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Tabel Kutipan Wawancara 

No Informasi Kode 
1 Atraksi kawasan Kota Lama Semarang memang terkait bangunan, 

rata-rata wisatawan yang datang memang hanya untuk berfoto dari 

foto yang biasa sampai yang sudah niat atau expert seperti untuk 

prewed dan lain-lain, sama satu lagi Kota Lama sekarang memang 

sedang naik daun karena ada beberapa di kawasan ini juga dibuat 

untuk shooting film.  

PL/21/05/19 

 

 

 

 

 

2 Kalau terkait atraksi edukasi Kota Lama sisi sejarah memang belum 

di tampilkan ke pengunnjung atau wisatawan. Banyak faktor kenapa 

sejarah belum ditampilkan salah satunya karena memang informasi 

sejarah dan bangunan di Kota Lama ini belum terlalu lengkap dan 

hanya sepotong-sepotong,  

PL/21/05/19 

3 Informasi terkait sejarah Kota Lama memang masih belum lengkap, 

dari bangunan-perbangunan juga masih belum lengkap, sangat 

minim, hanya nama bangunan, didirikan tahun berapa, dan 

fungsinya dulu apa, itu terkait bangunan, itu kan yang fisik, cerita 

yang nonfisik atau sisi manusiawinya memang belum, saya 

contohkan disitu kan ada rumah tahanan buat budak tapi ceritanya 

kok ada budak, kok sampai mereka dihukum, apa latar belakang itu 

semua, itu kita belum tau, taunya hanya itu tempat untuk nahan tapi 

cerita dibalik perbudakan di Kota Lama itu belum. 

PL/21/05/19 

4 BPK2L terus terang saja masih seperi diabaikan, kayak sekarang ini 

kan ada proyek dari pusat itu koordinasi dengan kami memang 

masih kurang, seperti dengan pemkot kemaren kan menanyakan 

tentang pemberhentian untuk bus wisata itu, tapi ternyata disediakan 

diujung dan setelah ditinjau, ditanyakan kepada sopirnya ternyata 

tdak bisa dan tidak cukup buat parkir karena kurang besar dan 

misalkan dipaksakan akan membuat lebih macet. Jadi memang 

koordinasi kepada BPK2L memang masih kurang. 

PL/21/05/19 

 

5 Kita sedang usahakan untuk leih menghidupkan kawasan, seperti 

kita lakukan kegiatan budaya kayak disini (monod) untuk latihan 

gamelan, dan kita sedang koordinasikan untuk setiap seminggu 

sekali disetiap gedung itu diaktukan sehari untuk free kegiatan 

budaya seperti musik atau hal-hal yang berkaitan dengan budaya. 

PL/21/05/19 

6 Ada hal yang sebenarnya kurang pas di kawasan ini dalam 

pembangunannya kayak pembangunan lampu, kotak telepon itu kan 

dulunya disini tidak ada, dikawatirkan nanti setelah beberapa tahun 

orang mengira itu memang asli dari dulu, padahal itu kan 

pembangunan baru. 

PL/21/05/19 

 

 

 

 



126 
 

No Informasi Kode 
1 Ke Kota Lama itu yang menarik gedung-gedung tua, kesini jalan-

jalan untuk melihat-lihat terus foto-foto,  

WU/21/05/19 

2 Lihat dari foto di sosial media terus kesini, memang menarik disini, 

saya beberapa kali bagpackeran ada beberapa yang punya gedung-

gedung tua tapi mungkin luasnya tidak seluas di Kota Lama ini. 

WU/08/08/19 

3 Yang paling menarik sih bangunan-bangunan tuanya, kesini untuk 

melihat-lihat, terus foto-foto 

WU/08/08/19 

4 kalau sejarah belum tahu, soalnya disini ga bisa dilihat sejarahnya, 

taunya ya mungkin nama yang gedungnya itupun yang sudah ada 

namanya kayak marba, Spiegel gitu aja si, kalau ada papan atau 

selebaran mungkin lumayan bisa menambah pengetahun. 

WU/08/08/19 

5 Tujuan utama kesini melihat bangunan gedung, terus jalan-jalan dan 

berfoto 

WU/10/06/19 

6 kesini itu ya foto-foto, dari jalannya terus trotoarnya dan pernak-

pernik yang ada juga menarik, selain bangunan ya itu sama taman 

juga 

WU/10/06/19 

7 Saya itu dari dulu setiap sore habis pulang kerja biasa berhenti 

disini, ya untuk sekedar duduk dan menikmati, menurut saya 

suasananya kalau sore disini itu ayem, walaupun sekarang sudah 

ramai, kalau dulu masih sepi mas paling cuman truk-truk yang 

berhenti disini. 

WU/13/05/19 

8 Kalau ada pemandu wisatanya mungkin bisa lebih menarik, saya 

dari tadi cuman jalan-jalan menfoto bangunan dan tidak dapat info 

lebih  

WU/08/08/19 

9 Penasaran dengan sejarahnya sih engak, tapi kalau bisa tau ya lebih 

baik, soalnya tujuan kesini ya karena liat foto dengan latar bangunan 

yang bagus, jadi kok kayaknya bagus gitu. 

WU/08/08/19 

10 sebelum kesini kan nyari tau dulu ada apa aja sih di Semarang, nah 

salah satunya yang gampang dan deket sama stasiun ya Kota Lama 

ini sama kayaknya ga jauh-jauh juga dari kotanya  

WU/08/08/19 

 

No Informasi Kode 
1 Kota Lama itu salah satu yang ramai kalau dibuka walking tour, 

karena secara visual unik, dan bagus buat foto-foto, dari 

bangunannya, jalan dan ada  sepeda hias 

PWT/12/08/19 

2 sisi sejarahnya memang menarik, terbukti misal dibuka rute Kota 

Lama selalu ramai,  

PWT/12/08/19 

3 Secara visual Kota Lama memang menarik, visual itu tidak hanya 

bangunannya tapi juga penataan yang baru kayak lampu dan pernak-

perniknya” 

PWT/12/08/19 

4 Kalau untuk rutenya jalannya di Kota Lama itu start dari taman 

Srigunting terus jaln ke arah Gereja Blenduk lalu ke Jiwasraya, IBC 

dan seterusnya sampai finish kembali di taman Srigunting, tapi 

disini itu unik karena jalannya kan saling terhubung jadi jalanya bisa 

bebas sesuai keinginan kita sebagai pemandu atau sesuai permintaan 

yang menggunkan jasa kita, tapi memang biasanya start dan 

PWT/12/08/19 
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No Informasi Kode 

finishnya di taman Srigunting 

5 Banyak hal kalo di Kota Lama, kita memvalidkan sejarah dari 

sumber yang sudah terpercaya, dan menurut saya pribadi Kota Lama 

ini masih sangat banyak yang bisa digali  

PWT/12/08/19 

6 Banyak wisatawan yang ikut walking tour ini baru tau, kayak oh 

ternyata sejarahnya begini ternyata dulunya seperti ini padahal dia 

sudah beberapa kali ke Kota Lama 

PWT/12/08/19 

7 Akses untuk mengetahui sejarah memang belum gamblang, 

maksusnya belum bisa diketahui oleh semua orang yang datang  

PWT/12/08/19 

8 Oh sudah ada aplikasi nya to Kota Lama, saya baru tahu, mungkin 

promosi tentang aplikasi itu kurang  

PWT/12/08/19 

9 Saya pribadi memang suka sejarah jadi sebelum ikut pemandu ini 

juga sudah cari tau tentang sejarah-sejarah di Semarang, tapi setelah 

ikut jadi pemandu walking tour di bersukaria ini saya lebih banyak 

belajar lagi  

PWT/12/08/19 

 

No Informasi Kode 
1 bangunan disini itu sangat menarik, harusnya bisa buat mendorong 

yang datang untuk tau lebih tentang sejarah, bisa buat belajar juga 

seharusnya,tapi yang utama untuk menarik ya bangunannya 

WK/12/08/19 

2 ikut walking jadi tau, oh iya ya ternyata dulunya bangunan ini itu 

fungsinya dulu apa dan lain-lain 

WK/12/08/19 

3 Walking tour selain kita jalan-jalan foto-foto kita juga dapat 

penjelasan sejarah dan dapat benyak pengetahuan baru 

WK/12/08/19 

4 Selain bangunan ada taman bisa duduk santai dan ngadem habis 

jalan-jalan 

WK/12/08/19 
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