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INTERVIEW GUIDE LINES UNTUK PENGUNJUNG 

 

Profil Responden 
 

Nama   : 

Asal kota  : 

Jenis kelamin  : 

Berapa kali  : 

Pergi Semawis dengan: 

Tujuan ke Semawis     : 

Tahu Semawis dari siapa? : 

 

1. Terkait dengan Pasar Imlek Semawis, nuansa khas Tionghoa seperti 

apakah yang Anda rasakan? 

2. Bagaimana tanggapan anda tentang Pasar Imlek Semawis terkait dengan 

kulinernya? 

3. Setelah berkunjung ke Pasar Imlek Semawis, barang cindera mata apa 

yang Anda beli untuk saudara atau keluarga di rumah? 

4. Suasana hiburan seperti apa yang dapat Anda temui di PIS? 

5. Apakah ada kemudahan transportasi ke Semawis? 

6. Apakah lokasi Semawis strategis? Mengapa? 

7. Bagaimanakah kesediaan lahan parkir di PIS? 

8. Menurut Anda bagaimanakah ketersediaan fasilitas umum (seperti Toilet)? 

9. Menurut Anda bagaimanakah kesediaan tenda pada saat hujan? 

INTERVIEW GUIDE LINES UNTUK VENDOR DAN PENGELOLA 
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Profil Responden 
 

Nama   : 

Usia   : 

Usaha    : 

Lama Usaha  : 

 

 

1. Menurut Anda bagaimanakah panitia yang mengurus PIS (untuk lomba, 

event, door prize)? 

2. Menurut Anda bagaimanakah pihak pengelola (yang mengurus untuk sewa 

stand, dll)? 

3. Menurut Anda bagaimanakah pusat-pusat/sarana informasi apakah 

memadai dan tersedia ? Jelaskan! 

4. Menurut Anda hal – hal apa saja yang bisa ditambahkan dan 

dikembangkan khususnya pada potensi atraksi yang dapat dikembangkan 

di PIS? 

 

 

 

 



HASIL FOTO SITUASI PRA-SURVEI DAN SURVEI 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



LUAR KOTA: 

Responden 1: 

Nama    : Ira Puspita 

Jenis Kelamin   : Wanita 

Asal kota   : Tegal 

Brp kali ke semawis   : Lebih dari 3x, 1 bulan sekali 

Bersama siapa   : Teman-teman 

Tujuan ke semawis  : Makan 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Teman-teman 

1. Menyenangkan krn kental khas tionghoa 

2. Enak tapi agak mahal 

3. Ga pernah,karena ke semawis Cuma makan 

4. Banyaknya pilihan makanan yang unik menjadi hiburan tersendiri 

5. Cukup mudah, motor 

6. Ya, dekat dengan kota 

7. Lumayan 

8. Ga pernah tau ada toilet dan pusat informasi 

9. Ga pernah tau 

 

 

 

 



Responden 2: 

Nama    : Andre Aghata 

Jenis Kelamin   : Pria 

Asal kota   : Tegal 

Brp kali ke semawis   : Lebih dr 10x 

Bersama siapa   : Teman-teman 

Tujuan ke semawis  : Makan dan jalan-jalan 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Teman 

1. Mayoritas pengunjung tionghoa,banyak Chinese food dan pernak-pernik 

tionghoa dan lagu-lagu chinese 

2. Lebih baik dibuat lebih bervariasi jangan ada 2-3 stand yang menjual 

makanan yang sama 

3. Pernak-pernik ber-etnik Chinese 

4. Karaoke 

5. Motor 

6. Cukup strategis karena masih di pusat kota 

7. Lahan parkir kurang dan tidak nyaman 

8. Setahu saya tidak ada fasilitas umum dan kalau ada kurang memadai 

9. Lebih sering berteduh di pinggiran rumah dan toko 

 

 

 



Responden 3: 

Nama    : Samuel 

Jenis Kelamin   : Pria 

Asal kota   : Tegal 

Brp kali ke semawis   : Jarang tapi lebih dari 3x 

Bersama siapa   : Teman-teman 

Tujuan ke semawis  : Makan dan jalan-jalan 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Teman 

1. Banyak lampu-lampu dan hiasan-hiasan chinese n banyak org Chinese drpd 

pribumi yang ada di semawis 

2. Enak tapi mahal 

3. Karena dr luar kota lebih ke arah makanan ringan seperti siomay,nasi ayam 

dan bakcang utk kerabat 

4. Tenda karaoke 

5. Mudah,naik motor bisa 

6. Lumayan, karena lokasinya strategis di pusat kota 

7. Tertata rapi 

8. Kurang memadai khususnya toilet umum 

9. Kurang memadai,harus berteduh di tenda para penjual makanan 

 

 

 



Responden 4: 

Nama    : Ronlad 

Jenis Kelamin   : Pria 

Asal kota   : Pekalongan 

Brp kali ke semawis   : 8x 

Bersama siapa   : Teman-teman kos 

Tujuan ke semawis  : Tujuan utama makan 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Teman kos 

1. Lagu-lagu yang di nyayikan kebanyakan lagu mandarin dan hokian 

2. Bagus,lengkap,enak,harga cukup terjangkau 

3. Gelang giok 

4. Suasana kumpul-kumpul etnis tionghoa,ngobrol-ngobrol,suasana malam hari 

enak 

5. Naik motor 

6. Stretegis, karena di pusat kota 

7. Sejauh ini memadai 

8. Kurang 

9. Sangat kurang, kelemahan semawis ya saat hujan 

 

 

 

 



Responden 5: 

Nama    : Ani 

Jenis Kelamin   : Wanita 

Asal kota   : Malang 

Brp kali ke semawis   : 8 

Bersama siapa   : Keluarga dan teman 

Tujuan ke semawis  : Makan,jalan-jalan,belanja dan nongkrong 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Saudara 

1. Makanan dan hiburan khas tionghoa 

2. Enak 

3. Gelang dan baju 

4. Lagu tionghoanya bagus 

5. Ya,mudah.naik mobil pribadi 

6. Strategis,masih dalam kota. Cuma kurang nyaman waktu hujan 

7. Sangat kurang,susah parkir 

8. Sangat kurang  

9. Kurang menurut saya 

 

 

 

 

 



Responden 6: 

Nama    : Ariella 

Jenis Kelamin   : Wanita 

Asal kota   : Kudus 

Brp kali ke semawis   : Lebih dari 10x 

Bersama siapa   : Teman-teman dan saudara 

Tujuan ke semawis  : Makan, jalan-jalan dan belanja 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Teman 

1. Lagu-lagu karaoke dan masakan yang khas tionghoa 

2. Enak 

3. Lebih ke makanan daripada cinderamata 

4. Live karaoke 

5. Mudah, bisa naik taksi atau motor 

6. Strategis karena di tengah kota 

7. Sempit,kurang lahan 

8. Toilet tidak ada, harus masuk ke rumah makan orang dulu 

9. Kurang 

 

 

 

 

 



Responden 7: 

Nama    : Ika Pratiwi 

Jenis Kelamin   : Wanita 

Asal kota   : Kudus 

Brp kali ke semawis   : 10x lebih 

Bersama siapa   : Teman-teman 

Tujuan ke semawis  : Makan dan jalan-jalan 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Teman 

1. Khas pasar malam cina 

2. Enak tapi agak mahal 

3. Kalung 

4. Karaoke dan have fun 

5. Tidak, naik motor 

6. Cukup strategis karena daerah pecinan di tengah kota 

7. Cukup luas, tidak susah untuk parkir 

8. Kurang memadai 

9. Kurang memadai juga 

 

 

 

 

 



Responden 8: 

Nama    : Gita 

Jenis Kelamin   : Wanita 

Asal kota   : Purwodadi 

Brp kali ke semawis   : 7 

Bersama siapa   : Keluarga dan teman 

Tujuan ke semawis  : Makan,jalan-jalan,belanja dan nongkrong 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Saudara 

1. Makanan dan hibuarn yang khas tionghoa 

2. Enak2 

3. Gelang dan baju 

4. Lagu-lagu tionghoanya bagus 

5. Ya,mudah.naik mobil pribadi 

6. Strategis,masih dalam kota. Cuma kurang nyaman waktu hujan 

7. Sangat kurang,susah parkir 

8. Sangat kurang sekali 

9. Kurang juga 

 

 

 

 

 



Responden 9: 

Nama    : Harris 

Jenis Kelamin   : Pria 

Asal kota   : Purwodadi 

Brp kali ke semawis   : Tak terhingga 

Bersama siapa   : Keluarga,saudara,teman dan pacar 

Tujuan ke semawis  : Makan sambil cuci mata 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Dari saudara 

1. Nuansa nonik-nonik etnis tionghoa dengan budaya tionghoa 

2. Not bad,bahkan semua jadi enak krn pemandangannya 

3. Ga pernah beli cinderamata 

4. Liat engkong-engkong,emak-emak,oom-oom ,tante-tante dan berharap ada 

nonik-nonik karaoke 

5. Naik kendaraan pribadi dan taksi 

6. Ya,krn berada di kota 

7. Tergantung,kalo pas sepi ya dapet parkir,kalo pas rame ya nasib ga dapet 

parkir 

8. Sangat kurang sekali,meja-kursi untuk makan kadang-kadang ga dapet 

9. Hujan-hujan aja karena ga ada tenda buat berteduh 

 

 

 



Responden 10: 

Nama    : Dhendy Nathanael 

Jenis Kelamin   : Pria 

Asal kota   : Purwodadi 

Brp kali ke semawis   : Sangat sering 

Bersama siapa   : Orang tua ,teman dan pacar 

Tujuan ke semawis  : Menikmati suasana pecinan 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Saudara 

1. Nanyian,hio dan etnic 

2. Perlu ditingkatkan dan dipertahankan 

3. Giok 

4. Karaoke mandarin 

5. Kendaraan pribadi 

6. Strategis krn dekat dengan pusat kota 

7. Lahan parkir luas 

8. Toilet not bad,pusat informasi dan pengembangan kurang 

9. Kurang 

 

 

 

 

 



Responden 11: 

Nama    : Yoshua 

Jenis Kelamin   : Pria 

Asal kota   : Klaten 

Brp kali ke semawis   : Kurang lebih 50x 

Bersama siapa   : Teman-teman 

Tujuan ke semawis  : Makan dan jalan-jalan 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Teman-teman 

1. Masakan tionghoa,tulisan2 mandarin,rat2 pengunjung keturunan tionghoa dan 

lagu-lagu mandarin 

2. Enak 

3. Tidak pernah beli cinderamata 

4. Karaoke dan suasana tionghoa yang kental 

5. Cukup mudah,naik kendaraan pribadi atau taksi 

6. Ya,tepat di daerah pecinan yang berada d kota 

7. Sejauh ini cukup 

8. Masih kurang 

9. Sangat kurang 

 

 

 

 



Responden 12: 

Nama    : Diana Christy Widjaja 

Jenis Kelamin   : Wanita 

Asal kota   : Temanggung 

Brp kali ke semawis   : Lebih dr 5x 

Bersama siapa   : Teman-teman dan keluarga 

Tujuan ke semawis  : Jalan-jalan 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Teman 

1. Lagu-lagu karaoke bernuansa tionghoa jaman dulu 

2. Mahal 

3. Kalung2  yang ada gioknya 

4. Tidak ada 

5. Mudah,naik kendaraan pribadi 

6. Strategis karena di pusat kota 

7. Kurang memadai 

8. Kurang memadai 

9. Tidak ada 

 

 

 

 

 



Responden 13: 

Nama    : Fransiska Sugiarto 

Jenis Kelamin   : Wanita 

Asal kota   : Surabaya 

Brp kali ke semawis   : Banyak,ga terhitung 

Bersama siapa   : Teman-teman 

Tujuan ke semawis  : Cuci mata 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Teman 

1. Musik2 khas tionghoa 

2. Lengkap 

3. Gelang2 

4. Karaoke 

5. Kendaraan pribadi,nebeng teman,taksi 

6. Kurang, karena cukup jauh dari tempat kos  

7. Sangat kurang 

8. Sangat kurang 

9. Sangat amat kurang 

 

 

 

 

 



Responden 14: 

Nama    : Regina Clarinda 

Jenis Kelamin   : Wanita 

Asal kota   : Solo 

Brp kali ke semawis   : Sering,lupa uda berapa kali yang pasti lebih dari 3x 

Bersama siapa   : Mama dan teman-teman 

Tujuan ke semawis  : Makan dan jalan-jalan 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Teman 

1. Sekarang sudah nggak berasa apa2 

2. Cukup enak tapi kurang bervariatif,untuk makanan favorit cukup mahal 

3. Gelang2 

4. Karaoke live 

5. Cukup mudah,menggunakan kendaraan pribadi 

6. Cukup strategis dekat dengan tengah kota 

7. Cukup sih 

8. Kurang meja,toilet juga ga keliatan dmn 

9. Pilih ga pergi ke semawis kalo ujan 

 

 

 

 

 



Responden 15: 

Nama    : Amelia Sugianto 

Jenis Kelamin   : Wanita 

Asal kota   : Cirebon 

Brp kali ke semawis   : 5x 

Bersama siapa   : Orang tua dan saudara 

Tujuan ke semawis  : Makan dan jalan-jalan 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Teman-teman kuliah 

1. Lagu-lagunya 

2. Enak 

3. Kalung dan cincin 

4. Hiburan karaoke 

5. Mudah, naik taksi 

6. Strategis dekat dengan kota 

7. Lahan parkir banyak 

8. Toilet susah,harus berkungjung ke rumah makan, pusat informasi juga susah 

9. Susah berteduh kalo di tenda juga bisa kena hujan 

 



DALAM KOTA: 

Responden 1: 

Nama    : Kharis 

Jenis Kelamin   : Pria 

Asal kota   : Semarang 

Brp kali ke semawis   : 3x 

Bersama siapa   : Teman 

Tujuan ke semawis  : Makan 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Teman 

1. Keramaian khas tionghoa 

2. Komplit 

3. Ga pernah beli 

4. Hiburan makanan 

5. Biasa aja, naik mobil 

6. Strategis krn berada d pusat pecinan 

7. Cukup 

8. Toilet susah 

9. Parah 

 

 

 

 



Responden 2: 

Nama    : Theo 

Jenis Kelamin   : Pria 

Asal kota   : Semarang 

Brp kali ke semawis   : Lebih dr 20x Sebulan 2x 

Bersama siapa   : Teman dan keluarga 

Tujuan ke semawi  : Makan dan jalan-jalan 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Keluarga 

1. Pasar cina dan kuliner khas tionghoa 

2. Rasanya tidak terlalu enak dan mahal 

3. Tidak ada 

4. Karaoke dan suasana pecinan 

5. Motor 

6. Strategis, krn ditengah kota, di pecinan 

7. Untuk motor lumayan untuk mobil minim 

8. Minimalis 

9. Hampir tak ada 

 

 

 

 

 



Responden 3: 

Nama    : Samuel Eric 

Jenis Kelamin   : Pria 

Asal kota   : Semarang 

Brp kali ke semawis   : Lebih dari 10x 

Bersama siapa   : Keluarga dan teman-teman 

Tujuan ke semawis  : Makan 

Tahu semawis dari siapa/darimana : Keluarga 

1. Dapat bertemu dan berkumpul dengan banyak etnis tionghoa 

2. Sangat enak dan mempunyai beragam masakan 

3. Kalung dan cincin 

4. Karaoke live 

5. Sangat mudah, naik mobil dan motor 

6. Kurang strategis  karena 1 arah 

7. Sangat kurang 

8. Sangat kurang 

9. Hingga sekarang saya tidak pernah mengetahui tenda untuk berteduh saat 

hujan 

 

 

 

 



Responden 4: 

Nama    : Michelle Angelin 

Jenis Kelamin   : Wanita 

Asal kota   : Semarang 

Brp kali ke semawis   : Sering 

Bersama siapa   : Keluarga, teman-teman dan pacar 

Tujuan ke semawis  : Makan dan jalan-jalan 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Keluarga 

1. Kurang ada sentuhan tionghoa 

2. Lumayan enak dan banyak pilihan pastinya 

3. Aksesoris biasa 

4. Karaoke missal dan kadang ada tarian barongsai saat ada perayaan 

5. Mobil pribadi,motor dan taksi 

6. Strategis krn letaknya di tengah kota 

7. Sangat kurang, apalagi kalo hari sabtu susah cari parkir 

8. Sepertinya tidak ada toilet 

9. Sangat sedikit, sampai bingung mau berteduh dmn 

 

 

 

 

 



Responden 5: 

Nama    : Adeline 

Jenis Kelamin   : Wanita 

Asal kota   : Semarang 

Brp kali ke semawis   : Tak terhitung 

Bersama siapa   : Keluarga dan teman-teman 

Tujuan ke semawis  : Makan dan jalan-jalan 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Ayah 

1. Keakraban dan pernak-pernik khas tionghoa 

2. Enak-enak dan sangat bervariatif 

3. Tidak ada 

4. Karaoke lagu-lagu jaman dahulu oleh orang-orang tua 

5. Motor dan becak 

6. Strategis karena didaerah semawis nyaman untuk jalan-jalan atau bersantai 

7. Agak kurang untuk mobil 

8. Toilet susah dicari 

9. Sangat kurang sehingga pada waktu hujan harus buru2 berlari untuk pulang 

 

 

 

 

 



Responden 6: 

Nama    : Shannen 

Jenis Kelamin   : Wanita 

Asal kota   : Semarang 

Brp kali ke semawis   : Jarang tapi lebih dari 3x 

Bersama siapa   : Keluarga dan teman-teman 

Tujuan ke semawis  : Makan 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Teman-teman 

1. Chinatown 

2. Lumayan komplit dan banyak pilihan 

3. – 

4. Rame , banyak makanan 

5. Mobil 

6. Lumayan strategis krn di tengah kota 

7. Cukup, selama ini selalu dapat parkir 

8. Toilet susah, harus nebeng di salah satu tempat makan yang rumahan kalo 

yang umum kotor 

9. Kurang, kalo hujan akan susah. Tapi selama ini kalo ke semawis ga pernah 

hujan 

 

 

 



Responden 7: 

Nama    : Grace 

Asal kota   : Semarang 

Jenis Kelamin   : Wanita 

Brp kali ke semawis   : Sering, ga pernah dihitung 

Bersama siapa   : Keluarga dan teman-teman 

Tujuan ke semawis  : Makan dan jalan-jalan 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Keluarga 

1. Tionghoa cina, banyak hiasan merah 

2. Makanan enak dan lengkap 

3. Pernak-pernik dan baju-baju cina 

4. Ada karaoke tapi kadang lagunya tidak sesuai(dangdut,lagu jawa) 

5. Biasanya menggunakan kendaraan pribadi 

6. Strategis tidak jauh dr pusat kota 

7. Kurang luas 

8. Sangat kurang dan agak kotor, mungkin karena pasar 

9. Harus berteduh di warung-warung jadi terpakas beli makan 

 

 

 

 

 



Responden 8: 

Nama    : Rulif 

Jenis Kelamin   : Pria 

Asal kota   : Semarang 

Brp kali ke semawis   : Lebih dr 20x 

Bersama siapa   : Keluarga dan teman-teman 

Tujuan ke semawis  : Makan,jalan-jalan dan kadang belanja 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Relasi 

1. Suasana,komunitas dan lagu-lagu khas tionghoa 

2. Ya lumayan enak 

3. Lukisan gambar 

4. Ndak ada 

5. Transport sendiri, becak, taksi 

6. Strategis, tengah kota 

7. Kurang rapi 

8. Kurang memadai 

9. Sangat kurang memadai 

 

 

 

 

 



Responden 9: 

Nama    : Robertus Yosef Tatang 

Jenis Kelamin   : Pria 

Asal kota   : Semarang 

Brp kali ke semawis   : Sering, uda lupa berapa kali 

Bersama siapa   : Teman-teman 

Tujuan ke semawis  : Makan sambil cuci mata 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Teman-teman 

1. Oleh2 khas tionghoa 

2. Ya cukup, tapi harganya mahal 

3. Ndak pernah beli cinderamata 

4. Ndak ada hiburan, Cuma makan aja 

5. Mudah,jalan,naek motor dan mobil bisa, numpang temen juga bisa 

6. Sangat stratetis di daerah pecinan dan deket ama kapal ceng ho 

7. Parkir banyak, bisa di beteng, di johar, di pekojan, dan gang-gang tikus juga 

bisa parkir motor 

8. Kurang tau 

9. Nebeng di warung yang ada tendanya 

 

 

 

 



Responden 10: 

Nama    : Rangga 

Jenis Kelamin   : Pria 

Asal kota   : Semarang 

Brp kali ke semawis   : Sering 

Bersama siapa   : Kerabat dekat 

Tujuan ke semawis  : Makan 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Kerabat 

1. Perlu tambahn lebih untuk suasana yang khas tionghoa 

2. Harga terjangkau 

3. Tidak pernah 

4. Cuci mata, banyak remaja cantik 

5. Motor 

6. Strategis 

7. Lumayan 

8. Tidak tau 

9. Kurang 

 

 

 

 

 



Responden 11: 

Nama    : Ayu 

Asal kota   : Semarang 

Jenis Kelamin   : Wanita 

Brp kali ke semawis   : Sering sekali 

Bersama siapa   : Keluarga 

Tujuan ke semawis  : Makan,jalan-jalan,belanja 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Keluarga dan saudara 

1. Keramaian dan transaksi jual-belinya 

2. Sangat enak semua 

3. Kadang-kadang makanan,tas,baju dll 

4. Lagu-lagu tionghoa 

5. Mudah,naik mobil 

6. Cukup strategis krn tidak jauh dr pusat kota 

7. Cukup banyak lahan parkir 

8. Cukup 

9. Cukup 

 

 

 

 

 



Responden 12: 

Nama    : Dhedhe Dirgawijaya 

Jenis Kelamin   : Pria 

Asal kota   : Semarang 

Brp kali ke semawis   : 6x 

Bersama siapa   : Teman-teman dan keluarga 

Tujuan ke semawis  : Makan dan jalan-jalan 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Saudara 

1. Suasana tionghoa masih kental 

2.  Lumayan lengkap, sate babinya enak 

3. Giok 

4. Orang tua karaokean 

5. Cukup mudah, naik mobil dan motor 

6. Ya karena dekat dengan pusat kota 

7. Kurang 

8. Ga jelas 

9. Ga ada 

 

 

 

 

 



Responden 13: 

Nama    : Dian 

Jenis Kelamin   : Wanita 

Asal kota   : Semarang 

Brp kali ke semawis   : Lebih dari 5x 

Bersama siapa   : Teman-teman 

Tujuan ke semawis  : Makan dan jalan-jalan 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Teman-teman dan media massa 

1. Karaoke lagu-lagu mandarin 

2. Kurang memuaskan,kurang variasi 

3. Tidak ada 

4. Karaoke saja 

5. Kendaraan pribadi 

6. Cukup strategis,di tengah kota 

7. Kurang 

8. Kurang 

9. Kurang 

 

 

 

 

 



Responden 14: 

Nama    : Nicholas 

Jenis Kelamin   : Pria 

Asal kota   : Semarang 

Brp kali ke semawis   : Sering, hampir tiap minggu 

Bersama siapa   :Keluarga dan teman-teman 

Tujuan ke semawis  : Jalan-jalan 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Teman dan saudara 

1. Musik,suasana bangunan dan orang-orangnya khas tionghoa 

2. Enak-enak Khas masakan Chinese-indonesia 

3. Pakaian,liontin,cincin ,dsb 

4. Suasana santai enak untuk ngobrol-ngobrol 

5. Ada,becak dan kendaraan pribadi 

6. Cukup strategis krn tengah kota 

7. Sempit krn pengunjung banyak dan padat 

8. Kurang 

9. Tidak ada tenda khusus untuk berteduh 

 

 

 

 

 



Responden 15: 

Nama    : Eliza Fenny 

Jenis Kelamin   : Wanita 

Asal kota   : Semarang 

Brp kali ke semawis   : Lebih dari 50x 

Bersama siapa   : Orang tua dan teman-teman 

Tujuan ke semawis  : Makan dan belanja 

Tahu semawis dari siapa/darimana: Saudara 

1. Suasana khas tionghoa jaman dulu,masakan dan musiknya 

2. Enak-enak 

3. Tidak pernah 

4. Karaoke tapi kurang asik 

5. Kendaraan pribadi dan becak 

6. Ya,strategis.krn d tengah kota 

7. Sudah cukup, ditambah saja tukang parkir biar aman 

8. Kurang,perlu ditambah 

9. Kurang,kalo hujan susah berteduh 

 

 

 

 

 



Hasil interview Pengelola Semawis (Ibu Ling-Ling selaku manajer Semawis) 

Program kerja manajemen semawis yang saat ini sedang berjalan adalah revitalisasi 

dearah sekitar semawis. Revitalisasi tersebut antara lain perbaikan 

drainase,sumbangan-sumbangan kepada penduduk sekitar yang dirasa membutuhkan. 

 

Vendor-vendor yang membuka usaha di semawis adalah vendor-vendor bebas,yang 

artinya dimana ada orang yang ingin membuka usaha di semawis cukup membayar 

uang jaminan tenda sebesar Rp 1.000.000,- untuk tenda ukuran 2,5m x 2,5m selama 

ia berjualan di semawis. Dan untuk prosesnya cukup mudah, hanya dengan membuat 

laporan dan izin kepada pihak pengelola semawis. 

 

Untuk jam buka semawis sendiri mulai dari jam 18.00 hingga 23.00, namun 

persiapan (pasang tenda) bisa dilakukan mulai pukul 16.00. semawis buka pada hari 

jumat,sabtu dan minggu.  

 

Dalam 1 tahun biasanya semawis mempunyai minimal 4 event besar yang biasanya 

akan menarik banyak pengunjung baik dari dalam maupun luar kota. 

 

Untuk promosi sendiri dari pihak manajemen hanya mengandalkan mouth to mouth, 

internet dan agenda wisata pemkot semarang. 

 



Toilet : untuk toilet sendiri sebenarnya ada 3 lokasi yaitu si sekertariat (hanya untuk 

buang air kecil),rumah warga nomer 106 dan di pos terpadu 

 

Parkir: selain di daerah kranggan dan gang pinggir, ada juga parkir untuk motor di 

gang-gang kecil di sepanjang semawis 

 

Atraksi budaya yang dimiliki oleh semawis sendiri antaralain barongsai, wayang 

orang dan wayang potehi yang bercerita tentang kerajaan cina kuno dan atraksi2 

tersebut akan terus dikembangkan agar tetap menarik bagi pengunjung 

 

Untuk hotel-hotel yang berada disekitar semawis biasanya memiliki “becak wisata” 

untuk mengantar para tamu ke semawis. Hotel-hotel tersebut antara lain adalah hotel 

horizon,hotel quest,hotel ciputra,dll 



Wawancara Vendor (Pedagang) di Pasar Imlek Semawis 

Minuman Thailand “Chaiyo”  

Merupakan pedagang baru yang memulai usaha di Semawis pada akhir bulan April 

2012.  

Untuk proses perizinan usaha sangat mudah, cukup membayar uang jaminan sebesar 

600ribu untuk posisi di daerah tengah dan 300ribu untuk posisi di daerah pinggir. 

Sebagai pedagang mereka menganggap pangsa pasar di Semarang sangat unik 

khususnya di Pasar Imlek Semawis.  

Mengapa dikatakan unik? Karena kebanyakan konsumen di Semarang sangat suka 

jajan ditempat-tempat jajanan yang tradisional dan lebih ke pedagang kaki lima 

daripada merujuk ke cafe atau resto. Hal itu dapat dilihat dari beberapa foodcourt 

baru yg pada awalnya ramai sekali pengunjungnya namun setelah beberapa bulan 

berjalan foodcourt tersebut sangat sepi pengunjung. Sedangkan Semawis sendiri telah 

berdiri sejak tahun 2005 yang hingga saat ini tetap memiliki pengunjung yang sangat 

ramai dan bahkan bisa dibilang jika tiap tahun konsumen atau pengunjung di 

Semawis semakin ramai. 

Dari sudut pedagang mereka mengeluhkan beberapa hal , antara lain : 

1. Susahnya toilet khususnya untuk buang air besar 

2. Manajemen yang menurut mereka kurang “bersahabat” dan kurang 

mengayomi terhadap para pedagang 

3. Ada beberapa aturan yg membuat pedagang merasa tidak berkenan 

4. Saat hujan dan mati lampu mereka hanya bisa pasrah 



Dari keluhan-keluahan diatas pedangang mengharapkan : 

1. Adanya tenda bagi pengunjung untuk makan dan berteduh saat hujan 

2. Adanya perbaikan dalam manajemen sendiri 

3. Penyediaan genset saat lampu mati  

Warung Sate Babi “Ny Tien” (depan ruko Gang Warung no 56) 

Buka sejak awal Semawis belum diresmikan pada tahun 2004 dan Semawis 

diresmikan pada 2005 

Untuk biaya sewa tenda pedagang lama sama seperti pedagang baru yaitu sebesar 

600ribu pada daerah tengah dan 300rb untuk daerah pinggir. Dari sisi keamanan 

sendiri dirasa sangat aman dan pengunjung yang sekarang lebih “membaur”, dalam 

artian bukan hanya dari etnis tionghoa namun juga dari etnis lain bahkan ada 

pengunjung dr mancanegara. 

Keluhan  : 

1. Ketersediaan meja dan kursi bagi pengunjung sangat kurang sehingga banyak 

pengunjung yang tidak mendapatkan tempat duduk 

2. Pengunjung/konsumen yang sudah selesai makan dirasa terlalu lama 

menghabiskan waktu mengobrol dan itu mengakibatkan bertumpuknya 

pengunjung/konsumen yg menunggu giliran untuk mendapatkan tempat 

duduk dan makan 

3. Tidak ada tenda bagi pengunjung saat hujan, sehingga pada saat hujan para 

pengunjung langsung pulang. Dan para pedagang memiliki istilah “misbar” 

kependekan dari  “gerimis bar” yang artinya pada saat hujan mulai turun 



makan acara Semawis harus selesai atau berhenti hingga hujan reda. Dan itu 

membuat pendapatan pedagang berkurang tentunya. 

4. Service dari pihak manajemen sendiri dirasa kurang bagi pedagang 

5. Tenda-tenda pedagang yang sudah tak layak pakai, banyak yang bocor dan 

tiang-tiang penyangga yang sudah mulai bengkok 

Yang diharapkan oleh pedagang antara lain : 

1. Adanya pebaikan dari sisi manajemen dan service dari manajemen 

2. Adanya peremajaan terhadap tenda-tenda pedagang yang sudah tak layak 

pakai 

3. Adanya ketersediaan tenda bagi pengunjung/konsumen yang ingin menyantap 

makanan mereka pada saat hujan dating 

 

Dari keluhan-keluhan pedagang tersebut maka dapat disimpulkan : 

1. Adanya perbaikan kualitas pelayanan manajemen terhadap pedangan maupun 

pengunjung 

2. Penyediaan tenda bagi pengunjung pada saat hujan sehingga para pedagang 

juga tak dirugikan 

3. Menyediakan toilet umum yang lebih sehingga para pedagang dan 

pengunjung tidak kesusahan saat mereka ingin ke toilet 

Beberapa poin di atas dapat  dijadikan potensi yg bisa dikembangkan di Semawis 

sendiri selain dari sisi atraksi dan hiburan 
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