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1. Pendahuluan 
Pariwisata adalah kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan 

masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat 

dan sekitarnya.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

mengamanatkan bahwa salah satu tujuan kegiatan kepariwisataan adalah upaya 

melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya dengan berlandaskan pada 

prinsip-prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, 

memberdayakan masyarakat setempat dan menjamin keterpaduan ansektor, antar 

daerah, antara pusat dan daerah  yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam 

rangka otonomi daerah antar pemangku kepentingan. Bahkan pariwisata 

dikatakan mempunyai energi dongkrak yang luar biasa, yang mampu membuat 

masyarakat setempat mengalami perubahan dalam berbagai aspeknya. Pariwisata 

mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat bahkan bagi Negara sekalipun 

manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek / segi yaitu manfaat 

pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan 

dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja. 

Pada dasarnya masyarakat lokal memiliki pengetahuan tentang fenomena 

alam dan budaya yang ada disekitarnya. Masyarakat terus mengasah kemampuan 

yang dimiliki secara finansial dan keahlian yang berkualitas untuk mengelolanya 

atau terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata yang berbasis alam dan budaya. 

Masyarakat lokal harus terlibat secara aktif dalam pengembangan pariwisata. 

Dalam suatu destinasi diperlukan peran aktif masyarakat sebagai pelaku serta ikut 

serta dalam kegiatan atraksi wisata yang dimiliki suatu daerah tujuan wisata 

tersebut.
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Dengan hal itu atraksi wisata memerlukan ketrampilan dan kemampuan serta 

keahlian masyarakat lokal yang sudah mengetahui tentang seluk beluk daerah 

tersebut. Atraksi wisata adalah daya tarik dari suatu objek pariwisata ataupun 

hasil kesenian suatu daerah tertentu yang dapat menarik wisatawan / turis asing 

untuk berkunjung menuju ke tempat wisata tersebut. (James Spillane : 1987). 

Atraksi pasti didukung dengan potensi di daerah tujuan wisata tersebut. Potensi 

wisata adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh daerah tujuan wisata dan 

merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat 

tersebut (Mariotti dalam Yoeti 1996;160-162). Sedangkan pengertian potensi 

wisata menurut Sukardi (1998;67), potensi wisata adalah segala sesuatu yang 

dimiliki oleh suatu daerah untuk daya tarik wisata dan berguna untuk 

mengembangkan industri pariwisata didaerah tersebut. Sementara itu, Sujali 

(dalam Amdani, 2008) menyebutkan macam-macam potensi wisata, yaitu sebagai 

berikut: 1. Potensi Wisata Alam : Keadaan jenis flora dan fauna suatu daerah, 

bentang alam seperti pantai, hutan, pegunungan dan lain-lain (keadaan fisik suatu 

daerah). 2. Potensi Wisata Kebudayaan : Semua hasil cipta, rasa, dan karsa 

manusia baik berupa adat istiadat, kerajinan tangan, kesenian, peninggalan 

sejarah berupa bangunan (Contoh museum). 3. Potensi Wisata Buatan Manusia : 

Potensi wisata manusia juga sebagai daya tarik wisata berupa pementasan tarian, 

pementasan atau pertunjukan seni budaya suatu daerah.  

Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah cukup kaya akan bahan 

yang dapat diolah sebagai produk wisata dengan daya tariknya yang khusus 

dikembangkan menjadi sajian wisata yang mampu menarik wisatawan baik dari 
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dalam maupun luar negeri. Kota Semarang sendiri mempunyai potensi objek 

wisata yang perlu dikaji secara mendalam untuk dikembangkan di masa yang 

akan datang, diantaranya adalah objek wisata Goa Kreo yang terletak di Dukuh 

Talun Kacang, Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunung Pati yang berada dilereng 

bukit dengan ketinggian 350 meter diatas permukaan laut. Objek wisata Goa 

Kreo merupakan satu produk pariwisata unggulan kota Semarang dengan tingkat 

kunjungan tertinggi pada setiap tahunnya dengan tingkat kunjungan objek-objek 

wisata lain yang ada di Semarang. 

Pemanfaatan peluang objek wisata Goa Kreo 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 

didalamnya. Pada akhirnya keberadaan dan pengembangan objek wisata ini 

sangat berpotensi positif kebermanfaatannya terhadap berbagai pihak, 

pemerintah, masyarakat, dan wisatawan atau pengunjung. 

Provinsi Jawa Tengah khususnya Kota Semarang memiliki banyak wisata 

sejarah, wisata alam, dan wisata budaya. Seiring berkembangnya kemajuan 

jaman persaingan akan lebih banyak dan lebih kuat, maka pengelola beserta 

masyarakat wisata Goa Kreo di Kota semarang ini melakukan kegiatan yang 

belum ada di daerah wisata lainnya. Kegiatan atraksi wisata “Mahakarya 

Legenda Goa Kreo” ini menjadi agenda tahunan yang memperkuat citera Goa 

Kreo karena antusias masyarakat terjun langsung dalam kegiatan pagelaran 

atraksi wisata ini. Masyarakat tidak hanya terlibat melainkan menjadi pelaku 

utama yang menjadikan pagelaran ini berjalan sampai tahun ini dan untuk tahun-

tahun selanjutnya. Dengan  keahlian dan kemampuan masyarakat mampu 

melaksanakan pagelaran yang mampu diketahui masyarakat luas tidak hanya 

Kota Semarang saja, tetapi mampu diketahui oleh wisatawan mancanegara. Oleh 

karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelititan tentang partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan atraksi wisata “Mahakarya Legenda Goa Kreo”.  
 

 

2. Rumusan Masalah 

2.1.Pertanyaan Penelitian 

a. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan atraksi wisata 

“Mahakarya Legenda Goa Kreo”. 
b. Apakah dampak yang didapat oleh masyarakat terhadap atraksi wisata 

“Mahakarya Legenda Goa Kreo”. 
 

2.2.Tujuan dan Manfaat 

2.2.1. Tujuan 
a. Mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

atraksi wisata “Mahakarya Legenda Goa Kreo”. 

b. Mengetahui tentang dampak apa saja yang diterima oleh 

masyarakat. 

 

2.2.2. Manfaat 
a. Memberikan pengetahuan baru mengenai peranan masyarakat di 

Goa Kreo. 

b. Dapat memberikan pandangan baru kepada masyarakat terkait 
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dalam pengembangan Goa Kreo melalui kegiatan atraksi wisata. 

c. Dapat berkontribusi dalam penulisan jurnal-jurnal pariwisata. 

d. Dapat memberikan pengetahuan kepada pihak pengelola terkait 

dengan pengembangan Goa Kreo sebagai destinasi pariwisata. 

 

 

3. Ruang Lingkup 
Penelitian ini dibuat berdasarkan ruang lingkup lokasi dan ruang lingkup 

substansi. 

a. Ruang Lingkup Lokasi  

Dalam penelitian ini, ruang lingkup yang menjadi batasan penelitian 

adalah kawasan Goa Kreo yang terletak di Dukuh Talun Kacang, Desa 

Kandri, Kecamatan Gunungpati, Semarang. 

b. Ruang Lingkup Substansi  

Substansi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah peran 

masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana dalam kegiatan atraksi wisata 

“Mahakarya Legenda Goa Kreo” dalam pengembangan destinasi 

pariwisata yang dilihat berdasarkan pelaksanaan beserta dalam 

pengembangan kawasan Goa Kreo sebagai destinasi pariwisata. 

 

 

4. Metodologi Penelitian 

4.1.Metode dan Pendekatan 
Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah 

jenis penelitian Kualitatif dengan analisis data deskriptif. 

Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah.  

 

4.2.Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini mengenai partisipasi masyarakat dalam 

kegiatan atraksi wisata “Mahakarya Legenda Goa Kreo” sebagai 

atraksi wisata tahunan yang berada di Dukuh Talun Kacang, Desa 

Kandri, Kecamatan Gunungpati, Semarang.  

 

4.3.Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian berada di Dukuh Talun Kacang, Desa Kandri, 

Kecamatan Gunungpati, Semarang. Waktu yang diperlukan dalam penelitian 

ini berawal dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. 

 

4.4.Metode pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data / survei alam proses perencanaan ini meliputi 

pengumpulan data terhadap aspek-aspek yang berhubungan dengan 

pariwisata dan wilayah. Data yang dikumpulkan meliputi : data sekunder 
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(instansional), primer (wawancara), serta pengamatan langsung / observasi 

di lapangan sebagai dasar untuk memahami kondisi wilayah perencanaan. 

Metode pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Wawancara, yaitu wawancara langsung dengan masyarakat sekitar Goa 

Kreo, perwakilan pemerintahan dari Dinas Pariwisata Kota Semarang 

dan pengelola dengan melakukan wawancara tidak terstrukutur yaitu 

peneliti melakukan wawancara bebas dengan tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap 

untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan 

hanya berupa garis garis-garis besar permasalahan yang akan di 

tanyakan.  
2. Observasi yaitu peneliti menggunakan teknik observasi nonpartisipan 

karena peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap berbagai 

kegiatan dan kondisi yang ada kaitannya dengan penelitian ini di lokasi 

penelitian. 
3. Dokumentasi dari berbagai publikasi, laporan buku literatur, majalah 

jurnal dan makalah yang mendukung penelitian ini. 
 

4.5.Analisis dan Intepretasi Data 
Analisis dilakukan dengan cara mengolah data dan hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui bagaimana partisipasi 

masyarakat dan mengetahui dampak yang diterima masyarakat dalam 

kegiatan atraksi wisata “Mahakarya Legenda Goa Kreo” 

 

4.6.Penulisan Laporan Penelitian 
Pada tahap ini peneliti menyusun laporan penelitian dengan 

menggunakan semua data yang telah diperoleh dan dikumpulkan. Setelah 

observasi dan wawancara dilakukan dan telah diperoleh data yang cukup 

akurat dari responden / narasumber, maka disadurlah data tersebut untuk 

disusun menjadi sebuah penelitian yang kemudian peneliti mulai merangkai 

dan menganalisa dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Selanjutnya peneliti mengubahnya ke dalam bentuk narasi dan 

dengan menggunakan kerangka penulisan Tugas Akhir. 

 

 

5. Kajian Pustaka 

5.1.Goa Kreo 
Masyarakat sekitar jika ditanya mengenai Goa Kreo yang awalnya 

mereka tidak mengerti dikarenakan mereka hanya tahu bahwa tempat itu 

adalah daerah galian yang sampai sekarang masih aktif dikarenakan 

masyarakat sekitar masih mencari rejeki dari daerah galian tersebut. Daerah 

ini berpotensi menjadi destinasi dikarenakan keindahan buatan yang 

menakjubkan sehingga bisa menjadi destinasi baru di Kota Semarang. 

Banyak dari wisatawan berkunjung untuk menikmati keindahan dan 

mengabadikan berbagai moment misalnya pre-wedding dan syuting acara. 

Selain itu waktu berkunjung menjadi tantangan sendiri karena waktu terbaik 

berkunjung adalah pagi hari atau sore hari sehingga tidak bertabrakan dengan 

aktifitas galian. Aktifitas galian menjadi masalah dalam pariwisata karena 

jika aktifitas ini berjalan terus menerus akan mengakibatkan destinasi 
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menjadi tidak berkelanjutan, tetapi hasil dari komentar wisatawan yang 

berkunjung disana tidak semua bukit menjadi daerah galian. Aksesibilitas 

disana dapat ditempuh dengan berbagai jalur, semakin cepat sampai ketujuan 

maka semakin sulit jalur yang ditempuh. Goa Kreo termasuk kawasan 

hiterland Kota Semarang. Sebagai kawasan pinggiran, daerah ini mampu 

berperan sebagai sumber pendapatan masyarakat Kandri Kecamatan 

Gunungpati. 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 didalamnya. Pada akhirnya 

keberadaan dan pengembangan objek wisata ini sangat berpotensi positif 

kebermanfaatannya terhadap berbagai pihak, pemerintah, masyarakat, dan 

wisatawan (Yus Agustanto Ginting). 

Perkembangan pariwisata selalu mengikuti kebutuhan dan keinginan 

masyarakat sebagai pengguna tempat wisata. Baik dari potensi yang tersedia 

maupun aktivitas pendukung yaitu atraksi wisata yang disajikan. Objek 

wisata Goa Kreo sebagai destinasi wisata yang mempunyai sumber daya 

yang potensial dan memadai untuk dikembangkan sebagai objek wisata serta 

dalam kegiatan atraksi wisata “Mahakarya Legenda Goa Kreo” menjadi 

atraksi wisata yang disajikan tiap tahunnya. 

Destinasi Wisata Goa Kreo terletak di Dukuh Talun Kacang, Desa 

Kandri, Kecamatan Gunungpati, Semarang. Goa Kreo merupakan Goa yang 

terbentuk oleh alam dan terletak di tengah-tengah Waduk Jatibarang, sebuah 

bendungan yang membendung Kali Kreo. Goa ini pernah digunakan Sunan 

Kalijaga untuk bertapa. Disini banyak terdapat banyak monyet ekor panjang, 

dan menurut legenda juga terdapat tiga monyet gaib anak buah dari Sunan 

Kalijaga untuk menjaga hutan tersebut. 

Legenda Goa Kreo tidak bisa dipisahkan dengan asal usul nama 

Jatingaleh, sebuah kelurahan  di Bukit Gombel, Candisari, Semarang. 

Dikisahkan, bahwa Sunan Kalijaga dapat berbicara dengan segala macam 

binatang dan tumbuhan, bahkan ada pohon yang dipercayai bisa berpindah 

tempat dari asalnya. Goa Kreo merupakan sebuah goa yang dipercaya 

sebagai petilasan Sunan Kalijaga saat mencari kayu jati untuk membangun 

Masjid Agung Demak. Ketika itu menurut legenda Sunan Kalijaga bertemu 

dengan sekawanan kera yang kemudian disuruh menjaga kayu jati tersebut. 

Kata “Kreo” berasal dari kata Mangreho (bahasa jawa) yang berarti 

peliharalah atau jagalah. Kata inilah yang kemudian menjadikan goa ini 

disebut Goa Kreo dan sejak itu kawanan kera yang menghuni kawasan ini 

dianggap sebagai penunggu.
4
 

Hingga sekarang, masyarakat sekitar Goa Kreo masih berkeyakinan 

bahwa kera-kera di sekitar Goa Kreo tersebut adalah keturunan dari tiga kera 

warna masa Sunan Kalijaga. Ditambah lagi saat ada perayaan kebudayaan di 

daerah setempat, semua penduduk masih menjunjung tinggi adat dan budaya 

yang masih lekat dan kental di masyarakat Gunung Pati. 

Sampai saat ini, kawasan seputar Goa Kreo semakin diperluas dan 

dijadikan tempat wisata yang menjadi andalan wisatawan Semarang. 

                                                           
4 Haryadi Dwi Prasetyo. S.Sn, Program Studi S1 Seni Tari, Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta sebagai 

narasumber. 
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Terdapat Bendungan / waduk Jatibarang dan Air Terjun yang semakin 

membuat kawasan Goa Kreo tersebut sangat ramai di akhir pekan.
5
 

 

5.2.Atraksi Wisata “Mahakarya Legenda Goa Kreo” 

5.2.1. Persiapan Atraksi Wisata 
Peran serta partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan 

atraksi wisata “Mahakarya Legenda Goa Kreo” yaitu mulai 

merancang kegiatan atraksi wisata dan merangkai sedemikian rupa 

pertunjukan yang akan ditampilkan dalam atraksi wisata. Mulai dari 

mencari tahu asal usul Goa Kreo dan sejarah Goa Kreo. Dalam 

merancang kegiatan atraksi, masyarakat bekerjasama dengan 

pengelola Goa Kreo, Pemerintah setempat Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Semarang, serta Himpunan Mahasiswa Pariwisata 

Indonesia dari berbagai daerah yaitu kota Jogjakarta, Surakarta, 

Magelang, Semarang, dan Salatiga. Proses persiapannya dilakukan 

mulai dari bulan Januari. Dimulai dari rapat pertama yang dihadiri 

oleh masyarakat setempat dan pemerintah terkait. Selanjutnya 

diadakan rapat kedua yang membahas tentang apa saja yang akan 

menjadi kegiatan atraksi dan siapa saja yang akan terlibat 

didalamnya. Pada bulan kedua yaitu bulan Februari sudah 

diadakannya pematangan materi kegiatan atraksi dan latihan 

koreografi serta latihan gabungan antara anggota masyarakat yang 

akan menampilkan bakat mereka seperti salah satunya yaitu menari. 

Latihan yang diselenggarakan setiap hari kamis tiap minggunya. 

Kegiatan atraksi wisata ini berupa pagelaran seni. Pertunjukan 

wayang orang dikolaborasi dengan kesenian-kesenian daerah. 

Mereka yang terlibat didalamnya harus dapat bekerja sama karena 

pagelaran ini menceritakan tentang cerita sejarah Goa Kreo dari awal 

mula hingga saat ini. Latihan persiapan dilakukan hingga matang 

sampai mendekati penyelenggaraan kegiatan atraksi wisata 

“Mahakarya Legenda Goa Kreo. Pelaksanaan kegiatan atraksi ini 

dilakukan H+7 setelah Hari Raya Idhul Fitri / Lebaran bertepatan 

dengan Sesaji Rewondo. 

 

5.2.2. Pelaksanaan Atraksi Wisata 
Dari segi atraksi yang ditampilkan didalam kawasan wisata 

Goa Kreo yang mengisahkan cerita sejarah serta asal mula terjadinya 

Goa Kreo hingga kini menjadi suatu destinasi pariwisata yang 

menyajikan wisata alam, budaya, dan sejarahnya menjadi salah satu 

daya tarik tersendiri untuk destinasi wisata Goa Kreo untuk 

memperkuat persaingan didunia pariwisata, sehingga dapat tetap 

menarik minat wisatawan dan meningkatkan jumlah tingkat 

pengunjung yang datang. Atraksi Mahakarya Legenda Goa Kreo 

merupakan atraksi yang disajikan setiap tahun sekali. Atraksi ini 

diselenggarakan oleh pengelola Goa Kreo, Dinas Kebudayaan dan 
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Pariwisata Kota Semarang, serta masyarakat lokal. Atraksi ini sudah 

diselenggarakan sebanyak dua kali dan akan berjalan ke-3 tahun ini 

pada bulan Juli setiap tahunnya yang bertepatan dengan Sesaji 

Rewondo. Tetapi akan berubah waktu tiap tahunnya karena 

menyesuaikan dengan waktu Sesaji Rewondo. 

Atraksi dengan konsep sebagai berikut : 

Tema : Harmoni Alam dan Budaya 

Latar belakang : Atraksi “Mahakarya Legenda Goa Kreo” 

melibatkan 250 SDM (Sumber Daya Manusia), 

yang terdiri dari pelaku seni, pelaku desa wisata, 

dan Mahasiswa Perguruan Tinggi. Pada tahun 

2016 atraksi ini didukung oleh Himpunan 

Mahasiswa Pariwisata Indonesia dari berbagai 

daerah, yaitu Jogjakarta, Surakarta, Salatiga, dan 

Semarang. 

Proses persiapan : Dibutuhkan waktu selama beberapa bulan 

untuk menyelesaikan seluruh persiapan atraksi 

wisata Mahakarya Legenda Goa Kreo. 

 

Materi Atraksi wisata atau sajian Pertunjukan Mahakarya Legenda 

Goa Kreo : 

1. Rompak Bedug 

Sinopsis : Sebuah sajian musik perkusi dengan menggunakan 

alat music bedug yang ditabuh oleh 6 orang yang mengiringi 

para tamu undangan memasuki pelataran objek wisata Goa Kreo. 

2. Kesenian Rakyat Bambu Kerincing 

Sinopsis : Tarian ini terinspirasi dari rumpun bambu yang 

memiliki aroma khas, oleh masyarakat setempat diyakini sebagai 

peninggalan Sunan Kalijaga berupa tusuk sate pada saat Sunan 

Kalijaga sedang beristirahat bersama rombongan dari kasultanan 

Demak Bintoro. 

Tarian ini dituangkan kedalam tarian rakyat dengan tata kostum 

dari bahan alam dan menggunakan mahkota dari akar bambu 

yang menggambarkan bambu kerincing, sedangkan kerincing itu 

sendiri berasal dari suara tusuk sate Sunan Kalijaga yang 

dibuang pada saat istirahat makan. Tarian ini dipagelarkan hanya 

pada saat pagelaran Mahakarya Legenda Goa Kreo sebelum 

upacara tradisi Sesaji Rewanda. 

3. Mahakarya Legenda Goa Kreo 

Atraksi wisata berdurasi kurang lebih 2 jam yang 

menggambarkan kisah perjalanan Sunan Kalijaga pada saat 

mencari kayu jati untuk Soko Masjid Agung Demak Bintoro. 

Pagelaran ini mempunyai nilai filosofi : 

1. Hubungan manusia terhadap sesama makhluk ciptaan 

Tuhan. Alam / Alam semesta beserta hewan dan sisinya. 

2. Hubungan manusia dengan sesama manusia. 

3. Hubungan manusia dengan Tuhannya. 
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5.2.3. Penelitian Terdahulu 
1. Penelitian yang ditulis oleh Erfin Eri Santika (2017) yang 

membahas tentang Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan 

Desa Wisata Jembrak. Desa wisata Jembrak memiliki potensi 

yang dapat dikembangkan seperti potensi fisik ataupun non-

fisiknya. Di Desa Jembrak ini juga memiliki potensi unggulan 

yaitu perkebunan empon-empon (rempah-rempah) seperti kunyit, 

jahe, temulawak, dll yang dimiliki masyarakat lokal yang dapat 

ditawarkan untuk wisatawan mulai dari pemanenan hingga 

pembuatan jamu tradisional. Dalam tahap persiapan, 

pelaksanaan, pengawasan, hingga pelestarian dilakukan dari 

pemerintah desa. Pokdarwis dan juga masyarakat lokal itu 

terlibat didalamnya. Tetapi tidak sepenuhnya masyarakat terlibat 

semuanya, ini hanya beberapa perwakilan dari masyarakat 

seperti tokoh masyarakat. Untuk partisipasi dalam 

pengembangan desa wisata ini masih terlihat dominan dari 

pemerintah desa. Masyarakat masih belum percaya diri untuk 

berpartisipasi dalam pemikiran ataupun tenaga untuk 

pengembangan desa wisata namun siap untuk berpartisipasi 

apabila diajak secara aktif oleh pengelola. 

2. Penelitian yang ditulis oleh Dea Devianti (2013) yang membahas 

tentang Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapa 

Tengah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan di Kelurahan Karang Jati bejumlah optimal karena 

belum sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat di dalam 

perencanaan tersebut. Realisasi pembangunan itu sendiri 

dilaksanakan dalam bentuk tenaga. Selain itu pemanfaatan 

pembangunan dapat dilihat dari hasil pembangunan yang ada di 

kelurahan Karang Jati ini sudah banyak memberikan manfaat 

yang besar bagi masyarakat setempat. Dan masyarakat juga ikut 

terlibat dalam mengawasi dan menilai hasil pembangunan 

tersebut. Selain untuk faktor yang mendukung masyarakat 

sebenarnya berada pada kemauan dari masyarakat itu sendiri. 

Sedangkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara 

aktif di Kelurahan Karang Jati masih dihadapkan oleh berbagai 

hambatan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala 

internal yang dihadapi yaitu ketergantungan masyarakat yang 

cukup tinggi terhadap pihak pemerintah, pengetahuan 

masyarakat yang masih terbatas mengenai peran serta mereka 

dalam kegiatan pembangunan dan ketersediaan waktu yang 

kurang untuk bisa ikut serta dalam kegiatan pembangunan karena 

adanya faktor kesibukan pekerjaan, sedangkan kendala eksternal 

yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak 

terkait mengenai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan 

di lingkungan masyarakat. 
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6. Pembahasan 

6.1.Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Atraksi Wisata 

“Mahakarya Legenda Goa Kreo”  
Dalam pelaksanaan Atraksi Wisata “Mahakarya Legenda Goa Kreo" 

masyarakat berperan menjadi tuan rumah dan juga pelaku bahkan menjadi 

pelaksana atraksi wisata ini. Masyarakat berperan aktif melalui dukungan-

dukungan dan kerjasama dengan pengelola, Pemerintah setempat bahkan 

bekerjasama melibatkan Mahasiswa Pariwisata diseluruh Indonesia, seperti 

Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia dari berbagai daerah dari 

Jogjakarata, Surakarta, Salatiga, dan Semarang. Pemerintah sekitar yaitu 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terlibat langsung dalam pelaksanaan 

atraksi wisata “Mahakarya Legenda Goa Kreo” mulai dari perencanaan 

kegiatan, koordinasi pelaksanaan dengan pengelola Goa Kreo dan 

masyarakat yang akan menjadi pelaksana, pelaku, dan pemeran dalam 

kegiatan atraksi wisata ini. Bahkan Pemerintah yang bekerjasama dalam 

kegiatan ini terjun langsung dalam pelaksanaannya, memberikan dukungan 

sepenuhnya kepada masyarakat pada saat dimulai dari sebelum, pada saat, 

dan setelah pelaksanaan kegiatan atraksi wisata. Masyarakat yang 

sebelumnya berprofesi sebagai buruh tani dan pekerja galian kini mereka 

mendapatkan lapangan pekerjaan fokus pada pariwisata, dari adanya wisata 

Goa Kreo yang menjadikan masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan 

penghasilan dari wisata tersebut serta meningkatkan perekonomian mereka.  

 

 
6.1.1. Penyelenggara 

Masyarakat dibentuk untuk membantu pelaksanaan pagelaran 

kegiatan atraksi wisata “Mahakarya Legenda Goa Kreo dengan tugas 

masing-masing dengan tujuan mempercepat pelaksanaan pagelaran 

tersebut, membagi tugas pagelaran supaya mendapatkan hasil yang 

maksimal. Masyarakat yang menjadi panitia mempunyai 

kepercayaan yang tinggi, handal dan direkomendasikan secara 

seksama oleh komunitas. 

Masyarakat melakukan rapat mulai dari perencanaan kagiatan 

atraksi wisata, promosi kepada masyarakat luas, wisatawan domestic 

maupun wisatawan mancanegara dengan cara dari mulut ke mulut, 

iklan di sosial media, dan juga sistem undangan. Masyarakat yang 

memberikan ide serta masukan-masukan dalam penyelenggaraan 

atraksi tersebut.   

 

 

6.1.2. Pemeran 

Masyarakat yang mempunyai bakat dalam bidang seni, mereka 

terpilih untuk ikut terjun langsung dalam pagelaran.  

Pada saat pagelaran berlangsung masyarakatlah yang menjadi pengisi 

acara sebagai wayang orang serta menampilkan atraksi kesenian 

seperti tari daerah, sebagai pemain music perkusi, dan juga wayang 

orang yang menggambarkan kisah perjalanan Sunan Kalijaga yaitu 

kisah dimana sejarah Goa Kreo terbentuk dalam pagelaran 

“Mahakarya Legenda Goa Kreo”. 
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6.1.2.1.Pemain Musik 
Masyarakat yang berperan dalam memainkan musik 

adalah masyarakat yang mempunyai keahlian dalam 

memainkan alat music perkusi yang disebut dengan Rampak 

Bedug. Alat musik yang dimainkan adalah alat musik bedug 

yang berjumlah 6 bedug dan dimainkan sebanyak 6 penabuh 

bedug. Music ini dipersembahkan untuk mengiringi para 

tamu yang memasuki panggung pagelaran kegiatan atraksi 

wisata “Mahakarya Legenda Goa Kreo”. 

 

6.1.2.2.Penari 
Masyarakat dengan keahlian dan bakat dibidang seni 

tari ini tidak hanya permepuan saja, melainkan laki-laki juga 

banyak yang memiliki bakat menari. Berbagai macam tarian 

daerah yang dipersembahkan dalam kegiatan atraksi wisata 

“Mahakarya Legenda Goa Kreo” yang ditampilkan oleh 

masyarakat setempat. Khususnya tarian Kesenian Rakyat 

Bambu Krincing, yaitu tarian yang terinspirasi dari rumpun 

bambu yang memiliki aroma khas oleh masyarakat setempat 

diyakini sebagai peninggalan Sunan Kalijaga berupa tusuk 

sate pada saat Sunan Kalijaga sedang beristirahat bersama 

rombongan dari kasultanan Demak Bintoro. Tarian ini 

dituangkan kedalam tarian rakyat dengan tata kostum dari 

bahan alam dan menggunakan mahkota dari akar bambu 

yang menggambarkan bambu kerincing, sedangkan kerincing 

itu sendiri berasal dari suara tusuk sate Sunan Kalijaga yang 

dibuang pada saat istirahat makan. Tarian ini dipagelarkan 

hanya pada saat pagelaran “Mahakarya Legenda Goa Kreo” 

sebelum upacara tradisi Sesaji Rewanda. 

 

6.1.2.3.Tokoh Wayang Orang dalam “Mahakarya Legenda 

Goa Kreo” 

Tokoh wayang orang diperankan langsung oleh 

masyarakat. Atraksi wisata berdurasi kurang lebih dua 

jam menggembarkan kisah perjalanan Sunan Kalijaga 
pada saat mencari kayu jati untuk Soko Masjid Agung 

Demak Bintoro. Inilah puncak acara pagelaran “Mahakarya 

Legenda Goa Kreo”. 

 

6.1.2.4.Penata Panggung 

Masyarakat juga mengambil peran sebagai penata 

panggung, walaupun tidak sepenuhnya pengerjaan dan 

penataan panggung dilakukan oleh masyarakat tetapi 

masyarakat lebih banyak mengambil perannya juda 

dibalik layar. Bisa dibilang sebagai pengendali dalam 

acara pagelaran “Mahakarya Legenda Goa Kreo”. 
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6.2.Dampak yang Terjadi Adanya Kegiatan Atraksi Wisata 
6.2.1. Dampak Positif 

a. Masyarakat terjun langsung dan terlibat langsung didalam 

kegiatan atraksi wisata. 

Secara tidak langsung masyarakat terlibat dalam kegiatan apapun 

ditempat wisata Goa Kreo, karena masyarakat yang mengerti 

situasi dan kondisi di Goa Kreo. Maka masyarakat menjadi 

bagian dari kegiatan atraksi wisata Goa Kreo. 

b. Perekonomian meningkat. 

Terciptanya lapangan kerja untuk penduduk setempat dan juga 

dapat memperoleh pendapatan melalui cideramata, makanan-

minuman, dan jasa pariwisata yang lain seperti pemandu wisata. 

c. Pengetahuan tentang wisata meningkat. 

Masyarakat yang dulunya belum mengetahui tentang pariwisata, 

atraksi wisata, bagaimana cara membuat kerajinan tangan dan 

bagaimana menjadi pemandu wisata, maka masyarakat belajar 

dan terus menggali ilmu tentang hal kepariwisataan. 

d. Dapat memotivasi masyarakat agar lebih terdorong untuk 

berwiraswasta dan mendalami bakat yang sudah dimiliki. 

Masyarakat yang sudah memiliki bakat dalam hal tertentu 

misalnya dibidang seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan, 

mereka mendorong dirinya untuk mendalami dan 

mengembangkan bakat yang ada dalam dirinya, karena akan 

berguna bagi dirinya sendiri dan berpengaruh pada tempat wisata 

didaerahnya. 

e. Penguatan dan pertukaran Budaya 

Interaksi dengan masyarakat lokal serta tradisi dan budayanya 

merupakan suatu yang sangat berharga bagi wisatawan, dan ini 

merupakan salah satu alasan mereka berwisata. Begitupun bagi 

masyarakat lokal dapat membangun rasa percaya diri serta 

bangga terhadap budaya mereka karena tradisi dan budayanya 

disukai oleh wisatawan. 

f. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar agar tetap 

menjaga keindahan, kebersihan, dan keunikan tempat wisata 

tersebut. 

Ketika wisatawan datang dan mengagumi lingkungan, budaya, 

serta tradisi di lingkungan mereka, maka akan timbul rasa 

bangga pada apa yang mereka miliki dan akan diikuti dengan 

upaya menjaga lingkungan sekitar mereka, mempertahankan 

keunikan, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar mereka. 

 

 

6.2.2. Dampak Negatif 
a. Ketergantungan terhadap pariwisata. 

Masyarakat terbiasa dengan aktifitas pariwisata di Goa 

Krea, sehingga mereka tidak berusaha mencari alternatif 

pekerjaan lain di luar bidang tersebut.  
b. Ketidakstabilan masyarakat lokal terhadap sumber penghasilan 
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mereka. 

Karena kegiatan atraksi ini bersifat musiman, hal ini akan 

membuat masyarakat rentan terhadap kondisi pariwisata yang 

tidak stabil. 
c. Pengaruh budaya. 

Perubahan budaya yang terjadi di masyarakat dapat bersifat 

positif dan negatif. Bagaimana masyarakat biasanya tidak 

mampu atau tidak memberi kesempatan untuk menentukan 

apakah mereka akan berubah atau tidak. Perubahan akan 

terjadi begitu saja tanpa masyarakat sadari. Bagi 

wisatawan, ada yang mengharapkan agar masyarakat tidak 

berubah tetapi bagi sebagian wisatawan yang lain, 

masyarakat merupakan target perubahan untuk dipengaruhi. 

Dilihat dari masyarakat itu sendiri juga ada beberapa 

persepktif. Ada masyarakat yang ingin menuju kearah 

modernisasi, ada juga yang ingin mempertahankan gaya 

hidup seta budaya mereka tetapi ada juga masyarakat yang 

tidak peduli dengan perubahan yang terjadi selama mereka 

dapat hidup layak.  

 

7. Penutup 

7.1.Kesimpulan 
Kegiatan atraksi wisata “Mahakarya Legenda Goa Kreo” 

dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat. Dimulai dari tahap perencanaan 

sampai penyelenggaraan pagelaran atraksi wisata. Masyarakat yang berperan 

sepenuhnya dalam kegiatan atraksi tersebut dengan didukung oleh pengelola 

Goa Kreo dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang serta 

bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia. Adapun 

dampak yang terjadi dalam kegiatan atraksi wisata ini, baik dampak positif 

maupun dampak negatif. Dampak positif dalam kegiatan atraksi wisata 

“Mahakarya Legenda Goa Kreo” adalah masyarakat terjun langsung dan 

terlibat langsung didalam kegiatan atraksi wisata, perekonomian meningkat, 

pengetahuan tentang wisata meningkat, dapat memotivasi masyarakat agar 

lebih terdorong untuk melakukan kegiatan lain di bidang wisata dan 

mendalami bakat yang sudah dimiliki, penguatan dan pertukaran Budaya, 

kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar agar tetap menjaga 

keindahan, kebersihan, dan keunikan tempat wisata tersebut. Dan dampak 

negatifnya yaitu ketergantungan terhadap pariwisata, ketidakstabilan 

masyarakat lokal terhadap sumber penghasilan mereka, serta pengaruh 

budaya dari kegiatan pariwisata tersebut. 

Untuk mengurangi dampak negatif tersebut bisa dilakukan dengan 

cara masyarakat harus mampu mengembangkan diri untuk mempunyai usaha 

lain agar tidak terlalau bergantung dengan pariwisata, pemberdayaan 

masyarakat lokal untuk menghasilkan produk lokal dengan barang dan jasa 

yang ditawarkan dapat bersaing dan bermutu bagus, masyarakat harus dapat 

mempertahankan budaya yang dimiliki didaerah wisata tersebut, adanya 
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wisatawan yang masuk maka masuknya pula budaya lain ke daerah tersebut, 

maka masyarakat harus menyikapainya dengan tidak memberi kesempatan 

bagi budaya lain untuk masuk didaerah tersebut. 

 

7.2.Saran 

7.2.1. Bagi Pengelola dan Pemerintah 

a. Pengelola dapat lebih mudah dalam mengontrol kegiatan atraksi 

wisata tersebut. Sehingga banyak peluang yang dapat diambil 

serta dimanfaatkan untuk kemajuan kegiatan pariwisata di Goa 

Kreo. 

b. Pengelola dengan dukungan pemerintah serta bekerjasama 

dengan masyarakat dapat memberikan fasilitas bagi 

kesejahteraan masyarakat serta pengembangan Goa Kreo. 

c. Fasilitas pendukung yang masih belum layak digunakan segera 

diperbaiki agar dapat digunakan dengan nyaman oleh wisatawan 

atau pengunjung yang datang. 

 

7.2.2. Bagi Masyarakat 
a. Pemahaman tentang sejarah Goa Kreo bagi masyarakat yang 

belum sepenuhnya mengerti dan mengetahui, untuk terus diasah 

pengetahuan dan kerampilannya dapat memberikan pengalaman 

yang berbeda pada wisatawan yang datang. 

b. Masyarakat agar lebih memperhatikan potensi yang dapat 

dimanfaatkan  dan dikembangkan dalam kegiatan atraksi wisata 

Goa Kreo. 
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