
HASIL INTERVIEW RESPONDEN I (MASYARAKAT LOKAL) 

 

 

1) Menurut anda, apakah dengan dibangunnya Pasar Imlek Semawis memberikan 

dampak yang positif bagi anda?berikan alasannya! 

Ya, karena banyaknya pilihan makanan yang ditawarkan sehingga kalau ingin 

mencari makanan tidak perlu kemana – mana cukup di Pasar Imlek Semawis saja.  

2) Menurut anda, apakah dengan dibangunnya Pasar Imlek Semawis memberikan 

dampak yang negatif bagi anda?berikan alasannya! 

Ya, karena kalau di pagi hari banyak sekali sampah yang berserakan sehingga 

mengganggu aktivitas di sepanjang Jalan Gang Warung.  

3) Bagaimana tanggapan dan pendapat anda tentang Pasar Imlek Semawis? 

Ya, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya tetapi diambil yang dampak 

positifnya saja karena dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini memberikan 

kesempatan dan peluang usaha bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi 

Pasar Imlek Semawis.  

4) Apa saja potensi yang dapat ditambahkan dan dikembangkan di Pasar Imlek 

Semawis yang juga melibatkan masyarakat lokal di sekitar Pasar Imlek Semawis 

Semarang ?    

Potensi yang ditambahkan tidak ada tetapi yang perlu dibenahi adalah masalah 

biaya sewa di Pasar Imlek Semawis yaitu rata – rata Rp 750.000,00 dan sebaiknya 

diperkecil menjadi Rp 500.000,00 sehingga dengan pengurangan biaya tersebut 

dapat dikembangkan di jalan – jalan lain seperti Jalan Gang Tengah, Gang 

Pinggir, dll sehingga menjadi lebih variatif. Selain itu juga ditambahkan dengan 

tratag dan tenda – tenda sehingga orang tidak lari pada waktu hujan.  



Nama  : Pak Hamid  

Alamat  : Jln. Gang Warung no 34 Semarang  

Usia  : 37 tahun 

Pekerjaan  : Swasta  

 



HASIL INTERVIEW RESPONDEN II (MASYARAKAT LOKAL) 

 

 

1) Menurut anda, apakah dengan dibangunnya Pasar Imlek Semawis memberikan 

dampak yang positif bagi anda?berikan alasannya! 

Ya, karena dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini dapat menambah pariwisata 

di Kota Semarang karena dapat dikatakan bahwa objek wisata di Kota Semarang 

sangat sedikit sekali dan hiburannya cuma itu – itu saja.  

2) Menurut anda, apakah dengan dibangunnya Pasar Imlek Semawis memberikan 

dampak yang negatif bagi anda?berikan alasannya! 

Ya, terutama mengotori tempat di sekitar Jalan Gang Warung karena banyak 

sekali sampah yang berserakan dan sampai sekarang belum ada 

penanggulangannya sama sekali. Dan dapat dikatakan bahwa Pasar Imlek 

Semawis merupakan Objek Wisata Penyebab Banjir.  

3) Bagaimana tanggapan dan pendapat anda tentang Pasar Imlek Semawis? 

Sebenarnya sangat bagus tetapi apabila ingin membangun sebuah objek wisata 

harus ada tanggung jawabnya terutama untuk masalah kebersihan karena dari 

pihak Semawis sendiri hanya berupa teori saja dan tidak ada prakteknya.  

4) Apa saja potensi yang dapat ditambahkan dan dikembangkan di Pasar Imlek 

Semawis yang juga melibatkan masyarakat lokal di sekitar Pasar Imlek Semawis 

Semarang ?           

Potensi yang sebaiknya ditambahkan yaitu ada yang menjual barang – barang atau 

kesenian khas Semarang sehingga dapat menimbulkan ciri khas tersendiri dari 

Kota Semarang.  

 



Nama  : Bu Novieta Sari  

Alamat : Jalan Gang Warung 

Usia  : 32 tahun 

Pekerjaan  : Wiraswasta  

 



HASIL INTERVIEW RESPONDEN III (MASYARAKAT LOKAL) 

 

 

1) Menurut anda, apakah dengan dibangunnya Pasar Imlek Semawis memberikan 

dampak yang positif bagi anda?berikan alasannya! 

Ya, karena dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini membuka peluang usaha bagi 

para pengusaha kuliner sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar 

Pasar Imlek Semawis. 

2) Menurut anda, apakah dengan dibangunnya Pasar Imlek Semawis memberikan 

dampak yang negatif bagi anda?berikan alasannya! 

Tidak, karena dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini banyak orang yang bisa 

makan dan jajan di Pasar Imlek Semawis karena beragamnya makanan yang 

ditawarkan di Pasar Imlek Semawis.  

3) Bagaimana tanggapan dan pendapat anda tentang Pasar Imlek Semawis? 

Sangat bagus, karena banyaknya hiburan khas orang Tionghoa yang ditawarkan, 

orang – orang bisa makan sekalian bisa membeli baju dan souvenir, serta dapat 

karaoke dan nyanyi – nyanyi di panggungnya. 

4) Apa saja potensi yang dapat ditambahkan dan dikembangkan di Pasar Imlek 

Semawis yang juga melibatkan masyarakat lokal di sekitar Pasar Imlek Semawis 

Semarang ?           

Potensi yang sebaiknya ditambahkan berupa klinik – klinik atau semacam balai 

pengobatan sehingga selain sebagai tempat hiburan juga adanya tempat yang 

khusus untuk santai seperti refleksi tangan, refleksi kaki, dll.  

 

 



Nama  : Bu Ribka  

Alamat : Gang Warung no 20 Semarang  

Usia  : - 

Pekerjaan  : Wiraswasta  

 

 



HASIL INTERVIEW RESPONDEN IV (MASYARAKAT LOKAL) 

 

 

1) Menurut anda, apakah dengan dibangunnya Pasar Imlek Semawis memberikan 

dampak yang positif bagi anda?berikan alasannya! 

Lumayan, karena dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini kalau orang mencari 

makan menjadi lebih mudah dan praktis serta tidak perlu kemana – mana.  

2) Menurut anda, apakah dengan dibangunnya Pasar Imlek Semawis memberikan 

dampak yang negatif bagi anda?berikan alasannya! 

Ya, karena tempat di sekitar toko dan tembok – tembok menjadi kotor serta jalan 

menjadi ramai sebelum waktu tutup toko sehingga mengganggu aktivitas toko 

yang berada di sepanjang Jalan Gang Warung.  

3) Bagaimana tanggapan dan pendapat anda tentang Pasar Imlek Semawis? 

Pasar Imlek Semawis dapat digunakan sebagai tempat untuk rame – rame, tempat 

kumpul – kumpul bagi orang tua serta pada waktu Imlek dapat menambah 

semaraknya suasana Imlek yang menampilkan kebudayaan khas Tionghoa.  

4) Apa saja potensi yang dapat ditambahkan dan dikembangkan di Pasar Imlek 

Semawis yang juga melibatkan masyarakat lokal di sekitar Pasar Imlek Semawis 

Semarang ?           

Potensi yang sebaiknya ditambahkan yaitu hiburan yang khusus untuk anak – 

anak juga tidak hanya hiburan bagi orang tua saja sehingga apabila anak – anak 

diajak ke Pasar Imlek Semawis tidak cepat bosan misalnya tempat bermain untuk 

anak – anak. 

 

 



Nama  : Bu Vonny 

Alamat  : Jln. Gang Warung no 38 Semarang  

Usia  : 30 tahun 

Pekerjaan  : Wiraswasta  

 

 



HASIL INTERVIEW RESPONDEN V (MASYARAKAT LOKAL) 

 

 

1) Menurut anda, apakah dengan dibangunnya Pasar Imlek Semawis memberikan 

dampak yang positif bagi anda?berikan alasannya! 

Ya, karena dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini dapat menambah wisata 

kuliner di Semarang sehingga orang cenderung menciptakan menu makanan baru 

yang lain daripada yang lain. Selain itu juga menambah pengetahuan baru 

mengenai makanan baru yang belum pernah ada sebelumnya. 

2) Menurut anda, apakah dengan dibangunnya Pasar Imlek Semawis memberikan 

dampak yang negatif bagi anda?berikan alasannya! 

Ya, karena dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini banyak sampah – sampah 

yang tidak dibersihkan sehingga saluran air menjadi tersumbat sehingga 

menyebabkan banjir di sekitar lokasinya.  

3) Bagaimana tanggapan dan pendapat anda tentang Pasar Imlek Semawis? 

Pasar Imlek Semawis sekarang ini masih ramai tetapi kalau sedang hujan menjadi 

sepi karena tidak ada penutupnya atau tratag sehingga banyak pengunjung yang 

lari. 

4) Apa saja potensi yang dapat ditambahkan dan dikembangkan di Pasar Imlek 

Semawis yang juga melibatkan masyarakat lokal di sekitar Pasar Imlek Semawis 

Semarang ?           

Potensi yang sebaiknya ditambahkan tidak ada ya menurut saya karena di Pasar 

Imlek Semawis lahannya sangat sempit sehingga apabila ingin ditambahkan 

potensi atraksi sebaiknya lahannya diperbesar dahulu.  

 



Nama  : Dirahasiakan  

Alamat  : Jalan Gang Warung 

Usia  : 27 tahun 

Pekerjaan  : Accounting  

 



HASIL INTERVIEW RESPONDEN VI (MASYARAKAT LOKAL) 

 

 

1) Menurut anda, apakah dengan dibangunnya Pasar Imlek Semawis memberikan 

dampak yang positif bagi anda?berikan alasannya! 

Ya, karena saya kan rumah tinggalnya di sini jadi memberikan kesempatan yang 

bagus untuk usaha bagi masyarakat di sekitar lokasi Pasar Imlek Semawis. 

2) Menurut anda, apakah dengan dibangunnya Pasar Imlek Semawis memberikan 

dampak yang negatif bagi anda?berikan alasannya! 

Tidak, karena kegiatan rumah tangga atau kegiatan toko di sekitar Jalan Gang 

Warung berjalan seperti biasa saja. 

3) Bagaimana tanggapan dan pendapat anda tentang Pasar Imlek Semawis? 

Yang pertama terutama untuk memajukan pariwisata di Kota Semarang. Selain itu 

daripada belanja ke mall sangat membosankan dan waktu tutupnya juga dibatasi 

tetapi kalau di Pasar Imlek Semawis bebas waktu tutupnya sehingga para 

pengunjung dapat merasa puas.  

4) Apa saja potensi yang dapat ditambahkan dan dikembangkan di Pasar Imlek 

Semawis yang juga melibatkan masyarakat lokal di sekitar Pasar Imlek Semawis 

Semarang ?           

Sebaiknya diadakan lomba – lomba atau permainan ketangkasan untuk anak – 

anak yang juga melibatkan masyarakat lokal sehingga hiburannya tidak 

membosankan dari berbagai kalangan.  

 

 

 



Nama  : Bapak Alan  

Alamat  : Jln. Gang Warung no 17 Semarang  

Usia  : 50 tahun 

Pekerjaan  : Buka Toko  

 

 



HASIL INTERVIEW RESPONDEN VII (MASYARAKAT LOKAL) 

 

1) Menurut anda, apakah dengan dibangunnya Pasar Imlek Semawis memberikan 

dampak yang positif bagi anda?berikan alasannya! 

Tidak, karena Pasar Imlek Semawis ini mengganggu kelancaran usaha saya.  

2) Menurut anda, apakah dengan dibangunnya Pasar Imlek Semawis memberikan 

dampak yang negatif bagi anda?berikan alasannya! 

Ya, karena pada saat telah selesainya Pasar Imlek Semawis banyak tenda – tenda 

yang tidak dirapikan kembali sehingga bila ada langganan saya yang datang 

menjadi terganggu dengan adanya tenda – tenda tersebut.  

3) Bagaimana tanggapan dan pendapat anda tentang Pasar Imlek Semawis? 

Pasar Imlek Semawis sekarang ini kurang maju karena dapat dilihat bahwa minat 

masyarakat yang sangat berkurang dari Pasar Imlek Semawis sehingga sekarang 

menjadi terlihat sepi.  

4) Apa saja potensi yang dapat ditambahkan dan dikembangkan di Pasar Imlek 

Semawis yang juga melibatkan masyarakat lokal di sekitar Pasar Imlek Semawis 

Semarang ?    

Kalau potensi menurut saya tidak perlu ditambahkan dan yang sebaiknya 

ditambahkan adalah adanya tenda – tenda agar para pengunjung kalau dalam 

suasana hujan tidak kehujanan.  

 

Nama  : Pak Dion 

Alamat  : Jln. Gang Warung no 39 Semarang  

Usia  : 24 tahun 

Pekerjaan  : Wiraswasta  



HASIL INTERVIEW RESPONDEN VIII (MASYARAKAT LOKAL) 

 

 

1) Menurut anda, apakah dengan dibangunnya Pasar Imlek Semawis memberikan 

dampak yang positif bagi anda?berikan alasannya! 

Ya, karena dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini, kita dapat memilih aneka 

makanan yang kita sukai sehingga kita dapat mengetahui makanan yang menjadi 

ciri khas Kota Semarang.  

2) Menurut anda, apakah dengan dibangunnya Pasar Imlek Semawis memberikan 

dampak yang negatif bagi anda?berikan alasannya! 

Ya, ada juga dampak negatifnya misalnya kebersihan tidak terjaga karena 

membuat kotor toko – toko yang berada di sepanjang Jalan Gang Warung dan dari 

pihak Semawis sendiri kurang memberikan penanggulangan terhadap toko – toko 

di sepanjang Jalan Gang Warung. 

3) Bagaimana tanggapan dan pendapat anda tentang Pasar Imlek Semawis? 

Menurut saya ada dampak positif dan ada dampak negatifnya seperti yang telah 

saya jelaskan tadi bahwa dengan adanya Pasar Imlek Semawis banyak menjual 

makanan – makanan yang merupakan ciri khas Kota Semarang. Selain itu, Pasar 

Imlek Semawis juga membuat kotor toko – toko yang berada di sepanjang Jalan 

Gang Warung.  

4) Apa saja potensi yang dapat ditambahkan dan dikembangkan di Pasar Imlek 

Semawis yang juga melibatkan masyarakat lokal di sekitar Pasar Imlek Semawis 

Semarang ?           



Kalau untuk potensi saya rasa sudah cukup menarik tetapi sebaiknya yang perlu 

ditambahkan tratag agar pengunjung dapat lebih merasa nyaman apabila terjadi 

hujan karena banyak pengunjung yang lari apabila telah terjadi hujan.  

 

 Nama  : Bu Melia  

 Alamat  : Jln. Gang Warung no 46 Semarang  

 Usia  : 29 tahun  

 Pekerjaan  : Wiraswasta  



HASIL INTERVIEW RESPONDEN IX (MASYARAKAT LOKAL) 

 

 

1) Menurut anda, apakah dengan dibangunnya Pasar Imlek Semawis memberikan 

dampak yang positif bagi anda?berikan alasannya! 

Tidak, karena sangat mengganggu lalu lintas di sepanjang Jalan Gang Warung. 

2) Menurut anda, apakah dengan dibangunnya Pasar Imlek Semawis memberikan 

dampak yang negatif bagi anda?berikan alasannya! 

Ya, kalau pada waktu Pasar Imlek Semawis janjinya dari pihak Semawis sendiri 

akan buka mulai pukul 17.00 tetapi kenyataannya sudah mulai buka pukul 15.00 

dengan mendirikan tenda – tenda dan membawa gerobak sehingga ini 

mengganggu aktivitas toko sebelum waktu tutup toko. 

3) Bagaimana tanggapan dan pendapat anda tentang Pasar Imlek Semawis? 

Kalau untuk makanan – makanannya biasa saja dan untuk masalah hiburannya 

saya merasa sangat terganggu karena menganggu orang tidur apalagi sound 

systemnya tidak diatur dengan baik apabila telah larut malam sehingga sangat 

mengganggu orang.  

4) Apa saja potensi yang dapat ditambahkan dan dikembangkan di Pasar Imlek 

Semawis yang juga melibatkan masyarakat lokal di sekitar Pasar Imlek Semawis 

Semarang ?    

Sementara potensi yang perlu dikembangkan hanya karaoke saja karena yang 

paling banyak diminati sekarang dan apabila dibangun hiburan – hiburan lain 

tempatnya kurang mendukung.  

 

 



Nama  : Pak Harjo 

Alamat  : Jln. Gang Warung no 48 Semarang  

Usia  : 60 tahun  

Pekerjaan : Pemilik Toko Kain  

 

 

 

 



HASIL INTERVIEW RESPONDEN X (MASYARAKAT LOKAL) 

 

 

1) Menurut anda, apakah dengan dibangunnya Pasar Imlek Semawis memberikan 

dampak yang positif bagi anda?berikan alasannya! 

Tidak, karena dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini memberikan kerugian 

tersendiri terutama bagi masyarakat di sekitar lokasi Pasar Imlek Semawis. 

2) Menurut anda, apakah dengan dibangunnya Pasar Imlek Semawis memberikan 

dampak yang negatif bagi anda?berikan alasannya! 

Ya, terutama kelancaran transportasi di sepanjang Jalan Gang Warung menjadi 

sangat terganggu karena sukarnya akses keluar masuknya kendaraan dan 

menurunnya penghasilan usaha saya.  

3) Bagaimana tanggapan dan pendapat anda tentang Pasar Imlek Semawis? 

Pasar Imlek Semawis menyebabkan transportasi menjadi tidak lancar sehingga 

sangat mengganggu masyarakat lokal di sekitar lokasinya. Serta sering juga ada 

adu argumen dengan tukang parkir yang berjaga di sekitar lokasi Pasar Imlek 

Semawis.  

4) Apa saja potensi yang dapat ditambahkan dan dikembangkan di Pasar Imlek 

Semawis yang juga melibatkan masyarakat lokal di sekitar Pasar Imlek Semawis 

Semarang ?    

Menurut saya tidak perlu ditambahkan lagi potensi atraksinya karena untuk satu 

hiburan saja sudah menganggu masyarakat di Jalan Gang Warung sehingga saya 

tidak ada ide lagi.  

 

 



Nama : Pak Sigit  

Alamat  : Jalan Gang Warung 

Usia  : 55 tahun 

Pekerjaan  : Wiraswasta  

 



HASIL INTERVIEW RESPONDEN I (PENGUNJUNG) 

 

 

1) Menurut anda, apakah dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini dapat 

menambah keberagaman objek wisata di Semarang? 

Ya, karena dengan adanya Pasar Imlek Semawis dapat menarik para turis baik 

domestik maupun luar negeri dalam tema wisata kuliner di Semarang. Tetapi 

Pasar Imlek Semawis ini hanya ada di hari Jumat sampai dengan Minggu 

sehingga perlu adanya penambahan hari sehingga apa ciri khas Pasar Imlek 

Semawis dibanding dengan objek wisata lainnya dapat diketahui serta dapat 

menambah jumlah para turis yang datang ke Pasar Imlek Semawis ini. 

2) Bagaimana tanggapan anda tentang berbagai makanan yang ditawarkan di Pasar 

Imlek Semawis ini? 

Makanan yang ditawarkan sangat beragam dan terkadang saya sering bingung 

karena terlalu banyaknya menu makanan yang ditawarkan mulai dari sate babi, 

nasi campur Jakarta, shabu – shabu, mie cool, es tong tji, nasi goreng jawa, 

siomay joni, soto, dll. 

3) Apakah Pasar Imlek Semawis ini dapat dikatakan sebagai objek wisata yang 

memperhatikan masalah kebersihan di sekitar lokasi objek wisata? 

Ya, karena dilihat dari lokasi ketika siang hari sebelum adanya Pasar Imlek 

Semawis lokasinya terlihat bersih dan ketika ada Pasar Imlek Semawis pun 

sampah-sampah tidak berserakan dan ada juga tim cleaning services yang 

bertugas untuk membersihkan lokasi di Pasar Imlek Semawis dan 

membersihkan tiap meja yang telah digunakan. 



4) Apakah  Pasar Imlek Semawis ini dapat dikatakan sebagai objek wisata yang 

memperhatikan masalah keamanan bagi para pengunjung? 

Kalau masalah keamanan saya rasa keamanan di Pasar Imlek Semawis sangat 

kurang karena dilihat dari tukang parkirnya sangat menakutkan karena terlihat 

seperti preman serta saya juga pernah melihat tukang parkir yang justru 

bertengkar sendiri.  

5) Menurut anda, apa saja potensi atraksi yang dapat ditambahkan dan 

dikembangkan di Pasar Imlek Semawis? 

Potensi atraksi yang sebaiknya dikembangkan mungkin karaoke karena tidak 

hanya untuk orang tua saja tetapi juga untuk anak-anak muda. Ya mungkin bisa 

barongsai atau akrobat-akrobat Cina pada event tertentu karena akan lebih 

banyak menarik pengunjung dari berbagai kalangan. 

6) Berapa kali dalam sebulan anda berkunjung ke Pasar Imlek Semawis? 

Sering soalnya saya di Pasar Imlek Semawis ini sering wisata kuliner karena di 

Pasar Imlek Semawis sangat banyak dan beragam sekali makanan yang 

ditawarkan. Saya seringnya pergi hari jumat karena tidak terlalu ramai soalnya 

kalau hari sabtu dan minggu sering ramai dan saya sering tidak dapat tempat 

untuk makan.  

7) Apakah anda termasuk orang yang suka jajan? 

Ya, saya suka jajan dan suka makan karena makanan yang ditawarkan di tempat 

lain sangat sedikit dibandingkan dengan di Pasar Imlek Semawis yang sangat 

beragam makanannya dan belum semuanya saya coba makanannya karena juga 

tergantung pada mood saya kalau ke Pasar Imlek Semawis.  

 

 



8) Apakah anda termasuk orang yang suka mencari variasi jajan? 

Ya, saya senang sekali mencari variasi jajan mulai dari makanan Chinese food, 

Western, masakan Jawa, masakan Korea, Sushi kecuali masakan Padang dan 

yang pedas-pedas.  

9) Biasanya bersama dengan siapa anda berkunjung ke Pasar Imlek Semawis? 

Dengan banyak orang misalnya dengan keluarga saya seperti dengan mami-

papi, teman-teman baik kuliah maupun teman-teman kerja saya sekarang.  

 

Nama   : Yenny Gunawan 

Alamat   : Jln. Lusipara no 5 Semarang  

Usia   : 26 tahun  

Pekerjaan  : Wiraswasta  

 

 

 

 

 

 

 



HASIL INTERVIEW RESPONDEN II (PENGUNJUNG) 

 

 

1) Menurut anda, apakah dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini dapat menambah 

keberagaman objek wisata di Semarang? 

Ya, karena dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini sangat menambah 

keanekaragaman objek wisata di Semarang karena saya merasa bahwa objek 

wisata di Semarang sangat sedikit sekali sehingga orang hanya pergi ke mall 

saja. Saya saja juga sering pergi ke mall dan ke objek wisata pun yang saya 

kenal hanya Pasar Imlek Semawis.  

Sehingga dengan adanya Pasar Imlek Semawis maka akan menjadi objek wisata 

dengan suasana baru. Suasana baru yang dimaksudkan adalah objek wisata yang 

terkenal dengan  pusat jajanan yang bersifat outdoor sehingga saya dapat 

menikmati angin malam dan juga dapat digunakan sebagai tempat untuk 

berinteraksi atau tempat untuk mengobrol. 

2) Bagaimana tanggapan anda tentang berbagai makanan yang ditawarkan di Pasar 

Imlek Semawis ini? 

Makanan yang ditawarkan di Pasar Imlek Semawis sangat beragam walaupun 

Pasar Imlek Semawis adalah objek wisata Pecinan tetapi juga menyajikan menu 

yang halal bagi para konsumennya seperti soto ayam, sate ayam, nasi goreng 

Jawa, iga panggang, dsb. Karena makanan yang ditawarkan sangat beragam 

maka ada makanan yang menjadi favorit saya seperti sate babi Cik Lan, siomay 

Jony, poferces di Toko Oen, mie cool dan pokoknya banyak yang enak juga 

lainnya.. 



Rasa makanan yang ditawarkan di Pasar Imlek Semawis ini lebih enak 

dibandingkan tempat – tempat lainnya karena koki – koki yang memasak 

makanan sangat handal dibandingkan dengan tempat lainnya seperti di mall 

yang biasa saya datangi. 

3) Apakah Pasar Imlek Semawis ini dapat dikatakan sebagai objek wisata yang 

memperhatikan masalah kebersihan di sekitar lokasi objek wisata? 

Kebersihan di Pasar Imlek Semawis ini lumayan ya tetapi ada juga pengunjung 

yang membuang sampah di sembarang tempat padahal sudah disediakan tempat 

sampah. Ada juga kejadian bahwa pada saat Pasar Imlek Semawis dipadati oleh 

pengunjung, para petugas kebersihan terlambat untuk membersihkan meja 

padahal pengunjung sudah ada yang menunggu meja tersebut.  

Belum ada penanggulangan sama sekali karena menurut saya jumlah petugas 

kebersihan yang ada di Pasar Imlek Semawis sangat sedikit sekali padahal untuk 

tempat yang luas di Pasar Imlek Semawis dan menurut saya pelayanannya juga 

kurang.  

4) Apakah  Pasar Imlek Semawis ini dapat dikatakan sebagai objek wisata yang 

memperhatikan masalah keamanan bagi para pengunjung? 

Sebenarnya di Pasar Imlek Semawis telah ada hansip atau petugas keamanan 

yang bertugas untuk menjaga keamanan di Pasar Imlek Semawis tetapi petugas 

keamanan yang berjaga sangat sedikit sekali sehingga kinerja untuk mengawasi 

Pasar Imlek Semawis menjadi kurang maksimal. Dari kinerja yang kurang 

maksimal tersebut membuat saya sendiri menjadi lebih hati – hati untuk 

mengunjungi Pasar Imlek Semawis tersebut.  

 



5) Menurut anda, apa saja potensi atraksi yang dapat ditambahkan dan 

dikembangkan di Pasar Imlek Semawis? 

Untuk potensi atraksi yang sudah ada hanya untuk orang – orang setengah baya 

dengan lagu – lagu mandarin klasik. Sehingga menurut saya yang masih 

tergolong sebagai anak muda memberikan saran bahwa generasi muda juga 

dapat ikut serta karaoke tentunya dengan lagu – lagu yang up to date saat ini 

sehingga bagi generasi muda sendiri tidak terlalu membosankan. Serta juga 

dapat ditambah dan dikembangkan dengan tari – tarian khas Cina untuk 

menambah semarak hiburan di Pasar Imlek Semawis. Tarian khas Cina tersebut 

seperti tarian yang biasanya menggunakan kipas.  

6) Berapa kali dalam sebulan anda berkunjung ke Pasar Imlek Semawis? 

Saya berkunjung ke Pasar Imlek Semawis 4x dalam sebulan itupun kalau 

cuacanya cerah tetapi kalau hujan saya tidak ke sana. Yang bisa dipastikan 

bahwa setiap malam minggu saya pasti ke Pasar Imlek Semawis karena selain 

ramai dengan banyak orang juga sekalian cuci mata dan tentunya juga makan 

sate babinya Cik Lan.  

7) Apakah anda termasuk orang yang suka jajan? 

Kalau soal jajan jangan ditanya karena saya suka banget jajan makanan dan 

minuman. Saya itu orang yang suka pada makanan – makanan yang baru karena 

saya orang yang suka mencoba hal – hal yang baru.  

Hal – hal yang baru itu seperti makanan yang mampu menciptakan inovasi baru 

dan belum pernah ada sebelumnya.   

Selain di Pasar Imlek Semawis, saya sering jajan di mall tetapi dengan adanya 

Pasar Imlek Semawis ini mengurangi kebosanan saya jajan di mall.  

 



8) Apakah anda termasuk orang yang suka mencari variasi jajan? 

Ya, saya senang sekali mencari variasi jajan contohnya saya sudah bosan pada 

makanan yang saya sering makan maka saya mencoba dan mencari variasi 

makanan.  

Variasi makanan yang baru itu seperti es krim yang biasanya rasanya vanilla, 

coklat, atau strawbery bisa diberikan inovasi baru dengan terbuat dari sayur – 

sayuran. Serta juga kue – kue kering atau basah, dll.  

9) Biasanya bersama dengan siapa anda berkunjung ke Pasar Imlek Semawis? 

Saya biasanya berkunjung ke Pasar Imlek Semawis beramai – ramai dengan 

orang tua, kakak, adik, saudara sepupu, dan juga dengan teman – teman saya 

karena Pasar Imlek Semawis merupakan tempat yang enak buat nongkrong dan 

rame – rame.  

 

 

Nama   : Maria Elvina  

Alamat   : Jln. Tambak Mas VII / 2 Semarang 

Usia   : 19 tahun  

Pekerjaan  : Mahasiswi  

 



HASIL INTERVIEW RESPONDEN III (PENGUNJUNG) 

 

1) Menurut anda, apakah dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini dapat 

menambah keberagaman objek wisata di Semarang? 

Ya, karena dengan adanya Pasar Imlek Semawis dapat menarik para 

wisatawan yang sedang berkunjung di Semarang karena dengan mengunjungi 

satu tempat dapat menikmati berbagai macam jajan dan makanan. Juga dapat 

dikatakan bahwa Pasar Imlek Semawis memberikan suatu inovasi tentang 

keberadaan objek wisata yang didukung dengan suasana baru sebagai objek 

wisata. 

2) Bagaimana tanggapan anda tentang berbagai makanan yang ditawarkan di 

Pasar Imlek Semawis ini? 

Makanan yang ditawarkan sangat beragam dan terkadang makanan itu hanya 

dijual di Pasar Imlek Semawis seperti cakue king yang juga menjadi makanan 

favorit saya.  

Menurut saya kalau rasanya dibandingkan dengan tempat lain, rasa makanan 

yang dijual di Pasar Imlek Semawis rata – rata sangat enak. 

3) Apakah Pasar Imlek Semawis dapat dikatakan sebagai objek wisata yang 

memperhatikan masalah kebersihan di sekitar lokasi objek wisata? 

Kebersihan di Pasar Imlek Semawis lumayan bersih meskipun di titik tertentu 

ada beberapa tumpukan sampah tetapi apabila Pasar Imlek Semawis sudah 

tutup, kebersihannya tetap terjaga. Selain itu apabila ada orang yang sudah 

selesai makan pasti ada beberapa petugas kebersihan yang langsung 

membersihkan mejanya dan para pengunjung lainnya dapat langsung duduk 

untuk memesan makanan. 



4) Apakah Pasar Imlek Semawis ini dapat dikatakan sebagai objek wisata yang 

memperhatikan masalah keamanan bagi para pengunjung? 

Ya cukup lumayan terjaga karena di lokasi Pasar Imlek Semawis terdapat 

beberapa satpam di beberapa titik pintu untuk masuk ke lokasi Pasar Imlek 

Semawis. 

5) Menurut anda, apa saja potensi atraksi yang dapat ditambahkan dan 

dikembangkan di Pasar Imlek Semawis? 

Sebaiknya untuk Pasar Imlek Semawis diadakan sebulan sekali untuk 

pertunjukan samsie dan wayang potehi yang diadakan tiap kali Pasar Imlek 

Semawis buka bukan hanya pada suasana Imlek saja. Atau untuk potensi 

atraksinya juga dapat diadakan pameran – pameran pecinan tempo dulu 

sehingga dapat mengetahui sejarah dari pecinan. 

6) Berapa kali dalam sebulan anda berkunjung ke Pasar Imlek Semawis? 

Kalau saya 2 – 3 kali dalam sebulan.  

Selain itu kalau dari hari jumat sampai dengan minggu, hari yang paling 

favorit bagi saya adalah hari sabtu karena di hari sabtu pergi ke Pasar Imlek 

Semawis bisa sekalian berkumpul dengan teman – teman dan sekalian makan 

dengan teman – teman saya.  

7) Apakah anda termasuk orang yang suka jajan?  

Ya, selain ke Pasar Imlek Semawis saya juga pergi ke tempat – tempat food 

court yang juga menyediakan berbagai jenis makanan seperti Manggala, 

Pondok Daun, dsb. 

8) Apakah anda termasuk orang yang suka mencari variasi jajan? 

Ya, saya seringnya mencoba restoran yang baru buka yang menawarkan 

berbagai jenis makanan yang unik dan juga menampilkan inovasi baru dari 



makanan yang ditawarkan dan lain daripada yang lain seperti ada juga 

makanan ikan bakar hiu dan beberapa makanan – makanan Japanese Food 

seperti shabu – shabu house itu juga enak kok. 

9) Biasanya bersama dengan siapa anda berkunjung ke Pasar Imlek Semawis? 

Biasanya saya perginya dengan teman – teman saya kalau dengan keluarga 

jarang karena berasal dari luar kota.  

 

Nama  : Lala  

Alamat  : Kos di dekat UNIKA 

Usia   : 18 tahun  

Pekerjaan  : Mahasiswi  



HASIL INTERVIEW RESPONDEN IV (PENGUNJUNG) 

 

1) Menurut anda, apakah dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini dapat 

menambah keberagaman objek wisata di Semarang? 

Menurut saya, Pasar Imlek Semawis ini dapat menambah keberagaman objek 

wisata di Semarang karena di Pasar Imlek Semawis terdapat macam – macam 

makanan Semarang dengan harga yang lebih murah daripada di mall, restoran, 

atau pujasera. Selain itu Pasar Imlek Semawis juga merupakan bentuk hiburan 

pariwisata tradisional yang berbentuk pasar dan biasanya sebuah objek wisata 

berbentuk seperti mall tetapi Pasar Imlek Semawis menampilkan inovasi 

tersendiri yang menyediakan berbagai macam makanan dan merupakan objek 

wisata yang menampilkan kebudayaan khas Tionghoa.  

2) Bagaimana tanggapan anda tentang berbagai makanan yang ditawarkan di 

Pasar Imlek Semawis ini? 

Enak juga karena dengan tempat yang terbuka, sederhana serta rasanya juga 

tidak kalah dengan makanan – makanan di restoran terkenal.  

3) Apakah Pasar Imlek Semawis dapat dikatakan sebagai objek wisata yang 

memperhatikan masalah kebersihan di sekitar lokasi objek wisata? 

Ya, sebagai tempat objek wisata bertema pasar dapat dikatakan tempat ini 

bersih karena tidak ada sampah yang menggunung di lokasi Pasar Imlek 

Semawis atau di sekitar meja makan dan setelah konsumen selesai makan 

maka ada petugas kebersihan yang langsung membersihkannya.  

 

 



4) Apakah Pasar Imlek Semawis ini dapat dikatakan sebagai objek wisata yang 

memperhatikan masalah keamanan bagi para pengunjung? 

Sebenarnya selama saya ke Pasar Imlek Semawis belum ketemu dengan 

petugas keamanan selain tukang parkir dan jika ada event – event tertentu 

mereka biasanya ada polisi tetapi jika sedang tidak ada event, saya tidak 

pernah melihatnya. Namun selama ini keadaan di Pasar Imlek Semawis aman-

aman saja.  

5) Menurut anda, apa saja potensi atraksi yang dapat ditambahkan dan 

dikembangkan di Pasar Imlek Semawis? 

Menurut saya, karena Pasar Imlek Semawis sebagai simbol pasar rakyat 

terlebih kebudayaan masyarakat Tionghoa maka yang ditampilkan juga 

berdasarkan adat Tionghoa seperti pertunjukan seni tarian atau seperti 

pertunjukan drama wayang potehi. 

6) Berapa kali dalam sebulan anda berkunjung ke Pasar Imlek Semawis? 

Mungkin kalau sebulan 1x – 2x. 

Selain itu kalau dari hari jumat sampai dengan minggu, hari yang paling 

favorit bagi saya adalah hari jumat karena kalau hari sabtu saya pergi dengan 

teman – teman saya sedangkan hari minggu saya ke gereja. Jadi hari jumat 

saya pergi dengan keluarga atau dengan teman – teman yang dari luar kota. 

7) Apakah anda termasuk orang yang suka jajan?  

Tidak, karena mama masak di rumah tetapi saya juga sekali – kali keluar 

makan di luar. Biasanya saya jajan di food court atau pujasera. 

 

 

 



8) Apakah anda termasuk orang yang suka mencari variasi jajan? 

Hmm…suka juga sich tetapi saya lebih menyukai makanan Chinese Food jadi 

saya akan mencari RM. Tio Ciu yang khusus menyediakan makanan Chinese 

Food.  

9) Biasanya bersama dengan siapa anda berkunjung ke Pasar Imlek Semawis? 

Dengan teman – teman atau keluarga karena tempat itu cocok untuk bersantai 

bersama dengan teman – teman dan harga juga tidak mahal. 

 

Nama   : Devi  

Alamat  : Jln. Krakatau 

Usia   : 21 tahun 

Pekerjaan  : Mahasiswi 



HASIL INTERVIEW RESPONDEN V (PENGUNJUNG) 

 

1) Menurut anda, apakah dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini dapat 

menambah keberagaman objek wisata di Semarang? 

Menurut saya karena Pasar Imlek Semawis merupakan kebudayaan khas 

Semarang jadi Pasar Imlek Semawis merupakan objek wisata yang paling kuat 

di Semarang karena belum pernah ada objek wisata yang menampilkan 

kebudayaan tertentu. 

2) Bagaimana tanggapan anda tentang berbagai makanan yang ditawarkan di 

Pasar Imlek Semawis ini? 

Makanan yang ditawarkan sangat beragam karena selain enak juga 

menyediakan makanan – makanan seperti Chinese Food, dll. Tetapi beberapa 

orang juga ada yang mengatakan bahwa harga – harga makanannya relatif 

mahal jadi saya juga mencoba beberapa kali saja. 

Kalau rasanya dibandingkan dengan tempat lain sangat enak selain itu juga 

menampilkan makanan khas Semarang.   

3) Apakah Pasar Imlek Semawis dapat dikatakan sebagai objek wisata yang 

memperhatikan masalah kebersihan di sekitar lokasi objek wisata? 

Ya, karena sebelum adanya Pasar Imlek Semawis, saya juga melihat bahwa 

jalan di sekitar Pasar Imlek Semawis terlihat bersih sehingga waktu 

diadakannya Pasar Imlek Semawis, keadaan lokasinya juga terlihat bersih. 

 

 

 



4) Apakah Pasar Imlek Semawis ini dapat dikatakan sebagai objek wisata yang 

memperhatikan masalah keamanan bagi para pengunjung? 

Kalau masalah keamanan menurut saya sangat relatif karena saya jarang 

melihat satpam atau polisi yang berada di lokasi Pasar Imlek Semawis 

sehingga apabila ada pencopet sekalipun kita tidak bisa berbuat apa – apa.  

5) Menurut anda, apa saja potensi atraksi yang dapat ditambahkan dan 

dikembangkan di Pasar Imlek Semawis? 

Mungkin bisa ditambahkan atraksi – atraksi Chinese seperti wanita – wanita 

yang mempermainkan piring – piring atau juga dapat ditambahkan 

pertunjukan liong samsie yang juga menampilkan kebudayaan khas Tionghoa. 

6) Berapa kali dalam sebulan anda berkunjung ke Pasar Imlek Semawis? 

Tidak selalu mungkin sebulan 1x tetapi juga tidak beberapa kali tetapi kalau 

dalam setahun mungkin sampai 3x – 4x. 

Selain itu kalau dari hari jumat sampai dengan minggu, hari yang paling 

favorit bagi saya adalah hari minggu karena kalau hari jumat dan minggu 

terlihat sangat ramai karena banyaknya anak muda jadi terlihat sangat kisruh 

tetapi kalau hari minggu meskipun juga ramai tetapi tidak terlihat kisruh.   

7) Apakah anda termasuk orang yang suka jajan? 

Ya, karena saya suka sekali makan terutama saya suka sekali jajan di café –

cafe seperti café es krim atau café – café yang menyediakan makanan –

makanan kecil. 

8) Apakah anda termasuk orang yang suka mencari variasi jajan? 

Tidak juga karena apabila saya sudah suka dengan satu makanan saya akan 

tetap mencari makanan yang sejenis seperti saya suka dengan es krim maka 

kalau di Semarang saya akan pergi ke Florian, Linds, dll. 



9) Biasanya bersama dengan siapa anda berkunjung ke Pasar Imlek Semawis? 

Dengan teman – teman seperti teman – teman kerja karena kalau sendirian 

kurang menyenangkan atau saya juga sering pergi dengan pacar saya. 

 

Nama   : Susan  

Alamat  : Jln. Tlogosari  

Usia   : 25 tahun 

Pekerjaan  : Karyawan Suatu Perusahaan 



HASIL INTERVIEW RESPONDEN VI (PENGUNJUNG) 

 

1) Menurut anda, apakah dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini dapat menambah 

keberagaman objek wisata di Semarang? 

Ya, karena dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini sangat menambah 

keanekaragaman objek wisata di Semarang karena saya merasa bahwa objek 

wisata di Semarang sangat sedikit sekali dan objek wisata yang paling menarik 

di Semarang yang menampilkan makanan yang sangat beragam dan sangat enak 

salah satunya adalah Pasar Imlek Semawis.  

Saya juga dapat menyimpulkan bahwa objek wisata yang menampilkan hiburan 

paling menarik di Semarang dilihat dari makanan khasnya sehingga kebanyakan 

orang menyukai makanan khas dari Semarang.  

2) Bagaimana tanggapan anda tentang berbagai makanan yang ditawarkan di Pasar 

Imlek Semawis ini? 

Menurut saya rasanya hampir sama saja karena makanan yang ditawarkan 

kebanyakan diambil dari makanan luar negeri sehingga makanan yang 

ditawarkan mengalami suatu inovasi dan juga menyesuaikan cita rasa orang 

Indonesia. 

Rasa makanan yang ditawarkan di Pasar Imlek Semawis ini mungkin rasanya 

hampir sama saja dengan tempat makan lainnya karena kebanyakan antara satu 

tempat dengan tempat lain memiliki jenis makanan yang sama sehingga saya 

dapat menyimpulkan bahwa rasanya kebanyakan sangat enak. 

3) Apakah Pasar Imlek Semawis ini dapat dikatakan sebagai objek wisata yang 

memperhatikan masalah kebersihan di sekitar lokasi objek wisata? 



Menurut saya, kebersihan di Pasar Imlek Semawis ini lumayan karena dalam 

keadaan ramai kurang begitu diperhatikan karena banyaknya sampah – sampah 

yang berserakan di sekitar lokasinya serta juga ada beberapa piring yang tidak 

segera dibersihkan sehingga menurut saya mungkin kekurangan tenaga kerja 

tetapi bila dalam keadaan sepi kebersihannya dapat terjaga. 

Untuk masalah penanggulangannya, saya juga tidak tahu tetapi saya 

memberikan masukan supaya petugas kebersihan sebaiknya ditambah sehingga 

meskipun dalam keadaan ramai ataupun sepi kebersihan dapat tetap terjaga. 

4) Apakah  Pasar Imlek Semawis ini dapat dikatakan sebagai objek wisata yang 

memperhatikan masalah keamanan bagi para pengunjung? 

Menurut saya keamanannya sangat kurang terjaga karena beberapa teman saya 

banyak yang kehilangan handphone dan itu terjadi hampir 2x – 3x. Kejadian 

tersebut terjadi pada waktu suasana Imlek atau dalam kondisi ramai sehingga 

belum ada penanggulangannya sama sekali. Apalagi handphone yang hilang 

tersebut tidak pernah ketemu sehingga dari petugas keamanan sendiri 

mengganggap sebagai hal yang sepele.  

5) Menurut anda, apa saja potensi atraksi yang dapat ditambahkan dan 

dikembangkan di Pasar Imlek Semawis? 

Menurut saya untuk potensi atraksi yang ditambahkan yaitu sebaiknya pada 

event – event tertentu misalnya seperti barongsai sehingga menambah semarak 

suasana di Pasar Imlek Semawis dan juga dapat menambah pengunjung di Pasar 

Imlek Semawis.  

6) Berapa kali dalam sebulan anda berkunjung ke Pasar Imlek Semawis? 

Saya berkunjung ke Pasar Imlek Semawis 3x - 4x dalam sebulan itupun kalau 

cuacanya cerah tetapi kalau hujan saya tidak ke sana. Yang bisa dipastikan 



bahwa setiap malam minggu saya ke Pasar Imlek Semawis karena di hari 

tersebut merupakan hari yang paling tepat untuk berkumpul bersama dengan 

teman – teman.  

7) Apakah anda termasuk orang yang suka jajan? 

Ya, karena saya merupakan orang yang suka jajan dan juga suka mencoba 

makanan – makanan baru karena saya merupakan orang yang suka mencoba hal 

– hal baru terutama yang mampu menciptakan inovasi terbaru pada 

makanannya. 

Selain di Pasar Imlek Semawis, saya sering jajan di tempat – tempat baru yang 

juga menghadirkan makanan yang baru pula dan belum ada di Semarang. 

8) Apakah anda termasuk orang yang suka mencari variasi jajan? 

Ya kalau itu tergantung ya kalau misalnya makanan tersebut tidak aneh – aneh 

saya tertarik untuk mencobanya atau dapat dikatakan dalam keterbatasan wajar 

tetapi kalau makanan tersebut aneh – aneh mungkin saya akan berpikir kembali 

untuk mencobanya.  

Variasi makanan yang saya maksudkan adalah makanan baru yang belum 

pernah ada di Semarang tetapi makanan tersebut juga tidak aneh – aneh.  

9) Biasanya bersama dengan siapa anda berkunjung ke Pasar Imlek Semawis? 

Saya seringnya bersama dengan teman – teman tetapi kalau dengan keluarga 

sangat jarang.  

 

 Nama   : Jefry Hartaji 

 Alamat  : Puri Anjasmoro L XIII /15 Semarang 

 Usia   : 21 tahun 

 Pekerjaan  : Mahasiswa  



HASIL INTERVIEW RESPONDEN VII (PENGUNJUNG) 

 

1) Menurut anda, apakah dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini dapat menambah 

keberagaman objek wisata di Semarang? 

Ya, tentu saja dapat menambah keberagaman objek wisata di Semarang karena 

objek wisata di Semarang sendiri sudah banyak sehingga dengan adanya Pasar 

Imlek Semawis dapat menambah objek wisata di Semarang yang menampilkan 

variasi wisata yang baru yaitu wisata kuliner. Sehingga dengan adanya Pasar 

Imlek Semawis maka akan menjadi objek wisata dengan suasana baru. Suasana 

baru yang dimaksudkan adalah objek wisata yang terkenal dengan  makanannya 

yang bersifat terbuka.  

2) Bagaimana tanggapan anda tentang berbagai makanan yang ditawarkan di Pasar 

Imlek Semawis ini? 

Makanan yang ditawarkan di Pasar Imlek Semawis sangat beragam dan sangat 

enak selain itu juga menyesuaikan dengan lidah atau cita rasa orang Jawa 

Tengah sehingga menurut saya bagus untuk dikembangkan lagi makanannya.  

Rasa makanan yang ditawarkan di Pasar Imlek Semawis ini lebih enak 

dibandingkan tempat – tempat lainnya karena rasa makanan di Pasar Imlek 

Semawis dikhususkan pada cita rasa oriental dan menurut saya juga bagus.  

3) Apakah Pasar Imlek Semawis ini dapat dikatakan sebagai objek wisata yang 

memperhatikan masalah kebersihan di sekitar lokasi objek wisata? 

Saya kurang tahu sebagai pengunjung tetapi menurut saya apabila saya melihat 

kebersihannya saya rasa cukup terjaga karena tidak adanya sampah yang 

berserakan. Selain itu waktu siang hari sebelum diadakannya Pasar Imlek 

Semawis, saya melihat kebersihannya juga cukup terjaga. Sehingga saya juga 



dapat menyimpulkan bahwa pihak dari Pasar Imlek Semawis memperhatikan 

kebersihan lokasi di Pasar Imlek Semawis.  

4) Apakah  Pasar Imlek Semawis ini dapat dikatakan sebagai objek wisata yang 

memperhatikan masalah keamanan bagi para pengunjung? 

Ya tentu saja karena telah ada beberapa pos polisi yang bertugas untuk menjaga 

keamanan di Pasar Imlek Semawis dan polisi yang berjaga juga lumayan banyak 

sehingga kinerja untuk mengawasi Pasar Imlek Semawis menjadi lebih 

maksimal sehingga para pengunjung tidak merasa ketakutan apabila ingin ke 

Pasar Imlek Semawis.  

5) Menurut anda, apa saja potensi atraksi yang dapat ditambahkan dan 

dikembangkan di Pasar Imlek Semawis? 

Menurut saya, potensi atraksi yang sering ada di Pasar Imlek Semawis ini yaitu 

karaoke yang dikhususkan bagi orang tua saja sehingga perlu ditambahkan dan 

dikembangkan lomba – lomba yang menarik yang juga memberikan hadiah 

yang menarik sehingga dapat menambah para pengunjung yang datang ke Pasar 

Imlek Semawis.  

6) Berapa kali dalam sebulan anda berkunjung ke Pasar Imlek Semawis? 

Kira – kira kalau seminggu 1x jadi ya dalam sebulan mungkin sampai 4x – 5x. 

Kalau dari hari jumat sampai minggu, saya lebih senang pergi di hari jumat 

karena selain hari libur bagi saya karena keesokan harinya saya libur dan juga 

dapat berkumpul dengan teman – teman kerja saya.  

7) Apakah anda termasuk orang yang suka jajan? 

Ya, saya suka sekali jajan dan selain di Pasar Imlek Semawis saya suka sekali 

jajan makanan di kawasan Jalan Depok. 



Seperti yang telah saya sebutkan tadi bahwa saya sering sekali jajan makanan di 

kawasan Depok karena selain makanannya enak – enak juga variasi makanan 

yang dijual sangat beragam. 

8) Apakah anda termasuk orang yang suka mencari variasi jajan? 

Ya, saya senang sekali pada variasi jajan karena saya merupakan orang yang 

mudah sekali bosan terhadap makanan sehingga ingin mencoba makanan yang 

baru lagi. 

Variasi makanan yang saya sukai seperti kalau di Pasar Imlek Semawis rasanya 

cenderung tawar dan asin tetapi kalau di kawasan Depok misalnya saya memilih 

gudeg sehingga rasanya cenderung manis.  

9) Biasanya bersama dengan siapa anda berkunjung ke Pasar Imlek Semawis? 

Saya seringnya bersama dengan pacar saya tetapi kalau dengan teman atau 

keluarga sangat jarang sekali.  

 

Nama   : Kevin 

Alamat  : Kawasan Mataram  

Usia   : 25 tahun 

Pekerjaan  : Karyawan Swasta  

 



HASIL INTERVIEW RESPONDEN VIII (PENGUNJUNG) 

 

1) Menurut anda, apakah dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini dapat menambah 

keberagaman objek wisata di Semarang? 

Saya itu orang luar kota jadi kalau menurut saya mungkin bisa ya soalnya selain 

objek wisata yang saya ketahui yaitu di Bandungan, saya juga seringnya ke 

Pasar Imlek Semawis ini. Karena Pasar Imlek Semawis ini terkenal dengan 

wisata kulinernya maka ini merupakan objek wisata yang pertama di Semarang 

yang menyediakan berbagai makanan khas Semarang khususnya dengan cita 

rasa oriental.  

2) Bagaimana tanggapan anda tentang berbagai makanan yang ditawarkan di Pasar 

Imlek Semawis ini? 

Makanan yang ditawarkan sangat beragam dan terkadang saya sering pusing dan 

bingung karena terlalu banyaknya makanan yang ditawarkan dan saya juga 

sering bingung mau memilih makanan yang mana.  

Kalau rasa makanannya saya kurang begitu bisa membandingkan karena saya 

dari luar kota serta apabila ingin makan pasti saya akan mencoba makanan di 

Pasar Imlek Semawis ini.  

3) Apakah Pasar Imlek Semawis ini dapat dikatakan sebagai objek wisata yang 

memperhatikan masalah kebersihan di sekitar lokasi objek wisata? 

Kalau untuk masalah kebersihan menurut saya sangat kurang karena apabila 

saya melewati lokasi di Pasar Imlek Semawis ini terdapat banyak sekali banyak 

sekali tumpukan sampah sehingga dari pihak Semawis sendiri kurang begitu 

memperhatikan.  



Untuk masalah penanggulangannya, saya kurang tahu karena itu bukan urusan 

saya dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pihak Semawis 

bagaimana menjaga kebersihan di Pasar Imlek Semawis.  

4) Apakah  Pasar Imlek Semawis ini dapat dikatakan sebagai objek wisata yang 

memperhatikan masalah keamanan bagi para pengunjung? 

Menurut saya keamanannya cukup terjaga ya karena kondisi parkirnya aman –

aman saja dan juga tidak pernah terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu kalau 

menurut saya tetapi kalau pendapat orang lain bagaimana saya juga tidak tahu. 

Tetapi kalau menurut saya, kondisinya aman – aman saja selama pihak dari 

Semawis masih bisa bertanggung jawab. 

5) Menurut anda, apa saja potensi atraksi yang dapat ditambahkan dan 

dikembangkan di Pasar Imlek Semawis? 

Kalau di Pasar Imlek Semawis ini kan seringnya karaoke orang tua sebaiknya 

saya sebagai generasi muda mengharapkan supaya acara karaokenya juga 

dikhususkan bagi anak muda tentunya dengan lagu yang up to date atau lagu 

baru sehingga acara karaokenya tidak membosankan.  

6) Berapa kali dalam sebulan anda berkunjung ke Pasar Imlek Semawis? 

Tidak harus sebulan berapa kali tetapi kalau saya berkunjung ke Semarang, saya 

akan menyempatkan diri untuk datang ke Pasar Imlek Semawis ini. Saya 

seringnya pergi di hari sabtu karena pada waktu hari tersebut, Pasar Imlek 

Semawis dalam keadaan ramai – ramainya sehingga enak kalau dibuat jalan – 

jalan untuk malam minggu. 

 

 

 



7) Apakah anda termasuk orang yang suka jajan? 

Ya, saya suka sekali jajan terutama kalau saya berkunjung ke Semarang 

biasanya sih saya selain makan di Pasar Imlek Semawis juga jajan di warung – 

warung pinggiran atau warung lesehan yang terdapat di sekitar jalan – jalan 

yang juga menyediakan makanan – makanan seperti chinese food.  

8) Apakah anda termasuk orang yang suka mencari variasi jajan? 

Tidak juga, karena saya cenderung makan pada makanan yang telah menjadi 

favorit saya jadi saya tidak akan mencari makanan lain selain makanan yang 

menjadi favorit saya tersebut. Misalnya saya suka sekali dengan bakmi maka 

saya akan mencari bakmi itu saja dan tidak mencari makanan yang lain. 

9) Biasanya bersama dengan siapa anda berkunjung ke Pasar Imlek Semawis? 

Saya lebih seringnya pergi bersama dengan teman – teman saya karena kalau 

dengan keluarga jarang karena keluarga saya berada di Jakarta.  

 

 

Nama   : Ira  

Alamat  : Dari Luar Kota (Jakarta) 

Usia   : 18 tahun 

Pekerjaan  : Mahasiswi  



HASIL INTERVIEW RESPONDEN IX (PENGUNJUNG) 

 

1) Menurut anda, apakah dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini dapat menambah 

keberagaman objek wisata di Semarang? 

Ya, karena di Semarang ini objek wisatanya hanya itu – itu saja seperti PRPP, 

Maerokoco dan objek wisata tersebut cenderung telah mati sehingga dengan 

adanya Pasar Imlek Semawis ini selain dapat menambah keberagaman objek 

wisata di Semarang juga dapat membuka peluang usaha bagi para pengusaha 

kuliner untuk berjualan di sekitar lokasi Pasar Imlek Semawis ini. Selain itu 

Pasar Imlek Semawis juga menyediakan berbagai kuliner yang jarang dilakukan 

oleh objek wisata di Semarang.  

2) Bagaimana tanggapan anda tentang berbagai makanan yang ditawarkan di Pasar 

Imlek Semawis ini? 

Makanan yang ditawarkan memang sangat beragam karena di Pasar Imlek 

Semawis selain menyediakan makanan chinese food juga menyediakan 

makanan lain seperti soto, gudeg, bubur yang merupakan makanan – makanan 

tradisional. Kalau dari beragamnya makanan yang ditawarkan saya sangat suka 

sekali terhadap sate babi ala kambing yang merupakan makanan yang aneh di 

Pasar Imlek Semawis.  

Rasa makanan yang ditawarkan di Pasar Imlek Semawis ini lebih enak 

dibandingkan tempat – tempat lainnya karena makanan yang ditawarkan 

disesuaikan dengan lidah atau cita rasa orang Semarang.  

 

 



3) Apakah Pasar Imlek Semawis ini dapat dikatakan sebagai objek wisata yang 

memperhatikan masalah kebersihan di sekitar lokasi objek wisata? 

Menurut saya cukup bersih karena setelah dipakai untuk Pasar Imlek Semawis 

ini Jalan Gang Warung terlihat bersih serta di Jalan Gang Warung ini juga di 

paving sehingga Pasar Imlek Semawis terlihat sangat indah. Jadi pihak dari 

Semawis cukup mmperhatikan kondisi lingkungan di Pasar Imlek Semawis ini.  

4) Apakah  Pasar Imlek Semawis ini dapat dikatakan sebagai objek wisata yang 

memperhatikan masalah keamanan bagi para pengunjung? 

Saya sebagai pengunjung melihatnya cukup aman – aman saja karena saya tidak 

pernah dengar bahwa di Pasar Imlek Semawis terjadi hal – hal yang tidak 

diinginkan. Sehingga para pengunjung lainnya pun dapat merasa nyaman bila 

makan atau membeli di Pasar Imlek Semawis ini. 

5) Menurut anda, apa saja potensi atraksi yang dapat ditambahkan dan 

dikembangkan di Pasar Imlek Semawis? 

Potensi yang sebaiknya ditambahkan atau dikembangkan sebaiknya potensi 

yang berhubungan dengan anak mudanya karena selain sebagai tempat makan 

juga di Pasar Imlek Semawis ini banyak didatangi oleh anak muda sehingga 

dapat menambah pengunjung yang berasal dari kalangan anak muda.  

6) Berapa kali dalam sebulan anda berkunjung ke Pasar Imlek Semawis? 

Kalau dalam sebulan mungkin saya bisa pergi sampai 4x. Saya seringnya pergi 

di hari minggu karena hari minggu merupakan hari libur sehingga saya 

menyempatkan diri dengan keluarga saya untuk jalan – jalan di Pasar Imlek 

Semawis. 

 

 



7) Apakah anda termasuk orang yang suka jajan? 

Ya, kalau saya seringnya jajan di Pasar Imlek Semawis ya karena selain menjual 

beragam makanan yang sesuai dengan cita rasa oriental juga Pasar Imlek 

Semawis ini dekat dengan rumah saya.  

8) Apakah anda termasuk orang yang suka mencari variasi jajan? 

Ya, saya senang sekali mencari variasi jajan yang terpenting bagi saya adalah 

makanan yang simple yaitu makanan yang enak dan kenyal serta juga tidak aneh 

– aneh.  

9) Biasanya bersama dengan siapa anda berkunjung ke Pasar Imlek Semawis? 

Saya seringnya pergi dengan orang tua saya tetapi sering juga dengan teman – 

teman saya.  

 

Nama   : Christina  

Alamat   : Jln. Gang Pinggir no 65 

Usia   : 22 tahun 

Pekerjaan  : Mahasiswi 

 

 



HASIL INTERVIEW RESPONDEN X (PENGUNJUNG) 

 

1) Menurut anda, apakah dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini dapat menambah 

keberagaman objek wisata di Semarang? 

Ya, karena dengan adanya Pasar Imlek Semawis ini dapat menarik para 

wisatawan baik domestik maupun luar negeri atau wisatawan dalam maupun 

luar kota. Sehingga apa yang menjadi ciri khas dari Pasar Imlek Semawis dapat 

diketahui oleh para wisatawan baik domestik maupun luar negeri ataupun 

wisatawan dalam maupun luar kota.  

2) Bagaimana tanggapan anda tentang berbagai makanan yang ditawarkan di Pasar 

Imlek Semawis ini? 

Makanan yang ditawarkan sangat beragam dan rasanya lumayan enak mulai dari 

siomay, seafood, es campur, dsb. Dan di Pasar Imlek Semawis ini selain 

menyediakan makanan chinese food tetapi juga menyediakan makanan 

tradisional lainnya.  

Rasa makanan yang ditawarkan juga lumayan enak dibandingkan tempat – 

tempat lainnya karena ada makanan yang tidak dijual di tempat lain dan hanya 

dijual di Pasar Imlek Semawis. 

3) Apakah Pasar Imlek Semawis ini dapat dikatakan sebagai objek wisata yang 

memperhatikan masalah kebersihan di sekitar lokasi objek wisata? 

Saya rasa tidak karena banyak sampah yang masih berserakan seperti banyak 

sekali tutup gelas tong tji yang masih berserakan dan tidak segera dibersihkan. 

Sampah yang berserakan tersebut terjadi tidak hanya dalam kondisi ramai tetapi 

juga dalam kondisi sepi. 



Kalau masalah penanggulangannya, menurut saya telah ada penanggulangannya 

tetapi hanya yang sudah berjalan ataupun ada yang belum berjalan dan masih 

dalam tahap perencanaan.  

4) Apakah  Pasar Imlek Semawis ini dapat dikatakan sebagai objek wisata yang 

memperhatikan masalah keamanan bagi para pengunjung? 

Kalau masalah keamanan mungkin ada karena di lokasi Pasar Imlek Semawis 

ini tidak boleh dilalui mobil, motor, becak, dsb. Sehingga dari kegiatan tersebut 

dapat menjaga ketertiban di lokasi Pasar Imlek Semawis yang dimaksudkan 

untuk keamanan di sekitar lokasinya.  

5) Menurut anda, apa saja potensi atraksi yang dapat ditambahkan dan 

dikembangkan di Pasar Imlek Semawis? 

Kalau seringnya kan karaoke orang tua saja sebaiknya ditambahkan band – band 

anak muda sehingga akan lebih atraktif dan tidak membosankan bagi generasi 

mudanya. Atau untuk event – event tertentu juga diadakan acara anak mudanya 

sehingga pengunjung yang datang dapat bertambah.  

6) Berapa kali dalam sebulan anda berkunjung ke Pasar Imlek Semawis? 

Kalau dalam sebulan mungkin 1x. Tetapi kalau dari hari jumat sampai minggu, 

saya seringnya pergi di hari sabtu karena sekalian jalan – jalan dengan teman – 

teman saya.  

7) Apakah anda termasuk orang yang suka jajan? 

Ya, karena saya merupakan orang yang suka mencoba hal – hal baru sehingga 

saya sangat tertarik dengan makanan yang lain daripada yang lain. 

Selain di Pasar Imlek Semawis, saya seringnya jajan di Kawasan Jalan Mataram  

yang rasanya juga sama saja di Pasar Imlek Semawis tetapi saya lebih suka jajan 

di Pasar Imlek Semawis.  



8) Apakah anda termasuk orang yang suka mencari variasi jajan? 

Tidak, karena apabila mencoba variasi jajan maka rasa makanannya menurut 

saya menjadi lebih aneh dan tidak enak karena saya tidak suka makanan yang 

aneh – aneh.  

9) Biasanya bersama dengan siapa anda berkunjung ke Pasar Imlek Semawis? 

Saya seringnya pergi dengan keluarga saya tetapi kadang – kadang juga dengan 

teman – teman saya.  

 

Nama   : Daniel  

Alamat   : Jln. Bugangan Raya no 13 Semarang  

Usia   : 26 tahun 

Pekerjaan  : Karyawan  
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