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Kata
Pengantar

Melindungi dan melestarikan cagar budaya, baik dalam bentuk benda dan tak benda, sangat penting bagi 
UNESCO. Kami bangga bisa mendukung upaya-upaya pelestarian Nilai Keagungan Luar Biasa dari cagar budaya 
di seluruh dunia yang tercermin dalam struktur dan bangunan tua juga dalam tradisi sehari-hari masyarakat.  

Kota pusaka merupakan refleksi dari peradaban unik masing-masing kota – ini adalah ruang dimana masyarakat 
membentuk tradisi, struktur sosial serta jati diri mereka selama beberapa generasi. Kota-kota ini berperan penting 
dalam menguatkan keeratan sosial serta melindungi nilai budaya yang unik. Namun, saat ini semakin banyak kota 
pusaka di seluruh dunia yang terancam punah keberadaannya, baik karena kerusakan akibat ulah manusia seperti 
urbanisasi, pariwisata masal serta pembangunan yang tidak terkendali maupun oleh faktor lingkungan seperti 
bencana alam dan perubahan iklim. Oleh sebab itu, upaya untuk menjaga keutuhan serta ketahanan kota-kota 
pusaka ini harus didukung termasuk juga upaya pelestarian aspek budayanya. Persiapan Strategi Pengurangan 
Resiko Bencana (PRB) harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sebuah situs budaya. 

Dokumen strategis ini merupakan hasil kolaborasi antara UNESCO, Pemerintah Malaysia dan kantor pengelola 
situs cagar budaya dari tiga situs percontohan dalam proyek ini, yaitu George Town dan Melaka, Malaysia; 
Semarang, Indonesia; dan Levuka, Fiji; yang bertujuan meningkatkan ketahanan di kota-kota pusaka di kawasan 
Asia dan Pasifik.  

Melalui proyek ini, para mitra lokal telah mengidentifikasi resiko-resiko bencana yang mengancam masing-
masing kotanya serta membuat strategi mitigasi yang sesuai. Melalui forum konsultasi masyarakat, lokakarya 
nasional, pembuatan toolkit untuk meningkatkan kesadaran publik, serta dokumen strategis yang ada di hadapan 
kita ini, proyek ini ingin meningkatkan ketahanan ketiga kota pusaka dalam jangka panjang dengan cara 
meningkatkan kemampuan para pelaku utama dalam pengelolaan situs budaya sekaligus meningkatkan kesadaran 
untuk kesiapan tanggap bencana bagi masyarakat setempat. 

Dengan memahami risiko lokal secara lebih baik, serta meningkatkan kolaborasi di antara para pemangku 
kepentingan, dapat mendukung implementasi langkah-langkah pengurangan risiko dengan efektif, sehingga dapat 
meminimalkan kerusakan yang terkait dengan bahaya alam dan buatan manusia.

Kami berharap bahwa hasil proyek ini dapat menjadi acuan untuk meneruskan upaya-upaya persiapan PRB 
di kota-kota pusaka di seluruh Asia dan Pasifik serta memperkaya studi tentang PRB bagi kota-kota pusaka di 
tingkat global.

Prof. Dr. Shahbaz Khan
Director and Representative
UNESCO Office, Jakarta
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Kata
Pengantar

Saya senang karena telah menjadi hak istimewa bagi kami untuk menjadi bagian dalam proyek percontohan 
UNESCO dalam membangun kapasitas untuk Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dengan dua kota pusaka dunia 
lainnya. Semarang merepresentasikan contoh otentik dan luar biasa dari peradaban manusia dengan identitas 
budaya yang beragam, masing-masing dengan ciri khasnya pada arsitektur, bentuk perkotaan, dan nilai-nilai yang 
layak dijaga.

Tingkat kelestarian tertentu telah dipertahankan dalam ruang perkotaan yang bersejarah ini selama berabad-abad. 
Karena signifikansi kolonial masa lalunya sebagai pusat perdagangan, Semarang menggambarkan bentang alam 
perkotaan yang unik yang tumbuh menjadi kota pelabuhan kosmopolitan di daerah tropis; perpaduan keragaman 
budaya Melayu, Jawa, Belanda, dan Cina yang masih terbukti sampai hari ini.

Atas nama seluruh warga Semarang, saya ingin menekankan bahwa Kota Lama Semarang lebih dari sekadar 
daerah bersejarah. Dari waktu ke waktu, Kota Lama Semarang telah membentuk identitas dan nilai-nilai inti kami. 
Meskipun daerah bersejarah ini telah berulang kali berjuang melawan banjir pasang surut dan pengabaian yang 
cukup parah, kita sekarang akhirnya dapat dengan bangga menegaskan komitmen kita untuk menyelamatkan 
pusaka kita sebagai sesuatu yang penting bagi integritas kita bersama.

Publikasi khusus PRB ini menandai kolaborasi yang konstan dari semua pemangku kepentingan, termasuk 
dengan teman-teman di Malaysia & Fiji, yang telah berbagi pengalaman-pengalaman yang menginspirasi. Ketika 
kami belajar bahwa penerapan PRB merupakan arah strategis menuju pelestarian warisan yang berkelanjutan, 
ini menjadi tujuan utama kami untuk menciptakan kapasitas kelembagaan yang efektif, untuk mengembangkan 
sistem pemantauan di dalam komunitas lokal, dan bersama-sama secara keseluruhan. Akhir kata, merupakan 
harapan yang besar bagi kami untuk dapat melestarikan warisan budaya ini untuk generasi sekarang dan yang 
akan datang.
 

Hendrar Prihadi, SE. MM.
Walikota Semarang
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Kata
Pengantar

Saya sangat senang dapat menjadi bagian dari dialog Pengurangan Resiko Bencana (PRB) yang telah memberikan 
banyak kesempatan untuk lebih berinteraksi dan mempromosikan visi bersama untuk melestarikan kota-kota 
pusaka.

Kota Lama Semarang memang kota sederhana, namun bukanlah kota biasa. Meskipun integritasnya, dalam 
beberapa kasus, rentan karena pengabaian yang terjadi di masa lalu dan perkembangan perkotaan baru-baru ini, 
atribut-atributnya mempertahankan sebuah riwayat keaslian hidup yang patut diperhatikan untuk dijaga.

Untuk itu, sangat penting untuk memastikan adanya kegiatan konservasi, mengingat bahwa ancaman utama di 
Kota Lama disebabkan oleh karena perbuatan manusia, seperti banjir/rob, kebakaran, penurunan tanah, dan 
vandalisme. Merupakan cita-cita saya bahwa publikasi ini akan bermanfaat bagi Kota Lama Semarang melalui 
konten informasi yang relevan dan rencana aksi strategis terkait PRB.

Saya berterima kasih kepada setiap pemangku kepentingan dan para mitra kerja yang terlibat atas upaya mereka 
dalam membuat publikasi ini mungkin, terutama kepada UNESCO untuk dukungannya yang tanpa henti, 
Pemerintah Kota Semarang, Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang, dan Universitas Katolik 
Soegijapranata. Hanya dengan sistem manajemen yang terintegrasi melalui tata kelola yang baik dan partisipatif 
maka perlindungan kota pusaka ini dapat terus berjalan. Meskipun demikian, saya yakin bahwa semua itu tidak 
lain ialah demi mengejar tujuan kami bersama menempatkan Kota Lama Semarang pada peta, di mana Kota Lama 
Semarang mampu berdiri tegak dan tangguh.

Ir. Hj. Hevearita G. Rahayu
Ketua Badan Pengelola Kawasan Kota Lama
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Ringkasan
Eksekutif

Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) atau Disaster Risk Reduction Strategy (DRR) Kawasan Kota Lama 
merupakan upaya untuk mengurangi bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia. Strategi ini 
bertujuan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan yang terlibat dalam PRB serta memberdayakan 
masyarakat yang tinggal di kawasan Kota Lama melalui rencana pengelolaan yang lebih baik. Untuk tujuan 
tersebut, diperlukan integrasi PRB yang lebih efektif ke dalam kebijakan pembangunan Kota Semarang 
berkelanjutan serta dalam perencanaan dan pemrograman kegiatan di semua tingkat Pemerintahan. Disamping 
itu diperlukan juga pengembangan dan penguatan institusi yang bekerja terutama di kawasan Kota Lama, 
pembangunan mekanisme dan kapasitas di semua tingkat masyarakat yang dapat berkontribusi secara sistematis 
untuk membangun ketahanan terhadap bahaya.

Sejalan dengan Sendai Framework, maka ada 4 prioritas yang menjadi penekanan dalam penyusunan strategi PRB 
untuk Kawasan Kota Lama yaitu: 
1.  Pemahaman resiko bencana. 
2.  Penguatan tata kelola resiko bencana di tingkat nasional dan tingkat Kota Semarang. 
3.  Investasi publik dan swasta dalam PRB melalui tindakan struktural dan non-struktural untuk 
     meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, kesehatan, lingkungan dan budaya. 
4.  Peningkatan kesiapan menghadapi bencana untuk mendapatkan respon yang efektif dan “Pembangunan 
     Kembali yang Lebih Baik” dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penyusunan strategi PRB Kota Lama Semarang diharapkan sesuai dengan karakteristik lingkungan dan 
masyarakat di sekitar kawasan. Untuk itu dalam penyusunan strategi ini telah melibatkan masyarakat setempat, 
sebagai penghuni dan pengelola. Semua dokumen dan rencana penyusunan strategi telah didiskusikan 
dan dikonsultasikan melalui dua kali lokakarya yang diikuti secara aktif oleh masyarakat yang bertujuan 
mengumpulkan data, mengidentifikasi kerentanan / risiko terhadap aset bangunan dan non-bangunan serta 
mencari cara terbaik bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses PRB. Setelah tahap tersebut, lokakarya yang 
bersifat nasional juga diselenggarakan untuk memaparkan hasil lokakarya sebelumnya dan untuk memperoleh 
masukan berdasar best practices penyusunan strategi PRB dari wilayah kawasan budaya lainnya di Indonesia. 
Hasil dari lokakarya nasional tersebut menunjukkan mendesaknya upaya sinergis antar masyarakat, pemerintah 
dan pemangku kepentingan dalam PRB. Untuk itu hal sangat vital yang harus dilakukan adalah membangun 
kesadaran terhadap manajemen bencana, baik pada masyarakat maupun semua tingkat kelembagaan pemerintah 



Pengembangan Strategi Pengurangan Resiko Bencana untuk Kawasan Kota Lama Semarang 8

Daftar Isi

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... 4

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................ 7

1.  PENDAHULUAN .......................................................................................................... 9 

2.  DESKRIPSI KAWASAN ................................................................................................  14

3.  PENILAIAN RESIKO ....................................................................................................     21

4.  KEBIJAKAN DAN ATURAN-ATURAN ..................................................................... 33

5.  KEBAHAYAAN.............................................................................................................. 36

6.  LANGKAH-LANGKAH KE DEPAN ........................................................................... 41

7.  PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK PRB DI KAWASAN ..................................     44

NOMOR TELEPON DARURAT  ......................................................................................     48

PENGHARGAAN, AKRONIM .........................................................................................     50

DAFTAR PUSTAKA, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR TABEL  .......................................     51



Pengembangan Strategi Pengurangan Resiko Bencana untuk Kawasan Kota Lama Semarang 9

Beberapa persoalan yang dihadapi Kota Lama Semarang diantaranya terkait 
pengendalian dan pengelolaan kawasan, meski sesungguhnya sejak tahun 2003 
Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan produk Peraturan Daerah Nomor 
8 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota 
Lama Semarang. Namun sayangnya Perda tersebut belum mampu mengeliminir 
segala persoalan yang berkaitan dengan pengendalian dan pengelolaan kawasan 
Kota Lama.  Belum lagi beberapa persoalan lainnya menyangkut beberapa bangunan 
yang terlambat direhabilitasi sehingga hancur dan roboh, bangunan terlantar 
ditumbuhi tanaman liar dan sebagai sarang nyamuk atau tikus, manajemen drainase 
yang kurang lancar, lalu lintas yang membebani kawasan terutama di jalan Letjend 
Suprapto dan beberapa ruas jalan mengalami efek getaran dari kendaraan terutama 
kendaraan berbeban besar yang berpotensi merusak bangunan1. Pemanfaatan 
kembali bangunan lama untuk fungsi baru bermunculan yang berpotensi 
mengancam kerusakan jika tidak dijaga signifikansinya dan efek urbanisasi yang 
berimbas pada kekumuhan karena pendatang yang tidak memiliki tempat tinggal 
ehingga menempati sudut ruang Kota Lama untuk tempat tinggal tidak permanen 
yang bersifat liar telah menambah persoalan di Kota Lama. 

Berbagai persoalan tersebut harus diminimalkan bahkan jika mungkin dihilangkan. 
Salah satu upaya dengan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dengan tujuan 
mengurangi segala macam risiko bencana untuk membangun masa depan secara 
berkelanjutan yang menyeimbangkan peninggalan bersejarah dengan dinamika 
zaman. Tanpa harus terjebak dalam pola nostalgia, yang sekedar secara sentimental 
mengenang bangunan lama lengkap dengan ornamen dan lanskap aransemen yang 
tidak beranjak dari komposisi orisinalnya, maka upaya yang lebih penting adalah 
menyadarkan masyarakat serta membuktikan sekaligus mengaktualisasikan karya 
sejarah itu sanggup menembus waktu yang bisa dirasakan dari perspektif zaman 
sekarang  dan menjadikan peristiwa ini menjadi dasar kokoh membangun kota yang 
lebih humanis. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka dengan belum adanya PRB untuk Kota 
Lama Semarang sementara beberapa potensi kerusakan masih terus meningkat di 
kawasan ini, menjadikan urgensi strategi PRB dibuat untuk Kota Lama Semarang. 

1 hasil survey kota pustaka. 2016

1
Pendahuluan

1.1
Latar belakang proyek Kota Lama Semarang merupakan kawasan historik yang dibangun 

pada abad 18 (dimulai tahun 1708). Dahulu Kota Lama dikenal sebagai 
Kota Benteng Vijfhoek yang menjadi pusat perdagangan dan jasa 
VOC. Dalam perkembangannya kemudian Kota Lama menjadi embrio 
pertumbuhan kota Semarang saat ini. Seperti halnya kota tua lainnya, 
Semarang menghadapi beberapa persoalan perdagangan dan jasa agar 
tetap eksis dan mampu menjadi penanda sejarah sekaligus sebagai 
kawasan yang bertransformasi menuju masa-masa setelahnya. 
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Berhubungan dengan kebencanaan, masalah-masalah yang dihadapi 
oleh satu wilayah terhadap wilayah lain tentu saja berbeda. Oleh karena 
itu, langkah pertama yang harus disiapkan adalah melakukan identifikasi 
potensi ancaman-ancaman kebencanaan terhadap Kota Lama Semarang. 
Sangat penting dipertimbangkan bahwa dengan mengakui ancaman 
kebencanaan, sebuah strategi dapat dibuat untuk mengantisipasi atau 
mengurangi risiko kebencanaan. 

Tahap awal yang amat penting adalah memahami risiko dan potensi 
bencana yang dapat mempengaruhi Kota Lama Semarang. Selanjutnya 
berbagai strategi dapat dibuat untuk mengantisipasi kebencanaan atau 
mengurangi risiko kebencanaan. Pencegahan sangat penting karena saat 
sebuah bangunan atau daerah rusak, biaya yang besar akan timbul untuk 
memulihkan kerusakan. Oleh karena itu, kesiapan perlu dimiliki pada 
tahap awal.

Dalam mengumpulkan informasi, beberapa cara yang dilakukan adalah:

1. Studi literatur dari berbagai sumber (laporan penelitian, RTBL dan      
    berbagai sumber literatur).

2. Melaksanakan kunjungan lapangan dan melakukan tanya jawab 
    kepada pihak-pihak terkait untuk mengetahui dan juga untuk ikut    
    terlibat dalam berbagai masalah yang ada di Kota Lama Semarang  
    (pihak misalnya pemilik bangunan, pengelola, dan anggota-anggota 
    BPK2L). Tanya jawab telah dilakukan juga terhadap berbagai lembaga 
    pemerintah seperti Pemadam Kebakaran Kota, Badan Meteorologi, 
    Klimatologi dan Geofisika, BPBD Kota Semarang.

3. Melaksanakan Forum Group Discussion dengan seluruh pemangku 
    kepentingan dengan mengikutsertakan partisipasi komunitas 
    melalui dua rapat konsultasi (Forum Group Discussion) dan satu 
    lokakarya. Forum Group Discussion telah diadakan pada 11 
    Desember 2017 di Monod Diep Huis di Jalan Kepodang. Tujuan dari 
    diskusi ini adalah untuk menjelajah masalah-masalah kerentanan 
    atau ancaman yang dihadapi sehari-hari oleh pemilik dan pengelola 
    aset bangunan  di Kota Lama Semarang. 

1.2 
Proses yang telah dilalui 
untuk mengembangkan  
strategi PRB

Kesadaran terhadap kesiapan kebencanaan harus datang 
dan dibangun dari komunitas dan parameter-parameter 
juga harus dibuat oleh komunitas itu sendiri berdasarkan 
kondisi setempat. Dengan demikian, strategi-strategi yang 
dikembangkan di satu tempat mungkin tidak sama dengan 
strategi yang dikembangkan di tempat lain. Oleh karena 
itu, pembuatan strategi PRB sangat memerlukan partisipasi 
maksimal dari komunitas, sehingga PRB dibuat oleh dan 
untuk komunitas. 
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Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dan BPK2L juga menjadi topik diskusi pada 
pertemuan komunitas yang pertama. Peserta diskusi ini adalah pemilik-pemilik, 
pengelola-pengelola, BPK2L, SKPD dan agensi terkait. Rapat konsultasi kedua 
telah dilaksanakan di Dinas Tata Ruang Pemerintah Kota Semarang. Tujuan rapat 
konsultasi adalah mengumpulkan informasi terkait dengan kebijakan pengurangan 
risiko kebencanaan untuk Kota Lama Semarang yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kota Semarang.  Oleh karena itu, peserta rapat kedua kebanyakan dari institusi 
pemerintah lokal, SKPD / lembaga pemerintahan terkait, BPK2L dan perwakilan dari 
pemilik-pemilik atau pengelola aset bangunan di Kota Lama Semarang.

Setelah memperoleh masukan dari berbagai pemangku kepentingan, sebuah 
lokakarya nasional yang diorganisir oleh UNESCO telah dilaksanakan dengan 
tujuan untuk membagikan apa yang telah dikerjakan dan untuk mendapat masukan-
masukan, tidak hanyak berasal dari pemangku kepentingan Kota Lama, tetapi juga 
dari institusi-institusi lain pada skala nasional. Sebuah lokakarya telah diadakan pada 
26 dan 27 Februari 2018 di Oudetrap, Kota Semarang.

Gambar 1. Kali Semarang, Bangunan di kanan berada di Jalan Sendowo.
Sumber: Donny Danardono. 14 Februari 2018. 
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PROSES PENGEMBANGAN STRATEGI PRB

NOVEMBER 2017

UNIKA melakukan kajian baik 
melalui studi literatur maupun 
studi lapangan berkaitan dengan 
kebencanaan dan ketersediaan 
infrastruktur. Kajian dilakukan 
untuk memahami potensi 
kebencanaan yang ada di Kota 
Lama Semarang. 

Studi literatur dan wawancara 
dilakukan dengan pemangku 
kepentingan terkait (pemilik 
bangunan, pengelola, dan 
anggota-anggota BPK2L). Tanya 
jawab dilakukan juga terhadap 
berbagai lembaga pemerintah 
seperti Pemadam Kebakaran 
Kota, Badan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika, BPBD 
Kota Semarang.

DESEMBER 2017

Melaksanakan Forum Group 
Discussion dengan seluruh 
pemangku kepentingan dalam 
pertemuan komunitas pada 
tanggal 11 Desember 2017.
Hasil pertemuan tersebut 
adalah identifikasi bencana dan 
kerentanan yang mengancam 
Kota Lama Semarang.

JANUARI 2018

Dilaksanakan Community 
meeting ke dua pada tanggal 
29 Januari 2018. Pertemuan 
diadakan di Dinas Tata Ruang 
Pemerintah Kota Semarang 
dengan mengundang dinas-
dinas terkait dengan fokus 
pembahasan pada aspek 
kebijakan.

Gambar 2. Forum Group Discussion di Monod Huis, Desember 
2017.
Sumber: Juliansyah Ariawan. Desember 2017. 
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FEBRUARI 2018

Pada tangga 26 dan 27 Februari 
2018 diadakan Lokakarya 
Nasional yang tujuannya untuk 
mensosialisasikan sekaligus 
mendapatkan masukan terkait 
draft strategy Pengurangan 
Resiko Bencana, tidak hanya 
dari stakeholder Kota Lama 
namun juga dari institusi lain 
pada skala nasional.

JULI 2018

“Experience Sharing Workshop on 
Disaster Risk Reduction Strategy 
on three Cities in South East Asia 
and Pasific” diadakaan tanggal 
24 dan 25 Juli 2018 di Oudetrap 
Kota Lama Semarang. 

Tujuan diadakannya kegiatan 
tersebut adalah untuk berbagi 
kemajuan dan output dari 
strategy Pengurangan Resiko 
Bencana yang dibuat oleh 
masing-masing negara terpilih, 
yaitu Indonesia (Kota Lama 
Semarang), Fiji (Levuka) dan 
Malaysia (Melaka dan George 
Town). 

OKTOBER 2018

Penyelesaian publikasi dari 
Strategi Pengurangan Resiko 
Bencana bagi Kota Lama 
Semarang, dan disosialiasikan 
pada tanggal 30 Oktober 2018 
dengan mengundang semua 
pemangku kepentingan.

Gambar 4. Lokakarya di Oudetrap, bulan Februari 2018.
Sumber: Juliansyah Ariawan. Februari 2018. 

Gambar 3. Community Meeting di Dinas Tata Ruang.
Sumber: Juliansyah Ariawan. Januari 2018. 
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Kota Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah, merupakan salah satu kota besar 
di Jawa selain Jakarta dan Surabaya. Sebagai ibukota Jawa Tengah, Semarang 
bisa dikatakan sebagai pintu gerbang perekonomian Jawa Tengah. 

Kota Semarang dengan luas wilayah kurang lebih 373,67 km2 terletak antara 6º 50’-
7º 10’ LS dan 109º 35’ - 110º 50’ BT serta mempunyai panjang garis pantai 13,6 km. 
Secara administratif Kota Semarang dibatasi oleh:
a. Sebelah Utara  : Laut Jawa
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
c. Sebelah Barat  : Kabupaten Kendal
d. Sebelah Timur : Kabupaten Demak

Kota Semarang memiliki karakteristik topografi yang unik, yaitu berupa daerah 
pesisir sampai dengan daerah perbukitan. Elevasi topografi berada pada ketinggian 
dari muka laut sampai sekitar 350 m diatas permukaan laut. Dengan topografi yang 
unik, Semarang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Semarang atas dan Semarang bawah. 
Pusat Kota Semarang, pusat pemerintahan serta berbagai aset vital terdapat di area 
Semarang bawah, sedangkan Semarang atas yang konturnya berbukit lebih banyak 
digunakan untuk area permukiman.

2.1
Selayang pandang
kawasan  

Gambar 5. Peta DEM Topografi kota Semarang berdasarkan elevasi.
Sumber: Prosesing citra SRTM. Tahun 2000.

Menurut Rochaddi (2018) daratan Kota Semarang terbentuk dari sedimen yang 
berumur muda. Secara umum perkembangan garis pantai Kota Semarang maju 
kearah utara atau wilayah daratan Kota Semarang maju ke utara hasil dari proses 
sedimentasi yang dimulai dari abad 9 sampai dengan tahun 2000-an. Artinya 
sebenarnya pada waktu awal proses pembentukan daratan pesisir Kota Semarang 
ini terbentuk dari hasil sedimentasi di wilayah perairan dangkal, rawa dan limpasan 
banjir. Tampak dari peta di bawah ini besar laju pembentukan daratan ini dari tahun 
1741 sampai dengan tahun 2000-an berkisar 1,3 km sampai dengan 1,6 km atau 
secara relatif dari tahun tersebut wilayah daratan pesisir Kota Semarang terbentuk 
maju ke utara dengan kecepatan antara 5 meter sampai dengan 6 meter per tahun.
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Gambar 6. Peta tumpang susun perkembangan garis pantai Kota Semarang.
Sumber: Rochaddi. 2018.

Sesuai dengan skenario pertumbuhan wilayah dalam Peraturan Daerah
(Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2010-2030, 
maka tujuan penataan ruang adalah mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat 
perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan. Di dalam salah satu perumusan kawasan strategis, Kota
Lama ditetapkan sebagai kawasan strategis sosial budaya dengan rencana 
penanganan kawasan tersebut adalah pemeliharaan dan pelestarian. bangunan, 
revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan dan pengembangan. Area 
pengaruh sekitar 9 hektar. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang no. 
8 tahun 2003 tentang RTBL (Gedung dan Rencana Lingkungan) dari wilayah 
Kota Lama, jumlah bangunan yang dinyatakan sebagai bangunan konservasi 
adalah 105 bangunan, tetapi sekarang telah berkembang menjadi 116 gedung. 
Pengelolaan wilayah ini adalah tanggung jawab BPK2L (Badan Pengelola 
Kawasan Kota Lama). Sebagian besar properti di daerah Kota Lama dimiliki oleh 
sektor swasta (pribadi, lembaga, dll.).  Sementara Pemerintah Kota Semarang 
memiliki beberapa aset dalam bentuk beberapa bangunan dan infrastruktur 
seperti jalan dan taman. 

Dengan kata lain, pemerintah kota hanya mampu melakukan intervensi 
(dalam konteks pembangunan) pada aset jalan dan infrastruktur, dan itu tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kawasan Kota Lama. Kemudian, 
dalam konservasi Kawasan Kota Lama, diperlukan keterlibatan yang lebih 
besar atau partisipasi aktif dari sektor swasta (pemilik bangunan, investor, dll.), 
dan masyarakat. Wilayah Kota Lama memiliki fungsi yang terintegrasi dengan 
daerah sekitarnya, jadi, selain daerah pendukung Kota Benteng, ada juga area 
pengembangan yang harus selaras dengan fungsinya dalam pengembangan 
daerah. Perkembangan area area Pecinan seluas 35,8 Ha dan Area Kauman 17,5 
Ha. Kedua wilayah tersebut bersinergi dengan Kota Lama di Semarang. 
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2.2
Oustanding 
Universal 
Value (OUV)

Semarang adalah kota perdagangan dunia di era 1800-1900 (abad ke-19-20), 
namun sejatinya Semarang sudah menjadi kota perdagangan semenjak awal 
berdirinya. Semarang sebagai “Trade city”, “Trading Port Town” atau kota 
perdagangan dapat dilacak jauh ke belakang dari sejarahnya, bahkan sejak 
jaman Hindu Mataram, Semarang sudah dikatakan sebagai mulut perdagangan 
kerajaan Hindu Mataram.  

Adanya galangan kapal di Kota Semarang menunjukkan eksistensi kota ini sebagai kota 
perdagangan. Menurut sejarah, pengikut Cheng Ho yang merupakan Cina muslim 
membuat galangan kapal di sekitar Simongan. Orang-orang Cina ini juga membantu 
Sunan Kalijaga membuat Masjid Agung Demak antara lain tiang tatal di Demak (dengan 
teknologi dari Cina). 

Sebagai kota perdagangan, peran sungai Semarang sangat penting dalam perkembangan 
sebagai kota dagang. Sungai menjadi sarana keluar masuk kapal-kapal dagang sampai 
ke dalam. Eksistensi dari Boom Lama menunjukkan pula eksistensi Semarang sebagai 
kota perdagangan. Munculnya pelabuhan lama (Boom Lama) menjadikan Kampung 
Melayu sebagai kawasan multi rasial karena merupakan pintu gerbang bagi pendatang 
yang masuk ke Semarang melalui pelabuhan. Semarang sebagai kota perdagangan 
juga didukung oleh perdagangan gula dunia melalui Sungai Semarang, kereta api dan 
pelabuhan. Sejarah menjadikan Semarang sebagai salah satu kota penting sebagai 
pemasok kebutuhan gula dunia. Berbagai peninggalan sejarah pembangunan Semarang 
dapat ditelusuri dari daerah Kota Lama, yang merupakan kawasan bergaya Eropa 
dengan aset tak ternilai dari peninggalan kota, artefak, dan infrastruktur.

Disepanjang Sungai Semarang, terbentuk beberapa permukiman. Sebelah barat sungai Semarang 
merupakan kampung penduduk pribumi, sementara di hilir kampung tersebut terdapat Kampung Melayu, 
sedangkan area timur dari sungai Semarang adalah permukiman pendatang dari Cina. Eksistensi ketiga 
komunitas ini menjadi dasar munculnya koloni VOC/Belanda sejak 1708 yang berpusat di benteng 
(casteel) yang lokasinya mengambil posisi di hilir perkampungan Tionghoa.
(Disarikan dari materi Forum Group Discussion OUV Kota Lama. Pembicara Prof. Yohanes Widodo. 12 Februari 2018.)

Keunikan, kualitas estetika, dan kekayaan peninggalan arsitektur, sejarah, dan budaya 
yang berasal dari periode kolonial Belanda menjadi saksi dalam peran besar Kota 
Lama dalam pembangunan ekonomi, sosial dan politik Semarang. Ada tiga elemen 
kunci untuk memahami Kota Lama di awal abad ke-20: kosmopolitan, perdagangan, 
dan layanan yang berdampak pada budaya modern untuk semua kota di Jawa Tengah. 
Dengan demikian Kota Lama bersama dengan Pecinan, dan Kampung Melayu adalah 
contoh luar biasa dari perkembangan embrio dari kota perdagangan multi-budaya 
di Asia Tenggara dengan pengaruh pada arsitektur, bentuk kota, dan teknologi dan 
peragaan untuk menunjukkan pertukaran nilai-nilai kemanusiaan yang penting di Asia 
di awal abad 19. 

Wilayah Kota Lama mempertahankan sekelompok bangunan bergaya arsitektur yang 
berasal dari gaya abad pertengahan dan modern yang sebelumnya didominasi oleh 
gedung perkantoran, gudang, toko, bank, dan konsulat asing yang menggambarkan 
arsitektur kolonial yang disilangkan dengan kondisi lokal. Ini juga merupakan area 
pertama di Asia Tenggara untuk kehadiran teknologi lokomotif uap, oleh karena 
itu, Kota Lama menghadirkan karakter yang unik untuk menawarkan laboratorium 
pengembangan kota bagi dunia. Namun, bangunan-bangunan yang ada di Kota Lama 
Semarang sebagian besar tidak terawat dan tidak berpenghuni yang membuat kawasan 
Kota Lama menjadi ditinggalkan. Akhir-akhir ini, gerakan menuju pelestarian kawasan 
mulai terlihat sinergis dari Pemerintah Kota, pengamat masyarakat dari bangunan 
bersejarah, pemilik bangunan, dan pihak swasta. Mereka melakukan aksi bersama untuk 
menjaga eksistensi dan memperbaiki kondisi lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi Kota 
Lama tanpa meninggalkan identitas wilayah historis.

Gambar 6. Peta tumpang susun perkembangan garis pantai Kota Semarang.
Sumber: Rochaddi. 2018.
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ROB DAN PENURUNAN 
MUKA TANAH (LAND 
SUBSIDENCE)

Banjir yang disebabkan oleh 
rob dan land subsidence tercatat  
di Kota Lama Semarang dan 
sekitarnya tahun 2016. Bencana 
ini mematikan jalur perekonomian 
Kota Semarang karena akses 
dari kota-kota di sekitar yaitu 
Demak, Kudus, Pati dan Jepara 
terhambat, akibatnya menaikkan 
biaya pengangkutan komoditi. 
Masyarakat juga menghindari 
Kota Lama yang banjir sehingga 
kegiatan ekonomi seperti 
penyewaan gedung dan kegiatan 
usaha di kawasan menjadi sepi 
dari pengunjung.

Gambar 9. Rob dan penurunan 
muka tanah menyebabkan kerusakan 
bangunan.   
Sumber: www.alfinlatife.blogspot.
com. Diunduh 19 September 2018.

BENCANA KEBAKARAN

Kebakaran di Gedung Marabunta 
Kelurahan Bandarharjo tahun 
2016  diduga terpicu dari oli bekas. 
Kebakaran ini tidak menimbulkan 
korban jiwa, namun gudang 
yang difungsikan sebagai tempat 
penyimpanan ban bekas dan oli 
ini menyebabkan  terbakarnya 
salah satu Gedung milik Oei Tiong 
Ham, raja gula dari Semarang. 
Hal ini sangat disayangkan 
karena merusak salah satu bukti 
perjalanan sejarah Kota Semarang. 

Gambar 7. Kebakaran menghanguskan gudang Gedung Marabunta di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso.
Sumber: Rahdyan Trijoko Pamungkas (ww.jateng.tribunnews.com). Diunduh 19 September 2018.

BANJIR 

Bencana banjir besar terjadi di 
Januari 2014. Stasiun Tawang 
tergenang air setinggi 70 cm 
dan mengakibatkan aktivitas 
transportasi di Tawang dan 
sekitarnya menjadi lumpuh. Banjir 
ini tidak memakan korban jiwa 
namun melumpuhkan kegiatan 
masyarakat. Banjir besar itu tidak 
hanya mengguyur Kota Lama 
Semarang dan hampir seluruh 
wilayah Semarang. Akibatnya 
kegiatan ekonomi lumpuh 
karena banyak orang tidak bisa 
bekerja, dan banyak sekolah yang 
diliburkan. Stasiun Tawang tidak 
berfungsi sehingga dialihkan ke 
Stasiun Poncol.

Gambar 8. Stasiun Tawang Banjir.
Sumber: R Rekotomo (www.antarfoto.
com). Diunduh 19 September 2018.

KEJADIAN-KEJADIAN BENCANA
DI MASA LALU
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BANGUNAN RUBUH

Baangunan rubuh dan mengakibatkan korban jiwa tercatat beberapa kali terjadi di Kota Lama Semarang, 
diantaranya:

Gambar 10. Gedung tua yang roboh di kawasan Kota Lama 
Semarang. 
Sumber: Eka Setiawan (www.daerah.sindonews.com). 
Diunduh 19 September 2018.

Bangunan di Jalan Merak

Insiden terjadi sekitar pukul 01.30 dini hari. 
Bangunan yang roboh berlokasi di Jalan Merak, 
tepatnya di depan Polder Tawang, berseberangan 
persis dengan Stasiun Tawang Kota Semarang. 
Bangunan merupakan gedung dua lantai peninggalan 
Belanda dan tidak digunakan. Sisi yang roboh adalah 
bagian depannya, tembok dan bata. Kejadian ini 
mengakibatkan 1 orang tewas  dan 4 luka-luka.

Gambar 11. Reruntuhan dinding menara Syahbandar 
Semarang.
Sumber: Angling AP (www.news.detik.com). Diunduh 19 
September 2018.

Dinding Menara Syahbandar

Pada Desember 2017, salah satu dinding Menara 
Syahbandar rubuh (yang dulunya digunakan untuk 
mengawasi kapal dagang) dan mengakibatkan 1 
orang tewas dan 4 lainnya luka-luka.

Bangunan di Jalan Garuda

Runtuhnya bangunan di Jalan Garuda 
mengakibatkan seorang warga dan sebuah sepeda 
motor tertimpa bangunan. Beruntung tidak ada 
korban jiwa dalam kejadian tersebut. Awalnya 
bangunan itu memang sudah miring. Namun diduga 
karena adanya aktivitas renovasi bangunan di 
sebelahnya, sehingga menyebabkan bangunan tidak 
kuat menahan beban dan akhirnya roboh.

Gambar 12. Bangunan tua di Kota Semarang kembali roboh.
Sumber: Masrukhin Abduh (www.metrosemarang.com. 
Diunduh 19 September 2018.
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Gambar 13 (kiri). Seseorang tertangkap basah melakukan vandalisme dinding.
Sumber: Juliansyah Ariawan. Januari 2018. 

Gambar 14 (kanan). Kondisi bangunan Spaarbank yang sebagian besar kayu kusen dan lantai 
di dalamnya sudah dicuri orang. 
Sumber: Juliansyah Ariawan. Januari 2018. 

Gambar 15 (kiri). Kusen dan daun pintu dicuri dengan merusak dinding.
Sumber: Juliansyah Ariawan. Januari 2018. 

Gambar 16 ( kanan). Balok lantai dan papan kayu tidak terlihat. Keramik lantai dalam 
keadaan hilang dan rusak.
Sumber: Juliansyah Ariawan. Januari 2018. 

VANDALISME & PENCURIAN

Vandalisme dan pencurian masih saja terjadi sampai saat ini. Beberapa bukti adanya 
vandalism dapat dilihat dari coretan-coretan di dinding bangunan yang terlihat 
kotor dan kumuh. Vandalisme dan pencurian sangat merugikan karena merusak 
lingkungan atau kawasan dan juga merugikan pemilik bangunan. Pencurian bagian-
bagian bangunan juga menyebabkan banyak kerugian. Pencurian kayu-kayu baik 
pada lantai, kusen maupun srukturnya bisa menyebabkan bangunan rubuh, dan 
jika itu terjadi maka akan hilang pula salah satu bangunan bersejarah di Kota Lama 
Semarang. 



Penilaian Risiko

3
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Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab ancaman bahaya Kota Lama Semarang, 
yaitu faktor alam dan faktor manusia.

Faktor alam (natural):
• Banjir.
• Rob.

Faktor manusia (human induce):
• Kebakaran.
• Pencurian, vandalisme.
• Lalu lintas yang padat dan getaran konstan.

3.1
Bahaya dan kerentanan 
(hazard and 
vulnerability)

Banjir dan kerentanan:
• Curah hujan yang tinggi.
• Pemanfaatan lahan yang tinggi.
• Infrastruktur yang tidak memadai.
• Kurangnya ruang terbuka hijau.

Menurut data dari Badan Meteorologi dan Geofisika Kota Semarang, banjir 
adalah ancaman tertinggi bagi Kawasan Kota Lama. Banjir disebabkan oleh 
curah hujan yang tinggi, baik karena hujan deras yang mencapai 70 - 100 mm 
per hari dan lebih sedikit hujan deras tetapi berlangsung terus menerus selama 
beberapa jam hingga beberapa hari yang kemudian diikuti oleh hujan deras 
pendek (1-2 jam). 
 
Pemanfaatan lahan yang tinggi di Kota Lama menyebabkan kepadatan dengan 
koefisien-koefisien luas (KWT) lebih dari 90% yang membuat sebagian besar 
wilayahnya ditutupi oleh bangunan dan trotoar sehingga volume air hujan tidak 
terserap ke dalam air tanah dan meningkatkan potensi banjir.

Drainase yang tidak memadai dan sedimentasi sungai yang tinggi meningkatkan 
ancaman banjir di daerah Kota Lama. Sistem drainase ada tetapi tidak berfungsi 
dengan baik karena banyak tanggul laut yang tertutup dan tidak dapat mengalir 
ke Sungai Semarang. Ini menyebabkan genangan air yang kemudian dipompa 
dan dibuang ke Sungai Semarang.

Keseimbangan air, di mana tidak adanya Ruang Terbuka Hijau menimbulkan 
ancaman besar terhadap penurunan penyerapan air ke dalam sistem air tanah di 
wilayah tersebut.

Kebakaran dan kerentanan:
• Instalasi listrik yang kuno dan kurang 

terawat.
• Ketiadaan hidran dan APAR.
• Banyaknya bangunan tua yang rapuh.
• Adanya aktivitas beresiko tinggi.
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Rob, penurunan tanah dan kerentanan:
• Kenaikan permukaan laut (5,43 cm / tahun).
• Penurunan permukaan tanah (4-8 cm /tahun).
• Beberapa faktor ikut mempengaruhi (drainase yang tidak 

memadai, penebangan hutan bakau dan penyempitan tebing 
sungai.)

Semarang adalah kota yang terletak di pantai utara Jawa Tengah, yang telah 
mengalami banjir pasang selama sekitar 30 tahun. Pemanasan global yang 
meningkatkan suhu bumi menghasilkan pencairan es di kedua kutub sehingga 
telah meningkatkan volume air laut dan kenaikan permukaan laut sejak tahun 
1985 dan diperkirakan akan terus mencapai 40-80 cm dalam 100 tahun ke depan. 
Itu berkontribusi terhadap abrasi pantai dan banjir pasang serta memperluas area 
banjir berkisar antara 1,7 hingga 3 kilometer ke daratan. Banjir menggenangi 
beberapa tempat Kota Semarang yang terjadi saat air pasang. Pada bulan Mei 2005, 
tercatat bahwa setidaknya 14 desa perkotaan dibanjiri dengan 2.418 hektar daerah 
genangan. Salah satu penyebab terjadinya banjir pasang adalah kenaikan permukaan 
laut dengan tingkat kenaikan  yang tercatat di stasiun pengamatan pasang surut 
Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang sebesar 5,43 cm / tahun. 

Kerentanan meningkat karena topografi Kota Lama yang rendah bersama dengan 
penurunan tanah yang sering menyebabkan pasang di daerah ini. Kondisi elevasi 
tanah yang lebih rendah dari permukaan laut mengarah ke peningkatan laju 
penurunan tanah. Penurunan tanah, terbesar pada titik 4-8 cm / tahun dengan luas 
169,756 m2 atau 80,2% dari total area, disebabkan oleh penggunaan air tanah yang 
berlebihan dan aktivitas serta lalu lintas yang membebani kawasan tersebut. Secara 
umum, semakin dekat jarak ke pantai, semakin besar tingkat penurunan tanah di 
mana tingkat subsidensi tertinggi berada di Pelabuhan Tanjung Emas yang bisa 
mencapai 14,2 cm / tahun. 

Wilayah Kota Lama berada di zona penurunan muka tanah  4,1 hingga 8 cm / tahun. 
Hal ini menunjukkan bahwa daerah Kota Lama di Semarang berpotensi rentan 

Penyebab kebakaran yang paling potensial di Kota Lama disebabkan oleh korsleting 
listrik. Banyak bangunan yang tidak dirawat dengan baik sehingga instalasi 
listrik mereka sangat rentan terhadap arus pendek. Pada saat kebakaran, upaya 
menghentikan api tidak dapat segera ditangani karena tidak ada peralatan yang 
memadai. Beberapa bangunan belum dilengkapi dengan sistem penyelamatan api 
aktif (taburi air) dan yang pasif (alat pemadam api). Tidak ada hidran di daerah 
Kota Lama sebagai sumber air untuk pemadaman kebakaran. Hanya ada dua sumur 
di Srigunting Park dan jalan Garuda. Namun, mobil pemadam kebakaran akan 
kesulitan mencapai tempat itu karena jalan menuju sumur di Taman Srigunting 
penuh dengan pedagang kaki lima. 

Peraturan Bangunan dan Rencana Lingkungan Hidup (RTBL) telah mengamanatkan 
penyediaan hidran di beberapa titik termasuk Jalan Letjen Soeprapto, Jalan 
Mliwis, Jalan Kenari, Kantor Jiwasraya, Ruko, bekas Rumah Sakit Jiwa, dan Jalan 
Ronggowarsito. Namun, hingga saat ini, hidran yang dimandatkan oleh Pasal 24 
ayat (2) tidak dapat direalisasikan bahkan, sumur hanya tersedia di dekat Taman 
Srigunting, sedangkan di Jalan Gelatik, Jalan Nuri dan Taman Bubakan belum 
disediakan. 

Selain itu, di Kota lama banyak bangunan tua, rapuh dan mudah terbakar dan 
ditemukan juga beberapa aktivitas berisiko tinggi. 
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terhadap penurunan dan secara otomatis daerah banjir rob. Drainase yang tidak 
memadai, penebangan hutan bakau yang berfungsi untuk menahan air selama 
gelombang pasang, dan menyempitnya tebing sungai dan sedimentasi karena 
berkurangnya beban air memperburuk situasi di Kota Lama.

Vandalisme dan kerentanan:
• Kurangnya kesadaran dan rasa memiliki dari masyarakat.
• Kurangnya ruang untuk menuangkan kreatifitas.
• Kurangnya pengawasan dari pemerintah kota.
Kerusakan dan keruntuhan bangunan dan kerentanan:
• Kurangnya kesadaran pemilik bangunan.
• Rekonstruksi yang sembrono.
Aktivitas lalu lintas:
• Getaran konstan dari kendaran yang lewat.

Kurangnya kesadaran dan rasa memiliki menyebabkan rawannya bangunan 
dari pencurian dan perusakan, sedangkan kurangnya ruang untuk menuangkan 
kreatifitas menyebabkan anak muda mengekspresikan kreativitasnya dengan 
mencorat-coret bangunan dan seringkali justru merusak bangunan. Di satu sisi, 
pengawasan dari pemerintah kota juga tidak maksimal sehingga vandalisme 
masih saja terjadi.

Pengabaian dan kurangnya kesadaran pemilik bangunan untuk menjaga 
bangunan. Sebagian besar properti di Kota Lama dimiliki oleh sektor swasta 
dan pemilik bangunan yang masih ragu untuk memasukkan bangunan mereka 
dalam kategori yang akan dilindungi dengan alasan bahwa mereka tidak terlalu 
bebas untuk mengambil keuntungan dari bangunan yang dimiliki dan akan lebih 
terlalu terbebani. Banyak pemilik bangunan yang dengan sengaja membiarkan 
bangunan-bangunan itu terabaikan sampai mereka akan runtuh dengan 
sendirinya.

Rekonstruksi yang sembrono antara lain ditunjukkan dengan pembangunan 
infrastruktur yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah, seperti 
pembangunan Jalan Garuda dan Jalan Branjangan tidak mempertimbangkan 
ketinggian jalan, sehingga jalan baru lebih tinggi dari jalan lama.  

Ancaman lain terhadap kondisi fisik bangunan juga berasal dari lalu lintas 
yang melintas di daerah Kota Lama yang menyebabkan getaran konstan. 
Bahkan di daerah Sendowo, ada pemberhentian kendaraan umum yang tidak 
hanya meningkatkan kepadatan lalu lintas, tetapi juga membebani wilayah. 
Membangun kawasan Kota Lama yang steril dari kendaraan sangat tidak 
mungkin, sedangkan kendaraan yang lewat, terutama kendaraan berat1 diduga 
telah berkontribusi pada getaran yang menyebabkan kerentanan terhadap 
bangunan di dekatnya di mana kendaraan melintas. Aktivitas lalu lintas yang 
tidak konsisten dengan kapasitas lingkungan menyebabkan getaran  di jalan dan 
akan membahayakan kelangsungan bangunan konservasi di sekitarnya, seperti 
di Jalan Mpu Tantular, Jalan Cenderawasih dan Jalan Letjend Soeprapto. 

Sistem sirkulasi di daerah Kota Lama sangat dipengaruhi oleh kendala bangunan 
1 kendaraan berat yang lewat dan parkir di jalan Bandarharjo  tidak berdampak 
langsung pada Kota Lama, tetapi jalan di zona penyangga ini jika beban yang terlalu 
padat dan berat  berkontribusi pada kerentanan Wilayah Kota Lama dari getaran yang 
dihasilkan. 
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Vandalisme dan kerentanan:
• Kurangnya kesadaran dan rasa memiliki dari masyarakat.
• Kurangnya ruang untuk menuangkan kreatifitas.
• Kurangnya pengawasan dari pemerintah kota.
Kerusakan dan keruntuhan bangunan dan kerentanan:
• Kurangnya kesadaran pemilik bangunan.
• Rekonstruksi yang sembrono.
Aktivitas lalu lintas:
• Getaran konstan dari kendaran yang lewat.

bersejarah yang tidak memungkinkan perubahan, dan jalan di Kota Lama terlalu 
sempit untuk melebar. Ancaman yang sedang terjadi saat ini adalah arus lalu lintas 
yang sangat tinggi sehingga mengancam kekuatan bangunan karena getaran yang 
dihasilkan.

Penurunan muka tanah dan kerentanan:
• Penurunan muka tanah  4,1 hingga 8 cm / tahun.
• Jenis tanah rawa dan alluvial.
• Menipisnya air tanah karena penggunaan air berlebihan.
• Beban bangunan.
• Perubahan Guna Lahan. 

Penurunan tanah, terbesar pada titik 4-8 cm / tahun dengan luas 169,756 m2 atau 
80,2% dari total area, disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan dan 
aktivitas serta lalu lintas yang membebani kawasan tersebut. Secara umum, semakin 
dekat jarak ke pantai, semakin besar tingkat penurunan tanah di mana tingkat 
subsidensi tertinggi berada di Pelabuhan Tanjung Emas yang bisa mencapai 14,2 cm 
/ tahun. Wilayah Kota Lama berada di zona penurunan muka tanah  4,1 hingga 8 
cm / tahun. Hal ini menunjukkan bahwa daerah Kota Lama di Semarang berpotensi 
rentan terhadap penurunan dan secara otomatis daerah banjir pasang (banjir yang 
disebabkan oleh pasang). Daerah ini membutuhkan penanganan khusus karena 
proses penurunan tanah terjadi secara alami dan dipicu oleh kegiatan lain, seperti 
eksploitasi air tanah yang berlebihan dan beban besar bangunan yang terus menerus 
di darat. Oleh karena itu, kebijakan untuk mengatasi atau mengurangi fenomena 
penurunan tanah dan banjir pasang sangat diperlukan, seperti pengaturan larangan / 
pembatasan air tanah di daerah pesisir serta pembangunan struktur bangunan besar.

Tingginya penurunan muka tanah adalah 4-6 cm / tahun dengan luas 169.756 
m2 atau 80,2% dari total luas. Penurunan yang cukup tinggi membuat daerah ini 
juga rawan banjir dan pasang surut. Kondisi lingkungan mengancam eksistensi 
warisan budaya (hilang / hancur) sehingga berbagai pihak (pemerintah, swasta dan 
masyarakat) perlu melakukan tindakan agar sejarah kota tetap terjaga dan dapat 
dimanfaatkan serta dikembangkan untuk kelangsungan hidup masyarakat. 
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Penilaian eksposur bertujuan untuk mengidentifikasi populasi dan aset yang 
beresiko terdampak oleh bencana dan membuat deliniasi daerah yang rawan 
bencana.

Dilihat dari faktor alam, bencana yang muncul lebih banyak disebabkan oleh 
faktor iklim dan kondisi fisik kawasan. 

Iklim dan kondisi fisik

Tingkat kepadatan bangunan yang cukup tinggi, dimana koefisien wilayah 
terbangunnya hampir 90 % mengakibatkan sebagian besar kawasan tertutup 
bangunan dan perkerasan. Hal ini menyebabkan air hujan tidak dapat meresap 
dengan baik, ditunjang dengan kondisi saluran air di kawasan yang tidak 
berjalan dengan baik  dapat menyebabkan terjadinya banjir pada musim hujan. 
Kondisi ini membuat kawasan kota lama memiliki tingkat kelembaban yang 
tinggi, yang mengakibatkan banyak bangunan yang tidak dihuni dan tidak 
dipelihara menjadi lapuk dan ditumbuhi tanaman.

3.2
Eksposur (exposure)

Faktor alam (natural)

Gambar 17 & 18. Bangunan yang mengalami pelapukan dan tumbuh tanaman akibat tingkat kelembaban yang tinggi dan tidak ada 
perawatan.
Sumber: Juliansyah Ariawan. Tahun 2018.

Dalam 100 tahun terakhir, Semarang, khususnya kawasan kota lama mengalami 
perubahan pola iklim dan cuaca ekstrem. Rata suhu bulanan mengalami 
kenaikan. 
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Gambar 19. Sepanjang jalan di Kota Lama sebagian terkesan kumuh.
Sumber: Google Street View. Diunduh Mei 2018.

Gambar 20. Sepanjang Jalan Kepodang sebagian besar bamgunan tidak terawat dan kosong, 
mengalami pelapukan dan banyak ditumbuhi tanaman liar.
Sumber: Google Street View. Diunduh Mei 2015.

Gambar 21. Bangunan yang lapuk dan drainage yang mampet di Jalan Cendrawasih.
Sumber: Google Street View. Diunduh Maret 2017.
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Penurunan tanah di Kawasan Kota Lama Semarang, terbesar pada titik 4-8 
cm / tahun dengan luas 169,756 m2 atau 80,2% dari total area. Secara umum 
penurunan tanah di Semarang Utara (Kota Lama dan sekitarnya) disebabkan 
oleh: 
• Jenis tanah yang merupakan tanah alluvial muda.
• Pengambilan air tanah yang kurang terkendali.
• Beban dari bangunan.

Dampak yang ditimbulkan oleh kondisi ini, Kawasan Kota Lama menjadi 
kawasan yang rawan terjadi banjir rob.  Meskipun permasalahan banjir rob telah 
ditangani melalui proyek Kali Banger, melalui penutupan aliran air pasang laut 
di daerah hilir dan pompanisasi kawasan, namun karena kondisi drainase di 
Kawasan Kota Lama yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan terjadinya 
genangan di sebagian kawasan pada musim hujan, karena air tidak dapat 
mengalir dengan baik ke Kali Semarang. 

Dampak lain dari penurunan adalah intrusi air laut, yang menyebabkan selain 
air sumur dangkal menjadi payau, juga berdampak pada bangunan terutama 
pondasi dan dinding bawah  Banjir rob menyebakan infrastruktur menjadi 
rusak dan berdampak pada penurunan kegiatan perekonomiam dan sosial 
budaya.

Kemudian, kepadatan bangunan-bangungan juga cukup tinggi. Di sisi lain, tidak 
semua jalan memiliki lebar yang cukup untuk diakses pemadam kebakaran 
sehingga saat ada kebakaran keadaan ini akan memperumit usaha penyelamatan 
bangunan. Hal ini diperparah dengan kondisi bangunan-bangunan yang relatif 
lapuk oleh cuaca, sehingga mudah terbakar dan kebakaran akan menjalar ke 
bangunan lain. 

Hidran tidak tersedia dan hanya sumur-sumur dekat Taman Srigunting dan 
Jalan Garuda yang ada sebagai sumber air untuk mengatasi masalah kebakaran. 
Hal ini akan memperparah situasi saat kebakaran yang tidak diharapkan 
terjadi. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) telah memandatkan 
penyediaan hidran pada beberapa titik termasuk Jalan Letjen Soeprapto, Jalan 
Mliwis, Jalan Kenari, Kantor Jiwasraya, Shop Mix, bekas rumah sakit jiwa dan 
Jalan Ronggowarsito. Walau demikian, hingga saat ini, hidran-hidran yang 
dimandatkan tidak bisa direalisasikan. Bahkan, sumur bong hanya ada di dekat 
Taman Srigunting, Jalan Gelatik, Jalan Nuri dan Taman Bubakan.

Kondisi ini banyak terjadi di sepanjang Jalan Kedasih, dimana di sepanjang jalan 
ini, satu sisi tidak ada bangunan yang berorientasi pada jalan ini, juga pada sisi 
sebelahnya merupakan lahan kosong bekas Hotel Yansen yang lama roboh, dan 
menjadikan Jalan Kedasih menjadi kurang adanya pengawasan.

Faktor manusia 
(human induced)

Kebakaran menjadi ancaman terhadap keberlangungan karena koefisien daerah 
terbangun di Kota Lama sangat tinggi.  Kemudian, kepadatan bangunan-
bangungan juga cukup tinggi.

Vandalisme berupa grafiti pada dinding-dinding bangunan yang tidak terkendali 
juga mampu merusak bangunan maupun tampilan bangunan di kawasan Kota 
Lama.
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Gambar 22 (atas), 23(tengah), 24 (bawah). Vandalisme dalam bentuk grafiti di Jalan Kedasih.
Sumber: Google Street View. Diunduh Maret 2017.
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Pencurian bagian-bagian  dari bangunan seperti balok-balok kayu pada struktur 
atap bangunan, pintu, jendela, marmer dan sebagainya banyak terjadi pada 
bangunan yang tidak dihuni. Kondisi ini dapat menyebabkan bangunan menjadi 
roboh dan atau kehilangan keasliannya.

Ancaman lain terhadap ketahanan fisik bangunan adalah pencurian terhadap 
bagian-bagian bangunan di Kawasan Kota Lama. 

Gambar 25 (atas), 26 (tengah), 
27 (bawah). Bangunan di sudut 
Jalan Cendrawasih dan Jalan 
Merak serta bangunan di Jalan 
Gelatik merupakan salah satu 
contoh bangunan yang rusak 
akibat pencurian bagian-bagian 
dari bangunan. Bangunan-
bangunan ini tinggal bagian 
luarnya. balok-balok struktur  
atap dicuri, yang menyebabkan 
atap menjadi roboh. Selain balok 
atap, bagian lain dari komponen 
dalam bangunan seperti kusen 
pintu dan lantai juga mengalani 
pencurian.
Sumber. Google Street View. 
Diunduh Maret 2017.
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Bahkan di daerah Sendowo, ada pemberhentian kendaraan umum yang tidak hanya 
meningkatkan kepadatan lalu lintas, tetapi juga membebani Kawasan Kota Lama. 
Membangun Kawasan Kota Lama yang steril dari kendaraan sangat tidak mungkin, 
sedangkan kendaraan yang melintas, terutama kendaraan berat, diduga telah 
berkontribusi terhadap getaran yang menyebabkan kerentanan terhadap bangunan 
di dekatnya di mana kendaraan melintas. Selain itu, getaran juga dihasilkan oleh 
berbagai aktivitas musik dengan panggung yang sangat dekat dengan bangunan tua 
dan sistem suara yang sangat keras yang tentu saja meningkatkan getaran yang dapat 
mempengaruhi bangunan.

Ancaman lain terhadap kondisi fisik bangunan juga berasal dari lalu lintas yang 
melintas di daerah Kota Lama yang menyebabkan getaran konstan. 

Gambar 28. Terminal angkot yang terletak di Jalan Sendowo.
Sumber: Google Street View. Diunduh Februari 2017.

Sistem drainase ada tetapi tidak berfungsi dengan baik karena banyak sampah yang 
menutup sehingga air tidak dapat mengalir ke Sungai Semarang. 

Gambar 29. Drainase tertutup tanaman dan sampah.
Sumber: Google Street View. Diunduh Mei 2015.
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Hal ini menyebabkan genangan air pada saat hujan maupun rob. Genangan  
kemudian dipompa dan dibuang ke Sungai Semarang. Selama ini, untuk 
mengatasi genangan air, mereka mengandalkan pompa. Dalam rencana 
pengelolaan Kawasan Kota Lama, disebutkan bahwa drainase Area Kota Lama 
menggunakan sistem Polder yang meliputi: 

a. Kolam retensi yang terletak di depan Stasiun Tawang.

b. Saluran utama adalah Sungai Semarang dan Sungai Baru.

c. Saluran sekunder adalah saluran di Jalan MT. Haryono hingga Jalan 
    Ronggowarsito ke saluran Jalan Merak dan saluran  Jalan MT. Haryono dan 
    Jalan Cendrawasih kembali ke gedung bekas rumah sakit ke saluran Jalan 
    Merak, dan saluran dari Jalan Mpu Tantular di sebelah selatan ke utara masuk 
    ke dalam jalur Jalan Tawang.

d. Saluran tersier adalah saluran dari masing-masing plot ke saluran sekunder.

e. Instalasi pompa air yang terletak di pinggir Sungai Baru.

f. Pintu air di kolam retensi Tawang dan Sungai Baru. 

Sayangnya, saluran yang mengarah ke saluran primer, sekunder, dan tersier 
seperti yang disebutkan di atas tidak berfungsi dengan baik.



Kebijakan dan Peraturan - Peraturan

4
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Untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan tersebut pemerintah Kota 
Semarang juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 
Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Tata Bangunan Gedung.

Dalam konteks daerah, aturan untuk upaya pengurangan resiko bencana akan 
terkait dengan aturan tentang revitalisasi Kawasan Kota Lama yaitu:
a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Nomor 24 Tahun 2013 tentang Warisan 
    Budaya. 
b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RPJPD 
    (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Semarang Tahun 2005-
    2025).
c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang 
    Tahun 2010 -2015.
d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota 
    Semarang Tahun 2011 -2031.
e. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan 
    Gedung. 
f. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata 
    Bangunan dan Lingkungan Kota Lama. Salah satu mandat dari Peraturan 
    Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2003 adalah perlunya pembentukan 
    Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L).
g. Peraturan Walikota Kota Semarang No. 12 tahun 2007 tentang Pembentukan, 
    Struktur Organisasi dan Tata Kerja untuk Panitia Kota Lama Semarang yang 
    memberikan wewenang kepada BPK2L untuk mengimplementasikan 
    beberapa kewenangan konservasi dan revitalisasi kawasan Kota Lama 
    Disamping itu Peraturan Walikota juga menentukan tugas-tugas BPK2L untuk 
    mengelola, mengembangkan dan mengoptimalkan potensi daerah Kota Lama 
    melalui pelaksanaan konservasi, revitalisasi, pengawasan dan kontrol Kota 
    Lama Daerah.
h. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 tahun 2011 tentang Pengurangan 
    Pajak Bangunan untuk Bangunan Warisan Budaya.

Terkait strategi pengurangan resiko bencana, dalam membuat kebijakan dan 
perencanaan pelestarian Kawasan Kota Lama perlu studi-studi multi disiplin 
dan holistik dengan memperhitungan berbagai faktor termasuk pembangunan 
berkelanjutan, arkeologi, sejarah, arsitektur, teknik, sosiologi dan ekonomi. 
Disamping itu perlu dinyatakan dengan jelas prinsip tujuan rencana pelestarian 
serta hal-hal yang terkait dengan aspek legal, perhitungan administrasi dan 
keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dokumentasi kondisi area 
yang ada secara lengkap harus disediakan sebelum dilakukan intervensi apapun. 

Dalam kaitan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota Semarang: 
a. Menetapkan tindakan legislatif untuk menjamin perlindungan atau 
    penyelamatan Kawasan Kota Lama.
b. Menyiapkan survei detail Kawasan Kota Lama dan lingkungannya termasuk 

Kebijakan pengurangan resiko bencana di Kawasan Kota Lama bersumber pada dua aturan inti yaitu 
peraturan Cagar Budaya dan peraturan Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu terkait Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 
tentang Penanggulangan Bencana maka kebijakan pelestarian perlu dilakukan yang berupa perlindungan, 
pengamanan, dan penyelamatan sebelum kerusakan akibat bencana maupun ketika mengalami dampak 
akibat dari bencana. 
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    data arsitektur, sosial, ekonomi, budaya dan teknis.
c. Memastikan anggaran yang memadai terkait kebencanaan.
d. Mempercayakan tanggung jawab pelestarian dan pengurangan resiko bencana 
    Kawasan Kota Lama kepada BPK2L sebagai penanggung jawab.
e. Memberikan saran kepada penduduk dan mengembangkan program pendidikan 
    dan pelatihan terkait kebencanaan.
f. Menetapkan fungsi dan kegiatan di Kawasan Kota Lama yang harus cocok 
    dengan karakter kawasan bersejarah, dimana proses perencanaan pada lansekap 
    Kawasan Kota Lama membutuhkan perhitungan peluang dan risiko yang 
    menyeluruh untuk menjamin pembangunan yang seimbang.

Beberapa lembaga yang mungkin terlibat dalam pengelolaan Kawasan Kota Lama adalah Departemen 
Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota 
Semarang, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas 
Perhubungan, Kepolisian Pariwisata, Satuan Polisi Sipil, Unit Penanggulangan Bencana Kota 
Semarang, Dinas Hukum, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika, 
Palang Merah Indonesia, Polisi dan Polisi Militer. 

Strategi:
Kebijakan Perlindungan 
dan Konservasi KKLS

Kebijakan:
1. Meninjau kembali RTRW (Perda No. 14 Tahun 2011) dan RTBL 
    Kawasan Kota Lama (Perda No. 8 Tahun 2003).
2. Menyegerakan legalisasi terkait kebencanaan Kawasan Kota   
    Lama.
3. Menggunakan dokumen teknis sebagai guideline penanganan 
    permasalahan bangunan dan lingkungan, pengendalian / 
    pemanfaatan dan pelestarian KKLS.
4. Mensinergikan penanganan terhadap rawan bencana secara 
    menyeluruh.
5. Memprioritaskan penanganan pengelolaan air di KKLS 
    secara terintegrasi dan tuntas dengan kawasan sekitarnya.
6. Memanfaatkan sumber pendanaan dari luar yang disinergikan 
    dengan program penanganan masalah kebencanaan sebagai 
    upaya penyelamatan aset yang utama.
7. Memperkuat kewenangan dan mempertegas tugas pokok dan 
    fungsi kelembagaan terkait kebencaan di KKLS melalui payung 
    hukum yang jelas dan kuat.

Strategi:
Kebijakan Pengurangan 
Resiko Bencana KKLS

Kebijakan:
1.Meningkatkan kemampuan atau pengetahuan masyarakat.

a. Memperluas cara edukasi, baik untuk pemangku kebijakan 
    maupun masyarakat secara luas dengan cara tepat sasaran.
b. Memperkuat peran perguruan tinggi dan Tim Ahli Cagar 
    Budaya untuk mengedukasi masyarakat.
c. Menyediakan ruang-ruang promosi yang strategis untuk 
    penyampaian informasi.
d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan non 
    digital sebagai media.
e. Membuat sistem informasi khusus.
f.  Menggunakan dokumen teknis sebagai guideline.

2. Meningkatkan pelibatan masyarakat dan menciptakan wadah 
    bagi masyarakat/komunitas untuk berperan.
3. Memperkuat dan mensinergikan kerjasama antara pemerintah, 
    swasta dan masyarakat (komunitas).
4. Mensinergikan dan mensinkronkan program dan kegiatan 
    antar lembaga.



Kebahayaan

5



Pengembangan Strategi Pengurangan Resiko Bencana untuk Kawasan Kota Lama Semarang 37

Rencana aksi yang direkomendasikan:

• Meningkatkan pemahaman publik di semua 
  tingkat institusi pemerintah yang terkait dengan 
  kebijakan bencana.

o Peningkatan kesadaran dan pendidikan 
   tentang pencegahan dan kewaspadaan tanggap 
   banjir perlu didorong dengan mendidik dan 
   melakukan simulasi tanggap bencana terhadap 
   penghuni dan penjaga gedung.
o Pelatihan dan simulasi untuk masyarakat dan 
   pihak-pihak yang terkait dengan 
   penyelamatan dan rekonstruksi sebagai 
   bentuk respons terhadap warisan budaya 
   daerah Kota Lama.

• Meningkatkan kesadaran publik tentang tanggap 
   bencana.

• Meningkatkan kapasitas manajemen institusional
o Pelatihan dan simulasi untuk aparat dan 
   sukarelawan yang peduli terhadap isu-isu 
   perlindungan warisan budaya.
o Simulasi rutin dan latihan yang dilakukan 
   oleh pemangku kepentingan dengan 
   melibatkan partisipasi publik.
o Koordinasi institusional yang integratif dan 
   efektif.
o Penelitian ahli harus mengambil waktu 
   untuk mengajar sukarelawan (terkait dengan 
   pemerintah dan militer) karena proses dan 
   keterampilan yang tepat diperlukan.

• Mengembangkan dan memperkuat jaringan 
   antara organisasi manajemen bencana di tingkat 
   pusat dan daerah

o Pemerintah kota dan BPBD mengembangkan 
   strategi partisipasi masyarakat.
o Membangun komunitas berbasis sosial, 
   seperti pembentukan Desa Perkotaan 
   Siaga, Sekolah Laut, Sekolah Sungai, Forum 

BANJIR & ROB

Respon awal:

• Pemangku kepentingan yang terkait dalam  
   koordinasi BPK2L siap menerima laporan dan   
   pengaduan masyarakat.

• Melakukan koordinasi kelembagaan antara 
   Kepolisian, Badan Penanggulangan Bencana 
   Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja 

   Pengurangan Resiko Bencana (sebenarnya 
   sudah ada di beberapa desa perkotaan di 
   Semarang, tetapi tidak disadari di Kota Lama 
   yang terletak di Purwodinatan dan Desa 
   Tanjung Mas).
o Mengembangkan Forum Pengurangan 
   Resiko Bencana di Perkotaan, yang 
   merupakan forum yang menyatukan 
   stakeholders untuk meningkatkan komunikasi 
   dan koordinasi. 

• Menyiapkan peralatan penyelamatan seperti 
   perahu karet  dan membuat prosedur 
   penyelamatan (baik untuk masyarakat maupun 
   aset).

• Meningkatkan koordinasi mengembangkan 
   sistem peringatan dini sesegera mungkin kepada 
   masyarakat tentang kemungkinan bencana di 
   suatu tempat oleh lembaga yang relevan. 
   Ada empat hal yang perlu dikembangkan: 
   pengetahuan tentang resiko, layanan, diseminasi 
   dan responsif.

• Penyediaan infrastruktur yang tepat, seperti sirine 
   dan CCTV.

• Investor harus memasukkan pertimbangan resiko 
   bencana dalam analisis mereka pada biaya-
   dampak (pendekatan sistematis untuk 
   mempertimbangkan kelemahan / biaya dan 
   kekuatan / manfaat pada opsi yang tersedia).

Gambar 30. Banjir Kota Lama Semarang.
Sumber: www.bambangpriantono.files.wordpress.com.
Diakses 14 Oktober 2018.
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   dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) 
   serta relawan antisipasi bencana Kota Lama  yang 
   telah dilatih untuk tanggap pada bencana banjir, 
   terutama dalam mengamankan aset bangunan   
   cagar budaya.

• Petugas atau penjaga gedung segera memberi 
   tanda-tanda peringatan seperti membunyikan 
   sirine bencana banjir di Kawasan Kota Lama.

• Petugas menghidupkan pompa penyedot banjir di 
   Kali Baru Semarang.

• Melakukan pengalihan jalur sirkulasi kendaraan 
   melalui daerah yang tidak terkena banjir.

• Menyelamatkan penghuni bangunan untuk 
  dibawa ke tempat evakuasi melalui jalur
  evakuasi banjir, di Taman Srigunting, parkir Jl.
  Letjen Suprapto, atau parkir Jl. Branjangan.

• Penyelamatan barang berharga dari banjir pada 
   bangunan yang bisa dilakukan  oleh penghuni 
   bangunan dan petugas penanggulangan
   bencana banjir.

• Mempersiapkan ambulan dan Rumah Sakit 
   terdekat jika ada korban. 

Rencana aksi yang direkomendasikan:

• Meningkatkan kesadaran publik di semua tingkat
   institusi pemerintah yang terkait dengan
   kebijakan bencana.

• Sosialisasi-diseminasi rencana kerja Dinas 
   Pemadam Kebakaran terkait dengan Kota Lama

1) Meningkatkan kesadaran publik tentang/
    manajemen bencana.
2) Meningkatkan kapasitas manajemen 
     kelembagaan.

• Pelatihan dan simulasi untuk petugas bencana 
   dan sukarelawan yang peka terhadap masalah 
   perlindungan warisan budaya.

• Simulasi rutin dan latihan yang dilakukan oleh 
   pihak terkait dengan melibatkan masyarakat 
  (warga dan penjaga bangunan).

• Koordinasi kelembagaan dengan cara yang lebih
   integratif dan efektif.

• Para ahli harus meluangkan waktu untuk 
   mengajar sukarelawan (termasuk pemerintah 
   dan militer) karena proses dan keterampilan       
   yang  tepat diperlukan untuk hal ini:

1) mengembangkan dan memperkuat 
     jaringan antara organisasi manajemen 
     bencana baik di tingkat pusat dan daerah.
2) Pemerintah kota dan BPBD 
     mengembangkan strategi partisipasi 
     masyarakat.

• Menghindari penyimpanan sumber eksplosif 
  (gas) di dalam gedung.

• Mengetatkan izin bangunan baru yang tidak 
   memenuhi elemen keselamatan kebakaran.

• Menyediakan pemadam api aktif dan pasif di 
   daerah dengan potensi kebakaran tinggi dan 
   diperiksa dengan rutin.

KEBAKARAN
Gambar 31. Fire Fighters.
Sumber: www.pexels.com. Diunduh 14 Oktober 2018.
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• Menyediakan modul tentang kesiapan yang 
   mudah diakses oleh semua pihak yang terkait:

1) Pemantauan perkembangan ancaman dan 
     kerentanan masyarakat.
2) Mekanisme tanggap darurat bencana 
     kebakaran.

• Penyediaan dan persiapan bahan, barang dan 
   peralatan untuk pemulihan penuh infrastruktur.

• Persiapan tempat evakuasi.

• Instalasi dan pengujian sistem peringatan dini di  
   tingkat komunitas.

• Pemantauan berkala infrastruktur.

• Menyediakan nomor telepon penting (untuk 
   kondisi darurat).

Rencana aksi yang direkomendasikan:

• Peningkatan kesadaran masyarakat.

• Pemetaan kondisi air tanah dan jenis tanah.

• Water injection melalui sumur injeksi dan 
   pemanfaatan air hujan.

• Penegakan Peraturan (misalnya Peraturan Daerah 
   Nomor 14 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah 
   tentang Rencana Tata Ruang Wilayah/ RTRW).

• Penghijauan.

PENURUNAN MUKA TANAH

Respon awal:

Menjalankan prosedur yang sudah dipersiapkan 
pada saat mitigasi:

1) Masyarakat, penjaga gedung di Kawasan Kota 
    Lama melapor melalui aplikasi atau nomor   
    telepon darurat yang sudah dipersiapkan dan 
    disosialisasikan pada tahap mitigasi tentang 
    adanya bahaya kebakaran kepada BPK2L, 
    yang kemudian akan mengkoordinasikannya 
    dengan Dinas Pemadam Kebakaran,
    Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja,  
    warga Kota Lama yang telah dilatih untuk 
    tanggap pada bencana kebakaran.
2) Petugas atau penjaga gedung segera memberi 
    tanda-tanda peringatan seperti membunyikan 
    sirine bencana kebakaran  di Kawasan Kota 
    Lama.
3) Petugas keamanan / penjaga gedung/ 
    masyarakat setempat yang sudah terlatih 

     melakukan pertolongan pertama dengan 
     pemadaman api menggunakan APAR yang 
     ada pada bangunan.
4) Menyelamatkan penghuni bangunan untuk 
     dibawa ke tempat evakuasi melalui jalur 
     evakuasi.
5) Pembebasan jalan dari kerumunan 
     masyarakat untuk jalur pemadam kebakaran
6) Penyelamatan barang berharga pada 
     bangunan yang bisa dilakukan. 
7) Menelepon Rumah Sakit bila ada korban, 
     untuk dikirim ambulan. 
8) Ketika pemadam kebakaran datang, tim 
     relawan bencana membantu kelancaran 
     pemadaman kebakaran dalam bekerja 
     sampai api mati.

Gambar 32. Penurunan tanah.
Sumber: www.presscotland.com Diunduh 14 Oktober 2018.
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Rencana aksi yang direkomendasikan:

• Kebijakan partnership untuk skema pendanaan 
   (seperti misalnya CSR).

• Penguatan peran BPK2L sebagai koordinator, 
   yang lebih baik antar pemangku kepentingan 
   (SAR, Polisi, Pemadam Kebakaran, Dinas  
   Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata dan Budaya, 
   Dinas Perhubungan).

• Penelitian terkait penyebab pencurian dan 
   tindakan vandalisme lain serta penelitian terkait 
   penyediaan ruang publik untuk sarana kreativitas.

• Panduan teknis untuk pemeliharaan dan 
   penggunaan bangunan bersejarah agar tidak ada 
   lagi bangunan kosong yang tidak dihuni,   

VANDALISME

Respon awal:

Peningkatan koordinasi pada saat kejadian antara 
BPK2L, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian.

Jika vandalisme menyebabkan robohnya bangunan 
maka: 

1) Pertolongan pada korban dengan koordinasi 
     antara BPK2L, polisi, dan rumah sakit.

2) Penutupan jalan sementara dari akses 
     pengunjung Kawasan Kota Lama.

   sehingga bisa menjadi alat pengawasan baik 
   bagi bangunan itu sendiri maupun 
   lingkungan sekitarnya.

• Pelibatan masyarakat dan peningkatan 
   kapasitas (capacity building).

• Menyiapkan peralatan atau sistem untuk 
   monitoring dan reporting, misalnya membuat 
   aplikasi (apps) yang memudahkan 
   jangkauan laporan masyarakat kepada pihak 
   berwenang.

3) Koordinasi BPK2L, Kepolisian, Dinas 
     Perhubungan untuk penutupan jalan bila 
     dianggap perlu.

4) Pembersihan puing-puing bangunan bila 
     ada di jalanan.

5) Penyelamatan elemen bangunan yang 
    dianggap penting pada tempat yang aman 
    untuk tetap terawasi hingga waktu dipasang 
    kembali.

Gambar 33. Dinding Grafiti dengan Tangga Besi Tempa.
Sumber: www.pexels.com. Diunduh 14 Oktober 2018.
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• Sosialisasi dan diseminasi rencana kerja Dinas 
Kebakaran terkait Kota Lama Semarang.

• Pelatihan dan simulasi untuk petugas bencana, 
sukarelawan, penghuni, pengelola dan penjaga 
gedung. 

• Pelatihan dan simulasi menghadapi bencana 
kebakaran bagi penghuni, pengelola dan 
penjaga gedung.

• Menyingkirkan sumber explosif di dalam 
gedung.

• Menyediakan APAR dan dilakukan cek rutin.
• Persiapan tempat evakuasi.
• Menyediakan nomor telepon atau kontak 

penting yang bisa dihubungi dalam kondisi 
darurat.

KEBAKARAN

JANGKA PENDEK

• Simulasi tanggap bencana.  
• Penyediaan peralatan keselamatan.
• Pembuatan prosedur penyelamatan.
• Penyediaan sistem peringatan dini.  

BANJIR & ROB

• Water injection melalui sumur resapan.
• Penghijauan.

PENURUNAN MUKA TANAH

• Penyediaan media untuk menyalurkan ide-ide 
kreatif.

• Penguatan peran BPK2L sebagai koordinator 
dan kerjasamanya antar pemangku 
kepentingan.

VANDALISME
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• Koordinasi kelembagaan.
• Mengembangkan dan memperkuat jaringan 

antar organisasi manajemen bencana .
• Mengembangkan strategi partisipasi 

masyarakat.
• Menyediakan modul kesiagaan bencana.
• sosialisasi system peringatan dini di tingkat 

komunitas.
• Mengetatkan izin bangunan baru yang tidak 

memenuhi elemen keselamatan kebakaran.
• Investasi publik dan swasta pada biaya –

dampak.

• Perbaikan sistem jaringan listrik.
• Perbaikan dan penyediaan infrastruktur 

pemadam kebakaran.

JANGKA MENENGAH

• Meningkatkan kapasitas manajemen / 
koordinasi  institusional.

• Mengembangkan jaringan antar organisasi 
manajemen bencana.

• Mengembangkan forum Pengurangan Risiko 
Bencana dan komunitas siaga bencana.

• Memasukkan pertimbangan risiko bencana 
dalam analisis investasi publik dan swasta.             

JANGKA PANJANG

• Perbaikan sistem drainase kawasan dan 
sekitarnya.

• Revitalisasi kali Semarang dan sistem polder.
• Meningkatkan sistem resapan.
• Peningkatan kesadaran publik yang terus 

menerus tentang tanggap bencana.
• Menyediakan peraturan yang berkait dengan 

sistem dan pola pengambilan air tanah.

• Pemetaan kondisi air tanah dan jenis tanah.
• Penegakan peraturan yang ada.           

• Peningkatan Kesadaran Masyarakat.
• Meningkatkan pelayanan air kota.
• Pemasangan instalasi rain harvesting.

• Menyiapkan peralatan untuk monitoring dan 
reporting. 

• Pembuatan panduan teknis untuk 
pemeliharaan dan penggunaan bangunan 
bersejarah.

• Penelitian terkait penyebab perilaku 
vandalisme.

• Kebijakan partnership untuk skema pedanaan 
(CSR) untuk menyediakan ruang-ruang 
kreativitas / ruang publik.

• Pendidikan masyarakat.
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Penanganan lintas instansi yang melibatkan Pemerintah Kota dan pemangku 
kepentingan diperlukan.

Beberapa lembaga yang sangat mungkin terlibat dalam pengelolaan Kawasan Kota 
Lama termasuk Departemen Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Kota, Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, 
Dinas Pasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Kepolisian 
Pariwisata, Satuan Polisi Sipil, Unit Penanggulangan Bencana Kota Semarang, 
Dinas Hukum, Dinas Pemadam Kebakaran, Badan Meterologi, Klimatologi 
dan Geofisika, Palang Merah Indonesia, Polisi dan Polisi Militer. Peran lembaga 
bersama dengan para pemangku kepentingan perlu ditingkatkan dalam konteks 
Pengurangan Resiko Bencana. 

Peran Badan Pengelola Kawasan Kota Lama/ BPK2L yang merupakan badan  yang 
dibentuk oleh Walikota Semarang dengan tugas dan wewenang untuk  mengelola 
Kota Lama sangat penting dan penting. BPK2L berada di bawah dan  bertanggung 
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah/ Sekda. Dalam menjalankan 
fungsi dan tugasnya. BPK2L bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait. 
Pengelolaan dan keanggotaan badan bersifat sukarela, dan  organisasinya 
melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat,  yang sebagian besar 
didominasi oleh pengusaha dengan tujuan meningkatkan nilai kawasan investasi. 
Satu divisi dalam struktur organisasi BPK2L adalah bidang manajemen dan 
konstruksi dengan tugas dan wewenang rekomendasi perizinan. 

BPK2L sebagai satu-satunya lembaga independen dengan kewenangan untuk 
mengelola Kawasan Kota Lama harus bekerja sama dengan Pemerintah Kota.

BPK2L memiliki tugas, sebagai berikut: 
1. Melakukan konservasi yang meliputi perlindungan, pengembangan dan 
    pemanfaatan. 
2. Mewujudkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran publik, tentang 
    hak dan tanggung jawab dalam pengelolaan warisan budaya. 
3. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat memastikan bahwa 
    warisan budaya dapat dilindungi dan dimanfaatkan. 
4. Memberikan informasi dan promosi warisan budaya kepada masyarakat. 
5. Melakukan penanggulangan bencana dengan menyediakan dukungan untuk 
    daerah-daerah yang terkena bencana. 
6. Pengawasan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi, dan mengalokasikan 
    dana pelestarian warisan budaya.

Selain itu, bersama dengan Pemerintah Kota, BPK2L memiliki kewajiban yaitu:
1. Membangun pelestarian warisan budaya yang etis.
2. Koordinasi konservasi lintas sektoral.
3. Mengumpulkan data warisan budaya dan membangun konservasi warisan 
    budaya.

Tugas BPK2L

Pemangku Kepentingan

Kewajiban BPK2L
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BAGAN STRUKTUR  ORGANISASI BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTA 
LAMA SEMARANG
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Diagram 1. Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola KKLS (BPK2L).
Sumber: Dossier Pemerintah Kota Semarang. Tahun 2016.
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Nomor Telepon Darurat Kota Semarang

No. Nama Institusi Alamat Nomor Telepon
PEMERINTAHAN

1 Badan Pengelola Kawasan Kota Lama 
(BPK2L)

Jl. Taman Srigunting No. 3B. Kota Semarang, Jawa 
Tengah 50174. E-mail: info@bpk2l-semarang.com

2 Pemadam Kebakaran (DAMKAR) 113
(024) 7607076, (024) 760587

Pos Pemadam Kebakaran Barito 
Semarang

Rejosari, Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa 
Tengah 50125

(024) 7605871

Dinas Pemadam Kebakaran Kota 
Semarang  

Jl. Madukoro Raya No.6, Krobokan, Semarang Bar., 
Kota Semarang, Jawa Tengah 50144

(024) 7605871

Dinas Pemadam Kebakaran Kota 
Semarang  

Jl. Tanjung, No. 11-A, Sekayu, Semarang Tengah, 
Pandansari, Semarang, Kota Semarang, Jawa 
Tengah 50132

(024) 358-1424
(024) 354-1237
(024) 358-0528

3 Polrestabes Pleburan, Jl. Simpang Lima, Mugassari, Semarang 
Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50249

(024) 8444444,
(024) 8412891, 
(024) 8318498

Polsek Semarang Barat Jl. Ronggolawe Sel., Gisikdrono, Semarang Bar., 
Kota Semarang, Jawa Tengah 50149

(024) 7604153

Polsek Semarang Selatan Gg. XIV, Lamper Tengah, Semarang Sel., Kota 
Semarang, Jawa Tengah 50196

(024) 8454998, (024) 8315123

Polsek Semarang Tengah Jl. Brumbungan II No.42, Brumbungan, Semarang 
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50135

(024) 3545175

Polsek Semarang Timur Bugangan, Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa 
Tengah 50126

(024) 6716191

Polsek Semarang Utara Jl. Letjen Suprapto 45, Purwodinatan, Semarang 
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50137

(024) 3545162

4 PLN Jl. Pemuda No.93, Sekayu, Semarang Tengah, Kota 
Semarang, Jawa Tengah 50132

123, (024) 6717227

Pengaduan dan informasi PLN       (024) 290-123, (024) 354-7651
Pengaduan Gangguan Telepon 117

5 Telkom 147
6 Ambulan (Umum) 118, (024) 8413476

Ambulan Si Cepat Kota Semarang  (024) 1500-132
Konsultasi Dokter Online: 
081129000132

Ambulan Kecelakaan (024) 8313416
7 Pelayanan PDAM Randusari, Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa 

Tengah 50244
(024) 8315514

8 Badan Nasional Pencarian dan 
Pertolongan (BNPP) atau Kantor 
Search and Rescue (SAR)

Perumahan Permata Puri, Jl. Bukit Barisan Blok AIV 
No. 9, Bringin, Ngaliyan, Bringin, Ngaliyan, Kota 
Semarang, Jawa Tengah 50189

115,
(024) 762-8345, (024) 358002

9 Palang Merah Indonesia (PMI)  
Semarang

Jl. Mgr Sugiyopranoto No.35, Pendrikan Kidul, 
Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 
50245

(024) 3541237

10 Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Semarang

Kompleks Terminal Penggaron, Jalan Majapahit 
KM. 11, Plamongan Sari, Pedurungan, Plamongan 
Sari, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 
50194

(024) 6730212

11 Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Provinsi Jateng

Jl. Imam Bonjol No.1F, Dadapsari, Semarang Utara, 
Kota Semarang, Jawa Tengah 50188

(024) 3519904

12 Dinas Tata Ruang Kota Semarang Jalan Pemuda No.143, Sekayu, Semarang Tengah, 
Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa 
Tengah 50132

(024) 3513366
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No. Nama Institusi Alamat Nomor Telepon
13 Dinas Perhubungan Jl. Tambak Aji Raya No.5, Tambakaji, Ngaliyan, 

Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 
50185

(024) 8662389

14 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jl. Pemuda No.175, Sekayu, Semarang Tengah, 
Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa 
Tengah 50132

(024) 3513366

15 Dinas Perdagangan Kota Semarang Jl. Dokter Cipto No.115, Sarirejo, Semarang Timur, 
Sarirejo, Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa 
Tengah 50124

(024) 3544303

16 Dinas PU Bina Marga dan Cipta 
Karya Provinsi Jawa Tengah

Jl. Madukoro Blok AA-BB, Tawangmas, Semarang 
Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144

(024) 7613185

17 Kantor Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Jl. Siliwangi No.291, Kalibanteng Kulon, Semarang 
Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145

(024) 7609016

RUMAH SAKIT
18 Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Jl.Citarum No. 98, Mlatiharjo, Semarang Tim., Kota 

Semarang, Jawa Tengah 50121
(024) 3542224

19 Rumah Sakit Pantiwilasa Dr. Cipto Jl.Dokter Cipto No.50, Bugangan, Semarang Tim., 
Kota Semarang, Jawa Tengah 50123

(024) 3546040

20 Rumah Sakit St. Elisabeth Jl Kawi Raya No. 1, Candisari, Tegalsari, Candisari, 
Kota Semarang, Jawa Tengah 50614

Call Center : (024) 8310076

21 Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina Jl. Pandanaran No.24, Pekunden, Semarang 
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50134

Call Center : (024) 8442525

22 Rumah Sakit Sultan Agung Jl. Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk, 
Kota Semarang, Jawa Tengah 50112

(024) 6580019 atau 085 100 
412 424 (WA)

23 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Jl. DR. Sutomo No.16, Randusari, Semarang Sel., 
Kota Semarang, Jawa Tengah 50244

(024)8413476, (024) 290-200, 
(024) 841-4281

24 Rumah Sakit . Telogorejo JL Kiai Haji Ahmad Dahlan, Pekunden, Semarang 
Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50241

(024) 86466000,
0811-298-333

LAIN - LAIN
25 Emergency Number Semarang Call Center : 112
26 Informasi Lokal 108
27 LAPOR Walikota (LAPOR HENDI) SMS LAPOR HENDI ke 1780
28 Bandara Ahmad Yani Semarang Jl. Puad Ahmad Yani, Tambakharjo, Semarang 

Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50145
(024) 7607596

29 Stasiun Tawang Jl. Taman Tawang No.1, Tj. Mas, Semarang Utara, 
Kota Semarang, Jawa Tengah 50211

(024) 3544544, (024) 3511072, 
(024) 3582859

30 Stasiun Poncol Semarang  Jl. Imam Bonjol No.115 Semarang (024) 3544496, (024) 3556985, 
(024) 3585092

 TAKSI
31 Kosti (024) 7613333
32 Atlas (024) 6591717
33 New Atlas (024) 6591717
34 Blue Bird (024) 6701234
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Daftar Akronim
(list of acronyms)

APAR
Alat Pemadam Api Ringan 

BPBD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPK2L
Badan Pengelola Kawasan Kota Lama

CSR
Corporate Social Responsibility / Tanggung jawab Sosial Perusahaan

Perda
Peraturan Daerah

PRB (DRR)
Pengurangan Resiko Bencana (Disaster Risk Reduction)

PSDA
Pengelola Sumber Daya Air

RTBL
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

RTRW
Rencana Tata Ruang Wilayah

Satpol PP
Satuan Polisi Pamong Praja
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Catatan
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Catatan



Disaster Risk Reduction Strategy atau Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Kawasan Kota Lama 
adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana yang disebabkan oleh alam maupun manusia. 

Strategi ini bertujuan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan yang terlibat dan memberdayakan 
masyarakat yang tinggal di Kawasan Kota Lama Semarang melalui rencana pengelolaan yang lebih baik.
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