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SARI 
 
Engkah Tatas Suranggajiwa. 2011. Objek Wisata Goa Kreo Dan Kondisi 
Ekonomi, Sosial-Budaya Masyarakat Kandri, Gunungpati Semarang Tahun 1986-
2009. Skripsi Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 
Semarang. 
 
Kata Kunci : Goa Kreo, ekonomi, sosial-budaya, pariwisata 
 

Goa Kreo termasuk sebagai kawasan hinterland Kota Semarang. Sebagai 
kawasan pinggiran, daerah ini mampu berperan sebagai sumber pendapatan 
masyarakat Kandri Kecamatan Gunungpati. Ditemukannya manfaat lahan 
penghasilan baru di bidang dagang dan jasa membawa perubahan bagi 
masyarakat. Perubahan kondisi ekonomi, sosial-budaya masyarakat dari tahun 
1986 mulai terjadi berkat pengembangan pariwisata di Goa Kreo. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana 
kondisi pariwisata Goa Kreo dari tahun 1986-2009? (2) bagaimana kehidupan 
ekonomi, sosial-budaya masyarakat Kandri terkait eksistensi Goa Kreo. Penelitian 
ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang meliputi empat tahap yaitu: 
Penelusuran Arsip (Archieve Research), Library Research, Metode Wawancara 
(Oral History and Oral Tradition). Kritik Sumber (Kritik Intern dan Kritik 
Eksternal), analisis/Interpretasi, dan Historiogafi. Lingkup spasial dalam 
penelitian ini adalah Kelurahan Kandri, sedangkan lingkup temporal penulis 
mengambil tahun 1986-2009 karena pada tahun tersebut terjadi peningkatan dari 
segi ekonomi, sosial-budaya masyarakat dengan dikembangkannya 
kepariwisataan di Goa Kreo wilayah Kandri ini.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran objek wisata Goa Kreo 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi, sosial dan 
budaya bersumber pada tiga unsur pokok, yaitu terbukanya kesempatan berusaha, 
lapangan kerja dan jasa seperti; kerajinan tangan, berjualan/berdagang dan 
menjadi guide/pemandu wisata lokal dll. Pemanfaatan peluang objek wisata Goa 
Kreo telah membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, 
sosial dan budaya. Terciptanya wisata alam dan wisata sejarah sebagai objek 
kajian pendidikan untuk lebih mengenal Goa Kreo sebagai aset wisata yang 
memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Pada akhirnya 
keberadaan dan pengembangan objek wisata ini sangat berpotensi positif 
kebermanfaatannya terhadap berbagai pihak, pemerintah, masyarakat dan 
wisatawan atau pengunjung. 

Sikap strategis pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam upaya 
pengembangan obyek wisata Goa Kreo dan Kandri sebagai wilayah aktivitas 
masyarakat pelaku pariwisata memberikan kontribusi positif terhadap kondisi 
masyarakat Kandri. Dengan demikian saran untuk Goa Kreo. Kandri dan 
Pemerintah agar saling koordinasi dan bekerjasama dalam meningkatkan 
komitmen agar dapat mempertahankan eksistensi Goa Kreo dan dapat 
meningkatkan kualitas masyarakat melalui program pengembangan dan 
pemberdayaan masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan pemerintah untuk 

memperoleh devisa. Pariwisata juga mempunyai peran strategis dalam 

pembangunan nasional, yaitu; memperluas lapangan usaha dan lapangan kerja, 

meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, mendorong pelestarian dan 

pengembangan budaya bangsa, mendorong perkembangan daerah, mendorong 

pelestarian lingkungan hidup.  

Pariwisata sebagai salah satu sumber devisa karena dianggap sebagai 

“industri tanpa cerobong asap”, artinya bahaya atau kerugian yang ditimbulkan 

relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan industri lainnya yang padat 

teknologi. Salah satu resiko yang dihadapi oleh industri pariwisata adalah 

perubahan sosial budaya masyarakat sekitar lokasi akibat pengaruh yang dibawa 

oleh masyarakat pendatang maupun wisatawan. 

Dalam kebijakan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Semarang 

menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan yang mendorong 

pembangunan. Kontribusi yang dapat diandalkan dalam pembangunan ekonomi di 

antaranya industri pariwisata dan jasa-jasa yang dapat menciptakan lapangan 

pekerjaan baru bagi masyarakat yang secara langsung meningkatkan pendapatan 

asli daerah. Hal ini relevan dengan Kota Semarang yang merupakan salah satu 
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Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki potensi 

wisata, baik obyek wisata alam, wisata budaya maupun objek wisata sejarah. 

Objek wisata Goa Kreo memiliki 3 unsur wisata yang terdapat 

didalamnya, seperti; wisata alam berupa daerah perbukitan, wisata agama 

berkaitan dengan petilasan Sunan Kalijaga, serta wisata budaya seperti kebiasaan 

masyarakat Kandri yang masih melestarikan tradisi nyadran goa, nyadran kubur 

dan nyadran kali Kreo. 

Berbeda dengan tempat wisata alam lainnya di Jawa Tengah, Goa Kreo 

mempunyai ciri khas yang menjadi daya tarik tersendiri yaitu keberadaan 

komunitas kera yang menghuni tempat ini hingga sekarang. Berawal dari potensi 

yang dimiliki Goa Kreo inilah Pemerintah Kodya Semarang memberikan gagasan 

kepada Dinas Pariwisata Kotamadya Semarang untuk memberikan instruksi 

kepada tim survey reinventarisasi kawasan wisata Kota Semarang pada tahun 

1984 dengan tujuan untuk menginventarisasi daerah-daerah potensi wisata 

Kotamadya Semarang. Setelah dilakukan survey Goa Kreo menduduki peringkat 

terbaik dengan keunggulan keadaan alam, komunitas kera dan kondisi masyarakat 

yang masih bersifat tradisional. Hal ini menjadi titik awal perhatian Pemerintah 

Kodya Semarang terhadap potensi yang dimiliki Goa Kreo. (Dinas Pariwisata 

Kota Semarang, 1984 ). 

Objek wisata Goa Kreo resmi dibuka pada tahun 1986 dan terus 

dikembangkan, baik secara fisik maupun non fisik. Pengembangan fisik dapat 

dilihat dari pengadaan sarana dan prasarana sebagai tempat rekreasi. Berbagai 

upaya dilakukan untuk pengembangan objek wisata Goa Kreo seperti menjalin 
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kerjasama dengan pihak swasta dan instansi pemerintah yang terkait. 

Pengembangan non fisik meliputi perubahan badan pengelola objek dari BPOW 

menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sejak 2005 berubah menjadi Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

Masyarakat Kandri Gunungpati sejak tahun 1986 sampai dengan 2009 

mengalami perkembangan dibidang sosial, ekonomi serta budaya yang cukup 

dinamis akibat pengaruh dibukanya Goa Kreo sebagai objek wisata oleh 

Pemerintah. Perkembangan dalam bidang sosial terlihat dari pemenuhan 

kebutuhan komunikasi serta kondisi lingkungan dan pemukiman masyarakat yang 

berubah menjadi lebih baik. Masyarakat menyadari pentingnya kebersihan 

lingkungan yang kondusif sebagai kawasan wisata. Masyarakat memperoleh 

keuntungan atas keberadaan kawasan wisata Goa Kreo yaitu terciptanya lapangan 

kerja sebagai tenaga staf maupun penyedia jasa wisata. (Disbudpar Kota 

Semarang, 2009,hal:15). 

Sejak tahun 1986 Goa Kreo mulai berkembang hingga tahun 2009, hal ini 

berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi masyarakat 

setempat khususnya Kandri. Banyaknya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan 

pariwisata membuat masyarakat Kandri memperoleh peluang usaha untuk 

meningkatkan taraf hidup di bidang ekonomi, sosial maupun budaya. 

Sejalan dengan hal tersebut, berbagai objek wisata Goa Kreo dan kondisi 

kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kandri Gunungpati dapat 

dijadikan sebagai objek penelitian sejarah yang berhubungan dengan bidang 

ekonomi, sosial dan budaya masyarakat daerah Kandri. Sehingga melalui 
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pemikiran di atas peneliti mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah 

penelitian yang berjudul “Objek wisata Goa Kreo dan kehidupan ekonomi, sosial-

budaya masyarakat Kandri, Gunungpati, Semarang tahun 1986-2009”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berbagai peran yang dihadirkan oleh Goa Kreo dalam membangun 

kehidupan masyarakat sekitar bermula dari keadaan alam yang masih alamiah dan 

terdapat masyarakat tradisonal serta terpencil, namun akhirnya menjadi obyek 

wisata alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Kandri dalam sektor 

pariwisata sebagai penunjang kehidupan masyarakat setempat. 

Memahami peranan yang dimaksud, maka dalam penelitian ini diambil 

kurun waktu tahun 1986-2009 yang mengupas perkembangan dan kehidupan 

ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kondisi pariwisata Goa Kreo sejak tahun 1986 - 2009? 

2. Bagaimana pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial-budaya 

masyarakat Kandri terkait dengan eksistensi wisata Goa Kreo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan kondisi pariwisata Goa Kreo sejak tahun 1986-2009. 

2. Mendeskripsikan pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial-

budaya masyarakat Kandri terkait dengan eksistensi wisata Goa Kreo? 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah Kota Semarang, hasil penelitian ini dapat dijadikan 

masukan dan salah satu dasar pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan Pemerintah Kota Semarang dalam menentukan kebijakan 

pengembangan objek wisata Goa Kreo, sesuai dengan kemampuan 

daerah dan kebutuhan wisatawan serta potensi yang dimiliki obyek 

wisata ini. 

b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam menyikapi keadaan ekonomi, sosial-budaya 

masyarakat Kandri terhadap perkembangan wisata Goa Kreo, sehingga 

masyarakat dapat mengetahui dan ikut serta dalam proses 

perkembangannnya. 

c. Bagi Peneliti, penelitian ini  menjadi kajian ilmiah dan wawasan baru 

tentang perkembangan industri pariwisata dan pengaruhnya terhadap 

perubahan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat sehingga dapat 

memperkaya khasanah pengetahuan peneliti mengenai dunia pariwisata 

beserta pengaruhnya terhadap masyarakat sekitarnya. 

2. Manfaat Teoritis 

Studi ini juga dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan 

wawasan tentang bagaimana kondisi pariwisata Goa Kreo dan kehidupan 

ekonomi, sosial-budaya masyarakat Kandri, Gunungpati, Kota Semarang 

yang hampir belum banyak diketahui oleh para akademika, khususnya 
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mahasiswa sejarah, sehingga dapat ditindaklanjuti secara lebih mendalam. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan 

pendidikan dan penelitian lanjutan. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesimpangsiuran perlu adanya 

pembatasan (ruang lingkup) kajian yang meliputi unsur wilayah (spatial) dan 

unsur pembabakan waktu (temporal). Scope spatial penelitian ini berada di 

Kelurahan Kandri yang merupakan bagian dari Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. Kandri merupakan wilayah pegunungan yang memiliki kekayaan alam 

dan fauna seperti kera-kera penghuni asli Goa Kreo sebagai daya tarik dan potensi 

wisata. Scope temporalnya adalah dimulai sejak tahun 1986 dilakukan pemugaran 

dan di bukanya Goa Kreo sebagai objek wisata alam oleh Pemerintah Kotamadya 

Semarang. Dalam perkembangannya Goa Kreo mengalami pasang surut yang di 

akibatkan oleh rencana proyek Waduk Jatibarang yang telah di mulai 

pembangunannya pada akhir tahun 2009. Selain berpengaruh terhadap kehidupan 

ekonomi, sosial-budaya masyarakat Kandri, hal tersebut juga berpengaruh pada 

eksistensi Goa Kreo beserta seluruh fauna kera di dalamnya. 

 

F. Kajian Pustaka 

Pustaka yang ada kaitannya dengan topik skripsi disini antara lain :  

 Upacara Tradisional Rewanda di Goa Kreo: Asal-usul, Deskripsi, 

Makna,, dan Upaya pelestarian dan Pengembangan Potensi Wisata Alam buku 
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karangan TIM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang membahas 

mengenai keadaan awal Goa Kreo hingga mengalami perkembangan sampai 

dengan tahun 2009. Dalam buku tersebut juga di jelaskan tentang upacara Sesaji 

Rewanda. 

Pemerintah Kota Semarang yang bertanggung jawab mengenai keselarasan 

alam di wilayahnya, bekerja sama dengan masyarakat dari berbagai elemen 

menyusun program jangka pendek dan jangka panjang untuk pembenahan 

kawasan Goa Kreo. Program yang dijalankan ini diharapkan mampu 

mengembalikan pesona alam Goa Kreo sebagai kawasan wisata alam yang alami 

dan mampu mengembalikan kemampuan daya saing di sektor pariwisata.  

Kholiq Juniarso dalam Thesis yang berjudul Potensi Pengembangan Dan 

Daya Dukung Pariwisata Terhadap Pengembangan Pariwistaa Berbasis 

Masyarakat:Studi Kasus Objek Wisata Goa Kreo, Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang Cetakan 2006. Referensi data kuantitatif ini menggunakan analisis 

SWOT di pakai peneliti untuk menelusuri perkembangan dan peranan 

Pemerintahan Kota Semarang terhadap Goa Kreo sebagai objek wisata. 

Dalam Thesis tersebut, Kholiq Juniarso menyebutkan beberapa sisi 

kelebihan dan kelemahan dalam proses pembangunan Goa Kreo. Terdapat 

beberapa data yang sangat membantu peneliti seperti; kebijakan-kebijakan 

Pemerintah Kota Semarang terkait objek wisata, rencana strategis dan rencana 

kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang dalam mengelola Goa 

Kreo. 
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Buku karangan R. G. Soekadijo yang berjudul Anatomi Pariwisata: 

Memahami Pariwisata Sebagai “Systemic Linkage” terbitan PT. Gramedia 

Pustaka Umum di tahun 2000. Buku ini membedah mengenai macam-macam 

pariwisata, cara pemasaran daerah pariwisata dan membahas mengenai kebutuhan 

para wisatawan. Buku ini membantu peneliti dalam menganalisa permasalahan di 

lingkup industri pariwisata sehingga peneliti dapat melihat secara jelas kondisi 

pariwisata di Goa Kreo. 

Karya Pustaka Hari Poerwanto yang berjudul Kebudayaan dan 

Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi terbitan Pustaka Pelajar ditahun 2000 

mengulas konsep Kebudayaan sebagai proses adaptasi antara manusia dengan 

manusia lainnya serta lingkungan. Disini penulis akan semakin memahami  

fenomena-fenomena sosial sesuai dengan perkembangannya. 

Buku berjudul Research Arsip dan Bahan Pustaka karya Putri Agus 

Wijayati terbitan Unesa University Press tahun 2009 menguraikan studi bahan 

Arsip yang membantu peneliti dalam menyelesaikan studi penelitian ini, 

khususnya dalam penggalian dan penelusuran sumber sejarah. 

Catur Prastiasih dalam skripsi berjudul “Dampak Pengembangan Obyek 

Wisata Purwahamba Indah Terhadap Kebudayaan Masyarakat di Desa 

Purwahamba Kecamatan Surodadi Kabupaten Tegal”. Referensi ini digunakan 

sebagai peneliti dalam mengkomparasikan dampak pariwisata terhadap 

kebudayaan masyarakat dan dampak terhadap lingkungan. 

Beberapa referensi di atas digunakan peneliti sebagai referensi dalam 

menelaah kondisi objek wisata Goa Kreo dan hubungannya dengan kondisi 
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masyarakat Kandri. Peneliti berharap referensi tersebut di atas akan membantu 

dalam menganalisis objek kajian penelitian. Selain referensi tersebut, peneliti 

menggunakan metode wawancara/lisan kepada pelaku sejarah langsung terkait 

perkembangan Goa Kreo dan masyarakat sekitarnya. 

Karya Pustaka Rustam E Tamburaka yang berjudul Pengantar Ilmu 

Sejarah, Teori Filsafat Sejarah, Sejarah Filsafat dan Iptek, mengupas Teori-teori 

pendukung penelitian ini seperti Teori Sejarah dan Teori Sosial Budaya yang 

dapat menuntun peneliti dalam meneliti kajian historis penelitian ini.  Secara garis 

besar buku ini terdiri dari 309 halaman, dengan mayoritas materi yang digunakan 

peneliti hanya berkisar pada Bab I, II, dan III.  

 

G. Metode Penelitian 

Sebagai suatu permasalahan inti dari metodologi dalam Ilmu Sejarah dapat 

disebut dengan pendekatan. Ilmu sejarah bersifat empiris sehingga fakta-fakta 

yang terdapat pada sumber sejarah sangat penting (primer), sedang teori dan 

konsep hanya alat-alat untuk menganalisis dan sitesis sejarah. (Sartono, 1992:5-

6). 

Objek studi disini merupakan penelitian sejarah yang menggunakan 

tahapan-tahapan dalam metode sejarah. Dalam penelusuran dan pengumpulan 

sumber sejarah peneliti menggunakan alat-alat sebagai berikut. 

1. Penelusuran arsip (Archieve Research). 

Dalam penelusuran bahan arsip, peneliti mendatangi Kantor BPS 

Kota Semarang kemudian menemukan beberapa dokumen, antara lain; 
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monografi Kotamadya Dati II Semarang 1987, potensi Desa Kotamadya 

Semarang tahun 1990 dari hasil sensus penduduk, Kecamatan Gunungpati 

dalam angka 2001, Kecamatan Gunungpati dalam angka 2008. 

 Menurut data yang telah diperoleh luas penggunaan tanah 

Kecamatan Gunungpati mengalami peningkatan dari tahun 1990-2009. 

Hal ini selaras dengan perkembangan tata ruang Kota Semarang yang 

menekankan pembangunan di segala bidang, khususnya dibidang 

kepariwisataan. Suhubungan dengan hal tersebut potensi pariwisata yang 

dimiliki Kecamatan Gunungpati seperti obyek wisata alam Goa Kreo 

masih dapat dikembangkan lebih optimal dengan peran serta pemerintah 

dan masyarakat setempat. 

 Berdasarkan hasil Tim Survey Re-Inventarisasi Dinas Pariwisata 

Kodya Semarang tentang pengembangan daerah wisata tahun 1986, Goa 

Kreo di jadikan sebagai objek wisata alam dan dimulai dengan pemugaran 

awal dan pembangunan sarana prasarana sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. Pemugaran ini juga berimbas pada kondisi kehidupan masyarakat 

Kandri, oleh karena itu peneliti akan menganalisis kondisi tersebut dalam 

aspek ekonomi, sosial-budaya masyarakat Kandri dalam menanggapi 

pembangunan pariwisata di daerahnya. 

2. Penelusuran Pustaka (Library Research) 

Dalam penggalian studi pustaka peneliti menggunakan beberapa 

bahan pustaka untuk membantu mengupas data penelitian yang akan 

dikaji. Terdapat beberapa buku-buku yang menjadi acuan dalam penelian 
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ini sehingga sedikit mempermudah peneliti dalam menuangkan tulisannya 

terkait dengan Goa Kreo. 

Setelah menjadi objek wisata, Goa Kreo mengalami beberapa 

tahapan promosi wisata terutama pada aspek seni dan budaya yang 

terdapat di dalam pengemasan pelaksanaan Tradisi Rewanda sebagai 

atraksi budaya. Hal ini menjadi pertunjukan seni budaya yang dimiliki Goa 

Kreo sebagai salah satu daya tarik wisata Kota Semarang. 

Seiring tumbuhnya daerah wisata di Kelurahan Kandri Gunungpati 

ini, juga mempengaruhi terhadap pola hidup masyarakat setempat 

meskipun tidak secara langsung. Dari sinilah peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih jauh tentang kondisi pariwisata Goa Kreo dan kehidupan 

masyarakat Kandri dalam aspek ekonomi, sosial-budaya dengan 

menggunakan beberapa bahan-bahan pustaka yang akan dijadikan sebagai 

kerangka dalam berfikir. 

3. Metode Wawancara yang terdiri dari : 

a. Sejarah Lisan (Oral History) 

Sumber sejarah lisan dilakukan dalam rangka mencari 

informasi yang terkait dengan keberadaan Goa Kreo sebagai obyek 

wisata dengan metode wawancara dengan pelaku sejarah langsung.  

Menurut hasil wawancara awal dengan Kholiq Juniarso, Goa 

Kreo merupakan salah satu asset wisata alam yang mulai dikenal pada 

awal tahun 1980an. Baru setelah tahun 1984 direkomendasikan oleh 

Pemerintah Kotamadya Semarang untuk dipugar menjadi objek wisata 
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dan dilakukan pembangunan fisik berikutnya pada tahun 1986. 

Berbagai perspektif pertimbangan dilakukan pemerintah dalam 

misinya mengembangkan potensi wisata daerah sebagai asset utama 

kota Semarang di bidang Kepariwisataan.  

Berkat kreatifitas dan kepedulian Ketua Tim survey Re-

Inventarisasi daerah wisata Kota Semarang inilah kemudian muncul 

beberapa potensi wisata yang dapat dioptimalisasikan. Selain menjadi 

ketua tim tahun 1984, Kholiq Juniarso juga menjadi kepala UPTD 

Goa Kreo dari tahun 1984 beliau juga merangkap sebagai Kasi Objek 

wisata di Dinas Pariwisata Kodya Semarang pada waktu itu. 

Berikutnya hasil wawancara dengan Kasmani selaku Ketua 

RW III Desa Kandri dan sebagai mantan staf UPTD Goa Kreo hingga 

tahun 2009 mengutarakan tentang berbagai kondisi masyarakat hingga 

berkembangnya Goa Kreo menjadi objek wisata Kota Semarang. 

Menurut penuturan beliau, keadaan awal Goa Kreo setelah pemugaran 

awal pada tahun 1986 belum kelihatan, tetapi setelah adanya 

penembahan aksen-aksen seni budaya yang dikemas sebagai upacara 

sesaji rewanda nama Goa Kreo semakin diperhitungkan di lingkup 

pariwisata Kota Semarang.  

Kebiasaan masyarakat yang masih bersifat tradisional dan 

memegang teguh adat setempat seperti; melaksanakan nyadran goa, 

nyadaran kali, nyadran kubur selaras dengan potensi yang dimiliki 

Goa Kreo yang memiliki legenda petilasan Sunan Kalijaga. Semua itu 
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dikemas menjadi satu pelaksanaan Upacara Sesaji Rewanda yang 

dilaksanakan setiap tahun sekali pada 3 Syawal, tetapnya tiga hari 

setelah Hari Raya Idul Fitri. 

Berbeda dengan dua informan di atas, Bambang selaku Kasi 

Atraksi Budaya Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Semarang menuturkan tentang prosesi sesaji rewanda 

dan segala hal tentang perkembangannya dari sisi prosesinya. 

b. Tradisi Lesan (Oral Tradition) 

Peneliti akan melakukan wawancara dengan metode tradisi 

lisan melalui sasaran masyarakat sekitar dan para pengunjung objek 

wisata Goa Kreo. Aktifitas berdagang dilkukan penduduk setempat 

sebagai pendapatan tambahan selain mata pencaharian pokok sebagai 

petani.  

Peneliti  menganalisis keadaan tersebut membawa sedikit 

perubahan di bidang ekonomi misalnya dengan mulai mata 

pencaharian berdagang. Secara tidak langsung aspek sosial-budaya 

pun akan terpengaruh, sehingga peneliti tertarik untuk menelusuri 

lebih dalam melalui wawancara kepada beberapa pihak terkait kondisi 

objek wisata Goa Keo dan kondisi kehidupan masyarakat Kandri. 

4. Kritik Sumber 

Kritik sumber yaitu memilih dan memilah sumber yang akurat serta 

menyeleksi sumber-sumber sejarah untuk memperoleh informasi yang 

benar. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian 
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sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik ekstern dan keabsahan 

tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri melalui kritik Intern. 

b. Kritik Ekstern 

Merupakan kitik luar yang bertujuan untuk menguji otentisitas, 

asli tidaknya sumber dipakai. Caranya dengan kompilasi atau 

membandingkan antara buku dengan dokumen yang diperoleh, sumber 

yang dipakai dari buku yang bersangkutan saling diperbandingkan juga. 

Hal ini wajar dilakukan karena setiap penulis mempunyai sudut 

pandang yang berbeda. Dalam melakukan kritik ekstern terhadap 

sumber-sumber tertulis dilakukan dengan cara menilai apakah sumber-

sumber yang diperoleh merupakan sumber yang sesuai dengan kajian 

skripsi. Sumber yang sesuai akan digunakan, sedangkan sumber yang 

tidak sesuai maka tidak akan digunakan. 

Dalam kritik ekstern dilakukan terhadap buku, surat kabar dan 

hasil wawancara serta dokumen-dokumen lainnya seperti ; 

1) Surat kabar Suara Merdeka yang diperoleh dari koleksi Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. 

2) Buku dengan judul “Upacara Tradisi Rewanda di Goa Kreo” 

diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. 

3) Dokumen hasil Sarasehan terkait dengan pengembangan wisata 

Kawasan Jatibarang, Goa Kreo serta kearifan lokal seni budaya 

yang dihadiri oleh beberapa budayawan dan seniman Kota 

Semarang. 
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4) Wawancara dengan pelaku wisata dan pemerhati lingkungan wisata 

Goa Kreo. 

Beberapa data tersebut di atas merupakan sumber yang 

dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar dapat diakui 

keabsahannya sesuai dengan tahun perkembangan Goa Kreo 

sebagai obyek wisata alam serta pengaruhnya terhadap kehidupan 

masyarakat Kandri. 

c. Kritik Intern 

Kritik intern ini dilakukan setelah uji outentisitas didapat 

keaslian. Yaitu kritik yang menilai sumber-sumber yang berhasil 

dikumpulkan. Sumber-sumber itu berupa buku-buku kepustakaan guna 

melihat isinya relevan dengan permasalahan yang dikaji serta dapat 

dipercaya kebenarannya. Pada tahap kritik intern untuk mengkritisi 

hasil wawancara, yaitu dengan membandingkan pendapat dari informan 

yang satu dengan informan yang lain (cross check). Perbandingan 

jawaban tersebut bertujuan untuk mempermudah penulis dalam 

mengambil inti sari mengenai keterangan yang diberikan oleh para 

informan sehingga dapat terlihat kebenaran jawaban atas pertanyaan 

yang diajukan. Hal ini dilakukan karena ingin memperoleh jawaban 

dengan nilai pembuktian dari isi atau data sumber tersebut masih 

relevan atau tidak. 

Kritik intern ini berguna mengusut hubungan antara obyek 

wisata Goa Kreo dan pengaruhnya terhadap kehiupan masyarakat 
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terdapat sebuah fakta yang dapat diperoleh dengan cara menjejerkan 

dan membandingkan (kolegasi). Fakta dari Dinas Pariwisata 

menyatakan bahwa adanya potensi wisata di Goa Kreo yang masih 

harus dioptimalkan sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan demi 

perkembangan pariwisata di Semarang. di sisi lain fakta menyebutkan 

bahwa Pembangunan pariwisata ini berpengaruh terhadap kondisi 

masyarakat Kandri yang masih bersifat tradisional.  

Peneliti menganalisa bahwa perubahan yang diakibatkan oleh 

perkembangan pariwisata tidaklah terlalu merugikan, namun lebih 

banyak memberikan keuntungan yang diperoleh masyarakat sekitar, 

misalnya dibidang ekonomi masyarakat sekitar lokasi memperoleh 

keuntungan tambahan dari berjualan di area wisata tersebut. Dari segi 

budaya, peneliti menganggaap bahwa inti kebudayaan tidak akan 

pernah hilang dengan adanya pembangunan pariwisata. Justru akan 

berpeluang besar pada perubahan sosial masyarakatnya, seperti 

tumbuhnya sanggar-sanggar budaya, kecakapan komunikasi, sadar 

pendidikan dengan adanya tuntutan perkembangan wilayah akibat 

pariwisata. 

Beberapa data tersebut di atas merupakan sumber yang dapat 

diakui keabsahannya dengan melihat sudut pandang antara pihak Dinas 

Pariwisata adalah sebagai pemegang kebijakan dan pengelola Obyek 

Wisata Goa Kreo, pihak masyarakat Kandri selaku warga setempat 
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yang terkena pengaruh terhadap kebijakan pembangunan daerah wisata 

serta pihak dari surat kabar sebagai media pemberitaan. 

5. Analisis data / Interpretasi 

Penafsiran data merupakan usaha dalam merangkai data-data yang 

sesuai dengan kajian penulis satu sama lain dan memiliki makna. Pada tahap 

ini, penulis melakukan seleksi terhadap data telah diperoleh, dimana harus 

dipilih mana yang digunakan dan mana yang harus ditinggalkan. Data-data 

yang telah melewati tahap kritik sumber, selanjutnya saling dikaitkan satu 

sama lain sehingga dapat tercipta suatu rentetan karya yang bermakna. 

5. Penyajian data /Historiografi  

Menurut Sartono (1992), dalam penyususnan historiografi Indonesia 

generasi sejarawan dewasa ini menghadapi perubahan sosial baik yang 

evolusioner maupun revolusioner. Sebagai tahapan akhir dalam metode 

sejarah, peneliti menyajikan penulisan sejarah secara komprehensif dan 

sistematis agar mempermudah pembaca dalam mengamati dan menganalisis 

sesuai dengan kronologis proses yang akan dituangkan oleh peneliti. 

(Sartono, 1992:8). 

 

H. Sistematika Skripsi 

Dalam skripsi yang berjudul “Objek wisata Goa Kreo dan kehidupan 

ekonomi, sosial-budaya masyarakat Kandri, Gunungpati, Semarang tahun 1986-

2009”, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:  
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Bab pertama berisi pendahuluan mencakup latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, ruang 

lingkup penelitian, metode dan sumber penelitian, serta yang terakhir adalah 

sistematika penulisan.  

Bab dua berisi gambaran umum yang berisi kondisi geografis Kota 

Semarang, geografis Kecamatan Gunungpati, keadaan demografis, pendidikan, 

ekonomi, dan  sosial budaya masyarakat Kandri tahun 1986-2009. 

Bab tiga menjelaskan obyek wisata Goa Kreo tahun 1986-2009, kehidupan 

umum Goa Kreo saat ini, perubahan-perubahan yang terjadi di Goa Kreo, 

kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam menangani Kondisi Goa Kreo, serta 

peranan pemerintah dalam melestarikan dan mengembangkan Goa Kreo sebagai 

objek wisata. 

Bab empat berisi mengenai bagaimana kehidupan ekonomi, sosial-budaya 

masyarakat Kandri, Gunungpati tahun 1986-2009 terkait dengan eksistensi wisata 

Goa Kreo. 

Bab lima merupakan bab terakhir yang akan mengungkapkan simpulan 

dari penelitian yang telah dilaksanakan dan merupakan jawaban atas pertanyaan 

dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian. 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 

 

A. Sejarah Singkat dan Kondisi Wilayah Gunungpati  

Menurut penuturan sumber lisan dari beberapa tokoh masyarakat Kandri 

menyebutkan bahwa keberadaan nama Gunungpati memiliki latar belakang 

sejarah tersendiri. Gunungpati pernah menjadi sebuah kabupaten tersendiri. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dari masih adanya dua pohon asam di tengah alun-alun 

beberapa puluh tahun yang lalu. Bahkan sampai sekarang, masih bisa dijumpai 

Kampung Ngabean, Pasar Kliwonan, Jagalan, dan Kauman di sekitar masjid, serta 

sebuah penjara bernama Sikrangkreng. Hingga 1919 Gunungpati masih dipimpin 

seorang lurah bernama Jafar, yang masih keturunan langsung dari Kiai Pati. 

(wawancara Kasmani 28 Desember 2010). 

Menurut tradisi lisan nama Gunungpati muncul berawal dari sejarah 

peperangan antara prajurit Tuban dengan prajurit Pati. Peperangan tersebut 

menyebabkan keadaan semakin penduduk Pati setempat mengungsi demi 

keselamatan jiwanya yang dipimpin Pragolapati seorang tokoh daerah Pati yang 

mendapat julukan Kyai Pati. Bersama para pengikut dan rakyatnya, Pragolapati 

mengendarai sapi sampai di sebuah tempat yang dianggapnya aman dan nyaman. 

Setelah beberapa saat Kyai Pati dan penduduk memutuskan untuk bertempat 

tinggal dan membangun perkampungan baru. Tempat ini kemudian diberi nama 
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Gunungpati berarti daerah bergunung-gunung dan di gabungkan dengan nama 

Kyai Pati. (wawancara Kasmani 28 Desember 2010). 

Gunungpati merupakan wilayah kecamatan yang terintegrasi secara 

administratif di bawah Pemerintah Kota Semarang. Pada masa revolusi, 

Gunungpati adalah wilayah setenan dari asisten wedana wilayah Kawedanan 

Ungaran. Julukan bagi kepala pemerintahan Gunungpati adalah Pak Seten. Setelah 

itu Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1947, wilayah Gunungpati menjadi 

bagian integral dari NKRI. Status Gunungpati kemudian berubah dari kawedanan 

menjadi kecamatan di Kabupaten Semarang, tetapi pada pertengahan 1980-an 

diminta bergabung dengan Kota Semarang. (wawancara Kasmani 28 Desember 

2010). 

Gunungpati memiliki luas 5399,085 Ha dan terdiri atas 16 kelurahan. 

Secara geografis Gunungpati terletak di sebelah selatan Kota Semarang. Dilihat 

dari letaknya dalam konstelasi antar wilayah, letak Gunungpati berada pada jalur 

transportasi yang menghubungkan Kota Ungaran-Gunungpati-Mijen. Dengan 

demikian Gunungpati mempunyai interaksi wilayah dengan tiga pusat aktivitas 

yaitu Mijen, Ungaran dan Semarang. Fungsi dan peran Gunungpati adalah sebagai 

hinterland dari pusat Kota Semarang yaitu sebagai wilayah konservasi serta 

sebagai wilayah pengembangan kota yang mempunyai fasilitas penunjang bagi 

kegiatan lokal dan regional (BPS Kota Semarang 2001:V). 

Berdasarkan data BPS Kota Semarang Laju pertumbuhan penduduk rata-

rata Gunungpati sebesar 3%. Pertumbuhan relatif rendah terjadi di Kelurahan 

Cepoko, Pakintelan, Mangunsari dan Ngijo, masing-masing sebesar 1%. Terdapat 
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3 kelurahan yang laju pertumbuhannya cukup tinggi, yaitu Kelurahan Pongangan, 

Kelurahan Sukorejo dan yang paling tajam pertumbuhannya adalah Kelurahan 

Kandri sebesar 13%. (RDTRK Semarang Tahun 2000-2010,BPS). 

Pada tahun 1993 Kandri baru menjadi Kelurahan tersendiri dan terpisah 

dari Kelurahan Cepoko, pertumbuhan penduduknya tergolong meningkat cukup 

baik. Selain sebagai akibat kebijakan pemerintah dalam pemekaran wilayah 

pembentukan kelurahan ini juga merupakan efek positif, karena dengan diberi 

kewenangan dalam mengatur wilayahnya sendiri Kelurahan Kandri semakin dapat 

meningkatkan potensi lokal daerahnya. 

Kondisi sarana transportasi Gunungpati khususnya untuk sarana jenis 

angkutan umum sudah cukup memadai. Hal ini terlihat dengan telah tersedianya 

beberapa sarana angkutan umum. Sarana pelayanan angkutan umum yang ada di 

Gunungpati terdiri dari sarana yang menghubungkan wilayah Gunungpati dengan 

wilayah lain di Kota Semarang maupun luar kota Semarang (antar kota) dan 

angkutan umum yang melayani dalam wilayah blok-blok permukiman. Sistem 

jaringan jalan sebagai unsur yang berpengaruh terhadap pengembangan wilayah, 

mempunyai dua sistem jaringan jalan yaitu sistem yang berbentuk jari (radial) 

serta yang berbentuk melingkar (axial). Kondisi jaringan jalan untuk jalan-jalan 

utama umumnya dalam kondisi baik, sedangkan pada jalan-jalan lokal, kondisi 

jalannya kurang baik.  
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B. Keadaan Geografis dan Kondisi Wilayah Kelurahan Kandri 

1. Keadaan Geografis 

Menurut monografi  Kelurahan Kandri dijelaskan beberapa data 

terkait geografi, pemerintahan dan demografi wilayah ini. Kandri adalah 

sebuah kelurahan di Gunungpati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 

Indonesia. Kelurahan Kandri memiliki luas 357.848 Ha yang terdiri atas 4 

RW dan 26 RT. Secara geografis, Kandri terletak ± 3,5 km dari pusat 

pemerintahan Gunungpati, dengan batas-batas sebelah utara Kelurahan 

Sadeng, sebelah selatan Kelurahan Cepoko, sebelah timur Kelurahan 

Jatirejo, sebelah barat Kelurahan Nongkosawit dan Pongangan. 

Kandri juga dapat dilihat dari segi Orbitasi (Jarak dari pusat 

pemerintahan) yang dapat mempungaruhi aksesibilitas dalam menjalankan 

pemerintahan. Jarak dari pusat pemerintahan 3,5 km, dari Pusat Kota 

Administrasi 17 km, dari Ibukota Tingkat II 12 km, dari Ibukota Propinsi

 14 km, dari Ibukota Negara 605 km. 

Topografi wilayah Kandri merupakan daerah perbukitan yang 

sebenarnya sulit untuk dijadikan kawasan terbangun. Namun 

kenyataannya, keberadaan Goa Kreo sebagai wisata sejarah yang 

menjadikan wilayah Kandri bisa di kembangkan sebagai kawasan wisata 

alam. (Pemerintah Kota Semarang, 2009:Semester 2). 

Hal yang perlu diperhatikan bagi daerah perbukitan (daerah dengan 

kemiringan terjal) yaitu daerah tersebut merupakan daerah aliran air hujan 

yang sangat mempengaruhi daerah di bawahnya. Oleh karena itu, daerah 
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seperti ini harus dipertahankan vegetasinya dan dipertahankan daerah 

penyerapannya.  

Tabel 1. Luas Penggunaan Tanah Di Kelurahan Kandri (0,00 Ha) 

No GEOGRAFI TAHUN 
2001 2009 

1 Tanah Sawah 69,436 69,436 

2 Tanah Kering 176,054 176,054 

Total 245,490 245,490 

 
(Monografi Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Semarang, Tahun 
2001 dan 2009) 

 
Dari data tabel 1. tampak tidak ada perubahan yang berarti pada 

penggunaan fungsi tanah, begitu pula pada luas tanah yang digunakan 

sebagai mata pencaharian utama masyarakat Kandri yaitu bertani dan 

berladang. 

Luas penggunaan tanah Kelurahan Kandri sebagian besar pada 

tanah kering. Dalam perkembangannya  aspek ini tidak ada perubahan 

sehingga pola kehidupan masyarakat masih dengan berladang di tanah 

kering dan sebagian pertanian di sawah. 

2. Pemerintahan 

Kelurahan Kandri memiliki beberapa pengelola dalam 

pemerintahan terdiri dari; lurah, sekretaris, kasi pemerintahan, kasi 

kesejahteraan sosial dan beberapa staf pembantu lainnya. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 2. Banyaknya Perangkat Kelurahan di Kelurahan Kandri 

NO PEMERINTAHAN TAHUN 
2001 2009 

1 Kepala Kelurahan 1 1 

2 Sekretaris Kelurahan - 1 
3 Kasi - 2 
4 Staf Biasa 5 3 

Total 6 7 
 

 (Monografi Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Semarang, Tahun 
2001 dan 2009) 

 
 Pada tabel 2. terlihat adanya perubahan dan penambahan tenaga 

atau staf pegawai di Kelurahan Kandri yang berfungsi sebagai fasilitator 

penduduk Kandri dalam mengelola pemerintahan dan masyarakat di 

lingkup kelurahan. Pada tahun 2001 hanya terdapat 1 kepala kelurahan dan 

5 staf pembantu dan administrasi. Berbeda dengan tahun 2009, terdapat 

beberapa penambahan dan pengangkatan pengurus dalam rangka 

memperbaiki struktur organisasi kelurahan. Jumlah pegawai kelurahan 

yang tadinya 6 orang pada tahun 2001, tahun 2009 menjadi 7 orang 

dengan spesifikasi adanya Sekretaris dan Kasi kelurahan beserta staf 

pembantu dan administrasi menjadi 3 orang. 

Secara administratif, struktur pemerintahan mengalami peningkatan 

misalnya pada penambahan staf-staf baru sehingga kegiatan dan 

aktifitasnya menjadi lebih baik dan terorganisir. Klasifikasinya adalah 

sebagai berikut. 
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Tabel 3. Banyaknya Rt, Rw, balai dan kantor Kelurahan di      
Kelurahan Kandri 

NO PEMERINTAHAN TAHUN 
2001 2009 

1 RT 23 26 
2 RW 4 4 
3 Balai Kelurahan 1 1 
4 Kantor Kelurahan 1 1 

Total 29 32 
 (Monografi Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Semarang, Tahun 
2001 dan 2009) 
 

Sebelum tahun 1993 Kandri masih berbentuk pedukuhan dan 

menjadi bagian wilayah Kelurahan Cepoko. Berdasarkan UU pemerintah 

No.5 Tahun 1974, Kandri di beri status menjadi Kelurahan tersendiri. 

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi tahun 2001 memiliki 

23 RT dan 4 RW, 1 balai kelurahan dan 1 kantor kelurahan, kemudian 

pada tahun 2009 terdapat penambahan sedikit pada jumlah RT menjadi 26. 

Terdapat struktur pemerintahan yang tergolong sudah tertata dan 

beberapa pegawai pemerintahan yang dapat melayani kebutuhan 

masyarakat Kandri khususnya. Dari sinilah potensi yang dimiliki Kandri 

menjadi dapat lebih dioptimalkan dengan kondisi greogafis dan potensi 

alamnya.  

3. Kependudukan  

Tabel 4. Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

NO KEPENDUDUKAN TAHUN 
2001 2009 

1 Penduduk Laki-Laki 1.449 1.828 
2 Penduduk perempuan 1.446 1.826 

Total 2.895 3.654 
(Monografi Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Semarang, Tahun 
2001 dan 2009) 
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  Dari data monografi tabel.4, terdapat jumlah penduduk menurut 

jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk Laki-laki 

pada tahun 2001 adalah 1.449 dan penduduk perempuan berjumlah 1.446, 

setelah tahun 2009 jumlah penduduk laki-laki bertambah menjadi 1.828 

dan jumlah penduduk perempuan menjadi 1.826. Jumlah penduduk 

keseluruhan tahun 2001 adalah 2.895 bertambah menjadi 3.654 pada tahun 

2009. 

  Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat merupakan salah satu 

penentu pemekaran wilayah yang semula pedukuhan menjadi Kelurahan 

Kandri, hal ini mempengaruhi pula terhadap tingkat kepadatan penduduk. 

Seperti bisa di lihat tabel di bawah ini.  

Tabel 5. Kepadatan Penduduk di Kelurahan Kandri 

NO KEPADATAN 
PENDUDUK 

TAHUN 
2001 2009 

1 Luas Km² 2,45 3,58 
2 Jumlah Penduduk 2.895 3.654 
3 Kepadatan (Per Km²) 1.179 1.201 

 
 (Monografi Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Semarang, Tahun 
2001 dan 2009) 
 

Menurut data kepadatan penduduk pada tabel 5. tahun 2001 

memiliki jumlah luas  adalah 2,45 km² meningkat menjadi 3,58 pada tahun 

2009. Jumlah penduduk pada tahun 2001 adalah 2.895 dan bertambah 

menjadi 3.654 pada tahun 2009. Dapat disimpulkan kepadatan penduduk 

pada tahun 2001 adalah 1.179/km² meningkat menjadi 1.201/km². 
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Kepadatan penduduk Kandri pada tabel di atas diimbangi dengan 

pembangunan tempat ibadah sesuai dengan keberadaan warga menurut 

agama, seperti di bawah ini.  

Tabel 6. Banyaknya Penduduk Menurut Agama di Kelurahan Kandri 

NO AGAMA TAHUN 
2001 2009 

1 ISLAM 2.752 3.617 
2 KATHOLIK 29 55 
3 PROTESTAN 30 37 
4 BUDHA 4 2 
5 HINDU - 2 

Total 2.815 3.714 
 

 (Monografi Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Semarang, Tahun 
2001 dan 2009) 
 

Pada tabel 6 terlihat sebagian besar penduduk adalah beragama 

Islam. Hal ini tampak dari jumlah pemeluk agama Islam yang semakin 

meningkat dari tahun 2001 berjumlah 2.752 menjadi 3.615 pada tahun 

2009. Terdapat pula pemeluk Agama Katholik dan Protestan yang juga 

mendiami wilayah Kandri dan juga mengalami peningkatan jumlah 

pemeluknya pada tahun 2001 berjumlah 59 bertambah menjadi 92 pada 

tahun 2009. Pemeluk Agama Budha berjumlah 4 pada tahun 2001 dan 

menurun menjadi 2 pada tahun 2009. Pada tahun 2001 belum terdapat 

pemeluk Agama Hindu kemudian pada tahun 2009 terdapat 2 pemeluk. 

Dalam rangka pembangunan di segala bidang, Kandri memiliki 

prioritas dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat. Fasilitas ini dapat 

dimanfaatkan dan di nikmati oleh masyarakat Kandri dengan mengenyam 

pendidikan lebih baik dan berimbas positif terhadap perkembangan daerah 

ini. Komposisi penduduk menurut pendidikan tersaji di bawah ini. 
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Tabel 7. Banyaknya Penduduk Menurut Pendidikan di Kelurahan 

Kandri 

NO PENDIDIKAN TAHUN 
2001 2009 

1 Tidak Sekolah 297 271 
2 Tidak Tamat SD 61 28 
3 Belum Tamat SD 329 326 
4 Tamat SD 1.344 1.190 
5 Tamat SMP 483 597 
6 Tamat SMU 201 335 
7 Tamat Akademi DIII 16 8 
8 Tamat Universitas S 1 17 24 

Total 2.748 2.779 
(Monografi Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Semarang, Tahun 
2001 dan 2009) 
 

Dilihat dari data tabel 7. menunjukan perkembangan yang dinamis 

pada masyarakat Kandri berdasarkan tingkat pendidikan dari tahun 2001 

hingga tahun 2009. Dapat dilihat tahun 2001 pada komposisi; jumlah 

penduduk tidak sekolah:297, tidak tamat SD:61, belum tamat SD:329 

mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi penduduk tidak 

sekolah:271, tidak tamat SD:28, belum tamat SD:326. Hal ini berarti 

terjadi peningkatan sadar pendidikan oleh penduduk setempat sehingga 

semakin luasnya peluang dan kesempatan kerja seiring dengan 

meningkatnya SDM pada masyarakatnya. 

Pada tingkat pendidikan di atasnya terdapat beberapa komposisi yang 

terlihat seperti; tamat SD, tamat SMP, tamat SMU, tamat Akademi DIII dan 

tamat Universitas juga mengalami peningkatan yang cukup baik. Peningkatan 

tersebut tampak dari tahun 2001 hingga tahun 2009 dari jumlah tamatan SD 
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sedikit menurun menjadi 1.190, tamatan SMP bertambah menjadi 597, 

tamatan SMU bertambah menjadi 335, tamatan Akademi DIII menurun 

menjadi 8, namun pada tamatan Sarjana bertambah menjadi 24. 

Tabel 8 tampak bahwa pada tahun 2001 mata pencaharian utama 

paling dominan adalah petani sendiri berjumlah 154, petani buruh 

berjumlah 294, buruh industri berjumlah 965, buruh bangunan 272 dan 

jasa/lainnya berjumlah 96. Pada tahun 2009 bertambah petani sendiri 

bertambah menjadi 329, petani buruh berjumlah 763, buruh industri 

menurun menjadi 181, buruh bangunan menurun menjadi 105 dan 

jasa/lainnya bertambah menjadi 356. 

Tabel 8. Banyaknya Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
di Kelurahan Kandri 

NO MATA 
PENCAHARIAN 

TAHUN 
2001 2009 

1 Petani Sendiri 154 329 
2 Petani Buruh 294 763 
3 Pengusaha 8 - 
4 Buruh Industri 965 181 
5 Buruh Bangunan 272 105 
6 Pedagang 53 19 
7 Angkutan 12 7 
8 PNS/ABRI 48 27 
9 Pensiunan 6 18 

10 Jasa / lainnya 96 356 
Total 1.908 1.449 

(Monografi Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Semarang, Tahun 
2001 dan 2009) 

Jika dilihat tabel 8, dari menurunnya jumlah penduduk yang bermata 

pencaharian sebagai buruh industri, kemudian beralih di bidang jasa tentunya 

dapat diidentifikasi bahwa keadaan tersebut memiliki alasan yang sangat logis 



30 

 

akibat perkembangan industri baru yaitu pariwisata yang semakin baik, 

tentunya dalam aspek ekonomi dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya 

dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kandri sendiri. Meningkatnya mata 

pencaharian pertanian dipengaruhi adanya peningkatan produksi ketela pohon 

sebagai komoditas utama pengolahan tape. 

Aspek industri pariwisata semakin berkembang pesat seiring 

dengan kebijakan pemerintah mengenai pemugaran Goa Kreo sebagai 

obyek wisata alam di Kelurahan Kandri yang berakibat positif terhadap 

peluang dan kesempatan kerja masyarakat setempat. 

4. Sosial dan Budaya 

Pembangunan wilayah Kelurahan Kandri juga dapat dilihat pada 

aspek sarana dan prasarana seperti, tempat ibadah dan sarana kesehatan 

sebagai wujud kesungguhan pemerintah dalam melayani masyarakat. 

Beberapa sarana kesehatan yang terdapat di Kelurahan ini sebagai berikut. 

Tabel 9. Banyaknya Sarana Kesehatan di Kelurahan Kandri 

NO SARANA KESEHATAN TAHUN 
2001 2009 

1 Rumah Sakit - - 
2 Puskesmas Pembantu - - 
3 Poliklinik - - 
4 Posyandu 2 4 
5 Bidan Praktek 1 - 
6 Tempat Praktek Dokter - - 

 (Monografi Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Semarang, Tahun 
2001 dan 2009) 

Data di atas menyebutkan belum adanya fasilitas pelayanan 

kesehatan yang tidak memadai seperti; rumah sakit, puskesmas pembantu, 

poliklinik. Hanya beberapa fasilitas kesehatan yang sudah ada sampai 
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tahun 2009 seperti; posyandu yang dari tahun 2001 hingga tahun 2009 

bertambah menjadi 4, bidan praktek tahun 2001 terdapat 1 namun pada 

akhir 2009 sudah tidak ada lagi.  

Tabel 10. Banyaknya Tempat Ibadah di Kelurahan Kandri 

NO SARANA TEMPAT IBADAH 
TAHUN 

2001 2009 

1 Masjid  4 4 

2 Surau/Langgar 8 12 

Jumlah 12 16 

(Monografi Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Semarang, Tahun 
2001 dan 2009) 
 

Menurut tabel di atas jumlah tempat ibadah dari tahun 2001 hingga 

2009 hanya beberapa saja yang terlihat petumbuhannya, seperti pada 

masjid, gereja tidak mengalami perubahan, hanya pada jumlah 

langgar/mushola bertambah 4 buah dari tahun 2001 berjumlah 8 mushola 

menjadi 12 buah pada tahun 2009. 

Menurut data monografi Kelurahan, Kandri juga memiliki 

beberapa jenis kesenian asli dan beberapa komunitas/kelompok kesenian 

yang dikordinir oleh masyarakat Kandri dengan nama Langen Tri Budoyo. 

Kesenian ini sering dipertunjukan sebagai bagian dari prosesi tradisi 

tahunan seperti Upacara Sesaji Rewanda yang dilaksanakan setiap hari ke 

tiga Hari Raya Idul Fitri (3 syawal). 

Dalam aspek pariwisata keadaan alam yang dimiliki Kandri seperti 

perbukitan, hutan lindung dan Goa Kreo sebagai area perekonomian baru. 

Pengembangan perekonomian baru itu berawal pada tahun 1986 

pengembangan kawasan Goa Kreo di pugar sebagai obyek wisata alam. Di 
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samping itu, terdapat kesenian tradisional seperti wayang, seni tari dan 

ketoprak yang dipadukan dalam rangkaian sebagai seni budaya lokal, 

sehingga menjadi kawasan yang dapat menarik wisatawan. 

Kondisi sosial budaya Kandri yang masih tradisional namun 

memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya mendukung 

peningkatan taraf hidup dan peradaban melalui pelestarian seni budaya 

Jawa yang memiliki nilai-nilai luhur sebagai bagian dari kearifan lokal 

masyarakat Kandri. 

5. Perekonomian 

Pembangunan pariwisata Goa Kreo ini membawa dampak secara 

ekonomi, misalnya dibangunnyan beberapa fasilitas-fasilitas penunjang 

kegiatan ekonomi seperti. Lihat tabel di bawah ini. 

Tabel 11. Sarana Perekonomian di Kelurahan Kandri 

No Sarana Perekonomian Tahun 
2001 2009 

1 Kios/Toko  22 20 
2 Pasar - - 
3 Koperasi - - 
4 Industri Besar dan Sedang - - 
5 Industri Kecil 3 3 
6 Industri Rumah Tangga 4 6 
7 Warung / Rumah Makan - - 
8 Pedagang Kaki lima  - 12 
9 BKK - - 

10 Badan Kredit Lainnya - - 
11 Koperasi Simpan Pinjam - - 

 
 (Monografi Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Semarang, Tahun 2001 dan 
2009) 

Terlihat penurunan jumlah pada kios/toko, industri kecil dan 

industri rumah tangga yang beralih menjadi pedagang kaki lima. Setelah 

beberapa penelusuran, peneliti menemukan sebab-sebab seperti 

meningkatnya pedagang kaki lima dipicu karena semakin bertambahnya 
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pengunjung Goa Kreo, namun di satu sisi mengalami penurunan yang 

diakibatkan oleh terganggunya sarana ekonomi oleh proyek pembangunan 

Waduk Jatibarang yang dimulai pada akhir tahun 2009. Hal inilah yang 

menjadi pemicu pro kontra terhadap kelestarian Goa Kreo dan kondisi 

sarana perekonomian masyarakat Kandri. 

 

6. Perhubungan  

Dari beberapa sarana dan prasarana yang terdapat di Kelurahan 

Kandri, aspek perhubungan adalah faktor penting yang mengakomodasi 

segala aktifitas masyarakat. Terkait dengan aksesibilitas, kondisi jalan 

menuju Kandri telah diperlebar pada tahun 1986. Pada kunjungan kerja 

Gubernur Jateng pada tahun 1990 pembangunan obyek wisata Goa Kreo 

menjadi perhatiannya (wawancara Kholiq 19 Januari 2011). 

Sejak awal kondisi jalan atau aksesibilitas dari pusat pemerintahan 

Kecamatan Gunungpati menuju Kandri sangat sempit dan sulit dijangkau. 

Dengan kondisi seperti ini mempersulit kegiatan dan aktifitas sosial 

masyarakat Kandri, sehingga masyarakat Kandri pada tahun 1991 

berinisiatif dengan sukarela dan swadaya sendiri membuka dan 

memperlebar akses jalan ± 2m. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan 

musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat Kandri dengan melihat 

beberapa aspek yaitu mempermudah aksesibilitas dan memperkenalkan 

kepada pemerintah dan semua masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya 

bahwa Goa Kreo sebagai salah satu obyek wisata yang memiliki potensi 
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yang layak untuk dilestarikan. Merujuk dari hal tersebut kemudian pada 

tahun 1996 pemerintah mulai memberikan perhatian khusus terhadap 

Kelurahan ini dengan melakukan pelebaran jalan berikutnya menjadi 5-6 

m (wawancara Kasmani:14 februari 2011). 

Perkembangan aksesibilitas ini semakin mempermudah kegiatan 

masyarakat maupun pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. 

Sebagai akses utama, jalan merupakan faktor penting dalam 

perkembangan suatu tata wilayah kota. Selaras dengan hal tersebut Goa 

Kreo juga semakin dikenal masyarakat Semarang dan luar Semarang. Hal 

ini menjadi investasi besar bila dikelola dengan sungguh-sungguh dengan 

peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan masyarakat sebagai 

pendukung di bidang kepariwisataan Goa Kreo kedepannya. 

7. Pertanian  

Potensi dominan hasil pertanian Kandri selain padi, Kandri 

merupakan penghasil ketela pohon terbesar di Kecamatan Gunungpati 

sehingga potensinya ini masih dapat dikembangkan. Rata-rata produksi 

padi menghasilkan adalah 8 ton per 6 hektar luas tanaman yang dipanen. 

(Pemerintah Kota Semarang 2009:14). 

Berbeda dengan padi, ketela pohon menghasilkan rata-rata 

produksi sekitar 8 ton per 3 hektar luas tanaman yang dipanen. Hasil ini 

jauh lebih banyak sehingga masyarakat Kandri cenderung untuk kreatif 

dan berinovasi agar dapat menjadikan ketela lebih bernilai ekonomi. 

(Pemerintah Kota Semarang 2009:14). 
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BAB III 

PERKEMBANGAN PARIWISATA GOA KREO 

TAHUN 1986-2009 

 

A. Goa Kreo Tahun 1984-1986 

Goa Kreo adalah sebuah obyek wisata alam pegunungan yang terletak di 

Dukuh Talunkacang, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati Kotamadya 

Semarang. Di sebelah utara goa, terdapat air terjun yang berasal dari mata air yang 

jernih dan tidak mengenal kemarau. Untuk sampai ke air terjun, harus melalui 

tangga yang curam. Di sekitar Goa Kreo terdapat hamparan sawah yang luas, 

tebing-tebing yang curam penuh pepohonan dan sungai yang jernih berbatu 

sehingga tercipta panorama yang indah. (Disbudpar Kota Semarang 2010:1). 

Keberadaan alam, goa, sungai, dan tradisi masyarakat Kandri yang 

memiliki latar belakang legenda dikemas menjadi cerita rakyat dan dipercaya 

masyarakat Kandri pada umumnya. Di ceritakan bahwa Sunan Kalijaga sebagai 

da’i yang berdakwah dengan memberi sebutan nama-nama daerah Semarang 

sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Secara tidak langsung keberadaan kisah Goa 

Kreo memberikan sedikit wawasan tentang runtutan cerita dibalik legenda 

petilasan Goa Kreo. (wawancara Bambang 8 Januari 2011). 

Potensi Goa Kreo yang menarik, membuat Pemerintah Kota Semarang 

merencanakan pemugaran dengan membentuk Tim Re-Inventarisasi Benda Cagar 

Budaya dan Objek Wisata yang diketuai Kholiq Juniarso pada tahun 1984. Hasil 
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survey ini yang kemudian dijadikan dasar dalam pengembangan Goa Kreo 

kedepannya. Dilanjutkan tahun 1985 Walikota Semarang menghadiri kegiatan 

dalam rangka peletakan batu pertama secara simbolis peresmian Goa Kreo 

sebagai objek wisata. Sejalan dengan itu Goa Kreo menjadi objek wisata dan 

berada di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. 

(wawancara Juniarso 19 Januari 2011). 

Kawasan ini memiliki potensi wisata yang beragam, baik potensi alam 

maupun potensi budaya. Berdasarkan daya tarik dan potensi alamnya, kemudian 

Goa Kreo dijadikan sebagai prioritas utama pembangunan di bidang 

kepariwisataan yang berbasis masyarakat. (wawancara Juniarso 19 Januari 

2011).  

Gambar 1. Jalan dan tangga menuju perbukitan Goa Kreo 

   
(Dokumentasi Pribadi, 1 Maret 2011) 

 
Pemugaran dilanjutkan tahun 1986, yaitu pembuatan jalan dan tangga 

menggunakan beton dari pintu masuk menuju perbukitan hingga Goa (disajikan 

pada Gambar 1). Pembangunan jalan ini dimaksudkan agar mempermudah 

pengunjung atau wisatawan untuk melihat-lihat kawasan ini. Setengah tahun 

berikutnya dibangun gapura (pintu masuk) di pinggir jalan arah jalur utama 

Mijen-Gunungpati (disajikan pada Gambar 2).  
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Gambar 2. Gapura (Pintu Masuk) menuju objek wisata Goa Kreo 

  
(Dokumentasi Pribadi, 1 Maret 2011) 

 

B. Perkembangan Goa Kreo Tahun 1990-2009 

Awal tahun 1990 dibuka akses dan informasi sehingga Goa Kreo semakin 

dikenal pengunjung atau wisatawan domestik maupun mancanegara. Selaras 

dengan perkembangannya, kemudian tahun 1991 Pemkot Semarang memberikan 

perhatian lanjutan dengan meningkatkan standar pelayanan objek wisata, misalnya 

membangun fasilitas pendukung pariwisata yang dibutuhkan, seperti; sarana 

bermain, camping ground, toilet, komplek warung tradisional, panggung terbuka 

dan posko loket. (wawancara Sugino 1 Maret 2011). 

Goa Kreo merupakan bagian wilayah kota VIII yaitu termasuk Kecamatan 

Gunungpati dalam tata ruang wilayah Kota Semarang. Tempat ini cukup menarik 

untuk dikunjungi dan akan dapat diandalkan jika tertata dan terkelola secara 

optimal dan professional. Suatu objek wisata yang lokasinya berada di dekat 

pemukiman penduduk, hamparan persawahan dan aliran Sungai Kreo di 

sekitarnya sebagai daya tarik tersendiri. (RDTRK Kota Semarang Bagian Wilayah 

Kota VIII 2000-2010, Hal:V-1). 



39 

 

Objek wisata ini memiliki ciri khusus selain panorama alamnya yaitu 

keberadaaan berbagai spesies kera dengan populasi yang terus meningkat. Hal ini 

berbanding lurus dengan sumber daya alam di sekitar Goa Kreo sebagai penentu 

eksistensi habitatnya. Ekosistem ini berjalan dengan baik karena peran serta 

masyarakat Kandri dalam menjaga lingkungan terlihat sejak sebelum kawasan ini 

menjadi objek wisata.  

Perkembangan Goa Kreo sekarang ini semakin pesat. Wisatawan yang 

datang bukan saja turis domestik tetapi juga turis mancanegara. Untuk 

menampung kebutuhan dan kenyamanan para pengunjung yang datang ke Goa 

Kreo, pihak yang berwenang yaitu UPTD Goa Kreo menyediakan beberapa 

fasilitas yang dapat diakses dan dinikmati wisatawan yang berkunjung. Eksistensi 

Goa Kreo sebagai obyek wisata telah tampak dalam bentuk kontribusinya sebagai 

aset kepariwisataan Kota Semarang sejak tahun 1986. Perpaduan yang serasi 

antara sawah, sungai, jurang, lembah, dan bukit serta dilengkapi satwa kera dan 

berbagai jenis burung merupakan daya tarik tersendiri bagi Wisatawan 

Mancanegara (Wisman) dan Wistawan Nusantara (Wisnu). Goa Kreo dapat 

dianggap sebagai Sangehnya Kota Semarang karena banyaknya kera-kera yang 

jinak dan kondisi alam serta satwanya yang merupakan unsur terpadu dalam 

ekosistem di objek Wisata Goa Kreo. Adapun hal-hal potensial yang telah 

dikembangkan sebagai berikut. 

a) Mengembangkan potensi sumber daya alam sebagai laboratorium 

hidup flora dan fauna yang merupakan modal pengembangan 

pariwisata dan upaya penambahan aset wisata Kota Semarang. 



40 

 

b) Untuk mengembangkan potensi budaya khususnya kerajinan dan 

kesenian telah dibangun kios-kios dan panggung terbuka untuk pentas 

kesenian.  

c) Tradisi keagamaan/upacara tradisional yang diselenggarakan di Goa 

Kreo adalah : 

1) Sesaji Rewanda, diselenggarakan pada bulan Syawal. 

2) Nyadran, dilaksanakan pada bulan Rajab. 

3) Nyadran Goa, dilaksanakan pada hari Raya Qurban (Idul Adha).    

Sejak tahun 1987, ketiga jenis upacara tradisional tersebut, “Sesaji 

Rewanda” dikemas menjadi upacara tradisi yang potensial untuk dikembangkan 

sebagai komoditas wisata. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tradisi 

Sesaji Rewanda memiliki keunikan dan kekhasan yang tidak dapat dijumpai di 

tempat lain, sedangkan tradisi nyadran bisa ditemukan pada hampir di semua 

tempat yang terdapat pemeluk Islam sinkretis. 

Seperti diketahui bahwa wisatawan senang melihat hal-hal yang unik dan 

khas, dengan demikian penyelenggaraan perayaan tradisi Rewanda potensial 

untuk dikembangkan secara lebih serius sebagai : 

a) Atraksi obyek wisata Goa Kreo sekaligus sebagai pelestarian tradisi. 

b) Salah satu calendar event dari Pemerintah Kota Semarang. 

c) Daya tarik wisata untuk menarik wisatawan asing dan domestik. 

Potensi yang dimiliki oleh objek wisata Goa Kreo dan sekitarnya adalah 

perpaduan antara tempat rekreasi yang berupa Taman Rekreasi Alam dan Goa 

serta adanya beberapa upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat yag 
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memiliki nilai tradisional yang sangat unik, juga dilengkapi dengan adanya satwa 

liar berupa kera, babi hutan, ular, dan berbagai macam burung yang hidup bebas 

di sekitar tempat tersebut sekaligus merupakan tempat penelitian bagi pemerhati 

tanaman langka maupun jenis primata yang terdapat di sekitar Goa Kreo. 

Fasilitas dan bangunan di obyek wisata Goa Kreo yang dibangun secara 

bertahap dari tahun 1990 sampai dengan 2007, terdiri dari beberapa bangunan, 

antara lain : 

a) Taman rekreasi 

Lokasi tempat ini menjadi satu dengan taman bermain dan panggung 

hiburan yang dilengkapi dengan tempat bermain dengan anak-anak 

(PlayGround), berupa:ayunan, timbangan, kursi putar, globe, 

luncuran. Gazebo, kedai makan dan minum, kedai cinderamata. 

b) Jogging area dan lintas remaja 

Di dalam objek wisata juga terdapat jalan setapak yag menyatu 

dengan tempat rekreasi dan dibangun sebagai tempat untuk olahraga 

jalan kaki (Jogging) mengelilingi bukit yang dibangun sepanjang 

tepian/pinggang bukit disediakan untuk umum maupun fasilitas bagi 

para pengunjung objek wisata. 

c) Parking area/tempat parkir 

Disediakan tempat parkir kendaraan roda dua, empat dan roda enam 

yang cukup luas yang dapat digunakan oleh pengunjung yang ingin 

menikmati tempat rekreasi maupun ke tempat petilasan Sunan 

Kalijaga yang berupa Goa Kreo. 
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d) Bumi perkemahan 

Terdapat bumi perkemahan di dekat gerbang masuk taman rekreasi 

yang memiliki daya tampung sekitar 300 orang, yang sering 

dipergunakan oleh para pencinta alam dan pramuka maupun 

pengunjung lainnya yang ingin menikmati bermalam diperkemahan 

alam terbuka. 

e) Taman dan patung kera 

Sesuai dengan legenda yang melatarbelakangi pada waktu keberadaan 

objek wisata Goa Kreo, yang konon Sunan Kalijaga membawa 

glondongan batang pohon kayu jati sempat dibantu para penghuni 

hutan Kreo yaitu kera dengan berbagai warna, maka dibangun patung 

kera sebagai peringatan terhadap jasa para kera yang telah membantu 

Sunan Kalijaga pada waktu itu. 

f) Kamar mandi dan WC 

Sebagai kelengkapan suatu tempat rekreasi di Gua Kreo juga tersedia 

kamar mandi dan WC untuk keperluan pengunjung objek wisata dan 

fasilitas bagi para pecinta alam yang sedang berkemah. 

g) Loket dan pos informasi 

Sebagai fasilitas pelayan kepada pengunjung, di objek wisata ini 

dilengkapi degan loket penjualan karcis dan tempat informasi bagi 

pengunjung yang membutuhkannya. 

 

 



43 

 

h) Mushola 

Tersedia mushala untuk keperluan penngunjung melakukan ibadah 

shalat pada waktu berada di objek wisata Goa Kreo. 

i) Pos keamanan 

Guna melengkapi keberadaan tempat rekreasi objek wisata Goa Kreo 

yang secara geografis menyatu dengan wilayah permukiman 

penduduk, berbatasan langsung dengan sungai Kreo yang sering 

banjir, maka pihak pengelola melengkapinya dengan 2(dua) pos 

Keamanan (Pos Satpam) yang berjaga dan memantau selama ada 

kegiatan dan pada hari kerja biasa maupun hari libur. (data diolah dari 

Dokumen UPTD Goa Kreo 29 Desember 2010). 

Terdapat beberapa aspek yang dikaji melihat potensi yang dimiliki Goa 

Kreo melalui keindahan alam, flora-fauna, warisan budaya, peninggalan kesenian 

Jawa yang masih lestari sampai sekarang. Kawasan yang berbukit bersebelahan 

dengan air terjun dan dikelilingi aliran Sungai Kreo  serta kesuburan tanah yang 

menjadi faktor pendukung majunya Goa Kreo di mata industri kepariwisataan di 

Indonesia. 

1. Daya tarik alam Goa Kreo 

Habitat kera  terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok 

kera yang menguasai bagian atas kawasan (sekitar pintu masuk, taman 

bermain dan jalan menuju Goa), sedangkan kelompok lain menempati 

bagian bawah kawasan. Kedua kelompok ini pada saat-saat tertentu terlihat 

saling menyerang. Semakin bertambahnya populasi kera, maka makin 
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menyebar pula ativitasnya dalam mencari makanan hingga masuk ke 

dalam permukiman warga. (wawancara Saki 1 Maret 2011). 

Banyak kekayaan lingkungan alam Kandri yang belum tentu dapat 

ditemui di daerah lain, seperti deretan tanaman hutan berawan hingga 

hutan perbukitan sampai hutan dataran rendah serta populasi hewani yang 

semakin terancam punah. 

a) Keindahan Panorama Alam Goa Kreo 

Goa Kreo juga memiliki keindahan alam yang alami, hutan yang 

terdapat di perbukitan mengelilingi vegetasi tumbuh-tumbuhan 

berbagi jenis di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan kawasan 

perbukitan ini memiliki udara yang segar dan alami.  

Di kawasan ini terdapat banyak aliran sungai kecil yang berguna 

bagi masyarakat baik yang di sekitar Goa Kreo maupun di kawasan 

lain yang masih sejalur dengan aliranya. Aliran air ini berlanjut untuk 

membentuk dan mengisi beberapa area atau kawasan yang 

memberikan banyak habitat untuk tanaman dan hewan. Selain itu juga 

berperan penting dalam menjaga karakteristik keseimbangan 

hidrologis. Pada saat yang sama aliran air ini juga menjadi faktor 

utama yang menopang kekeringan ketika musim kemarau. 

(wawancara Kasmani tanggal 14 Februari 2011). 

b) Keunikan Goa Kreo 

Salah satu daya tarik Goa Kreo dapat dilihat dari bentuk 

fisiknya. Hal ini terkait dengan cara proses pembentukan Goa Kreo itu 
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sendiri. Keberadaan Goa Kreo juga tidak terlepas dari peran 

masyarakat setempat yang ikut dalam menjaga kelestarian lingkungan 

alamnya.  

Diketahui pada tahun 1967, hanya terdapat 25 rumah yang 

berdiri sebagai permukiman dekat dengan perbukitan Goa Kreo. 

sejalan dengan waktu, pertumbuhan penduduk dan perkembangan 

zaman semakin meningkat menuntut masyarakat untuk berusaha lebih 

keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pertanian. Sejalan 

dengan aspek potensi pariwisata yang dimiliki, masyarakat Kandri 

memiliki peluang untuk berpenghasilan tambahan seperti ikut dalam 

mendukung kegiatan pariwisata ini dengan berdagang (wawancara 

Karyadi 19 februari 2011). 

Terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat Kandri 

sedikit demi sedikit membaik seiring dengan dipugarnya Goa Kreo 

sebagai objek wisata pada tahun 1986. Hal demikian memicu 

perkembagan ekonomi, sosial-budaya masyarakat Kandri. Terlihat 

pada meningkatnya taraf hidup, misalnya; tidak terlalu tergantung dari 

hasil pertanian, kesadaran arti penting pendidikan, terkelolanya seni 

budaya Jawa yang masih melekat dan terjadi regenerasi dengan baik. 

c) Potensi Wisata Budaya 

Di Dukuh Talunkacang terdapat beberapa upacara adat yang 

diselenggarakan oleh masyarakat sekitar Goa Kreo yang sudah 

berlangsung sejak nenek moyang mereka, upacara tersebut sangat 
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menarik untuk disaksikan oleh para pengunjung Goa Kreo, upacara 

tersebut dilaksanakan beberapa kali dalam setahun yang disebut 

dengan nyadran. (Juniarso tahun 2006:66).  

1) Nyadran kali 

Pada awalnya kegiatan nyadran ini dilakukan masyarakat 

Kandri jauh sejak masyarakat Kandri generasi awal. Hal ini 

dilakukan bertujuan untuk mengucap syukur dengan cara bersih 

kali dan menjaga kelestarian air sungai Kreo. Pada beberapa tahun 

berikutnya prosesi berkembang menjadi lebih modern yang 

berimplikasi sebagai kegiatan rutin yaitu Nyadran Kali yang berarti 

bersih kali. Sesuai dengan perkembangan perubahan persepsi ini, 

makna dari kegiatan tersebut tetap berjalan tanpa meninggalkan 

makna sesungguhnya.  

Waktu pelaksanaan Bulan Jumadil Akhir, hari Kamis 

Kliwon (bulan Jawa). Prosesi: Semua warga membersihkan jalan 

yang menuju ke sungai dan lingkungan sungai/kali. Setelah selesai 

ibu-ibu membawa tumpeng ke sungai/kali langsung ditata 

memanjang sesuai dengan kebutuhan. Lauk-pauk yang dihidangkan 

meliputi gudangan, bothok (tum-tuman) ikan asin/ikan laut. Acara 

terakhir pembacaan doa memohon keselamatan dan sajian tersebut 

dimakan bersama, baik pria, wanita maupun anak-anak serta para 

pengunjung dari luar Dukuh Talunkacang. 
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2) Nyadran Kubur 

Gambar 3. Nyadran Kali 

 
(Dokumentasi Pribadi, 1 Maret 2011) 

 
Pelaksanaan prosesi dan makna ini hampir sama dengan 

dengan Nyadran kali di atas. 

Waktu pelaksanaan Bulan Rajab hari Kamis Kliwon. 

Prosesi pagi hari semua warga bersama-sama membersihkan 

makam dan jalan yang akan digunakan untuk acara selamatan. 

Setelah selesai melakukan pembersihan makam dan jalan, 

masyarakat bersama-sama melakukan do’a tahlil di makam Nyai 

Danyang (Cikal Bakal Dukuh Talukacang), selanjutnya semua 

jamaah peserta do’a tahlil keluar dari kompleks makam. Lain bagi 

para tamu/pengunjung dari luar Dukuh Talunkacang, dipersilahkan 

menunggu di luar kompleks makam ditemani beberapa tokoh 

masyarakat. Setelah itu masyarakat Talunkacang pulang untuk 

mengambil dan membawa sodakohan. Bentuk sodakohan 

(sedekah) setiap kepala keluarga membawa tiga dus (besek) yang 
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berisikan nasi dan lauk pauk dan ditambah makanan kecil (snack). 

Setelah sampai di halaman makam, ditata berlapis dua sepanjang 

±50 (lima puluh meter), dan dihadapi semua tamu an warga 

masyarakat. Acara selanjutnya membaca tahlil dan do’a bersama 

kemudian sajian tersebut dimakan bersama-sama sedangkan 

sisanya yang ratusan kotak dibawakan kepada para pengunjung 

(tamu). 

Menurut cerita, tradisi ini sudah berlangsung turun 

menurun, dan apabila sesaji yang berupa bungkusan dus atau besek 

tersebut dapat habis dibawa pengunjung, maka menurut keyakinan 

masyarakat Dukuh Talunkacang akan bertambah barokah dan 

rejeki masyarakat Talunkacang bertambah “sempulur” yaitu istilah 

semakin makmurnya masyarakat setempat, sedangkan bagi para 

tamu yang membawa berkat/besek sodahan akan juga mendapatkan 

keberkahannya.  

3) Nyadran Goa 

Pelaksanaan prosesi dan makna ini hampir sama dengan 

dengan prosesi di atas. 

Nyadran Goa dilaksanakan pada tanggal 10 Besar (tahun 

jawa). Prosesi pertama dilaksanakan pada sore hari dengan 

kegiatan seluruh warga Dukuh Talunkacang membersihkan 

lingkungan Goa Kreo., sedangkan bagi para tokoh masyarakat 
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melakukan doa dan menabur bunga atau nyekar (bahasa jawa) 

dilingkungan goa. 

Prosesi kedua  dilaksanakan pada malam harinya dengan 

dihadiri oleh seluruh warga masyarakat Dukuh Talunkacang 

dengan berkumpul di masjid sambil membawa sajian yang disebut 

sodakoh berupa 3 (tiga bungkus lauk pauk) gudangan dan telur 

dadar sesuai dengan waktu Sunan Kalijaga mengadakan selamatan 

di puncak Goa Kreo pada saat akan mengambil kayu jati dan dan 

acara ini dilaksanakan sebelum makan bersama didahului dengan 

doa dan pembacaan tahlil bersama-sama. 

Lingkungan sosial yang lengkap dengan fasilitasnya juga 

turut menjadi daya tarik wisata. Pada awalnya tahun 1980-an belum 

terdapat akses jalan yang layak, sehingga warga mengupayakan 

dengan dana swadaya untuk memperlebar jalan dari jalur Kandri 

hingga Kecamatan Gunungpati pada tahun 1991. Terdapat jalan 

raya sebagai aksesibilitas pendukung pariwisata yang terdapat di 

sepanjang jalan menuju objek wisata ini dengan lebar ±6 meter 

yang dibangun sejak tahun 1996. Hal ini terlihat bahwa semakin 

terbukanya akses dari luar maupun dari dalam ke luar dalam 

memberi informasi tentang eksistensi Goa Kreo dan bermanfaat 

bagi kehidupan masyarakat maupun perkembangan pariwisatanya 

hingga tahun 2009. (wawancara Kasmani 14 Februari 2011). 
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Menurut penjelasan Karyadi (wawancara 19 februari 2011) 

jenis kemudahan lain adalah terdapatnya fasilitas keamanan ekstra 

yang dibentuk oleh pemerintahan pusat. Bentuknya adalah 

pelatihan kelompok Tanker yang berarti Tim Anti Kekerasan yang 

berfungsi mengantisipai terjadinya keributan, perkelahian atau hal-

hal yang tidak diinginkan.  

Terdapat juga sarana dan prasarana yang lain seperti toko-

toko handicraft dan pernak-pernik oleh-oleh wisata yang 

mempermudah wisatawan agar tidak perlu mencari di tempat lain 

karena sudah tersedia di toko sekitar objek wisata ini. Terdapat 

guide atau pemandu wisata lokal yang dapat melayani dan 

memberikan informasi terkait keberadaan dan legenda Goa Kreo 

itu sendiri. Terdapat pula pertunjukan ketoprak, tari jawa, campur 

sari dan lain sebagainya yang biasa dipentaskan di panggung 

terbuka pada waktu tertentu. 

Tersedia kemudahan fasilitas rekreasi seperti; sarana 

camping ground, arena bermain, warung tradisional dan lain 

sebagainya dan panggung terbuka yang dapat sewaktu-waktu 

dipergunakan untuk pementasan seni budaya Jawa sesuai dengan 

waktu yang telah di tentukan (wawancara Kasmani 28 Desember 

2010). 

Keindahan tempat wisata ini tidak dapat dinafikan, karena 

wisatwan dapat menikmati udara segar atau alami dari hutan 
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perbukitan serta panorama pertanian sawah yang tertata rapi. 

Kemudahan dan fasilitasnya belum sebanding dengan industri 

pariwisata internasional namun dengan aspek keunikannya ini 

dapat dijadikan sebagai pemicu tumbuhnya sumber daya alam yang 

selaras dengan sumber daya manusia. 

 

C. Peran Pemerintah Kota Semarang 

Beberapa dasar kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan 

pariwisata berbasis masyarakat di Goa Kreo, tertuang dalam beberapa produk 

hukum dan kebijakan diantaranya (Pemerintah Kota Semarang Dalam Perda 

Nomor 5 Tahun 2008:73-74): 

1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 14 Tahun 2004 tentang 

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Propinsi Jawa Tengah.  

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) adalah 

rencana induk pengembangan daerah tujuan wisata yang merupakan 

dasar bagi penyusunan program-program pembangunan sarana dan 

prasarana pariwisata lintas sektoral dan daerah dalam jangka panjang 

(Pemerintah Kota Semarang Dalam Perda Provinsi Jateng No.14 

Tahun 2004). 

Sesuai dengan Perda tentang RIPP di atas peran pemerintah 

sangatlah stratregis dalam upaya mengembangkan Goa Kreo sebagai 

daerah tujuan wisata. Dari tahun 1986 Goa Kreo telah berkembang 
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hingga tahun 2009 sesuai dengan target. Peran ini tidak lepas dari 

peran masyarakat sebagai pelaku pariwisata yang ikut berperan aktif.  

2. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang di Bidang Pengembangan 

Kebudayaan dan Pariwisata. 

Di lihat dari segi peranan pemerintah dalam menjaga, 

melestarikan dan mengembangkan berbagai aspek terkait dengan 

kepariwisataan, terlihat dari kebijakan yang berimbas terhadap 

pengembangan Goa Kreo dari 1986 hingga tahun 2009. 

Dalam rencana strategis (Renstra), visi Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Semarang adalah “Semarang sebagai Kota Tujuan 

Wisata” (Profil Kota Semarang, 2008:3). 

Kota tujuan wisata adalah tempat obyek wisata dan daya tarik 

wisata yang menjadi sasaran wisata dan mempunyai keunikan serta 

spesifikasi. Visi inilah yang membawa Goa Kreo menjadi prioritas 

kunjungan pariwisata yang wajib dikembangkan sebagai aset 

potensial. 

Dari visi tersebut selanjutnya ditetapkan misi yaitu 

menerapkan prinsip pelayanan prima dalam perijinan usaha 

pariwisata, meningkatkan kualitas dan keanekaragaman obyek dan 

daya tarik wisata, meningkatkan kualitas usaha sarana dan jasa 

pariwisata, memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama antar pelaku 

pariwisata. 
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Berdasarkan visi dan misi Disbudpar Pemkot Semarang, 

kebijakan yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi melalui bidang 

kepariwisataan berbasis masyarakat berpengaruh terhadap percepatan 

pembangunan sehingga berimbas pada kondisi masyarakat secara 

sosial-budaya yang semakin membaik. 

Sebagai pelaku wisata, pemerintah tentunya mengetahui bahwa terdapat 

beberapa dampak dari pembangunan tersebut, misalnya; dampak sosio cultural, 

dampak sosio ekonomik, dan dampak terhadap lingkungan. Hal ini tidak dapat 

terlepas dalam perencanaan pembangunan objek wisata, karena di dalam 

pelaksanaan kegiatan industri pariwisata tidak pernah lepas dari keterlibatan 

beberapa pihak seperti; Pemerintah (Pusat dan Daerah), komunitas lokal, LSM 

(Lembaga Swadaya Masyarakat), Organisasi-organisasi pariwisata, dan konsultan 

pariwisata (http:www.ar.itb.ac.id/wdp/archieves/category/tourism-courses/).  
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BAB IV 

KEHIDUPAN EKONOMI, SOSIAL-BUDAYA 

MASYARAKAT KANDRI 

 

A. Kehidupan Ekonomi 

Pembangunan adalah suatu proses yang secara sengaja di adakan untuk 

mendorong perubahan sosial budaya ke suatu arah tertentu. Proses perubahan 

tersebut dapat menggeser hal-hal yang sudah ada, menggantikannya, 

mentransformasikannya dan dapat menambah hal baru yang akhirnya akan 

berdampingan dengan hal-hal yang sudah ada. Menurut penganut pandangan teori 

ini diperlukan perombakan yang mendasar mengenai seluruh lembaga, proses dan 

hubungan yang terdapat dalam lingkungan ekonomi, sosial, politik dan 

kebudayaan. (Tamburaka, 2002:117). 

Pembanguan di bidang pariwisata pada Goa Kreo adalah suatu proses yang 

disengaja pemerintah sehingga berpengaruh terhadap kehidupan sosial dan budaya 

masyarakat Kandri. Kondisi ekonomi sedikit banyak mempengaruhi pola-pola 

kehidupan sosial-kulturalnya. 

Industri pariwisata di Semarang, mulai berkembang pada awal tahun 1980-

an. Ketika ekonomi sedang dalam keadaan menurun dan harga komoditas jatuh, 

pihak pemerintah telah menjadikan industri pariwisata sebagai sumber pertukaran 

asing untuk mewujudkan peluang bagi perniagaan dan pekerjaan. Di samping itu, 



55 

 

pariwisata juga berpotensi untuk menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan 

jenis ekonomi yang lain. (wawancara Juniarso 19 januari 2011). 

Kondisi awal perekonomian masyarakat masih berkisar pertanian seperti 

pada tahun 1985. Kawasannya merupakan reruntuhan peradaban lama, 

pegunungan, hutan atau pantai, pembangunan pariwisata pada akhirnya 

merupakan satu keharusan yang tidak dapat dihindari. Keberadaan objek wisata 

Goa Kreo pada tahun 1986 sebagai salah satu destinasi pelancong memberi 

distribusi yang cukup berarti terhadap perubahan kesejahteraan kehidupan 

masyarakat di Kota Semarang khususnya masyarakat Kandri. 

Keuntungan pariwisata secara ekonomi tidak bisa diabaikan, karena 

menyumbangkan sumber pendapatan kepada pemerintah dan masyarakat yang 

terlibat. Sebagai pusat pariwisata sudah tidak asing lagi di mata masyarakat 

Indonesia dan ditambahkan lagi dengan adanya pengakuan dari masyarakat 

nasional akan posisi sentral obyek wisata Alam Goa Kreo sebagai “daerah tujuan 

wisata” telah menarik lebih ramai memilih untuk menghabiskan waktu senggang 

mereka untuk berkunjung di sana. Para wisatawan yang datang ke Goa Kreo 

bukan saja sekedar untuk berwisata, tetapi untuk melakukan 

penyelidikan/penelitian ilmiah ataupun hanya sekedar melihat-lihat akan kekayaan 

flora dan fauna yang ada di objek wisata Goa Kreo, di samping menikmati 

keindahan panorama alam yang mempesonakan mata yang memandang serta 

keberadaan kera-kera penghuni asli yang masih banyak populasinya. 

Para wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara yang datang tidak 

akan menemukan masalah sepanjang masih berada di objek wisata ini, karena 
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segala jasa dan pelayanan dapat diperoleh dengan mudah, baik jasa jasa dan 

pelayanan dari pihak pengelola objek wisata Goa Kreo maupun dari penduduk 

setempat. Kehadiran tempat wisata ini telah memberi kesempatan kepada 

masyarakat setempat untuk menikmati manfaat dari pembangunan dan 

pengembangan objek wisata Goa Kreo sebagai tempat pariwisata. Sejalan dengan 

hal tersebut, adanya peran aktif penduduk setempat, baik secara langsung maupun 

tidak langsung berpengaruh terhadap peningkatan kehidupan perekonomian. 

(Kasmani 28 Desember 2010). 

Adanya beberapa faktor pendukung pariwisata Goa Kreo akibat pengaruh 

pembangunan daerah wisata sehingga memberikan nilai tambah (pendapatan 

keluarga) dan pembangunan pemerintah dari tahun 1986 sampai dengan tahun 

2009 terlihat di kelurahan ini seperti di bawah ini. 

1. Toko dan warung 

Gambar 4. Kompleks Warung Tradisional 

 
(Dokumentasi observasi lapangan 1 Maret 2011) 
 

Gambar 4. menunjukan kondisi sarana prasarana terkait kegiatan 

ekonomi di sekitar kawasan wisata Goa Kreo. Hal ini menggambarkan 
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peran serta pemerintah dan masyarakat yang ikut aktif dalam 

pembangunan pariwisata ini. Bangunan tersebut dibangun pada tahun 

1990 tepatnya 4 tahun setelah pemugaran awal Goa Kreo sebagai obyek 

wisata. 

Di sini merupakan bagian aktivitas ekonomi masyarakat Kandri 

mengayuh rezeki sebagai pendapatan keluarga tambahan selain bertani. 

Dalam sehari pemilik warung bisa mendapatkan keuntungan Rp. 

50.000,00, dan Rp. 300.000,00 di hari libur atau hari besar. (wawancara 

Sarmi dan Sarminah 19 Februari 2011). 

2. Kerajinan Tangan 

Sejak tahun 1990 kerajinan ini menjadi tumpuan utama 

penghasilan keluarga di luar pertanian. Ketrampilan membuat kerajinan 

didapatkan dari diklat dan bantuan dari Pemkot Semarang khususnya 

Disperindag. Dalam perkembangannya kerajinan tangan dari bambu 

mulai kehilangan pelanggan ketika memasuki tahun 2000. Hal ini 

disebabkan karena semakin majunya teknologi dan ketrampilan 

masyarakat yang lebih sesuai dengan modernisasi. Dari hal itulah, 

kerajinan tradisional ini pasang surut hingga sekarang sekarang. 

Perkembangan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan 

wirausaha adalah salah satu pengaruh positif setelah pertanian. Dalam 

pelaksanaanya keahlian (hard skill) semakin meningkat seiring dengan 

perkembangan pariwisatanya. 
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Gambar 4. Hasil kerajinan masyarakat Kandri 

 
 (Dokumentasi observasi lapangan 19 Februari 2011) 
 

3. Jajanan khas (oleh-oleh) 

Ketrampilan mengolah hasil bumi yaitu singkong menjadi dodol 

tape . Keahlian ini didapatkan dari pelatihan dan penelitian dari 

mahasiswa Universitas Negeri Semarang tahun 1993. Berkat hal tersebut 

masyarakat Kandri mendapat hard skill positif sehingga memiliki bekal 

hidup yang dapat memenuhi kehidupan keluarga serta aktif dalam 

mengupayakan pemanfaatan sumber daya alam sehingga menjadi nilai 

tambah untuk Kandri. 

Gambar 5. Pusat oleh-oleh tape olahan khas Kandri 

 
(Dokumentasi observasi 1 Maret 2011) 
 
Selain pesanan juga ikut aktif dalam kegiatan pameran yang sering 

dilaksanakan di Gran Candi ataupun pasar tradisonal maupun pasar modern 

(mall).  
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B. Kehidupan Sosial-Budaya 

Teori-teori sosial budaya sangat luas khasanah ruang lingkupnya, serta 

dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dirasakan penting 

untuk mengkaji realita sosial. Teori Peran beranggapan bahwa peranan seseorang 

itu merupakan hasil interaksi dari diri (self) dengan posisi (status dalam 

masyarakat) dan dengan peran akan menyangkut perbuatan yang mempunyai nilai 

dan normatif. Hal terpenting dalam teori ini adalah bahwa individu atau actor 

sebagai pelaku pariwisata dan hasil perbuatan sebagai objek pariwisata sejarah 

yang mempunyai hubungan erat bersifat kontinum dan temporal. (Tamburaka, 

2001:79-80). 

Pembangunan dan perkembangan pariwisata membawa dampak positif 

terhadap aspek sosial-budaya masyarakat setempat. Hal ini merupakan harga yang 

tidak ternilai dari manfaat pembangunan dibidang kepariwisataan. Manfaatnya 

dibidang sosial budaya itu meliputi manfaat dalam pelestarian budaya dan adat 

istiadat, meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kesehatan 

masyarakat yang bersangkutan. 

1. Kondisi Budaya 

Menurut teori Arnold J. Toynbee, yang mengatakan bahwa 

kebudayaan adalah akibat dari Chalange and Response. Segala ciptaan 

manusia pada hakekatnya adalah hasil usaha manusia untuk mengubah dan 

memberi bentuk serta susunan baru kepada pemberian alam, sesuai dengan 

kebutuhan jasmani dan rohaninya. Kebudayaan adalah dipelajari, diperoleh 

dari traisi masyarakat dan cara-cara hidup dari anggota masyarakat, 
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termasuk pola-pola hidup mereka, cara berfikir, perasaan, perbuatan, 

tingkah laku. (Tamburaka R, 2002:123). 

Contoh perubahan kultural negatif yang terjadi pada masyarakat 

Kandri mayoritas adalah dalam hal mode pakaian, penggunaan telepon 

genggam (handphone). Dampak positifnya adalah adanya kesadaran 

masyarakat terhadap arti penting pendidikan sehingga berpengaruh positif 

pula terhadap pola pikir individu masyarakatnya.  

Keberadaan pembangunan Goa Kreo membawa pengaruh terhadap 

budaya masyarakat setempat. Adanya kemauan dan kesadaran pengelolaan 

secara organisasi akan pentingnya pendidikan. Hal demikian merupakan cirri 

perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Kandri. Kesadaran akan betapa 

pentingnya melestarikan budaya merupakan semangat yang patut dihargai dan 

dijunjung tinggi oleh semua lapisan masyarakat. pelestarian budaya dan adat 

istiadat oleh masyarakat di sekitar Goa Kreo adalah suatu bentuk pengekalan 

budaya nenek moyang agar tidak hilang ditelan waktu, disamping warisan 

kepada generasi yang akan datang. Adanya kesadaran untuk melestarikan 

budaya dan adat istiadat masyarakat Kandri ini, mempunyai pertalian yang 

sangat erat dengan dengan pembangunan dan perkembangan pariwisata Goa 

Kreo. Wisatawan yang datang bukan saja sekedar menikmati keindahan alam, 

tetapi juga dapat melihat gambaran kekayaan budaya dan adat istiadat 

masyarakat Kandri. 

Kebudayaan dan kesenian lokal jika dikelolakan secara baik dapat 

dijadikan sebagai suatu produk yang bernilai komersial. Selain dari pada, 
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masyarakat Kandri seringkali mementaskan kebudayaan mereka apabila 

ada wisatwan nusantara atau wisatawan mancanegara datang ke kampung 

mereka. Lebih dari pada itu, perwujudan dari kesadaran akan pelestarian 

budaya dan adat istiadat itu adalah tari gambang Semarang yang 

dipertunjukan sesuai dengan tema acara atau satu tahun sekali pada 

Upacara Sesaji Rewanda pada 3 syawal yang dilaksanakan di pendopo 

Goa Kreo. Sesaji ini menjadi suatu gagasan penting sehingga mulai tahun 

1986 sampai dengan sekarang. (wawancara Kasmani 14 Februari 2011). 

Pelestarian budaya ini telah menarik minat wisatawan datang ke 

Kandri untuk menyaksikan sendiri budaya lokal orang masyarakat 

setempat. Hal ini menunjukan bahwa kebudayan mempunyai andil yang 

begitu besar  dalam menarik lebih banyak orang datang ke Kandri 

khususnya di wisata Goa Kreo. Terutama pada bulan Syawal, Safar, dan 

Besar banyak pengunjung memadati objek wisata Goa Kreo yang sedang 

melaksanakan upacara tradisional Sesaji Rewanda. 

Ketertarikan di bidang seni inilah yang menjadi daya tarik sperti; 

pelaksanaan tradisi wayang kulit, rebana, tari gambang semarang, 

karawitan dan seni pedalangan yang diperagakan oleh para remaja Kandri 

dan dilatih oleh pamong Sanggar Seni Langen Tri Budoyo yang masih di 

lestarikan dengan baik. (wawancara Karyadi 14 Februari 2011). 

Gambar 4. Sanggar Seni Langen Tribudoyo 

  
(Dokumentasi pibadi 19 Februari 2011) 
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Kegiatan tradisi Rewanda yang digabungkan dengan bacaan-

bacaan doa Islam sehingga terjadi akulturasi budaya. Tidak dapat 

dinafikan bahwa keberadaan kegiatan seni rebana. seni pedhalangan, seni 

tari daerah, wayang dan seni karawitan membawa pengaruh terhadap 

struktur masyarakat. Sanggar Seni Langen Tribudoyo ini diketuai oleh 

Kasmani sebagai pamong budaya penduduk setempat.  

Pada tahun 1970 sanggar seni ini lahir dengan nama Langen 

Kridosantoso, kemudian berganti nama Langen Karyobudoyo tahun 1972 

sampai dengan tahun 1999. Beberapa tokoh-tokoh masyarakat memiliki 

inisiatif dengan konsep baru seingga diusulkan ganti nama Langen 

Tribudoyo hingga tahun 2009.  

2. Kondisi Struktur Fungsional 

Menurut Brown (1952), bahwa komponen atau unit-unit struktur 

sosial dalam Teori Struktural Fungsional adalah bahwa manusia-manusia 

yang mempunyai peranan dan posisi dalam struktur sosial. Hubungan 

sosial yang merupakan jaringan kontinu dari struktur sosial bukan 

merupakan hal kebetulan dalam bekerja sama, melainkan ditentukan oleh 

proses sosial, macam-macam hubungan melalui perilaku orang-orang yang 

berinteraksi yang diatur oleh norma-norma, hukum-hukum dan berbagia 

pola. (Tamburaka R, 2002:95). 

Perubahan struktural pembangunan di daerah ini bermula dari 

tumbuhnya sistem-sitem sosial serta mental wiraswasta para pengrajin 

makin tinggi, menyebabkan pembetukan kelompok-kelompok sosial yang 
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berfungsi mendukung pengembangan pariwisata pedesaan serta 

mengetahui bentuk dan sifat penilaian atau respon masyarakat terhadap 

suatu usaha (kerajinan rakyat) dalam proses pemberdayaan individu 

masyarakat. Hal ini merupakan dampak perubahan struktural secara 

vertical. 

Partisipasi warga Kandri diartikan sebagai kesediaan untuk 

membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang 

tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Hal ini menyebabkan 

adanya gerak sosial (social mobility) yaitu diartikan sebagai suatu gerak 

dalam struktur sosial (Social strukture) yaitu pola-pola tertentu yang 

mengatur organisasi suatu kelompok sosial. 

Struktur sosial mencakup sifat-sifat dari hubungan antara individu 

dalam kelompok itu dan hubungan antara individu dengan kelompoknya. 

Kehidupan warga Kandri yang semi-tradisional dan sebagian besar 

bergerak dalam pertanian dan kerajinan rakyat, menyebabkan mobilitas 

horizontal lebih besar terjadi. Adanya sanggar kerajinan, acara ritual, 

maupun kesenian tradisional yang mulai dilestarikan kembali serta 

didukung alam berdampak tidak hanya pada warga setempat melainkan 

.juga warga sekitar Kandri, terutama dialami oleh para pengrajin. 

Perubahan struktural secara vertikal dapat dilihat dari pemilikan 

sarana transportasi dan jumlah pendapatan yang diperoleh pengrajin 

khususnya. Pengrajin yang sudah beberapa tahun bekerja upah yang 

diterima akan naik disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman. 
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Meskipun demikian, kerja sama antar individu satu dengan yang lain 

masih ada. Semakin seimbang kesempatan-kesempatan untuk 

mendapatkan kedudukan-kedudukan tersebut dan semakin besar gerak 

sosial, maka itu berarti bahwa sifat sistem berlapis-lapis dalam masyarakat 

semakin terbuka. 

Tuntutan struktural bagi orang untuk membentuk ”interest groups 

yang aktif'” adalah bersifat ”teknis”, ”politis”, dan ”sosial”. Secara politis 

makin liberal keadaannya, makin perlu mobilisasi demi untuk konflik yang 

aktif, makin totaliter keadaannya, makin kurang diperlukan mobilisasi itu. 

Ada tiga faktor sosial yaitu: (1) pembentukan group lebih diperlukan 

apabila anggota-anggota secara potensial terkonsentrasikan secara 

geografis dengan cukup baik, (2) apabila mereka berkomunikasi secara 

modal, sebagaimana teknologi-teknologi komunikasi modern 

memungkinkan komunikasi lebih mudah bagi mereka untuk 

melakukannya, (3) jika orang yang berada dalam relasi yang setara 

dijadikan anggota baru dengan cara yang sama kepentingan kelas akan 

menjadi ”riil” bagi orang yang bertukar pengalaman kebudayaan. 

Perubahan ini berdampak sosial yang artinya berbagai, macam perubahan 

yang terjadi pada satu sistem interaksi dan relasi antar individu sebagai 

akibat dari adanya perubahan pada lingkungan fisik, sosial dan budaya dari 

sistem tersebut. 

Kaitannya dengan pariwisata yaitu akibat-akibat yang muncul 

karena hadirnya wisatawan dan kegiatan mereka terhadap sistem interaksi 
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dan relasi tersebut. Wisatawan yang berkunjung ke Kandri sedikit banyak 

membawa pengaruh sosial yaitu perubahan pada pola pikir serta interaksi 

antar individu. Misalnya dalam penggunaan Bahasa Inggris berdampak 

pada munculnya kemauan untuk belajar Bahasa Inggris. Namun, hal ini 

tidak begitu besar dampaknya terhadap masyarakat setempat karena 

mereka merasa kesulitan untuk belajar dan memang kendala utama adalah 

tingkat pendidikan mereka rendah. Walaupun demikian, paling tidak, ada 

kata-kata yang mereka pahami. 

Dampak kuantitatif terjadi dengan meningkatnya promosi yang 

dilakukan baik melalui leaflet, kegiatan pameran, maupun pemasaran 

keluar melalui eksportir. Jumlah wisatawan yang datang makin lama 

makin bertambah meskipun belum begitu besar. Hal ini disebabkan faktor 

internal dan faktor eksternal, faktor internal seperti kurangnya penataan 

lingkungan Kandri. Namun, relasi dan interaksi yang terjadi dalam rangka 

pembangunan pariwisata ini semakin meningkat misalnya makin 

bertambah jumlah promosi tidak hanya melalui leaflet tetapi juga di 

majalah, radio, televisi, dan internet. Tingkat migrasi penduduk yang 

keluar dari Kandri kecil karena di sini masyarakat banyak mendapatkan 

peluang kesempatan kerja dan mengembangkan diri. Sedangkan pendatang 

dari luar untuk bertempat tinggal di Kandri jumlahnya kecil namun 

kebanyakan mereka termasuk dalam mobilitas penduduk non-permanen 

dan sebagian kecil ada yang menginap dan kemudian menjadi penduduk 
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setempat karena telah mapan bekerja di Sanggar Kerajinan yang ada. 

(Wawancara Karyadi 19 Februari 2011). 

Aspek ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Melihat 

dampak pariwisata Goa Kreo terjadi beberapa perubahan seperti pada 

peningkatan kecerdasan masyarakat Kandri. Masyarakat di hadapkan 

dengan budaya hidup modern yang dibawa oleh wisatawan. Artinya 

terjadi pembenturan budaya lokal dengan budaya luar, sehingga ini 

membuka pola atau cara berfikir masyarakat Kandri untuk mengejar 

ketertinggalan daerahnya dibandingkan dengan keadaan masyarakat 

modern di kota dalam semua aspek kehidupan. 

Menurut Kasmani (wawancara 14 Februari 2011) di awal 

perkembangan Goa Kreo menjadi kawasan wisata tahun 1986 dan 

disertai dengan kedatangan wisnus, wisman, dan beberapa penelitian 

yang berkunjung telah berpengaruh dalam tatanan kehidupan sosial-

budaya penduduk setempat. Orang luar yang datang juga turut membawa 

bersama pola hidup mereka sehingga menjadi perhatian khususnya di 

awal tahun 1986, 1990, 2000-an. Hal ini terlihat dari pola kehidupan 

mereka sehari-hari, artinya kedtangan pengunjung objek wisata ini 

bertindak sebagai agen of change dari masyarakat tertutup menjadi 

masyarakat terbuka. Sebelum kehadiran orang luar, penduduk setempat 

masih buta tentang modernisasi dalam semua aspek kehidupan.  

Misalnya, cara berpakaiannya menunjukan terjadinya proses modernisasi 

yang maju dalam kehidupan masyarakat lokal, disamping kesadaran akan 
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pentingnya pendidikan. Di awal ahun 1970-an belum terdapat lembaga 

pendidikan atau sekolah, hanya berada di daerah pusat pemerintahan 

kecamatan. Seiring dengan perkembangan setelah tahun 1990 mulai 

dibangun SD, sarana kesehatan dan tempat ibadah. (wawancara Karyadi 

19 Februari 2011). 

Tidak dapat disangkal bahwa kedatangan para 

pengunjung/wisatawan membawa dampak negatif dan positif. Dampak 

negatif seperti pada cara berpakaian dan perilaku budaya pengunjung 

yang modern yang terkadang bertentangan dengan budaya ketimuran. 

Lepas dari hal tersebut, dampak positif dan manfaatnya jauh lebih terlihat 

sehingga peningkatannya selaras dengan harapan pemerintah selaku 

pebuat kebijakan dan masyarakat Kandri sebagai pelaku usaha saling 

berkesinambungan. Disamping jiwa gotong royong yang masih dimiliki 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, mental wiraswasta telah 

tumbuh pada pengrajin bambu dan wirausahaan jajanan dan pada 

khususnya pengausaha lokal. 

Pemerintah Kota Semarang melalui berbagai penyuluhan, 

pelatihan dengan tujuan menumbuhkan sifat kemandirian dalam rangka 

pengembangan pembangunan pariwisata. Apabila tidak mengandalkan 

bantuan dari pemerintah, pengembangan pariwisata Goa Kreo dan 

perkembangan masyarakat Kandri akan mengalami kesulitan. 

Dimensi budaya masyarakat yang mendukung kelestarian 

kerajinan kulit serta tradisi lokal mengarahkan pada sikap saling 
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kekeluargaan karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendukung 

adanya pengembangan pembangunan pariwisata Goa Kreo disamping 

membuka lapangan pekerjaan serta mendapatkan penghasilan. 

Pengembangan pariwisata pedesaan di Desa Kepuhsari tidak lepas dari 

partisipasi warga. Sebagai proses pembangunan akan tiba massanya 

momentum pembangunan tidak dapat dipertahankan kecuali dengan 

partisipasi yang aktif, sukarela, dan prakarsa dari kaum tani, wiraswasta 

kecil di desa. Pembentukan kelompok-kelompok sosial (sanggar 

kerajinan, Pokdarwis) membantu masyarakat dalam hal pencarian dana 

serta sponsor dalam melaksanakan dan mengembangkan kesenian lokal 

dan acara ritual. 

 

C. Konflik Sosial Mengenai Potensi Goa Kreo 

Teori konflik yang digunakan Toffler (1970) memulai proposisinya 

dengan mengumpamakan ”teknologi” itu sebagai mesin yang besar atau sebuah 

akselerator (alat pemercepat) yang dahsyat, dan ilmu pengetahuan sebagai bahan 

bakarnya. Dengan meningkatnya ilmu pengetahuan secara kuantitatif dan 

kualitatif, maka akan meningkat pula proses akselerasi yang ditimbulkan oleh 

mesin pengubah, lebih-lebih teknologi mampu menghasilkan teknologi yang lebih 

banyak dan lebih canggih lagi. (Tamburaka, 2002:102). 

Teknologi di sini diartikan sebagai sebuah industri baru di bidang 

kepariwisataan yang masuk ke dalam masyarakat sehingga menjadi pengetahuan 

baru yang secara langsunng dan tidak langsung teradopsi oleh masyarakat 
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setempat. Pengembangan objek wisata Goa Kreo sejak tahun 1986 sampai dengan 

tahun 2009 semakin tampak dengan adannya dukungan fisik dari pemerintah dan 

moral dari masyarakat Kandri. Hal ini terlihat dari antusias masyarakat yang ikut 

serta dalam aktivitas ekonomi pariwisata. Secara tidak langsung hal ini juga 

berimbas kepada aspek sosial dan budaya masyarakat setempat.  

Secara ekonomi, sejauh ini pengaruh objek wisata dapat dirasakan 

masyarakat Kandri pada umumnya, namun di sisi lain terjadi ketika potensi 

aktivitasnya menjadi daya tarik pihak pemerintah dan swasta untuk 

mengembangkannya jauh lebih besar. Hal ini terganggu karena adanya proyek 

pembangunan waduk jatibarang yang telah dimulai akhir tahun 2009. 

Pembangunan  waduk jatibarang telah direncanakan sejak tahun 1990 (wawancara 

Sugino 1 maret 2011), kemudian dilanjutkan penelitian dari Jepang 1997-1998 

untuk menganalisa struktur dan kondisi tanah sekitar Goa Kreo.  

Hasil dari penelitian inilah yang menjadi dasar pelaksanaan proyek waduk 

jatibarang secara fisik yang dimulai tahun 2009. Secara psikologis pembangunan 

waduk ini membawa pengaruh baru terhadap kehidupan masyarakat Kandri. 

Selama proyek berlangsung aktivitas pariwisata menjadi agak lumpuh akibat 

banyak kendaraan berat melewati akses pariwisata sehingga dapat mengurangi 

motivasi kedatangan wisatawan akibat kondisi yang kurang nyaman.  

Tujuan waduk jatibarang bermanfaat sebagai tempat konservasi, 

penyediaan air minum baku, dan juga penanganan banjir di wilayah bawah Kota 

Semarang. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum 

sewaktu meninjau lokasi didampingi Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyotanggal 
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30 Juni (Suara Merdeka 30 Juni 2011). Menurut Bibit Waluyo, pembangunan 

waduk mendapat pinjaman dari Jepang melalui JICA senilai Rp 1,7 triliun yang 

terbagi dalam tiga paket, yaitu pembangunan waduk, normalisasi Banjirkanal 

Barat, dan drainase Kota Semarang. 

Goa Kreo yang akan datang akan menjadi lahan ekonomi baru yang dapat 

dimanfaatkan pula masyarakat Kandri secara meluas. Dalam rencana kedepannya 

perairan buatan ini akan memberi dampak lebih baik terhadap pengetahuan 

masyarakat tentang pola mata pencaharian pertanian menjadi pemanfaatan daerah 

perairan. Pada akhirnya terjadi relevansi antara objek wisata Goa Kreo dengan 

waduk jatibarang selaras dengan kehidupan ekonomi, sosial-budaya masyarakat 

Kandri.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Goa Kreo dijadikan sebagai objek wisata, berawal dari kegiatan Re-

inventarisasi objek wisata dari Pemerintah Kota Semarang dalam upaya 

mengembangkan daerah-daerah hinterland dalam mendukung pembangunan 

pariwisata. Sejak tahun 1984 kegiatan ini dilakukan,  kemudian ditindaklanjuti 

dengan pemugaran peletakan batu pertama oleh Walikota Semarang pada tahun 

1985 sehingga Goa Kreo menjadi sah sebagai objek wisata yang siap dikunjungi 

oleh masyarakat umum. Pemugaran dilanjutkan tahun 1986 dengan membangun 

beberapa akses jalan dari sebagai sarana jalan di dalam lingkungan Goa Kreo. 

Perkembangan objek wisata ini berkelanjutan hingga pada tahun 1990 dibuka 

fasilitas penyedia jasa seperti warung-warung tradisional dan lapak untuk 

pedagang asongan.  

Dalam kurun waktu 24 tahun yaitu antara 1986-2009, masyarakat di 

Kelurahan Kandri mengalami peningkatan ekonomi, sosial-budaya. Peningkatan 

kondisi ekonomi ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: terbukanya 

kesempatan berusaha dan peluang kerja di bidang jasa seperti berdagang, 

wirausaha kerajinan bambu dan makanan olahan ketela pohon. Pendorong 

peningkatan ekonomi masyarakat Kelurahan Kandri bersumber dari objek wisata 

Goa Kreo yang semakin berkembang dari tahun ke tahun.  
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Peran serta masyarakat dalam kehidupan ekonomi tampak dari 

keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pariwisata misalnya berdagang dan jasa. 

Di bidang sosial dan budaya masyarakat Kandri telah mengenal seni dan budaya 

seperti karawitan, wayang kulit, seni tari dan rebana. Sejalan dengan dibangunnya 

Goa Kreo sebagai objek wisata masyarakat Kandri menjadikan potensi seni 

budaya ini menjadi atraksi budaya yang menarik untuk disajikan kepada 

pengunjung atau wisatawan. Hal ini terlihat relevansi antara peran masyarakat dan 

pemerintah dalam mengembangkan potensi wisata, daerah dan masyarakat 

sebagai objek yang diupayakan agar lebih meningkatkan kondisi ekonomi, sosial 

maupun budaya lokalnya. 

Hal yang perlu kita sadari bahwa pada akhirnya adanya stabilitas ekonomi 

serta situasi yang kondusif yang berpengaruh bagi keberlangsungan dan 

terwujudnya Goa Kreo sebagai komoditas pariwisata yang selaras dengan 

perkembangan masyarakat Kandri. 

 

B. Saran 

Ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata memberikan kontribusi yang 

besar terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Sejauh ini 

pembangunan Goa Kreo dimanfaatkan masyarakat Kandri sebagai lahan 

penghasilan tambahan di luar aspek pertanian. Kebermanfaatan kondisi ini 

seharusnya dapat menjadi motivasi dan kekuatan yang berkesinambungan dalam 

meningkatkan taraf hidup tanpa menghilangkan aspek kearifan lokal masyarakat 

Kandri. 
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Sejauh ini perkembangan Goa Kreo telah memberi manfaat terhadap 

pemerintah dan masyarakat setempat. Upaya lain yang harus diupayakan adalah 

dengan mensinergikan antara potensi lokal dengan faktor kebijakan strategis 

pemerintah sehingga perkembangan industri pariwisata dapat lebih menjanjikan 

dalam memberikan kontribusi pendapatan warga Kandri dan penghasilan asli 

daerah Pemerintah Kota Semarang. 
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PERMOHONAN WAWANCARA 
 

Assalamu’ alaikum Wr. Wb 

Dalam rangka penyelesaian studi di Universitas Negeri Semarang 

(UNNES) Ilmu Sejarah Jurusan Sejarah, saya sebagai peneliti memerlukan 

informasi dari Bapak/Ibu/Saudara sehubungan dengan skripsi yang saya susun 

dengan judul “Obyek wisata Goa Kreo dan Kondisi Ekonomi, Sosial-Budaya 

Masyarakat Kandri, Gunungpati,, Semarang Tahun 1986-2009”. 

Peneliti mohon kesediaannya Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan 

informasi dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan yang Bapak/Ibu/Saudara 

ketahui. 

Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih atas pertisipasi dan 

kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan informasi yang penulis perlukan. 

Atas bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, penulis ucapkan terima kasih. 

 

Wassalamu’ alaikum Wr. Wb 

 

Hormat Saya 

 

 

Engkah Tatas Suranggajiwa 
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SURAT PERNYATAAN INFORMAN SEJARAH LISAN 
(KEY INFORMAN) 

 
Dalam rangka penyelesaian studi di Universitas Negeri Semarang 

(UNNES) Ilmu Sejarah Jurusan Sejarah, saya sebagai peneliti memerlukan 

informasi dari Bapak/Ibu/Saudara sehubungan dengan skripsi yang saya susun 

dengan judul “Obyek Wisata Goa Kreo dan Kondisi Ekonomi, Sosial-Budaya 

Masyarakat Kandri, Gunungpati,, Semarang Tahun 1986-2009”. 

 Dari maksud dan tujuan di atas, terdapat biodata Informan di bawah ini. 
Nama  : Kholiq Juniarso 
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Semarang 
Umur   :  
Profil   :  

1. Ketua Tim Re-Inventarisasi Obyak Wisata Se-Kotamadya 
Semarang Tahun 1984 

2. Kepala UPTD Goa Kreo Tahun 1990-2005 
3. Penggagas Upacara Sesaji Rewanda sebagai Tradisi Tahunan 

berfungsi sebagai daya tarik Obyek Wisata Goa Kreo dan 
bermanfaat dalam rangka melestarikan adat budaya masyarakat 
Kandri. 

Dengan ini peneliti akan mengadakan wawancara secara komprehensif 

dengan informan di atas untuk mendapatkan informasi dan data terkait dengan 

penelitian dengan tanpa ada paksaan dan dilakukan sesuai dengan kode etik dalam 

metode wawancara. Peneliti menjamin keabsahan infomasi dan data terkait 

penelitian ini dengan obyektif dan sebenar-benarnya.  

Dengan demikian peneliti menetapkan informan tersebut adalah sebagai 

informan kunci dan sumber sejarah lisan yang utama dengan mempertimbangkan 

aspek obyektifitas dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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