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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. 


