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ABSTRAK 

 

Budiyarto, Aries Bustami, 2013, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengendalian Rob 

Dan Banjir Dalam Penataan Ruang Di Kota Semarang Berdasarkan Perda No.14 

Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Fakultas Hukum, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Suhadi, S.H., M.Si. Pembimbing II, Rofi 

Wahanisa SH, MH. 

Kata Kunci: kebijakan, pengendalian rob dan banjir, Perda Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. 

 Rob dan banjir merupakan persoalan di Kota Semarang yang menjadi 

salah satu masalah Kota Semarang. Rencana tata ruang akan berjalan jika 

kebijakan tersebut dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 3 

peraturan daerah Kota Semarang No.14 Tahun 2011 tentang RTRW (Rencana 

Tata Ruang Wilayah). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Kebijakan 

apa sajakah yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan 

pengendalian rob dan banjir di Kota Semarang, 2) Bagaimanakah implementasi 

kebijakan penanganan pengendalian rob dan banjir oleh Pemerintah Kota 

Semarang.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan implementasi 

Pemerintah kota Semarang dalam menangani pengendalian rob dan banjir di Kota 

Semarang, Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis 

empiris dan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data 

yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa mengetahui kebijakan yang 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menangani pengendaliaan rob 

dan banjir berserta Implementasi sudah dilaksanakan maupun yang belum 

dilaksanakan dari kebijakan Pemerintah Kota Semarang sama hal nya dalam 

menangani pengendalian rob dan banjir di kota Semarang berdasarkan Peraturan 

daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Simpulan dari 

penelitian ini menunjukan bahwa Kebijakan dan implementasi Pemerintah Kota 

Semarang dalam mengendalikan rob dan banjir yang terdapat dalam Perda Nomor 

14 Tahun 2011 Kota Semarang, tentang rencana tata ruang wilayah di Kota 

Semarang belum optimal. Konsep penanganan yang baik tidak menjamin 

berhasilnya program penanganan rob dan banjir. Saran dalam penelitian ini 1) 

Peraturan yang mengatur  khusus rob dan banjir di kota Semarang belum ada 

masih ikut di dalam Perda Nomor 14 Tahun 2011 Kota Semarang, tentang rencana 

tata ruang wilayah, setidaknya ada peraturan khusus yang mengatur penanganan 

rob banjir di Kota Semarang. 2) Dinas seharusnya melakukan penyuluhan dan 

pendekatan pada masyarakat lebih intensif. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi 

dari berbagai kalangan yang cinta akan lingkungan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rencana tata ruang dalam penataan ruang Kota Semarang sangat penting. 

Karena rencana merupakan pedoman dalam penataan ruang, untuk berjalan 

lancarnya sebuah penataan ruang yang di harapkan baik dalam menangani 

masalah diperkotaan. Rencana tata ruang akan berjalan jika kebijakan tersebut 

dijalankan sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 3 peraturan daerah 

Kota Semarang No.14 Tahun 2011 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang 

Wilayah) bahwa, kebijakan dan strategi penataan ruang kebijakan penataan ruang 

di lakukan melalui : 

a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, 

b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, dan 

c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis. 

 Penataan ruang merupakan proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, 

dan pengendalian pemanfaatan ruang. Karena itu dalam proses penataan ruang 

tidak terbatas pada proses perencanaan saja. Tetapi juga meliputi aspek 

pemanfaatan yang merupakan wujud operasional rencana tata ruang serta proses 

pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam proses pengendalian pemanfaatan 

memiliki suatu pengawasan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan 
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agar tetap sesuai dengan Rencana tata ruang Wilayah (RTRW) dan tujuan 

penataan ruang wilayah. 

Semarang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah. Luas dan batas 

wilayah, Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 Km
2
. Secara administratif 

Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 

Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas 

yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km
2
 dan Kecamatan 

Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km
2
. Kedua Kecamatan tersebut terletak 

di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar 

wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan 

kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, 

dengan luas wilayah 5,93 Km
2 

diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan 

luas wilayah 6,14 Km
2
 . Batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat 

adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah 

selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa 

dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. Letak dan kondisi 

geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6
0
50’ – 7

0
10’ 

Lintang Selatan dan garis 109
0
35’ – 110

0
50’ Bujur Timur. Kota Semarang 

memiliki posisi geostrategis karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau 

Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat 

simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara, koridor Selatan ke arah Kota-

Kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal dengan 

koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan, 
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dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan 

Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, 

jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan) serta transportasi udara yang 

merupakan potensi bagi simpul transportasi regional Jawa Tengah dan Kota 

transit regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah 

kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah 

nasional bagian tengah. (www. Google /2009/03/23/ pdf gambaran umum kondisi 

kota semarang). 

Semarang berkembang menjadi Kota yang memprioritaskan pada 

perdagangan dan jasa. Berdasarkankan lokasinya, kawasan perdagangan dan jasa 

di Kota Semarang terletak menyebar dan pada umumnya berada di sepanjang 

jalan utama. Kawasan perdagangan modern, terutama terdapat di Kawasan 

Simpanglima yang merupakan pusat perekonomian Kota Semarang. Di kawasan 

tersebut terdapat setidaknya tiga pusat perbelanjaan, yaitu Matahari, Living Plaza 

(ex-Ramayana) dan Mall Ciputra, serta PKL-PKL yang berada di sepanjang 

trotoar. Selain itu, kawasan perdagangan jasa juga terdapat di sepanjang Jl 

Pandanaran dengan adanya kawasan pusat oleh-oleh khas Semarang dan 

pertokoan lainnya serta di sepanjang Jl Gajahmada.Kawasan perdagangan jasa 

juga dapat dijumpai di Jl Pemuda dengan adanya DP mall, Paragon City dan Sri 

Ratu serta kawasan perkantoran.Kawasan perdagangan terdapat di sepanjang Jl 

MT Haryono dengan adanya Java Supermall, Sri Ratu, ruko dan pertokoan. 

Adapun kawasan jasa dan perkantoran juga dapat dijumpai di sepanjang Jl 

Pahlawan dengan adanya kantor-kantor dan bank-bank. Belum lagi adanya pasar-
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pasar tradisional seperti Pasar Johar di kawasan Kota Lama juga menambah 

aktivitas perdagangan di Kota Semarang. (www.google/2009/03/23/ pdf gambaran 

umum kondisi Kota Semarang) 

Rob dan banjir merupakan salah satu masalah bagi warga Kota Semarang 

maupun masyarakat pengguna alat transportasi yang melalui daerah Kota 

Semarang, khususnya daerah Semarang Utara yang sering terkena rob dan banjir 

yang sering merasakan tidak nyaman dalam berkendara. Karena kendaraan akan 

cepat keropos terkena genangan air rob dan banjir, sedangkan dampak sosialnya 

seperti transportasi akan terhambat jalannya dan mengakibatkan perekonomian 

kurang lancar, serta wisatawan pun akan kurang tertarik datang ke Kota Semarang 

jika melewati daerah tersebut. Rob dan banjir merupakan persoalan di Kota 

Semarang yang menjadi masalah utama Kota Semarang. Ada perbedaan 

pengertian rob dan banjir, Rob adalah istilah lain untuk menyebutkan banjir 

pasang surut, kawasan tersebut memiliki ketinggian permukaan tanah yang lebih 

rendah dari pada permukaan air laut pada saat air laut pasang. Keadaan itu bersifat 

permanen. Artinya adalah banjir pasang surut rutin terjadi di kawasan itu dan 

diperlukan campur tangan manusia untuk menghindarinya. 

(http://wahyuancol.wordpress.com/2009/03/23/banjir pengertian penyebab, 

tanggal 16 oktober 2012 jam 20.45 WIB.) 

Fenomena rob dan banjir menjadi persoalan perekonomian, maka harus 

ada penanganan pengendalian dari pemerintah yang serius agar tidak berlarut-larut 

dalam keadaan Rob dan banjir yang terjadi di Kota Semarang. Karena saat ini 

belum ada peraturan daerah ataupun peraturan pemerintah yang menangani secara 

http://wahyuancol.wordpress.com/2009/03/23/banjir%20pengertian%20penyebab
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khusus mengenai rob dan banjir. Sehingga penulis berminat untuk menulis skripsi 

dengan judul“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENDALIAN ROB 

DAN BANJIR DALAM PENATAAN RUANG DI KOTA SEMARANG 

BERDASARKAN PERDA NO.14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA 

RUANG WILAYAH.” 

 

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Penelitian ini mengangkat dan mendeskripsikan peran dan tujuan 

Pemerintah Kota Semarang dalam menangani masalah pengendalian rob 

dan banjir di Kota Semarang, maka tentu banyak masalah-masalah yang 

perlu diidentifikasi, di antaranya yaitu:  

1. Peran Pemerintah dalam menangani pengendalian Rob dan Banjir 

di Kota Semarang. 

2. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam menangani 

pengendalian Rob dan Banjir di Kota Semarang. 

3. Implementasi pelaksanaan dalam menjalankan Kebijakan 

penanganan Rob dan Banjir di Kota Semarang. 

4. Masalah yuridis empiris yang menjadikan hambatan dalam 

pelaksanaan peran dan fungsi Pemerintah Kota Semarang dalam 

Menangani Rob dan Banjir di Kota Semarang. 

5. Upaya Pemerintah Kota dalam menangani Rob dan Banjir di Kota 

Semarang. 
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1.2.2 Batasan Masalah 

Agar arah penelitian ini lebih terfokus, tidak kabur dan sesuai 

dengan tujuan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk membatasi 

masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah : 

1. Kebijakan apasajakah yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang 

dalam penanganan rob dan banjir? 

2. Bagaimanakah implementasi kebijakan penanganan rob dan banjir 

oleh Pemerintah Kota Semarang? 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka permasalahan 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Kebijakan apa sajakah yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam 

penanganan pengendalian rob dan banjir? 

2. Bagaimanakah implementasi kebijakan penanganan pengendalian rob dan 

banjir oleh Pemerintah Kota Semarang? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah 

dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui peraturan-peraturan apakah yang sudah dibuat 

Pemerintah Kota Semarang untuk menangani masalah rob dan banjir. 

2. Untuk mengetahui kebijakan tersebut telah diterapkan dan dilaksanakan 

sesuai kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang. 
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3. Untuk mengkaji kebijakan pengaturan Hukum di Kota Semarang tentang 

kesesuaian  

4. Perda no.14 Tahun 2011 tentang RTRW 2011-2031 dalam kaitan 

penanganan rob dan banjir. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang hendak dicapai dengan penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara akademis penelitian ini berguna menambah pengetahuan 

dan wawasan penulis untuk mengetahui apa yang menjadi masalah 

masyarakat kota Semarang dalam menangani masalah rob dan banjir 

dalam segi hukum dan ditinjau dari peraturan-peraturan yang di buat 

pemerintah dalam pengendalian rob dan banjir di kota Semarang.  

2. Kegunaan Praktis 

Secara umum kegunaan praktis adalah: 

1. Bagi peneliti,penelitian ini berguna bagi peneliti untuk menambah 

dan memperdalam wawasan pengetahuan tentang hukum 

khususnya bidang hukum tata ruang. 

2. Berguna  bagi  pembuat  kebijakan  peraturan  Pemerintah Daerah  

bahwa  setiap adanya Undang-undang akan  direspon  oleh 

mayarakat terkait dengan rencana tata ruang daerah Kota 

Semarang. 
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3. Untuk memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para 

pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi 

pihak-pihak lain yang berkepentingan mengenai pengendalian rob 

dan banjir di Kota. 

1.6 Sistematika penulisan  

Penulisan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup 5 (lima) 

Bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: 

1.6.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas 

Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar  judul, lembar pengesahan, 

lembar pernyataan, lembar motto dan persembahan, kata pengantar, 

lembar abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran. 

1.6.2 BagianPokok Skripsi 

Bagian pokok skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan 

untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan 

pembahasan, dan penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang relevan 

dengan permasalahan yang ada. Tinjauan pustaka yang digunakan 

adalah rob dan banjir yaitu Pengertian rob dan pengertian banjir, 

sebab dan akibat banjir di kota Semarang, pengertian Penataan 

ruang, kebijakan dalam UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan 

ruang, Penataan ruang Perkotaan. Dasar hukum, 

pengertianPenataan ruang dalam perda no 14 tahun 2011. 

Kebijakan dalamperda no 14 tahun 2011 . 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang pengertian penelitian, jenis 

penelitian,  metode pendekatan, objek penelitian, populasi dan 

sampling, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan 

analisis data. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini meliputi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, 

dan pembahasan terkait masalah yang ada. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran bagi masyarakat dan pihak 

instansi terkait serta masyarakat yang terkena rob dan banjir di 

kota Semarang dalam menangani pengendalian rob dan banjir dari 

segi hukum . 
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1.6.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-

lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Rob dan Banjir 

2.1.1  Pengertian Rob  

Rob adalah istilah lain untuk menyebutkan banjir pasang surut. 

Kota Semarang adalah salah satu kota pesisir di Indonesia yang 

bermasalah dengan banjir pasang-surut. Apabila kita melihat banjir 

pasang-surut atau rob yang sering terjadi di suatu kawasan, satu hal yang 

penting dicatat adalah, bahwa kawasan tersebut memiliki ketinggian 

permukaan tanah yang lebih rendah daripada permukaan air laut pada saat 

air laut pasang. Keadaan itu bersifat permanen. Artinya adalah banjir 

pasang surut rutin terjadi di kawasan itu dan diperlukan campur tangan 

manusia untuk menghindarinya.(world press.com. 2 agustus 2012.22.45) 

2.1.2 Pengertian Banjir 

Banjir adalah aliran yang relatif tinggi, dan tidak tertampung oleh 

alur sungai atau saluran. Aliran yang dimaksud disini adalah aliran air 

yang sumbernya bisa dari mana aja. Dan air itu mengalir keluar dari sungai 

atau saluran karena sungai atau salurannya sudah melebihi kapasitasnya. 

Kondisi inilah yang disebut banjir. (www,wahyuancol.world press.com. 2 

agustus 2012 .22.45) 
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Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila tubuh air 

meluap dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah disekitarnya. 

Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak 

merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi. ( Istiati : 2008: 

11 ) 

Banjir di definisikan sebagai luapan air yang besar dari sebuah 

badan air yang sehingga menggenangi daerah sekitarnya yang pada hari-

hari biasa kering. Yang dimaksud badan air disini adalah tempat air  

berada, baik yang diam, bergerak ataupun mengalir. Jadi badan air bukan 

hanya sungai. Selokan, saluran, kanal, sungai,atau bendungan pun 

dikelompokkan sebagai badan air. Danau dan laut dapat pula dimasukkan 

ke dalamnya. ( Purwanto : 2008:4 ) 

2.1.3 Sebab dan Akibat Rob dan Banjir  

Terjadinya rob di wilayah pantai kota Semarang disebabkan oleh 

beberapa penyebab yaitu: pertama penurunan muka tanah/land subsidence 

dan kedua Perubahan penggunaan lahan wilayah pantai. Gejala penurunan 

permukaan tanah ini juga terjadi di wilayah Kota Semarang. 

Banjir di Kota Semarang disebabkan oleh luapan aliran air yang 

terjadi pada saluran atau sungai bisa terjadi dimana saja, ditempat yang 

tinggi maupun tempat yang rendah. Pada saat air jatuh kepermukaan bumi 

dalam bentuk hujan , dan air itu akan mengalir ketempat yang lebih rendah 

melalui saluran atau sugai dalam bentuk aliran permukaan sebagian akan 

masuk/meresap kedalam tanah dan sebagiannya lagi akan menguap ke 
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udara. Hampir setiap musim hujan di Kota Semarang terjadi banjir, baik 

dalam skala genangan yang besar maupun kecil. Sekecil apapun genangan 

air akan menimbulkan dampak negatif bagi warga Kota Semarang. 

Penyebab banjir dapat berasal dari limpahan air hujan maupun air pasang 

untuk daerah permukiman yang berada di tepian pantai. 

Akibat rob dan banjir di Kota Semarang adalah menimbulkan 

berbagai masalah misalnya perekonomian menjadi terhambat, seperti alat 

transportasi yang melewati daerah tersebut akan mudah rusak atau kropos 

alat transportasinya, warga yang berada pada lingkungan yang terkena rob 

tersebut akan terganggu kesehatannya . 

2.1.4 Faktor-faktor Penyebab Rob dan Banjir 

Faktor-faktor penyebab rob dan banjir antara lain:(kebijakan 

alternatif pelembagaan sistem polder, slide power point pemerintah kota 

semarang) 

a. Faktor hujan, 

b. Faktor rusaknya retensi Daerah Aliran Sungai (DAS), 

c. Faktor kesalahan perencanaan pembangunan sungai, 

d. Faktor kedangkalan sungai, 

e. Faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan 

prasarana, 

f. Faktor perilaku masyarakat/budaya. 
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2.2 Penataan Ruang  

2.2.1 Pengertian Penataan Ruang  

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.Penataan ruang 

bukan merupakan hal baru dalam pengaturan sistem penataan ruang kita. 

Dalam Pasal 4 Undang-undang No. 26 Tahun 2007  penataan ruang 

berbunyi, “Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi 

utama kawasan kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan 

nilai strategi kawasan.”Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang diklasifikasi penataan ruang sebagai berikut: 

1. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem yaituterdiri 

atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan 

2. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan fungsi utama kawasan 

yaitu kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya. 

3. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan wilayah administratif 

yaitu terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang 

wilayah propinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. 

4. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan kegiatan kawasan 

yaitu terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan 

ruang kawasan perdesaan. 

5. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan nilai strategis 

kawasan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis 
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nasional, penataan ruang kawasan strategis propinsi, dan penataan 

ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 

Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah propinsi, 

dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang 

dan komplementer. Yang dimaksud dengan komplementer adalah bahwa 

penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah propinsi, dan 

penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, 

bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam 

penyelenggaraannya. Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang 

wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang 

darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai 

satu kesatuan.Penataan ruang wilayah propinsi dan kabupaten/kota 

meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam 

bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Ruang laut 

dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan Undang-undang tersendiri. 

(Sumber: Sunardi, Workshop dan Temu Alumni Magister Perencanaan 

Kota dan Daerah UGM, 9 – 11 September 2004). 

Pentaan ruang sebagai suatu proses Perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang  dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan 

suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Untuk 

menciptakan suatu penataan ruang yang serasi harus memerlukan suatu 



 

 

 

 

16 

peraturan Perundang-undangan yang serasi pula diantara peraturan pada 

tinggi sampai pada peraturan pada tingkat bawah, sehingga terjadinya 

suatu koordinasi dalam penataan ruang. 

2.2.2 Kebijakan Pelaksanaan Perencanaan UU No 26 Tahun 2007 

Upaya pelaksanaan perencanaan penataan ruang yang bijaksana 

adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan 

hidup, dalam konteks penguasaan negara atas dasar sumber daya alam. 

Kewajiban negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan 

lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang 

dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa 

pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Untuk lebih 

mengoptimalkan konsep penataan ruang, maka peraturan-peraturan 

perundang-undangan telah banyak diterbitkan oleh pihak pemerintah, 

dimana salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur penataan 

ruang adalah Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

(Juniarso Ridwan: 2008: 23). 

2.2.3 Penataan Ruang Perkotaan 

Penataan ruang perkotaan adalah suatu sistem proses perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang 

dalam lingkup kawasan perkotaan. 

Penataan ruang Kota diatur dalam UU No 26. Tahun 2007 dalam : 
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1. Pasal 41 

 

(1) Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan 

pada:  

a. kawasan perkotaan yang merupakan bagian 

wilayah kabupaten; atau  

b. kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan 

yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah 

kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah 

propinsi. 

(2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dan huruf b menurut besarannya dapat 

berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan 

perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan 

metropolitan, atau kawasan megapolitan. 

(3) Kriteria mengenai kawasan perkotaan menurut 

besarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dengan peraturan pemerintah. 

 

2. Pasal 42 

 

(1) Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang 

merupakan bagian wilayah kabupaten adalah rencana 

rinci tata ruang wilayah kabupaten. 

(2) Dalam perencanaan tata ruang kawasan perkotaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

ketentuan Pasal 29, dan Pasal 30. 

 

3. Pasal 43 

 

(1) Rencana tata ruang kawasan perkotaan yang 

mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota 

pada satu atau lebih wilayah propinsi merupakan alat 

koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang 

bersifat lintas wilayah. 

(2) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berisi arahan struktur ruang dan pola ruang yang 

bersifat lintas wilayah administratif. 

 

4. Pasal 44 

 

(1) Rencana tata ruang kawasan metropolitan merupakan 

alat koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas 

wilayah. 

(2) Rencana tata ruang kawasan metropolitan dan/atau 

kawasan megapolitan berisi:  
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a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang 

kawasan metropolitan dan/atau megapolitan;  

b. rencana struktur ruang kawasan metropolitan yang 

meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan 

prasarana kawasan metropolitan dan/atau 

megapolitan; 

c. rencana pola ruang kawasan metropolitan 

dan/atau megapolitan yang meliputi kawasan 

lindung dan kawasan budi daya 

d. arahan pemanfaatan ruang kawasan metropolitan 

dan/atau megapolitan yang berisi indikasi 

program utama yang bersifat interdependen 

antarwilayah administratif; dan 

e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang 

kawasan metropolitan dan/atau megapolitan yang 

berisi arahan peraturan zonasi kawasan 

metropolitan dan/atau megapolitan, arahan 

ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan 

disinsentif, serta arahan sanksi. 

 

5. Pasal 45 

 

(1) Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang 

merupakan bagian wilayah kabupaten merupakan 

bagian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 

(2) Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang 

merupakan bagian dari 2 (dua) atau lebih wilayah 

kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah propinsi 

dilaksanakan melalui penyusunan program 

pembangunan beserta pembiayaannya secara 

terkoordinasi antarwilayah kabupaten/kota terkait. 

 

6. Pasal 46 

 

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan 

yang merupakan bagian wilayah kabupaten 

merupakan bagian pengendalian pemanfaatan ruang 

wilayah kabupaten. 

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan 

yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah 

kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah propinsi 

dilaksanakan oleh setiap kabupaten/kota. 

(3) Untuk kawasan perkotaan yang mencakup 2 (dua) 

lembaga pengelolaan tersendiri, pengendaliannya 

dapat dilaksanakan oleh lembaga dimaksud. 
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7. Pasal 47 

 

(1) Penataan ruang kawasan perkotaan yang mencakup 2 

(dua) atau lebih wilayah kabupaten/kota dilaksanakan 

melalui kerja sama antardaerah. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan ruang 

kawasan perkotaan diatur dengan peraturan 

pemerintah. 

 

 

2.3 Penataan Ruang Kota Semarang Terhadap Pengendalian Rob 

dan Banjir 

2.3.1 Dasar Hukum 

Peraturan-peraturan yang terkait dalam dalam rangka pengendalian 

rob dan banjir adalah: 

1. Undang-undang No 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. 

2. Undang-undang No 14 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang. 

3. Undang-undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

4. Undang-undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 

5. Peraturan Daerah No 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Semarang. 

6. Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan 

Air. 

7. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan 

Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum 

Kepada Daerah. 
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8. Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 

9. Keputusan Presiden No 32/1990 Tentang Pengelolaan Kawasan 

Lindung. 

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 39 Tahun 1989 Tentang 

Pembagian Wilayah Sungai. 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 63 Tahun 1993 Tentang 

Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah 

Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai. 

12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 239 Tahun 1987 Tentang 

Pedoman Umum Pembagian Tugas, Wewenang Dan Tanggung 

Jawab Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Drainase Kota. 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri  No 179 Tahun 1996: Pedoman 

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelolaan SDA 

14. Peraturan Walikota Kota Semarang No. 060/89 Tahun 2010 

Tentang Badan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Polder 

Banger. 

15. Surat Keputusan Walikota Semarang No 050/111 Tahun 2010 

Tentang Penetapan Keanggotaan Badan Pengelola Polder Banger. 

2. 4 Pengertian Penataan Ruang berdasarkan Perda No.14 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, tercantum pada 

Perda No.14 Tahun 2011 pada pasal 1 angka 12. Tentang Penataan Ruang 
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mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh 

pemerintah dengan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan 

penataan ruang, pelaksanaan hak dan kewajiban, serta peran serta 

masyarakat sangat diperlukan untuk memperbaiki mutu perencanaan, 

membantu terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang 

yang telah ditetapkan, serta mentaati keputusan-keputusan dalam rangka 

penertiban pemanfaatan ruang. 

Mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang, 

diatur dalam perda no.14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah, 

meliputi berbagai aspek sebagai berikut. 

(1)  Hak Masyarakat dalam Penataan Ruang 

1. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

2. Mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah 

(RTRW), rencana tata ruang kawasan (RTRK), melalui 

pelaksanaan lokakarya dan sarasehan. 

3. Menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang 

sebagai akibat dari penataan ruang. 

4. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang 

dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan 

yang sesuai dengan rencana tata ruang. 
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(2) Kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang 

1. Menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas ruang lebih 

ditekankan pada keikut sertaan masyarakat untuk lebih 

mematuhi dan mentaati segala ketentuan normatif yang 

ditetapkan dalam rencana tata ruang, dan mendorong 

terwujudnya kualitas ruang yang lebih baik. 

2. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya pada proses perencanaan 

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan mentaati rencana tata ruang 

yang telah ditetapkan. 

2.5 Kebijakan Penataan Ruang dalam Perda No.14 Tahun 2011   

Berpijak pada Perda Nomor 14 Tahun 2011, Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Semarang, memiliki kebijakan yang diatur dalam. 

Bab II tujuan kebijakan dan srategi dari pasal 2 sampai dengan pasal 8. 

Tujuan penataan ruang Perda Nomor 14 Tahun 2011, tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang adalah terwujudnya Kota 

Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang 

aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.  

Adapun kebijakan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan 

penataan ruang meliputi: 

A. Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang.  

Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud 

meliputi: 
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a. pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan 

perdagangan dan jasa berskala internasional;  

b. peningkatan aksesbilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan,  dan  

c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana 

sarana umum.  

Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat 

kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional meliputi: 

a. menetapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang. 

b. mengembangkan pelayanan pelabuhan laut dan bandar udara 

sebagai pintu gerbang nasional. 

c. mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional 

berskala internasional. 

d. mengembangkan kegiatan pendidikan menengah kejuruan, 

akademi, dan perguruan tinggi. 

e. mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya, dan,  

f. mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran. 

Strategi peningkatan aksesbilitas dan keterkaitan antar pusat 

kegiatan meliputi:  

a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi 

kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota.  

b. mengembangkan jalan lingkar dalam (inner ring road) jalan 

lingkar tengah (middle ring road), jalan lingkar luar (outer ring 

road), dan jalan radial.  
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c. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung 

tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota.  

d. mengembangkan sistem transportasi massal. 

e. mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal 

angkutan umum dalam kota, sub terminal angkutan umum. 

f. mengembangkan terminal barang yang bersinergi dengan 

pelabuhan laut, dan, 

g. meningkatkan integrasi sistem antar modal.  

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem 

prasarana sarana umum meliputi: 

a. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai 

fungsi kawasan dan hirarki pelayanan.  

b. mengembangkan sistem prasarana energi.  

c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi 

pada kawasan pertumbuhan ekonomi. 

d. mengembangkan prasarana sumber daya air.  

e. meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik-

teknik yang berwawasan lingkungan.  

f. meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum.  

g. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah, dan  

h. mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.  
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A. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang,  

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi  kebijakan 

dan strategi pengelolaan kawasan lindung, dan kebijakan dan strategi 

pengembangan kawasan budidaya. Kebijakan pengelolaan kawasan 

lindung meliputi : 

a. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung.  

b. pelestarian kawasan cagar budaya, dan 

c. peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional 

di seluruh wilayah Kota. 

Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung 

meliputi: 

a. mengembalikan dan mengatur penguasaan tanah sesuai peruntukan 

fungsi lindung secara bertahap untuk Negara.  

b. meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung, 

dan,  

c. menetapkan kawasan yang memiliki kelerengan di atas 40 % 

(empat puluh persen) sebagai kawasan yang berfungsi lindung. 

Strategi pelestarian kawasan cagar budaya meliputi: 

a. meningkatkan nilai kawasan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur 

tinggi, dan  

b. mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki 

nilai sejarah.  
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Strategi peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang 

proporsional di seluruh wilayah Kota meliputi: 

a. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada. 

b. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi. 

c. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat 

kota.  

d. mengembangkan kegiatan agroforestry di kawasan pertanian lahan 

kering yang dimiliki masyarakat.  

e. mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau, 

dan  

f. mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam 

penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.  

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi: 

a. pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya 

dukung dan daya tampung. 

b. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien, dan  

c. pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai.  

Strategi pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai 

dengan daya dukung dan daya tampung meliputi: 

a. mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di kawasan 

bagian atas. 

b. mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota, dan  

c. membatasi pengembangan kawasan industry. 
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Strategi perwujudan pemanfaatan ruang kota yang kompak dan 

efisien meliputi: 

a. mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di 

kawasan pusat kota, dan  

b. mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak dan efisien 

dengan sistem insentif dan disinsentif.  

Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai meliputi : 

a. mengelola dan mengembangkan reklamasi pantai yang mendukung 

kelestarian lingkungan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat. 

b. mengembangkan kolam tampung air dan tanggul pantai untuk 

menanggulangi potensi banjir dan rob. dan  

c. melakukan penghijauan kawasan pantai. 

B. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis. 

Kebijakan pengembangan kawasan strategis meliputi : 

a. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi. 

b. pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup; 

dan  

c. pengembangan kawasan strategis sosial budaya 

Strategi pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi 

meliputi : 

a. menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan 

kegiatan utama perdagangan jasa berskala internasional, dan  
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b. mengatur pemanfaatan kawasan sekitar pelabuhan untuk 

mendorong perannya sebagai pintu gerbang manusia dan barang.  

Strategi pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan 

hidup meliputi : 

a. mengembangkan sistem pengendali banjir dan sumber air baku. 

b. mengatur pemanfaatan kawasan reklamasi dengan memadukan 

perlindungan lingkungan dan pengembangan kawasan, dan  

c. meningkatkan nilai ekonomi dan nilai sosial kawasan tanpa 

mengganggu fungsi utama kawasan.  

Strategi pengembangan kawasan strategis sosial budaya meliputi: 

a. memelihara dan melestarikan kawasan bangunan bersejarah. 

b. mengembangkan pemanfaatan bangunan dalam rangka pelestarian, 

dan  

c. pengembangan kegiatan kepariwisataan.  

Kebijakan-kebijakan penataan ruang kota merupakan basis dari 

segala kebijakan pengembangan fisik kota, sebab hampir semua aspek 

pemanfaatan ruang kota harus berpijak pada Tata Ruang kota yang telah 

ditetapkan. Mengingat strategisnya aspek kebijakan ini bagi 

perkembangan fisik kota, maka diharapkan kebijakan ini sebaiknya 

mampu mengakomodasi semua potensi kota baik secara internal maupun 

eksternal, sehingga arah pembangunan kota tidak meninggalkan elemen 

potensi dalam setiap tahap pembangunan. 
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2.6   Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar Hukum 

1. Pancasila 

2. UUD 1945  

3. UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

4. UU No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah 

5. UU No.23 Tahun 1993 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

6. UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air 

7. Perda Kota Semarang  No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah. 

 

Bagaimana implementasi yang 

dilakukan Pemerintah Kota Semarang 

dalam penanganan rob dan banjir? 

 

Kebijakan apa sajakah yang dilakukan 

Pemerintah Kota Semarang dalam 

penanganan rob dan banjir? 

 

Yuridis Empiris 

1. Studi 

kepustakaan 

2. Wawancara 

3. Dokumentasi 

 

Penangananpeng

endalian rob dan 

banjir di Kota 

Semarang  

Dalam RTRW,Penataan Kota 

Semarang dapat menangani dan 

mengendalikan banjir dan robdi  

kota Semarang. 

kebijakan, strategi dan upaya mengatasi masalah rob dan banjir ke depan 

1. Pola pikir upaya mengatasi masalah rob dan banjir 

2. Good governance dalam mengatasi masalah rob dan banjir  

3. Penanganan masalah banjir-rob di kota Semarang 

4. Kebijakan dan strategi mengatasi masalah rob dan banjir 

5. Upaya yang bersifat teknis(pembangunan sistem polder, pembangunan banjir 

kanal, pembangunan waduk, pembuatan sistem drainase,normalisasi kali,dll) 

6. Upaya yang bersifat nonteknis (meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat tentang lingungan sehat) 
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Penjelasan 

a. Input (Input)  

Peneliti mendasarkan penelitian ini pada dasar-dasar hukum yaitu 

Pancasila, UUD 1945, UU No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, UU 

No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, UU No.23 Tahun 1993 Tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.7 Tahun 2007 Tentang Sumber Daya Air, 

Perda Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah.Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metodeyuridis empiris karena 

penelitian ini digunakan untuk memperoleh data primer dan menemukan 

kebenaran dengan teliti yaitu tentang bagaimana kebijakan dalam pengendalian 

rob dan banjir itu telah dilaksanakan oleh pemerintah kota Semarang. 

b. Proses (Process) 

Yang kemudian dasar-dasar hukum tersebut dijadikan sebagai landasan dalam 

penelitian tentangkebijakan dalam pengendalian rob dan banjir serta implementasi 

yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang dalam menangani masalah 

pengendalian Rob dan banjir di Kota Semarang. Penulis melakukan penelitian 

dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi, terkait dengan 

pengendalian rob dan banjir berdasar rencana tata ruang wilayah (RTRW).  

Kebijakan apa yang telah dilakukan pemerintah Kota Semarang dalam menangani 

masalah tersebut. 
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c. Tujuan (Output) 

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kebijakan yang telah 

dilakukan pemerintah dalam menangani masalah rob dan banjir di Kota 

Semarang.Dalam implementasinya penelitian ini melihat tentang kebijakan 

tersebut sudah/belumya kebijakan tersebut dilakukan.oleh Pemerintah Kota 

Semarang. 

d. Manfaat (Outcome) 

Kerangka pemikiran diatas mencoba memberikan gambaran selengkapnya 

mengenai alur berfikir dalam menemukan jawaban dari permasalahan rob dan 

banjir di Kota Semarang. Dari manfaat yang di peroleh dalam penelitian ini adalah 

agar mengetahui baik dari segi yuridis bahwasannya Pemda dalam melakukan 

kebijakan tersebut sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota Semarang.Agar 

menjadikan Kota Semarang berbasis kewilayahan dan menjadikan good 

governance dan sejahtera, serta menciptakan Kota Semarang yang bebas dari rob 

dan Banjir. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana dengan 

penelitian ini tidak menggunakan angka-angka melainkan pendekatan yang 

dilakukan langsung turun kelapangan, wawancara, dan analisis data.Penelitian 

kualitatif membangun teori dari data atau fakta- fakta yang ada. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Bodgan dan Taylor 

dalam Basrowi.&  Suwandi: 21). 

 

3.2 Metode Pendekatan 

Metode pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris karena 

penelitian ini digunakan untuk memperoleh data primer dan menemukan 

kebenaran dengan teliti yaitu tentang bagaimana kebijakan dalam pengendalian 

rob dan banjir itu telah dilaksanakan oleh pemerintah kota Semarang. 

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang tidak hanya ditinjau dari 

kaidah-kaidah hukum saja, tetapi juga meninjau bagaimana pelaksanaannya 

mengingat masalah yang diteliti adalah permasalahan keterkaitan antara faktor 

yuridis dan empiris (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988:125). 
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Sesuai dasar penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu 

mendeskripsikan tentang peran kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam 

menangani rob dan banjir, dalam langkah yang diambil pemerintah untuk 

menjalankan peraturan yang berlaku untuk masalah rob dan banjir di Kota 

Semarang. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam 

penelitian kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif (dapat diubah sesuai dengan 

latar penelitian). Fokus penelitian pada dasarnya adalah “Masalah pokok yang 

bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya 

melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya” (Moleong, 2009: 97). 

Sesuai dengan pokok permasalahan,  maka fokus dari penelitian ini yaitu : 

1. Kebijakan apa sajakah yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam 

penanganan rob dan banjir? 

2. Bagaimanakah implementasi kebijakan penanganan rob dan banjir oleh 

Pemerintah Kota Semarang? 

 

3.4 Lokasi Penelitian 

Penulis  melakukan penelitian secara langsung ke Instansi atau badan yang 

berwenang dengan masalah yang diteliti. Lokasi yang ditentukan penulis yaitu 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Litbang Kota 

Semarang/Badan Penelitian Dan Pengembangan Kota Semarang. 
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3.5 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder : 

1. Data primer 

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati dan diwawancarai (Moleong, 2002: 112).Sumber data primer 

diperoleh peneliti melalui pengamatan langsung yang didukung dengan 

melakukan wawancara. Adapun wawancara yang dilakukan yaitu terhadap 

responden dan dengan informan. 

Informan adalah “Orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian” (Moleong, 2009: 

132). Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

(1) Kasubid Litbang tata ruang ruang dan sarana prasarana wilayah 

Bappeda Kota Semarang. 

Responden adalah“Seseorang atau individu yang akan memberikan 

respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti” (Fajar dan 

Akhmad, 2009: 174).  Responden dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Kasubid Litbang tata ruang ruang dan sarana prasarana wilayah 

Bappeda Kota Semarang. 
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2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh berupa data 

tertulis. Dilihat dari sumber data, bahan tambahan dan dari sumber tertulis 

bagi atas sumber buku, majalah, literatur, karya ilmiah, artikel-artikel dan 

dokumen resmi (Moleong, 2002: 112). 

 

3.6 Teknik pengumpulan data 

Penelitian yang baik harus dilakukan sesuai dan tepat sasaran terhadap 

objek yang memiliki pokok permasalahan. Ada beberapa teknik pengumpulan 

data yang dilakukan penulis yaitu: 

3. Wawancara/interview 

Wawancara/inetrview merupakan percakapan secara langsung yang 

dilakukan peneliti atau pewawancara (interviewer) terhadap responden 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan data yang 

akurat. 

Alat yang digunakan yaitu pedoman wawancara yang memuat 

pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman ini digunakan untuk menghindari 

keadaan kehabisan pertanyaan dan metode ini digunakan untuk mendapat 

informasi yang ada dengan jawaban yang sebenar-benarnya dan sejujur-

jujurnya dan berkaitan dengan sikap dan pandangannya.Tanya jawab 

secara lisan tentang masalah-masalah yang ditanyakan dengan pedoman 

pada daftar pertanyaan tentang masalah tersebtu. 
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Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan wawancara ini adalah 

wawancara berencana (berpatokan). Dimana sebelum dilakukan 

wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan 

teratur. Pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun 

dan tidak menyimpang dari apa yang telah ditentukan (Burhan Ashofa, 

2004:96). 

Wawancara ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui 

jawaban-jawaban para responden dan informan dengan lebih dalam 

tentang gambaran umum mengenai rencana tata ruang Kota Semarang 

terkait dengan kebijakan penanganan rob dan banjir di Kota 

Semarang.Informan dalam penelitian ini adalah Kasubid Litbang tata 

ruang ruang dan sarana prasarana wilayah Bappeda Kota Semarang. 

4. Studi kepustakaan (library research) 

Studi kepustakaan (library research) merupakan teknik 

mengumpulkan data dengan cara membaca buku-buku dan literatur yang 

dapat dijadikan pedoman dalam penulisan skripsi. Dengan metode ini 

peneliti dapat pula membandingkan keadaan teori dengan keadaan 

sebenarnya. 

5. Dokumen 

Dokumen merupakan data yang diperoleh secara khusus melalui 

macam-macam instansi dan Badan Pemerintahan dll. Hasil yang didapat 

dari metode ini merupakan data pendukung yang diperoleh untuk 

mengetahui bagaimana pengendalian rob dan banjir dalam penataan ruang 
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wilayah kota Semarang.cara pengumpulan data dokumentasi ini juga bisa 

melalui benda-benda tertulis seperti buku, majalah, notulen, rapat serta 

catatan harian dalam melakukan kegiatan pencatatan terhadap data yang 

ada di Badan Penelitian Dan Pengembangan  (Litbang) Bappeda (Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah). 

3.7 Analisis data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang dituliskan dalam 

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya 

(Lexy J.Moleong, 2002: 190).  Langkah-langkah dalam analisis data tersebut 

adalah reduksi data, dalam reduksi data hal yang dilakukan adalah membuat 

abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan 

pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. 

Setelah melakukan pengumpulan data langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data, data yang terkumpul tersebut akan dianalisis secara kualitatif 

sehingga mendapatkan data yang bermutu dan berkualitas. Dalam hal ini setelah 

bahan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali data yang telah diterima 

terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang 

diterima. Data tersebut selanjutnya dianalisis dan akan menghasilkan peraturan 

yang bisa menangani rob dan banjir dari segi hukum. 
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BAB IV 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Kota Semarang. 

Kota Semarang adalah jantung kota di Propinsi Jawa Tengah. Secara 

administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan ada 177 

Kelurahan. Dari 16 kecamatan yang ada, terdapat 2 kecamatan yang mempunyai 

wilayah terluas yaitu adalah “Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati, 

dengan luas wilayah 54,11 Km
2
 dan dengan luas wilayah 57,55 Km

2
. Sedangkan 

di Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 Km
2
,. 

(Sumber:http//semarangkota.go.id/cms/kondisi%20umum.pdf di unduh 24 Juni 

jam 19:00 ) 

Letak dan kondisi geografis di Kota Semarang memiliki posisi astronomi 

di antara garis 6050
º
 – 7010

º
 lintang selatan dan garis 109035

º
– 110050

º
 Bujur 

Timur. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis (mudah di jangkau) karena 

berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau jawa, dan merupakan koridor 

pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni 

koridor pantai utara, koridor selatan ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten 

Magelang, surakarta yang di kenal dengan koridor merapi-merbabu, koridor timur 

ke arah Kabupaten Demak/Grobogan, dan barat menuju Kabupaten Kendal. 

Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Kota Semarang sangat 

http://semarangkota.go.id/cms/kondisi%20umum.pdf
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berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transportasi darat (jalur 

kereta api dan jalan) serta transportasi udara yang merupakan potensi bagi simpul 

transportasi regional Jawa Tengah dan kota transit regional Jawa Tengah. Posisi 

lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar jawa, 

secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah. Seiring dengan 

adanya perkembangan kota, Kota Semarang berkembang menjadi kota yang 

memfokuskan pada perdagangan dan jasa. Berdasarkan lokasinya kawasan 

perdagangan dan jasa di Kota Semarang terletak menyebar dan pada umumnya 

berada di sepanjang jalan-jalan utama. Kawasan perdagangan modern, terutama 

terdapat di kawasan Simpanglima yang merupakan urat nadi perekonomian Kota 

Semarang. Di kawasan tersebut terdapat setidaknya tiga pusat perbelanjaan, yaitu 

Matahari, dan Mall Ciputra, serta PKL yang berada di sepanjang trotoar. Selain 

itu, kawasan perdagangan jasa juga terdapat di sepanjang Jl Pandanaran dengan 

adanya kawasan pusat oleh-oleh khas Semarang dan pertokoan lainnya serta di 

sepanjang Jl. Gajahmada. Kawasan perdagangan jasa juga dapat di jumpai di Jl 

Pemuda dengan adanya DP Mall, Paragon City dan Sri Ratu serta kawasan 

perkantoran. Kawasan perdagangan terdapat di sepanjang Jl MT Haryono dengan 

adanya Java Supermall, Sri Ratu, ruko dan pertokoan. Adapun kawasan jasa dan 

perkantoran juga dapat di jumpai di sepanjang Jl. Pahlawan dengan adanya 

kantor-kantor dan bank-bank. Kawasan kota lama adanya pasar-pasar tradisional 

seperti pasar Johar. (http://semarangkota.go.id/cms/kondisi%20umum.pdf di 

unduh 24 Juni  2012 jam 19:00). 

http://semarangkota.go.id/cms/kondisi%20umum.pdf
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Secara geografi Kota Semarang, letak Daerah Aliran Sungai yang masuk 

ke lokasi rencana Tanggul Lepas Pantai ada 21 DAS dengan rincian 6 DAS 

termasuk katagori besar dan 15 DAS katagori kecil dan umumnya berada di 

wilayah kota Semarang yang meliputi beberapa kecamatan yaitu Tugu, Ngaliyan, 

Mijen, Semarang Barat, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Timur, 

Gayamsari, Genuk, Pedurungan, Gajah Mungkur, Candi, Gunung Pati, 

Banyumanik dan Tembalang, sedangkan lokasi tersebut berada pada koordinat 60 

55
º
34

ºº
 LS – 70 07

º
04

ºº
 LS dan 1100 16

º
20

ºº
 BT – 1100 30

º
29

ºº
 BT. Sedangkan 

secara administratif letak lokasi kota Semarang ini berbatasan dengan beberapa 

wilayah kabupaten, antara lain yaitu : 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa 

2) Sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Kendal 

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Semarang 

4) Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Demak 

(http://semarangkota.go.id/cms/kondisi%20umum.pdf di unduh 24 Juni  2012 jam 

19:00).  

  Kota Semarang juga terdiri dari 2 bagian yaitu kota bawah dan kota atas, 

Batas kota bawah dan Kota atas berada pada Kecamatan Candisari. Di Kecamatan 

Candisari ada kelurahan Candi yang ikut Semarang bawah dan Kelurahan 

Jatingaleh ikut semarang atas. Kota bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri 

dari pasir dan lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak di gunakan untuk jalan, 

permukiman atau perumahan, halaman, kawasan industri, tambak, empang dan 

persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, 

http://semarangkota.go.id/cms/kondisi%20umum.pdf
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perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan 

perikanan. (http://semarangkota.go.id/cms/kondisi%20umum.pdf di unduh 24 Juni  

2012 jam 19:00).  

  Dataran rendah ini dikenal dengan sebutan kota bawah. Kawasan kota 

bawah seringkali dilanda banjir, dan di sejumlah kawasan, banjir ini disebabkan 

luapan air laut atau rob. Di sebelah selatan merupakan dataran tinggi, yang 

dikenal dengan sebutan kota atas, di antaranya meliputi Kecamatan Candi, Mijen, 

Gunungpati, Tembalang dan Banyumanik. Pusat pertumbuhan di Semarang 

sebagai pusat aktivitas dan aglomerasi penduduk muncul menjadi kota kecil baru, 

seperti di Semarang bagian atas tumbuhnya daerah Banyumanik sebagai pusat 

aktivitas dan aglomerasi penduduk Kota Semarang bagian atas menjadikan daerah 

ini cukup padat. Fasilitas umum dan sosial yang mendukung aktivitas penduduk 

dalam bekerja maupun sebagai tempat tinggal juga telah terpenuhi. Banyumanik 

menjadi pusat pertumbuhan baru di Semarang bagian atas, dikarenakan 

munculnya perumahan di daerah ini. Dahulunya Banyumanik hanya merupakan 

daerah sepi tempat tinggal penduduk Semarang yang bekerja di Semarang bawah. 

Namun saat ini daerah ini menjadi pusat aktivitas dan pertumbuhan baru di Kota 

Semarang, dengan dukungan infrastruktur jalan dan aksessibilitas yang terjangkau 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang, kamis, 29 november 2012,19.10). 

 

 

 

 

http://semarangkota.go.id/cms/kondisi%20umum.pdf
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Gambar 1:  PETA STRUKTUR RUANG KOTA SEMARANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : RTRW kota Semarang 

(slide power point Litbang Bappeda Kota Semarang, Pengelolahan sumber daya 

air dan konsep penanganan banjir Kota Semarang). 
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Gambar 2: wilayah genangan banjir kota semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: slide power point Litbang Bappeda Kota Semarang, Pengelolahan 

sumber daya air dan konsep penanganan banjir Kota Semarang. 

Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c 

meliputi : 

a. Kecamatan Gajahmungkur, 

b. Kecamatan Gayamsari, 

c. Kecamatan Ngaliyan, 

d. Kecamatan Tugu, 

e. Kecamatan Semarang Barat, 
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f. Kecamatan Semarang Tengah, 

g. Kecamatan Semarang Utara, 

h. Kecamatan Semarang Timur, 

i. Kecamatan Pedurungan, dan 

j. Kecamatan Genuk. 

Foto 1: Kota Semarang dalam keadaan banjir. 

 

Seperti gambar foto diatas daerah Semarang Utara ,lokasi kota lama 

diambil pada tanggal 4 februari 2013, karena hujan terjadi banjir. Ancaman 

musiman ini terjadi apabila tubuh air meluap dari saluran yang ada dan 

menggenangi wilayah disekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling 

sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun 
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ekonomi karena resapan drainase yang kurang baik dalam pengendalian rob dan 

banjir. 

Gambar 3: Wilayah genangan rob Kota Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: slide power point Litbang Bappeda Kota Semarang, Pengelolahan sumber daya air dan konsep penanganan banjir 

Kota Semarang. 

Kawasan rawan bencana rob sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a 

meliputi: 

a. Kecamatan Semarang Barat, 

b. Kecamatan Semarang Tengah, 

c. Kecamatan Semarang Utara, 

d. Kecamatan Semarang Timur, 

e. Kecamatan Genuk, 

f. Kecamatan Gayamsari, dan 
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g. Kecamatan Tugu. 

 

Foto 2: Kota Semarang dalam keadaan rob. 

 

Seperti gambar foto diatas daerah Semarang Utara ,lokasi kota 

lama diambil pada tanggal 4 februari 2013  terjadi rob. Kawasan tersebut 

memiliki ketinggian permukaan tanah yang lebih rendah daripada 

permukaan air laut pada saat air laut pasang. Keadaan itu bersifat 

permanen. karena resapan drainase yang kurang baik dalam pengendalian 

rob dan banjir. Terjadinya rob di wilayah pantai kota Semarang 

disebabkan oleh beberapa penyebab yaitu: pertama penurunan muka 

tanah/land subsidence dan kedua Perubahan penggunaan lahan wilayah 
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pantai. Gejala penurunan permukaan tanah ini juga terjadi di wilayah Kota 

Semarang. 

Berdasarkan wawancara dengan Kasubid Litbang Tata Ruang dan Sarana 

Prasarana Wilayah Bappeda Kota Semarang Nik Sutiyani ( wawancara tanggal 18 

Desember 2012 jam 13.00 WIB) mengatakan bahwa: 

“Dalam Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW yang terkandung 

dalam pasal 4 angka 4 huruf h, mengembangkan sistem prasarana drainase 

secara terpadu. Telah dilaksanakan tetapi memang Kota Semarang 

memiliki masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh adanya 

genangan rob dan banjir. Hal ini disebabkan kota Semarang memiliki 

kontur yang relatif datar sehingga menyulitkan drainase dalam 

mengalirkan air ke daerah perkotaan, apalagi pada saat air laut pasang. 

Akibat banjir ini kualitas lingkungan dan kehidupan rnasyarakat secara 

drastis menurun, selain itu adanya kecenderungan sernakin meluasnya rob 

dengan frekuensi yang meningkat, memerlukan penanggulangan yang 

tepat optimal. Untuk ini pemerintah kota Semarang pada Tahun 2000 telah 

membangun Polder untuk mengatasi rob dan banjir.” 

 

Telah dijelaskan dalam Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW yang 

terkandung dalam pasal 4 angka 4 huruf h, mengembangkan sistem prasarana 

drainase secara terpadu, yang telah dilaksanakan dengan memmperpaiki sistem 

drainase  Kota Semarang guna mengatasi rob dan banjir di Kota Semarang. 

Meskipun kerusakan akibat rob dan banjir terus terjadi di Kota Semarang. 

Pemerintah Kota Semarang terus mengembangkan sistem prasarana drainase 

tersebut agar Semarang bebas dari rob dan banjir, walapun hal itu membutuhkan 

waktu yang lama. 

Berdasarkan wawancara dengan dinas pengelolahan sumber daya air dan 

energi sumber mineral, bidang tata air, Bapak Kumbino (wawancara tanggal 8 

Januari 2013 jam 14.00 WIB) mengatakan bahwa: 
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“Banjir sebenarnya merupakan fenomena alam yang terjadi dimana-mana. 

Banjir yang terjadi di Kota Semarang bisa diklasifikasikan menjadi tiga 

yaitu banjir kiriman, banjir lokal dan akibat pasang air laut atau dikenal 

dengan istilah rob. Masalah rob dan banjir sudah bertahun-tahun menjadi 

masalah yang menimpa masyarakat kecamatan semarang utara, kecamatan 

semarang timur, kecamatan genuk, dan sebagian kecamatan semarang 

barat. Hal ini disebabkan adanya penurunan permukaan tanah pada 

wilayah Kota Semarang Bagian Bawah, khususnya di dekat pantai. 

Adanya pengambilan air melalui sumur artetis menambah percepatan 

penurunan tanah di daerah pantai, disamping adanya tanah aluvial yang 

mudah bergerak serta makin sedikitnya rawa dan tambak di laut Jawa 

sebagai tempat penampungan air pasang.” 

 

Telah dijelaskan bahwa Masalah rob dan banjir sudah bertahun-tahun 

menjadi masalah yang menimpa masyarakat kecamatan semarang utara, 

kecamatan semarang timur, kecamatan genuk, dan sebagian kecamatan semarang 

barat yang daerah tesebut terdapat dalam Perda Nomor 14 taahun 2011 tentang 

RTRW, pasal 73 kawasan rob dan pasal 75 kawasan banjir . Hal ini disebabkan 

adanya penurunan permukaan tanah pada wilayah Kota Semarang Bagian Bawah, 

khususnya di dekat pantai. Adanya pengambilan air melalui sumur artetis 

menambah percepatan penurunan tanah di daerah pantai, disamping adanya tanah 

aluvial yang mudah bergerak serta makin sedikitnya rawa dan tambak di laut Jawa 

sebagai tempat penampungan air pasang yang  merupakan factor penyebab rob 

dan banjir di Kota Semarang. 

 

4.1.2  Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Mengendalikan rob dan 

Banjir. 

Undang-undang Penataan Ruang yang merupakan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga 

merupakan landasan dalam menangani rob dan banjir.Serta Undang-undang 
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Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, juga 

merupakan landasan hukum dalam menangani rob dan banjir. Peraturan Walikota 

Semarang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Prosedur tetap tata cara pelaksanaan 

penanganan bencana di wilayah Kota Semarang. 

Kebijakan Pemerintah dalam penanganan  rob dan banjir di Kota 

Semarang terdapat dalam Perda kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah. Yang diantaranya terdapat pada pasal 4, pasal 6 . 

pasal 8 , pasal 34, pasal 36. Pasal 37. Pasal 45, pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 

49, pasal 50, pasal 52, pasal 72, pasal 73 pasal 75, pasal 118. Pasal yang 

terkandung dalam pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 

Tahun 2011 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang terkait rob dan 

banjir yaitu: 

Pasal 4. Angka 4, huruf h. berbunyi: “mengembangkan sistem prasarana drainase 

secara terpadu”. 

 Pasal 6. Angka (4) Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: Mengelola dan 

mengembangkan reklamasi pantai yang mendukung kelestarian lingkungan dan 

keberlanjutan penghidupan masyarakat mengembangkan kolam tampung air dan 

tanggul pantai untuk menanggulangi potensi banjir dan rob dan melakukan 

penghijauan kawasan pantai. 

Pasal 8. Angka (3) Strategi pengembangan kawasan strategis daya dukung 

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : 

a. mengembangkan sistem pengendali banjir dan sumber air baku, 
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b. mengatur pemanfaatan kawasan reklamasi dengan memadukan 

perlindungan lingkungan dan pengembangan kawasan, dan 

c. meningkatkan nilai ekonomi dan nilai sosial kawasan tanpa 

mengganggu fungsi utama kawasan. 

Pasal 34. Angka (1) Rencana pengembangan sistem prasarana air baku dan irigasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi : 

a. penanganan terhadap daerah aliran sungai (DAS), 

b. penanganan terhadap daerah irigasi (D.I), dan 

c. pengembangan waduk dan embung. 

Pasal 34. Angka (2) Rencana penanganan terhadap daerah aliran sungai (DAS) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan kualitas daerah 

aliran sungai pada Wilayah Sungai Jratunseluna meliputi: 

a. DAS Lintas Kabupaten/Kota: 

1. DAS Banjir Kanal Barat. 

2. DAS Banjir Kanal Timur. 

3. DAS Babon. 

b. DAS Dalam Kota : 

1. DAS Mangkang Kulon, 

2. DAS Mangkang, 

3. DAS Mangkang Wetan, 

4. DAS Beringin, 

5. DAS Randugarut, 

6. DAS Boom Karanganyar, 
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7. DAS Tapak, 

8. DAS Tugurejo, 

9. DAS Jumbleng, 

10. DAS Silandak/ Tambakharjo, 

11. DAS Siangker, 

12. DAS Tawang/ Karangayu, 

13. DAS Semarang/ Asin, 

14. DAS Baru, 

15. DAS Tenggang, 

16. DAS Sringin. 

Pasal 34. Angka (4) Rencana pengembangan waduk dan embung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : 

a. rencana pengembangan waduk terdapat pada sub sistem drainase Sungai 

Banjir Kanal Barat meliputi : 

1. Waduk Jatibarang dengan luas kurang lebih 127 (seratus dua puluh 

tujuh) hektar berada di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen, 

Kelurahan Kandri dan Jatirejo Kecamatan Gunungpati. 

2. Waduk Kripik dengan luas kurang lebih 230 (dua ratus tiga puluh) 

hektar berada di Kelurahan Sadeng, Kelurahan Sukorejo, 

Kelurahan Sekaran, Kelurahan Kalisegoro dan Kelurahan 

Pongangan Kecamatan Gunungpati. 

3. Waduk Mundingan dengan luas kurang lebih 203 (dua ratus tiga) 

hektar berada di Kelurahan Jatibarang, Kelurahan Purwosari dan 
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Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen dan Kelurahan 

Cepoko,Kecamatan Gunungpati, dan 

4. Waduk Garang dengan luas kurang lebih 64 (enam puluh empat) 

hektar berada di Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunungpati dan 

Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik. 

b. rencana pengembangan embung pada sub sistem drinase sungai meliputi : 

1. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Mangkang 

meliputi : Embung Wonosari di Kelurahan Wonosari, Embung 

Tambakaji di Kelurahan Tambakaji, Embung Bringin di Kelurahan 

Bringin dan Kelurahan Gondoriyo, Embung Kedungpane di 

Kelurahan Kedungpane dan Embung Wates di Kelurahan Wates. 

2. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Plumbon 

meliputi Embung Ngadirgo di Kelurahan Ngadirgo 

3. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Silandak 

meliputi Embung Purwoyoso di Kelurahan Purwoyoso dan 

Embung Bambankerep di Kelurahan Bambankerep. 

4. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Madukoro 

meliputi Embung Madukoro di Kelurahan Tawangmas, 

5. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Semarang Indah 

meliputi Embung Semarang Indah di Kelurahan Krobokan, 

6. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Banjir Kanal 

Timur meliputi Embung Sambiroto I di Kelurahan Sambiroto, 

Embung Sambiroto II di Kelurahan Sambiroto, Embung Jangli di 
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Kelurahan Jangli dan Embung Mangunharjo di Kelurahan 

Mangunharjo, dan 

7. rencana embung pada Sub Sistem Drainase Sungai Babon meliputi 

Embung Bulusan di Kelurahan Bulusan, Embung Undip di 

Kelurahan Tembalang, Embung Gedawang di Kelurahan 

Gedawang dan Embung Rowosari di Kelurahan Rowosari, 

Pasal 36. Rencana penanganan rob dan banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 

33 huruf c meliputi: 

a. pengembangan kolam tampung air di Kecamatan Semarang Utara 

b. pengembangan tanggul pantai di Kecamatan Tugu, Kecamatan 

Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan 

Genuk. 

c. normalisasi aliran sungai di seluruh wilayah Kota Semarang. 

d. penanganan kawasan terbangun di Kecamatan Gunungpati, 

Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan, dan 

e. peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh wilayah Kota 

Semarang. 

Pasal 37. Rencana pengembangan sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e meliputi : 

a. rencana sistem persampahan, 

b. rencana sistem penyediaan air minum, 

c. rencana sistem pengelolaan air limbah, 

d. rencana sistem drainase, 
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e. rencana jaringan jalan pejalan kaki, dan 

f. rencana jalur dan ruang evakuasi bencana. 

Pasal 45. Rencana sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

37 huruf d meliputi : 

a. sistem drainase Mangkang, 

b. sistem drainase Semarang Barat, 

c. sistem drainase Semarang Tengah, dan 

d. sistem drainase Semarang Timur. 

Pasal 46. Angka (1) Sistem Drainase Mangkang sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 45 huruf a memiliki luas daerah aliran sungai kurang lebih 9.272 (Sembilan 

ribu dua ratus tujuh puluh dua) hektar. 

Pasal 46. Angka (2) Sistem Drainase Mangkang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas 2 (dua) sub sistem meliputi : 

a. Sub Sistem Sungai Mangkang dengan luas kurang lebih 4.372 

(empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua) hektar terdiri dari Sungai 

Mangkang Kulon, Mangkang Wetan dan Plumbon, dan 

b. Sub Sistem Sungai Bringin dengan luas kurang lebih 4.900 (empat 

ribu sembilan ratus) hektar terdiri dari Sungai Bringin, Sungai 

Randugarut, Sungai Karanganyar dan Sungai Tapak. 

Pasal 47. Angka (1) Sistem Drainase Semarang Barat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45 huruf b memiliki luas daerah aliran sungai kurang lebih 3.104 

(tiga ribu seratus empat) hektar. 
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Pasal 47. Angka (2) Sistem Drainase Semarang Barat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari 4 (empat) sub sistem meliputi : 

a. Sub Sistem Sungai Tugurejo dengan luas kurang lebih 733 (tujuh 

ratus tiga puluh tiga) hektar meliputi Sungai Jumbleng, Sungai 

Buntu, Sungai Tambak Harjo dan Sungai Tugurejo, 

b. Sub Sistem Sungai Silandak dengan luas kurang lebih 926 

(Sembilan ratus dua puluh enam) hektar, 

c. Sub Sistem Sungai Siangker dengan luas kurang lebih 1.022 

(seribu dua puluh dua) hektar meliputi saluran Madukoro, Sungai 

Tawang, Sungai Karangayu, Sungai Ronggolawe dan Sungai 

Siangker, dan 

d. Sub Sistem Bandar Udara Ahmad Yani dengan luas kurang lebih 

424 (empat ratus dua puluh empat) hektar adalah Saluran Lingkar 

Selatan Barat yang meliputi Sungai Selinga, Sungai Simangu, 

Sungai Tawang dan Sungai Banteng yang merupakan kawasan 

drainase semi tertutup. 

Pasal 48. Angka (1) Sistem Drainase Semarang Tengah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44 huruf c memiliki luas daerah aliran sungai kurang lebih 22.307 

(dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh) hektar. 

Pasal 48. Angka (2) Sistem Drainase Semarang Tengah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) sub sistem meliputi : 

a. Sub Sistem Sungai Banjir Kanal Barat dengan luas kurang lebih 

2.005 (dua ribu lima) hektar meliputi Sungai Kripik, Sungai Kreo 
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dan Sungai Garang terletak di Kota Semarang dan Kabupaten 

Semarang, 

b. Sub Sistem Sungai Bulu dengan luas kurang lebih 94 (Sembilan 

puluh empat) hektar meliputi Saluran Jl. Hasanudin, Saluran Jl. 

Brotojoyo, Saluran Panggung Kidul dan Saluran Bulu Lor, 

c. Sub Sistem Sungai Semarang dengan luas kurang lebih 1.352 

(seribu tiga ratus lima puluh dua) hektar, 

d. Sub Sistem Sungai Simpang Lima dengan luas kurang lebih 340 

(tiga ratus empat puluh) hektar, 

e. Sub Sistem Sungai Banger dengan luas kurang lebih 524 (lima 

ratus dua puluh empat) hektar. 

f. Sub Sistem Sungai Bandarharjo dengan luas kurang lebih 302 (tiga 

ratus dua) hektar, 

g. Sub Sistem Sungai Asin dengan luas kurang lebih 282 (dua ratus 

delapan puluh dua) hektar, dan 

h. Sub Sistem Sungai Baru dengan luas kurang lebih 186 (seratus 

delapan puluh enam) hektar. 

Pasal 49. Angka (1) Sistem Drainase Semarang Timur sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 44 huruf d memiliki luas daerah aliran sungai kurang lebih 31.043 

(tiga puluh satu ribu empat puluh tiga) hektar. 

Pasal 49. Angka (2) Sistem Drainase Semarang Timur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) sub sistem meliputi : 
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a. Sub Sistem Banjir Kanal Timur dengan luas kurang lebih 3.705 

(tiga ribu tujuh ratus lima) hektar meliputi Sungai Candi, Sungai 

Bajak, Sungai Kedungmundu dan Saluran Bulu Lor, 

b. Sub Sistem Sungai Tenggang dengan luas kurang lebih 1.138 

(seribu seratus tiga puluh delapan) hektar, 

c. Sub Sistem Sungai Sringin dengan luas kurang lebih 1.527 (seribu 

lima ratus dua puluh tujuh) hektar, 

d. Sub Sistem Sungai Babon dengan luas kurang lebih 12.715 (dua 

belas ribu tujuh ratus lima belas) hektar meliputi Sungai Gede, 

Sungai Meteseh, Sungai Jetak dan Sungai Sedoro, dan 

e. Sub Sistem Sungai Pedurungan dengan luas kurang lebih 1.077 

(seribu tujuh puluh tujuh) hektar. 

Pasal 50 Pengaturan sistem drainase Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Daerah. 

Pasal 52. Angka (1) Jalur evakuasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 

huruf f berupa jalan yang direncanakan sebagai jalur pelarian dari bencana alam 

menuju ruang evakuasi. 

Pasal 52. Angka (2) Rencana jalur evakuasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

meliputi : 

a. Rencana jalur evakuasi bencana banjir meliputi : 

1. Jalan Mangkang Kulon-Mangunharjo, 

2. Jalan Urip Sumoharjo, 

3. Jalan Baru Kunting, 
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4. Jalan KRT Wongsonegoro, 

5. Jalan Walisongo, 

6. Jalan Tambak Aji Raya, 

7. Jalan Siliwangi, 

8. Jalan Raya Semarang-Boja, 

9. Jalan Jenderal Gatot Subroto, 

10. Jalan Jenderal Sudirman, 

11. Jalan RE Martadinata, 

12. Jalan Anjasmoro, 

13. Jalan Madukoro Raya, 

14. Jalan Kokrosono, 

15. Jalan Indraprasta, 

16. Jalan Brotojoyo, 

17. Jalan Sultan Hasanudin, 

18. Jalan Imam Bonjol, 

19. Jalan Pemuda, 

20. Jalan Empu Tantular, 

21. Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, 

22. Jalan Letnan Jenderal Suprapto, 

23. Jalan Raden Patah, 

24. Jalan Pattimura, 

25. Jalan Citarum, 

26. Jalan Dr. Cipto, 
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27. Jalan Soekarno-Hatta, 

28. Jalan Kaligawe, 

29. Jalan Muktiharjo, dan 

30. Jalan Wolter Monginsidi, 

Pasal 72. Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 

huruf e meliputi : 

a. kawasan rawan bencana rob, 

b. kawasan rawan abrasi, 

c. kawasan rawan bencana banjir, 

d. kawasan rawan bencana gerakan tanah dan longsor, dan 

e. kawasan rawan bencana angin topan. 

Pasal 73. Angka (1) Kawasan rawan bencana rob sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 72 huruf a meliputi : 

a. Kecamatan Semarang Barat, 

b. Kecamatan Semarang Tengah, 

c. Kecamatan Semarang Utara, 

d. Kecamatan Semarang Timur, 

e. Kecamatan Genuk, 

f. Kecamatan Gayamsari, dan 

g. Kecamatan Tugu. 

Pasal 73. Angka (2) Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana rob meliputi : 

a. pembuatan kolam penampung air, 
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b. pengembangan stasiun pompa air pada kawasan terbangun untuk 

mengurangi genangan rob, 

c. pengerukan saluran drainase hingga sampai muara sungai, 

d. pembuatan tanggul pantai, 

e. peningkatan rekayasa teknis pada lokasi tertentu, seperti 

pembuatan bangunan pemecah ombak, tanggul, kolam retensi dan 

kanal limpasan, dan 

f. penghijauan kawasan pantai. 

Pasal 75. Angka (1) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 72 huruf c meliputi : 

a. Kecamatan Gajahmungkur, 

b. Kecamatan Gayamsari, 

c. Kecamatan Ngaliyan, 

d. Kecamatan Tugu, 

e. Kecamatan Semarang Barat, 

f. Kecamatan Semarang Tengah, 

g. Kecamatan Semarang Utara, 

h. Kecamatan Semarang Timur, 

i. Kecamatan Pedurungan, dan 

j. Kecamatan Genuk. 

Pasal 75. Angka (2) Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana banjir meliputi  

a. menetapkan tingkat bahaya banjir permasing-masing kawasan, 
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b. memindahkan bangunan dan atau rumah yang ada di kawasan 

rawan banjir permanen, dan  

c. melakukan pengerukan saluran drainase dan sungai. 

Pasal 118. Angka (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan 

bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi: 

a. peraturan zonasi pada kawasan rawan rob meliputi: 

a. diizinkan bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan 

kawasan, dan 

b. diizinkan rekayasa teknis pada lokasi tertentu, seperti pembuatan 

bangunan pemecah ombak, tanggul, kolam retensi dan kanal 

limpasan. 

c. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan banjir meliputi: 

a. penetapan batas dataran banjir, 

b. bangunan diarahkan pada bangunan yang adaptasi dengan 

permasalahan kawasan, dan 

c. diizinkan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat 

mengenai kawasan rawan bencana banjir. 

Dengan penjelasan dari pasal-pasal diatas dapat di simpulkan bahwa Perda 

nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, merupakan pasal 

yang terkait dalam kebijakan penanganan rob dan banjir di Kota Semarang. Pasal 

tersebut di gunakan Pemerintah kota semarang untuk menangani masalah rob dan 

banjir yang ada di Kota Semarang. 
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Kebijakan Pemerintah dalam penanganan rob dan banjir di Kota Semarang 

dalam surat keputusan kepala badan pelayanan perijinan terpadu Kota Semarang, 

Nomor 640/19 tentang penetepan lokasi untuk kolam retensi polder banger seluas 

± 10 Ha (sepuluh hektar) di lokasi lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) 

yang terletak di kelurahan kemijen kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. 

Dalam Surat keputusan tersebut berisikan tentang menetapkan kolam retensi 

polder banger seluas ± 90.007 M² (Sembilan piluh ribu tujuh meter persegi) dan 

disposal Area seluas ± 10 Ha (sepuluh hektar) di lokasi lokasi lahan milik PT. 

Kereta Api Indonesia (PT.KAI) yang terletak di kelurahan kemijen kecamatan 

Semarang Timur Kota Semarang. 

Dalam pelaksanaan pembagunan kolam retensi polder banger harus 

mempertimbangkan ha-hal sebagai berikut: terdapat beberapa jalur pipa minyak 

tanah milik pertamina melintas dibagian tengah kolam retensi dari arah utara ke 

selatan. Perhatian khusus terhadap pipa-pipa ini harus diberikan selama 

pekerjaaan  pengerukan kolam, kontraktor harus berkonsultasi dengan seksama 

dengan Pertamina sebelum memulai pekerjaan pengerukan.Tanah yang dikeruk 

dari kolam tidak beracun dan dapat digunakan kembali untuk material pengisi 

tanpa larangan. Untuk material kerukan yang dipertimbangkan tidak bisa 

digunakan sebagai material pengisi maka material kerukan tersebut harus di buang 

ke lokasi pembuangan akhir. Dalam pelaksanaan pembagunan tidak boleh 

melebihi dari luas yang ditentukan. 
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Foto 3: lokasi lahan PT.KAI yang di gunakan untuk sistem polder. 

 

 

Berdasarkan wawancara dengan Kasubid Litbang Tata Ruang dan Sarana 

Prasarana Wilayah Bappeda Kota Semarang Nik Sutiyani ( wawancara tanggal 18 

Desember 2012 jam 13.00 WIB) mengatakan bahwa: 

“Bahwa dalam rencana  penanganan rob dan banjir Pemerintah Kota 

Semarang, membuat Kebijakan yang tercantum dalam Surat Keputusan 

kepala badan pelayanan perijinan terpadu Kota Semarang, Nomor 640/19 

tentang penetepan lokasi untuk kolam retensi polder banger seluas ± 10 Ha 

(sepuluh hektar) di lokasi lahan milik PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) 

yang terletak di kelurahan kemijen kecamatan Semarang Timur Kota 

Semarang. Beberapa sistem Polder sederhana sudah diaplikasikan di Kota 

Semarang diantaranya sub-sistem Bulu drain, Tanah Mas dan Tawang. 

Namun sistem tersebut belum optimal berfungsi diantaranya karena 

permasalahan daya tampung kolam retensi, kondisi saluran dan kapasitas 

pompa, serta kelembagaan pengelolaan sistem Polder tersebut.” 
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Telah dijelaskan bahwa  dalam penanganan rob dan banjir Pemerintah 

Kota Semarang, membuat Surat keputusan kepala badan pelayanan perijinan 

terpadu Kota Semarang Nomor 640/19 yang berisikan tentang pembuatan polder 

,dimana dalam membuat polder tersebut membutuhkan lokasi lahan.dan lahan 

tersebut milik PT.KAI. Maka Pemerintah Kota Semarang melakukan perjanjian 

dengan PT.KAI. Dengan ketentuan sewa berdasarkan surat perjanjian Nomor 

PT.KAI: 205/P/HK/DG/2011, Pemkot Semarang Nomor: 590/77. Dengan isi 

perjanjiansebagai berikut: obyek sewayang dipergunakan untuk tujuan pembuatan 

polder secara keseluruhan memiliki luas ± 139.000 m² yang terletak di kelurahan 

kelurahan kemijen kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. Jangka waktu 

sewa 5 tahun. Dengan harga sewa atas obyek sewa adalah berdasarkan 

perhitungan sewa tanah non komersial sebesar Rp. 3008.675.000.- tidak termasuk 

PPN dengan rincian sebagai berikut: 

 

Tabel 1  

Tahun 

ke 
Pembayaran Harga sewa 

I 
Selambatnya 3 bulan sejak perjanjian ini 

ditandatangani 
Rp     50.560.000 

II Selambatnya tanggal 20 juli 2012  Rp     55.616.000 

III Selambatnya tanggal 20 juli 2013 Rp     61.178.000 

IV Selambatnya tanggal 20 juli 2014 Rp     67.296.000 

V Selambatnya tanggal 20 juli 2015 Rp     71.025.000 

Total harga sewa RP   308.675.000 
Sumber : surat perjanjian PT.KAI dengan PEMKOT Semarang Tahun 2011. 

Pembayaran sewa dilakukan oleh pihak kedua. Dengan cara ditransfer ke rekening 

milik pihak pertama. Pembayaran tersebut ditanda tangani ke dua belah pihak 

antara PT.KAI (Kereta Api Indonesia) dan Pemkot Semarang. 
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Gambar pompanisasi pengendalian rob dan banjir. 

Foto 4: pompa air pengendali rob dan banjir 

 

 

 

Berdasarkan wawancara dengan Dinas PSDA dan ESDM bidang pompa, 

Wijanarko (wawancara tanggal 18 Desember 2012 jam 13.00 WIB) mengatakan 

bahwa: 

“Dalam implementasi Undang-undang nmor 7 Tahun 2004 tentang 

Sumber Daya Air, penanganan rob dan banjir sudah dilaksanakan 

meskipun rob dan banjir tidak bisa hilang. Hujan yang terus menerus 

sudah dipastikan semarang bagian bawah akan banjir, walaupun sudah 

diupayakan dengan pembangunan polder, pompanisasi, drainase, 

normalisasi sungai dan lain-lain, karena permukaan tanah yang semakin 

menurun, jika pada bulan purnama atau tiap bulan sekali  akan terjadi rob 

di semarang utara khususnya dekat pesisir pantai, tetapi dengan adanya 

pemerintah dari dinas PSDA dan ESDM rob dan banjir akan berangsur 

surut”. 



 

 

 

 

66 

 

Telah dijelaskan bawa dalam menjalankan tugasnya mengendaliakan rob 

dan banjir, Dinas PSDA dan ESDM membuat pompanisasi untuk menyurutkan air 

di Kota Semarang bawah, menormalisasikan sungai, serta membuat drainase 

Adanya Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) 

oleh Pemerintah Kota Semarang agar program tersebut terlaksana dengan 

mengeluarkan surat: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 

tentang  Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, SK Walikota Semarang 

Nomor : 650.05/204 Tanggal 18 Agustus 2005 Tentang Pembentukan Tim 

Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( TKPRD ) Kota Semarang. Surat Gubernur 

Jawa Tengah Nomor 601/13706 tanggal 7 September Tahun 2005 tentang tindak 

lanjut hasil RAKOR BKPRD Provinsi Jawa Tengah SK Walikota Semarang. 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 060/89 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Polder Banger “Schieland 

Krimpenerwaard- Semarang” ( BPP Banger “SIMA” ). Bahwa dalam rangka 

menghadapi permasalahan drainase khususnya pada sistem Semarang Tengah, 

yang berupa peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan, pendangkalan 

sungai dan saluran serta masalah persampahan yang berdampak pada kinerja 

sistem drainase, maka untuk menanggulangi permasalahan tersebut serta untuk 

mengurangi banjir, genangan air dan rob, maka diperlukan sistem pengelolaan tata 

air dan perlindungan banjir polder banger, yang terarah, terpadu serta 

berkelanjutan. 

Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/111/2010 tentang penetapan 

keanggotaan badan pengelola polder banger “Schielannd Krimpenerwaard- 
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Semarang” (BPP Banger “SIMA”) masa bahkti-2010-2012. Bahwa dalam rangka 

pengelolaan di Sistem Semarang Tengah dan sebagai tindak lanjut diterbitkannya 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 060/89  Tahun 2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Pengelola Polder Banger “Schielannd Krimpenerwaard- 

Semarang” (BPP Banger “SIMA”), maka perlu mengangkat personil yang duduk 

dalam keanggotaan Badan Pengelola dimaksud. Dan untuk melaksanakan maksud 

tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang penetapan 

keanggotaan badan pengelola polder banger “Schielannd Krimpenerwaard- 

Semarang” (BPP Banger “SIMA”) masa bahkti-2010-2012.  

 

4.1.3 Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam 

Penanganan Rob dan Banjir. 

Sistem Polder adalah suatu cara penanganan banjir dengan bangunan fisik, 

yang meliputi sistem drainase, kolam retensi, tanggul yang mengelilingi kawasan, 

serta pompa dan/pintu air, sebagai satu kesatuan pengelolaan tata air tak 

terpisahkan (Perbandingan penanganan banjir rob Pusair, 2007 pdf). 

Pembangunan sistem Polder tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, 

melainkan perlu direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, disesuaikan 

dengan rencana tata ruang wilayah dan tata air secara makro. Kombinasi kapasitas 

pompa dan kolam retensi harus mampu mengendalikan muka air pada suatu 

kawasan Polder dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sistem drainase 

secara makro. Kelengkapan sarana fisik untuk sistem Polder antara lain: tanggul 

untuk isolasi dengan air laut, saluran air, kolam retensi (tampungan) dan pompa 
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(Perbandingan penanganan banjir rob di la briere (Prancis), rotterdam (Belanda) 

dan perspektif di Semarang (Indonesia), Rosdianti, 2009 pdf). 

Polder adalah suatu sistem penanggulangan banjir dengan jalan 

memisahkan sistem hidrologi suatu daerah dengan daerah sekitarnya. Jadi sistem 

jaringan drainasenya hanya melayani daerah yang bersangkutan, tidak menerima 

kiriman dari daerah lainnya. (Deri indrawan BHGK makalah Banjir Perkotaan 

semarang Pdf). 

Tindakan Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan penanganan  

banjir di kota semarang dilakukan dari tindakan pada daerah hulu sampai daerah 

hilir yaitu dengan cara: 

Tabel 2 : Tindakan pada daerah hulu sampai daerah hilir 

Tindakan pada Daerah Hulu  Tindakan pada Daerah Hilir 

1. Mengatur Pola Pembukaan 

Lahan/Alih Fungsi Lahan  

2. Menata Daerah Sempadan  

3. Menerapkan Fasilitas 

Pemanenan Air Hujan  

1. Mengembangkan Sistem Polder 

2. Memanen Air Hujan dalam Bak 

Penampungan  

3. Membatasi Penggambilan Air Tanah 

4. Menata Daerah Sempadan  

5. Menertibkan Sistem Pembuangan 

Sampah/Limbah  

6. Memperbaiki kegiatan Operation & 

Procedure 

7. Penegakan Peraturan (Law 

Enforcement) 

 

Penanganan rob dan banjir di Kota Semarang yang dilakukan kerjasama 

dengan Pusat, pemprov, pemkot dan kerajaan Belanda . 

Gambar paket B pembangunan waduk JatiBarang. 
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Foto 5: PAKET DAM JATIBARANG 

 

1. PAKET DAM JATIBARANG Meliputi : 

a. Paket A : Normalisasi Kaligarang dan Kali Banjir Kanal Barat. 

b. Paket B : Pembangunan DAM Jatibarang. 

c. Paket C: Normalisasi Kali Semarang, K. Asin dan K. Baru. 

2. Pilot Project Polder Banger . 

3. Penanganan DAS Kali Tenggang . 

4. Normalisasi Sungai dan Saluran . 

Pembangunan Waduk Jatibarang di Kali Kreo  
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a. Pengadaan lahan seluas 223,58 ha (hasil pengukuran rincikan).  

b. Pembuatan jalan masuk (access road) dari arah Barat ( 22 x 509 m ) dan 

Timur (22x754m) 

c. Pembuatan terowongan pengelak sepanjang 441 meter. 

d. Pembuatan badan bendungan setinggi 77 meter dengan panjang mercu 

bendungan 200 meter. 

e. Pembuatan pintu dan terowongan pengambilan sepanjang 392 meter. 

f. Pembuatan bangunan dan pembangkit tenaga listrik sebesar 1,5 MW. 

g. Pembuatan Bangunan pelengkap bendungan, jembatan dsb. 

h. Pembuatan kantor untuk pengelolaan Bendungan.  

i. Pemindahan beberapa tower transmisi PLN tegangan tinggi. 
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Foto 6: Normalisasi Kali Garang dan Banjir Kanal Barat. 

 

Normalisasi Kali Garang dan Banjir Kanal Barat 

a. Dengan dibangunnya waduk Jatibarang. 

b. Pengerukan dan pelebaran dasar Kali Garang dan Banjir Kanal Barat dari 

muara sampai dengan pertemuan Kali Kreo dan Kali Garang sepanjang 9,8 

Km. 

c. Memperkuat dan meninggikan tanggul banjir. 

d. Membuat penahan talud dengan parapet. 

e. Membuat pintu klep untuk mencegah masuknya air banjir Kali Garang ke 

saluran-saluran drainase lokal antara lain : di Kali Cengkek dan Kalito. 
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f. Mengangkat Jembatan Pamularsih, Jembatan Kereta Api dan Jembatan 

Arteri Lingkar Utara untuk mendapatkan tinggi jagaan (free board) 

minimum1 meter diatas permukaan air banjir rencana. 

g. Membangun Kali Garang dan Banjir Kanal Barat menjadi tempat rekreasi 

air dengan membuat taman dan tempat berlabuh perahu-perahu kecil 

(kanu) di daerah bantaran di beberapa tempat. 

 

Foto 7: paket A normalisasi sungai Kaligarang dan Banjir kanal Barat. 

 

Cara-cara yang dilakukan pemerintah dalam penanganan rob dan banjir di Kota 

Semarang antara lain: 

1. Rehabilitasi Bendung Simongan 

a. Peninggian dan perkuatan tanggul di hulu bendung. 
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b. Rehabilitasi pintu-pintu pengambilan dan pintu-pintu penguras. 

c. Rehabilitasi rumah-rumah pintu. 

2. Perbaikan Sistim Drainase Kota Semarang antara lain: 

a. Perbaikan Sistim Drainase Kali Asin 

b. Pembuatan kolam retensi Kali Asin seluas 5,2 ha. 

c. Renovasi jalan inspeksi kanan-kiri sepanjang 4.482 meter. 

d. Renovasi 2 buah jembatan. 

e. Pembuatan stasiun pompa air  

f. Pengerukan sedimen sepanjang Kali Asin. 

3. Perbaikan Sistim Drainase Kali Semarang 

a. Pengerukan Kali Semarang dari Tugu Muda sampai dengan Muara. 

b. Peninggian tanggul Kali Semarang sepanjang 7.206 meter. 

c. Pembuatan talud dan jalan inspeksi Kali Semarang dari jalan arteri s/d 

muara. 

d. Renovasi jalan inspeksi sepanjang 11.737 meter. 

4. Perbaikan Sistim Drainase Bandarharjo (Kali Baru) 

a. Pembuatan kolam retensi Kali Baru sepanjang 1014 meter, seluas 9,8 

ha. 

b. Renovasi jalan inspeksi sepanjang 3400 meter. 

c. Pembuatan kolam retensi Bandarharjo Barat seluas 1,2 ha. 

d. Pembuatan Saluran Tertutup penghubung kolam retensi Bandarharjo 

Barat dan kolam retensi Kali Baru sepanjang 692 meter. 

e. Pembuatan stasiun pompa air . 
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Gambar 4: PETA SISTEM DRAINASE SEMARANG BARAT ( 6 Sub Sistem) 
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Gambar 5: PETA SISTEM DRAINASE  SEMARANG TENGAH (10 sub 

sistem) 
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DAFTAR SUB SISTEM 

1. Sub Sistem Bulu  

2. Sub Sistem Tanah Mas  

3. Sub Sistem Kali Asin  

4. Sub Sistem Bandarharjo Barat 

5. Sub Sistem Bandarharjo Timur  

6. Sub Sistem Kota Lama 

7. Sub Sistem Banger Utara 

8. Sub Sistem Banger Selatan 

9. Sub Sistem Tugu Muda 

10. SubSistemSimpanglima
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Gambar 6 

PETA SISTEM DRAINASE SEMARANG TIMUR  (5 SUB SISTEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drainase perkotaan merupakan sistem pengeringan dan pengaliran air dari wilayah 

perkotaan yang meliputi permukiman, kawasan industri, perdagangan dan fasilitas umum 

lainnya. Secara umum drainase dapat dibedakan pada macam pembentukannya seperti misalnya 

drainase alamiah, yang dapat disebut sungai dan drainase buatan yaitu upaya mengalirkan air ke 

sungai atau drainase utama. (Loebis, joesron, dalam Deddy Hidayat Ismail, 2001).  
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Foto 8:  peta pelayanan sub sistem drainase Kota Lama Semarang. 

 

Kawasan Kota Lama terletak didalam catchment area Sistim Polder Bandarharjo Timur 

(Studi JICA). Luas catchment area Sistem Polder Bandarharjo Timur 149 ha, di bagian Utara 

dibatasi JI. Usman Janatin, di bagian Timur dibatasi JI. Ronggowarsito, JI. M.T. Haryono, 

dibagian Selatan dibatasl JI. Petundungan dan JI. Agus Salim, di bagian Barat dibatasi JI. 

Pekojan, Kali Semarang dan Kali Baru. Pada daerah tersebut terdapat beberapa saluran drainase 

utama antara lain: 

a. Saluran Bandarharjo yang berfungsi untuk mengalirkan air dari antara JI. M.T. Haryono 

dari Pekojan , Jurnatan, Kota Lama dan Stasiun Tawang. 

b. Kondisi saluran pada umumnya sedimentasinya cukup tinggi dan sebagian tertutup jalan 

dan trotoar sehingga sulit dibersihkan. 

c. Saluran Usman Janatin yang berfungsi mengalirkan air dari saluran Ronggowarsito dan 

Empu Tantular. 
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d. Kondisi saluran pada umumnya sedimentasinya cukup tebal. 

e. Untuk daerah yang berdekatan dengan kali Selnarang dan Kali Baru membuang airnya 

langsung ke kali tersebut. (studi evaluasi keberhasilan pembangunan polder kota lama 

Semarang dalam penanggulangan rob, pdf). 

Pembagian sistem drainase wilayah Kota Semarang. 

1. Sis Drainase Mangkang  

1. Sub Sistem Kali Mangkang  

2. Sub Sistem Kali Bin  

2. Sis Drainase Semarang Barat 

1. Sub Sistem Kali Tugurejo  

2. Sub Sistem Kali Silandak  

3. Sub Sistem Kali Siangker  

4. Sub Sistem Bandara A. Yani  

3. Sis Drainase Semarang Tengah 

1. Sub Sistem BKB (Banjir Kanal Barat) 

2. Sub Sistem Kali Bulu  

3. Sub Sistem Kali Asin  

4. Sub Sistem Kali Semarang 
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5. Sub Sistem Kali Baru  

6. Sub Sistem Kali Bandarharjo  

7. Sub Sistem Kali Simpang Lima 

8. Sub Sistem Kali Banger 

4. Sis Drainase Semarang Timur  

1. Sub Sistem BKT ( Banjir Kanal Timur) 

2. Sub Sistem Kali Tenggang  

3. Sub Sistem Kali Sringin  

4. Sub Sistem Kali Babon  

5. Sub Sistem Kali Pedurungan. 

Konsep Pemecahan secara Non Teknis Banjir di Kota Semarang 

a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang lingkungan sehat,  

drainase, sampah dengan memanfaatkan media massa  

b. Meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan 

pengelolaan sistem drainase  

c. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten yang terkait secara hidrologis  

d. Menegakan hukum (law enforcement). 

Berdasarkan wawancara dengan Kasubid Litbang Tata Ruang dan Sarana Prasarana 

Wilayah Bappeda Kota Semarang Nik Sutiyani ( wawancara tanggal 18 Desember 2012 jam 

13.00 WIB) mengatakan bahwa: 
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“ Dalam Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang rencana tata ruanag wilayah, permasalahan 

sistem drainase Kota Semarang yang utama adalah karena kenaikan muka air laut sebagai 

dampak dari pemanasan global dan gejala penurunan elevasi tanah (Land subsidence). Di 

samping itu juga karena menurunnya kapasitas saluran drainase/banjir yang disebabkan 

sedimentasi, sampah, bangunan liar, meningkatnya beban drainase akibat alih fungsi 

lahan yang tidak dikuti dengan pengembalian fungsi resapan dan tampungan, operasi dan 

pemeliharaan yang kurang optimal dan penegakan hukum (law inforcement) masih lemah 

agar rob dan banjir dapat dikendalikan.” 

 

Telah dijelaskan dalam Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah 

dalam menangani penanganan rob dan banjir sistem drainase Kota Semarang harus di perbaiki 

untuk mengurangi rob dan menyurutkan banjir ketika musim hujan tiba. 

 

4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Rob dan Banjir di Kota Semarang. 

Kebijakan Pemerintah dalam menangani masalah rob dan banjir di Kota Semarang 

terdapat dalam Perda Nomor 14 Tahun 2011 Kota Semarang, tentang rencana tata ruang wilayah. 

Pasal-pasal dalam Perda Nomor 14 Tahun 2011 yang terkait dalam penanganan rob dan banjir 

antara lain: pasal 4, pasal 6 . pasal 8 , pasal 33, pasal  34, pasal 36. Pasal 37. Pasal 45, pasal 46, 

pasl 47, pasal 48, pasal 49, pasal 50, pasal 52, pasal 72, pasal 73 pasal 75, pasal 118.  

Berdasarkan Pasal 4. Angka 4, huruf h. berbunyi: “mengembangkan sistem prasarana 

drainase secara terpadu”. Mengenai sistem pengendalian rob dan banjir telah diterapkan 

dilapangan Sistem prasarana secara terpadu  telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang seperti 

pembuatan sistem drainase Semarang Tengah, sistem drainase Semarang Timur, sistem drainase 

Semarang Barat, meskipun drainase di Kota Semarang sebagian masih belum dapat 

mengendalikan rob dan banjir. 

Pasal 6. Angka (4) Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: Mengelola dan mengembangkan reklamasi pantai yang 
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mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat mengembangkan 

kolam tampung air dan tanggul pantai untuk menanggulangi potensi banjir dan rob dan 

melakukan penghijauan kawasan pantai. 

Pasal 34. Angka (1) Rencana pengembangan sistem prasarana air baku dan irigasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi : penanganan terhadap daerah aliran 

sungai (DAS), penanganan terhadap daerah irigasi (D.I), dan pengembangan waduk dan embung. 

Dan Pasal 34. Angka (2) Rencana penanganan terhadap daerah aliran sungai (DAS) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan kualitas daerah aliran sungai pada Wilayah 

Sungai Jratunseluna meliputi: 

a. DAS Lintas Kabupaten/Kota:  DAS Banjir Kanal Barat, DAS Banjir Kanal Timur, 

DAS Babon 

b. DAS Dalam Kota : DAS Mangkang Kulon, DAS Mangkang, DAS Mangkang Wetan, 

DAS Beringin, DAS Randugarut,  DAS Boom Karanganyar, DAS Tapak, DAS 

Tugurejo, DAS Jumbleng, DAS Silandak/ Tambakharjo, DAS Siangker, DAS Tawang/ 

Karangayu,. DAS Semarang/ Asin, DAS Baru, DAS Tenggang, DAS Sringin. 

Pasal 34. Angka (4) Rencana pengembangan waduk dan embung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf c meliputi : 

a. rencana pengembangan waduk terdapat pada sub sistem drainase Sungai Banjir Kanal 

Barat meliputi : 

1. Waduk Jatibarang dengan luas kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar 

berada di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen, Kelurahan Kandri dan 

Jatirejo Kecamatan Gunungpati. 
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2. Waduk Kripik dengan luas kurang lebih 230 (dua ratus tiga puluh) hektar berada 

di Kelurahan Sadeng, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Sekaran, Kelurahan 

Kalisegoro dan Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati. 

3. Waduk Mundingan dengan luas kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hektar berada di 

Kelurahan Jatibarang, Kelurahan Purwosari dan Kelurahan Mijen Kecamatan 

Mijen dan Kelurahan Cepoko,Kecamatan Gunungpati, dan 

4. Waduk Garang dengan luas kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar berada di 

Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunungpati dan Kelurahan Pudakpayung 

Kecamatan Banyumanik. 

b. rencana pengembangan embung pada sub sistem drainase sungai meliputi : 

8. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Mangkang meliputi : Embung 

Wonosari di Kelurahan Wonosari, Embung Tambakaji di Kelurahan Tambakaji, 

Embung Bringin di Kelurahan Bringin dan Kelurahan Gondoriyo, Embung 

Kedungpane di Kelurahan Kedungpane dan Embung Wates di Kelurahan Wates. 

9. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Plumbon meliputi Embung 

Ngadirgo di Kelurahan Ngadirgo 

10. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Silandak meliputi Embung 

Purwoyoso di Kelurahan Purwoyoso dan Embung Bambankerep di Kelurahan 

Bambankerep. 

11. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Madukoro meliputi Embung 

Madukoro di Kelurahan Tawangmas, 

12. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Semarang Indah meliputi 

Embung Semarang Indah di Kelurahan Krobokan, 
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13. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Banjir Kanal Timur meliputi 

Embung Sambiroto I di Kelurahan Sambiroto, Embung Sambiroto II di Kelurahan 

Sambiroto, Embung Jangli di Kelurahan Jangli dan Embung Mangunharjo di 

Kelurahan Mangunharjo, dan 

14. rencana embung pada Sub Sistem Drainase Sungai Babon meliputi Embung 

Bulusan di Kelurahan Bulusan, Embung Undip di Kelurahan Tembalang, Embung 

Gedawang di Kelurahan Gedawang dan Embung Rowosari di Kelurahan 

Rowosari. 

Kebijakan tersebut juga tertera dalam Pasal 36. Rencana penanganan rob dan banjir dan 

Pemerintah Kota Semarang melakukan penanganan dengan cara: pengembangan kolam tampung 

air di Kecamatan Semarang Utara, pengembangan tanggul pantai di Kecamatan Tugu, 

Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Genuk, normalisasi 

aliran sungai di seluruh wilayah Kota Semarang, penanganan kawasan terbangun di Kecamatan 

Gunungpati, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan, dan peningkatan kualitas jaringan 

drainase di seluruh wilayah Kota Semarang. 

Sistem drainase untuk menangani rob dan banjir juga terdapat dalam Pasal 45. Rencana 

sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi : sistem 

drainase Mangkang, sistem drainase Semarang Barat, sistem drainase Semarang Tengah, dan 

sistem drainase Semarang Timur. 

 Pasal 46. Angka (2) Sistem Drainase Mangkang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas 2 (dua) sub sistem meliputi : Sub Sistem Sungai Mangkang dengan luas kurang lebih 

4.372 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua) hektar terdiri dari Sungai Mangkang Kulon, 

Mangkang Wetan dan Plumbon, dan Sub Sistem Sungai Bringin dengan luas kurang lebih 4.900 
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(empat ribu sembilan ratus) hektar terdiri dari Sungai Bringin, Sungai Randugarut, Sungai 

Karanganyar dan Sungai Tapak.  

Pasal 47. Angka (2) Sistem Drainase Semarang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri dari 4 (empat) sub sistem meliputi : 

a. Sub Sistem Sungai Tugurejo dengan luas kurang lebih 733 (tujuh ratus tiga puluh 

tiga) hektar meliputi Sungai Jumbleng, Sungai Buntu, Sungai Tambak Harjo dan 

Sungai Tugurejo, 

b. Sub Sistem Sungai Silandak dengan luas kurang lebih 926 (Sembilan ratus dua 

puluh enam) hektar, 

c. Sub Sistem Sungai Siangker dengan luas kurang lebih 1.022 (seribu dua puluh 

dua) hektar meliputi saluran Madukoro, Sungai Tawang, Sungai Karangayu, 

Sungai Ronggolawe dan Sungai Siangker, dan 

d. Sub Sistem Bandar Udara Ahmad Yani dengan luas kurang lebih 424 (empat ratus 

dua puluh empat) hektar adalah Saluran Lingkar Selatan Barat yang meliputi 

Sungai Selinga, Sungai Simangu, Sungai Tawang dan Sungai Banteng yang 

merupakan kawasan drainase semi tertutup. 

Pasal 48. Angka (2) Sistem Drainase Semarang Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri dari 8 (delapan) sub sistem meliputi : 

a. Sub Sistem Sungai Banjir Kanal Barat dengan luas kurang lebih 2.005 (dua ribu 

lima) hektar meliputi Sungai Kripik, Sungai Kreo dan Sungai Garang terletak di 

Kota Semarang dan Kabupaten Semarang, 



 

 

 

 

86 

b. Sub Sistem Sungai Bulu dengan luas kurang lebih 94 (Sembilan puluh empat) 

hektar meliputi Saluran Jl. Hasanudin, Saluran Jl. Brotojoyo, Saluran Panggung 

Kidul dan Saluran Bulu Lor, 

c. Sub Sistem Sungai Semarang dengan luas kurang lebih 1.352 (seribu tiga ratus 

lima puluh dua) hektar, 

d. Sub Sistem Sungai Simpang Lima dengan luas kurang lebih 340 (tiga ratus empat 

puluh) hektar, 

e. Sub Sistem Sungai Banger dengan luas kurang lebih 524 (lima ratus dua puluh 

empat) hektar. 

f. Sub Sistem Sungai Bandarharjo dengan luas kurang lebih 302 (tiga ratus dua) 

hektar, 

g. Sub Sistem Sungai Asin dengan luas kurang lebih 282 (dua ratus delapan puluh 

dua) hektar, dan 

h. Sub Sistem Sungai Baru dengan luas kurang lebih 186 (seratus delapan puluh 

enam) hektar. 

Pasal 49. Angka (2) Sistem Drainase Semarang Timur sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri dari 5 (lima) sub sistem meliputi : 

a. Sub Sistem Banjir Kanal Timur dengan luas kurang lebih 3.705 (tiga ribu tujuh 

ratus lima) hektar meliputi Sungai Candi, Sungai Bajak, Sungai Kedungmundu 

dan Saluran Bulu Lor, 

b. Sub Sistem Sungai Tenggang dengan luas kurang lebih 1.138 (seribu seratus tiga 

puluh delapan) hektar, 
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c. Sub Sistem Sungai Sringin dengan luas kurang lebih 1.527 (seribu lima ratus dua 

puluh tujuh) hektar, 

d. Sub Sistem Sungai Babon dengan luas kurang lebih 12.715 (dua belas ribu tujuh 

ratus lima belas) hektar meliputi Sungai Gede, Sungai Meteseh, Sungai Jetak dan 

Sungai Sedoro, dan 

e. Sub Sistem Sungai Pedurungan dengan luas kurang lebih 1.077 (seribu tujuh 

puluh tujuh) hektar. 

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Pasal 75. Angka (2) Rencana pengelolaan 

kawasan rawan bencana banjir meliputi : 

a. menetapkan tingkat bahaya banjir permasing-masing kawasan, 

b. memindahkan bangunan dan atau rumah yang ada di kawasan rawan banjir permanen, 

dan  

c. melakukan pengerukan saluran drainase dan sungai. 

Rob dan banjir merupakan permasalahan yang umum yang terjadi di sebagian wilayah 

Kota Semarang, terutama di daerah yang padat penduduknya. Dalam kebijakan menangani rob 

dan banjir Pemerintah Kota Semarang telah mengupayakan program untuk mengendalikan rob 

dan banjir. Upaya tersebut guna menjalankan apa yang terkandung dalam Perda Nomor 14 

Tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah. Meskipun rob dan banjir di Kota Semarang 

masih ada di semarang bagian bawah.  

Undang- undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang- undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, merupakan landasan Kebijakan Pemerintah 

Kota Semarang dalam mengendalikan rob dan banjir. 
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Banjir di Kota Semarang datang apabila hujan turun. Hal-hal umum yang dapat 

menyebabkan banjir dan rob, antara lain membuang sampah sembarangan. Membuang sampah 

sembarangan dapat mengakibatkan saluran atau sungai tempat aliran air tersumbat sehingga air 

mengalir menjadi terhambat. Dibangunnya bangunan diatas bantaran sungai juga menyebabkan 

aliran air menjadi terhambat karena tertutup bahan bangunan apalagi saat cuaca yang tidak 

menentu. Kapasitas sungai dan drainase yang tidak memadai dimana sungai atau drainase yang 

dibuat tidak bisa menampung air yang mengalir. Kerusakan bangunan penanganan banjir yang 

kurang perawatan sehingga bangunan penanganan banjir tidak dapat berfungsi dengan baik. 

Peningkatan rob dan banjir di Kota Semarang disebabkan karena adanya perubahan iklim 

global, degradasi lingkungan, dan bertambahnya jumlah penduduk makin memperbesar ancaman 

resiko bencana. Bencana tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang besar. 

Usaha dalam menangani masalah rob dan banjir sebenarnya sudah dimulai sejak zaman Belanda 

dengan membangun Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB) pada abad ke-19. 

BKT dan BKB difungsikan untuk mengalirkan luapan air yang berasal dari Semarang atas 

langsung ke laut. Pembangunan BKT dan BKB tersebut nampaknya kurang mengurangi masalah 

banjir dan rob. Oleh karena itu, Pemerintah membangun sebuah polder di depan stasiun Tawang 

guna mengurangi banjir dan rob di Kota Semarang yang digunakan untuk menampung curah air 

hujan agar tidak menjadi rob dan banjir. Air di polder itu jika sudah mendekati ambang batas 

akan disedot atau dipompa dengan penyedot air, air kurasan polder tersebut dialirkan ke Kalibaru 

untuk mengalir ke laut.  

Strategi penanganan rob dan banjir merupakan misi dari Pengelolaan Sumber Daya Air 

Kota Semarang untuk mencapai visi yang ditetapkan. Penanganan rob dan banjir di Kota 

Semarang belum optimal. Konsep penanganan yang baik tidak menjamin berhasilnya program 
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penanganan banjir dan rob, dikarenakan banyaknya kendala-kendala yang terjadi seperti 

kurangnya kendaraan operasional, kualitas SDM kurang, penguasaan teknologi kurang, 

masyarakat kurang sadar terhadap lingkungan, luasnya wilayah dampak banjir dan rob, cuaca 

yang tidak menentu. 

Penanganan rob dan banjir di Semarang tetap masih menjadi permasalahan yang tidak 

mudah untuk diatasi. Hal tersebut terbukti dengan dibangunnya banjir kanal barat, banjir kanal 

timur, dan polder depan stasiun tawang masih tidak dapat mengatasi masalah rob dan banjir di 

Kota Semarang. Untuk menunjang keberhasilan penanganan rob dan banjir di Kota Semarang, 

Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan: 

a. Bekerjasama dengan dinas/instansi, LSM, dan stakeholder lainnya selain bisa 

menambah anggaran dalam penanganan banjir dan rob, dinas/instansi, LSM dan 

sebagainya bisa sebagai sarana dan prasarana.  

b. Dinas terkait seharusnya melakukan penyuluhan dan pendekatan pada masyarakat 

lebih intensif. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi dari berbagai kalangan yang 

cinta akan lingkungan.  

c. Peningkatan pengawasan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah terhadap kegiatan penanganan banjir dan rob. 

Dinas harus bisa melakukan pendampingan dari perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi dengan mengikutkan warga.  

Semarang bawah datar dan sebagian daratan lebih rendah dari laut, maka area ini 

menerima aliran air hujan dari hulu, hujan setempat dan air pasang laut. Beberapa sistem polder 

sederhana sudah diaplikasikan di Kota Semarang diantaranya sub-sistem Bulu drain, Tanah Mas 

dan Tawang. Namun sistem tersebut belum optimal berfungsi diantaranya karena permasalahan 
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daya tampung kolam retensi, kondisi saluran dan kapasitas pompa, serta kelembagaan 

pengelolaan sistem polder tersebut.  

Kota Semarang dari waktu ke waktu elevasi tanah semakin lebih rendah dari elevasi air 

laut. Sehingga mengalami banjir air pasang yang disebut banjir rob. Untuk menanggulangi 

bencana tersebut sungai yang membawa air dari wilayah atas disalurkan langsung ke laut dengan 

talud sungai yang relatif tinggi. Sedangkan sungai yang mengalirkan air dari dalam kota secara 

gravitasi tidak dapat menuju ke laut pada saat air laut pasang. Untuk itu sungai tersebut di tutup 

dan diisolasi dari aliran dari air laut, sehingga memerlukan sistem polder. Aliran air dari wilayah 

atas Kota Semarang dialirkan melalui sungai yang membatasi pusat kota Semarang yaitu sungai 

Banjir Kanan barat (west floodway) dan Banjir kanal timur (est floodway). Kemudian sistem 

drainase antara kedua sungai tersebut merupakan sungai dalam sistem polder. 

Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/111/2010 tentang penetapan keanggotaan 

badan pengelola polder banger “Schielannd Krimpenerwaard- Semarang” (BPP Banger 

“SIMA”) masa bahkti-2010-2012. Bahwa dalam rangka pengelolaan di Sistem Semarang Tengah 

dan sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Walikota Semarang Nomor 060/89  Tahun 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Polder Banger “Schielannd 

Krimpenerwaard- Semarang” (BPP Banger “SIMA”), maka perlu mengangkat personil yang 

duduk dalam keanggotaan Badan Pengelola dimaksud. Dan untuk melaksanakan maksud 

tersebut, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang penetapan keanggotaan 

badan pengelola polder banger “Schielannd Krimpenerwaard- Semarang” (BPP Banger 

“SIMA”) masa bahkti-2010-2012.  
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Pada tahap pengambilan keputusan supaya dilakukan bersama antara perwakilan 

masyarakat, pemerintah dan sektor usaha. Pada tahap pembangunan, mendampingi agar sesuai 

dengan perencanaan dan mengakomodasi kepentingan masyarakat. Dan tugas utama Badan ini 

adalah saat operasional dan pemeliharaan baik secara teknis, non-teknis dan pendanaan. Dengan 

mengupayakan pendanaan dari pemerintah dan menggali pendanaan dari masyarakat di kawasan 

Polder diantaranya untuk kepedulian. Bidang pengelolaan pada tahap operasional secara teknis 

dapat dibagi menjadi 3 yaitu: pengelolaan sampah dan sedimen, pengelolaan elevasi air melalui 

pompa dan pengelolaan tanggul. Dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan ini BPPB 

SIMA memerlukan pelaksana harian. 

Penanganan pengendalian  rob dan banjir sangat kompleks. Keterkaitan aktor dan sistim 

nilai dalam pembentukan jejajaring kebijakan ditinjau dari kerangka koalisi advokasi adalah 

bagaimana agar perumusan kebijakan publik hingga implementasinya tetap mempertahankan 

nilai-nilai kepentingan publik. Perubahan tujuan kebijakan tidak terjadi, dan tujuan kebijakan 

mendasarkan pada nilai-nilai pelayanan publik, meninggalkan tirani dan beralih ke publik. Nilai 

kepentingan publik sangat dipengaruhi faktor politik, namun perubahan apapun dalam suatu 

perumusan kebijakan tidak bijaksana apabila menyimpang dari kepentingan publik. publik dalam 

perumusan kebijakan penannganan pengendalian rob dan banjir di Pemerintah Kota Semarang. 

 

4.2.2 Implementasi dari Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Penanganan Rob 

dan Banjir. 

Implementasi dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

RTRW, dalam menangani rob dan banjir dengan menjalakan program paket DAM Jatibarang 

yang terdiri dari paket A: Paket A : Normalisasi Kaligarang dan Kali Banjir Kanal Barat, Paket B 
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: Pembangunan DAM Jatibarang ,  Paket C: Normalisasi Kali Semarang, K. Asin dan K. Baru . 

pembuatan Pilot Project Polder Banger, penanganan DAS Kali Tenggang, serta normalisasi 

Sungai dan Saluran, rehabiltasi bendungan Simongan, perbaikan dreinase Kota Semarang. 

Dalam kenyataannya masih terjadi rob tiap bulan dan banjir jika hujan yang intensitas tinggi. 

Adanya kebijakan dan Implementasi dari kebijakan tersebut rob dan banjir setidaknya berkurang. 

Dalam rencana Pasal 34. Angka (4) Rencana pengembangan waduk dan embung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : 

1. rencana pengembangan waduk terdapat pada sub sistem drainase Sungai Banjir Kanal 

Barat meliputi : Waduk Jatibarang dengan luas kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) 

hektar berada di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen, Kelurahan Kandri dan Jatirejo 

Kecamatan Gunungpati. Waduk Kripik dengan luas kurang lebih 230 (dua ratus tiga 

puluh) hektar berada di Kelurahan Sadeng, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Sekaran, 

Kelurahan Kalisegoro dan Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati. Waduk 

Mundingan dengan luas kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hektar berada di Kelurahan 

Jatibarang, Kelurahan Purwosari dan Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen dan Kelurahan 

Cepoko,Kecamatan Gunungpati, dan Waduk Garang dengan luas kurang lebih 64 (enam 

puluh empat) hektar berada di Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunungpati dan 

Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik. 

2. . rencana pengembangan embung pada sub sistem drainase sungai meliputi: 

1. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Mangkang meliputi : Embung 

Wonosari di Kelurahan Wonosari, Embung Tambakaji di Kelurahan Tambakaji, 

Embung Bringin di Kelurahan Bringin dan Kelurahan Gondoriyo, Embung 

Kedungpane di Kelurahan Kedungpane dan . Embung Wates di Kelurahan Wates. 
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2. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Plumbon meliputi Embung 

Ngadirgo di Kelurahan Ngadirgo 

3. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Silandak meliputi Embung 

Purwoyoso di Kelurahan Purwoyoso dan Embung Bambankerep di Kelurahan 

Bambankerep. 

4. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Madukoro meliputi Embung 

Madukoro di Kelurahan Tawangmas, 

5. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Semarang Indah meliputi Embung 

Semarang Indah di Kelurahan Krobokan, 

6. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Banjir Kanal Timur meliputi 

Embung Sambiroto I di Kelurahan Sambiroto, Embung Sambiroto II di Kelurahan 

Sambiroto, Embung Jangli di Kelurahan Jangli dan Embung Mangunharjo di 

Kelurahan Mangunharjo, dan 

7. rencana embung pada Sub Sistem Drainase Sungai Babon meliputi Embung Bulusan 

di Kelurahan Bulusan, Embung Undip di Kelurahan Tembalang, Embung Gedawang 

di Kelurahan Gedawang dan Embung Rowosari di Kelurahan Rowosari. 

Rencana dalam rencana Pasal 34. Angka (4) Rencana pengembangan waduk dan embung 

sebagaimana dimaksud di atas telah di lakukan prmerintah Kota Semarang guna dalam 

menangani pengendalian rob dan banjir. 

Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Perda Nomor 14 Tahun 2011 

tentang RTRW, yang terdapa dalam Pasal 73. Angka (2) Rencana pengelolaan kawasan rawan 

bencana rob meliputi : 

a. pembuatan kolam penampung air, 
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b. pengembangan stasiun pompa air pada kawasan terbangun untuk mengurangi genangan 

rob, 

c. pengerukan saluran drainase hingga sampai muara sungai, 

d. pembuatan tanggul pantai, 

e. peningkatan rekayasa teknis pada lokasi tertentu, seperti pembuatan bangunan pemecah 

ombak, tanggul, kolam retensi dan kanal limpasan, dan 

f. penghijauan kawasan pantai.  

Dengan adanya Kebijakan dalam pasal 73 tersebut Implementasi sudah dijalankan 

pemerintah Kota Semarang dalam mengendalikan rob. Sesuai apa yang yang tertulis dalam isi 

pasal 73 Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW. Dengan rencana yang sudah dijalakan 

tersebut rob  di Kota Semarang masih saja ada, meskipun sudah berkurang ketinggian rob saat 

ini. 

Pembuatan Polder Banger merupakan salah satu dari implementasi dari kebijakan 

Pemerintah Kota Semarang dalam menangani rob dan banjir di wilayah Kota Semarang. 

Pembuatan polder tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 060/89 Tahun 

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Polder Banger “Schieland 

Krimpenerwaard- Semarang” ( BPP Banger “SIMA” ). Serta Keputusan Walikota Semarang 

Nomor 050/111/2010 tentang penetapan keanggotaan badan pengelola polder banger. Kebijakan 

tersebut sudah dilaksanakan, meskipun dalam Penanganan tersebut tidak berjalan sesuai harapan. 

Karena rob dan banjir di Kota Semarang masih terjadi sampai sekarang ini. 

Tindakan  Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan pengendalian rob dan   banjir di 

Kota Semarang dilakukan dari tindakan pada daerah hulu sampai daerah hilir. Tindakan pada 

Daerah Hulu antara lain pertama Mengatur Pola Pembukaan Lahan/Alih Fungsi Lahan, dengan 
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lahan seluas 233,58 ha, pembuatan jalan masuk , pembuatan terowongan, pembuatan bendungan 

dan Pembuatan bangunan dan pembangkit tenaga listrik didaerah Gunungpati untuk pembuatan 

waduk Jatibarang di kali kreo kecamatan Gunungpati Semarang. 

Yang kedua menata daerah sempadan Normalisasi Kali Garang dan Banjir Kanal Barat 

dengan cara Pengerukan dan pelebaran dasar Kali Garang dan Banjir Kanal Barat dari muara 

sampai dengan pertemuan Kali Kreo dan Kali Garang , Memperkuat dan meninggikan tanggul 

banjir, Memperkuat dan meninggikan tanggul banjir. Membuat pintu klep untuk mencegah 

masuknya air banjir Kali Garang ke saluran-saluran drainase lokal antara lain, di Kali Cengkek 

dan Kalito. 

 Yang ketiga menerapkan fasilitas pemanenan air hujan (fasilitas resapan dan fasilitas 

tampungan).impementasinya yaitu menjadikan wilayah Semarang bagian Atas seperti di 

kecamatan Gunungpati, kecamaatan Banyumanik, kecamatan Ngaliyan, kecamatan Mijen, 

sebagai wilayah ruang terbuka hijau ,sabuk hijau yang ditanami pohon yang berperan penting 

dalam peresapan air dan menampung air hujan. Rehabilitasi Bendung Simongan dengan 

Peninggian dan perkuatan tanggul di hulu bendung, rehabilitasi pintu-pintu pengambilan dan 

pintu-pintu penguras dan rehabilitasi rumah-rumah pintu. 

Tindakan  Pemerintah Kota Semarang dalam penanganan pengendalian rob dan banjir di 

Kota Semarang pada daerah hilir atara lain dengan melakukan mengembangkan sistem polder, 

Memanen Air Hujan dalam Bak Penampungan, Membatasi Penggambilan Air Tanah yang bisa 

menambah parah rob di Semarang wilayah  bagian bawah, Menata Daerah Sempadan daerah 

salah satunya sungai kaligarang dan sungai-sungai lainnya yang berada di Kota Semarang, 

Menertibkan Sistem Pembuangan Sampah/Limbah yaitu dengan meningkatkan kesadaran 
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masyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran atau sungai dan meperbaiki kinerja sistem 

pengelolaan sampah dan limbah.  

Kota Semarang Perbaikan Sistem Drainase Kota Semarang antara lain Perbaikan Sistim 

Drainase Kali Asin, Pembuatan kolam retensi Pengerukan Kali Semarang dari Tugu Muda 

sampai dengan Muara Kali Asin, pengerukan sedimen sepanjang Kali Asin, Pembuatan talud dan 

jalan inspeksi Kali Semarang dari jalan arteri ampai dengan muara. Perbaikan Sistim Drainase 

Bandarharjo, Pembuatan kolam retensi Kali Baru. Pembuatan Saluran Tertutup penghubung 

kolam retensi Bandarharjo Barat dan kolam retensi Kali Baru, Pembuatan stasiun pompa air. 

Implentasi tersebut guna mengendalikan rob dan banjir di bagian hilir.  

Implementasi guna mengendalikan rob dan banjir dari hulu sampai hilir sudah 

dilakukan.Ada yang sudah selesai pembangunannya maupun masih ada dalam proses pembuatan. 

Tetapi dengan implementasi tersebut masih saja rob dan banjir masih terjadi di Kota Semarang. 

Semarang bagian atas antara lain kecamatan Gunungpati, keacamatan Mijen, kecamatan 

Banyumanik, kecamatan Tembalang, kecamatan Ngaliyan merupakan daerah tangkapan air yang 

bertujuan untuk menampung resapan air hujan agar tidak turun langsung kedaerah  wilayah 

Semarang bawah yang bisa menyebabkan banjir di wilayah Semarang bagian bawah. Dengan 

adanya penataan ruang yang belum secara intensif menerima perubahan perspektif dalam 

penyediaan pelayanan umum, terutama untuk mengurangi tekanan pada pengendalian rob dan 

banjir, maka cara kerja penataan ruang di Kota Semarang  masih bersandar pada pemikiran 

pemusatan kegiatan pembangunan fisik seperti membangun polder, waduk, embung, banjir kanal 

barat dan banjir kanal timur, pompanisasi, sistem drainase, dan lain-lain. 

Potensi yang pertama yang menyebabkan rob dan banjir di Kota Semarang antara lain 

karateristik geografi Kota Semarang yang memiliki daerah-daerah yang berpotensi rob dan banjir 
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yang dikarenakan perbedaan tinggi rendahnya wilayah di Kota Semarang. Potensi yang kedua 

adanya perubahan lahan dari hutan menjadi perumahan di wilayah Semarang atas seperti 

kecamatan Mijen, Ngaliyan, Gunungpati, kecamatan Tembalang yang daya tangkap resapan air 

berkurang dan berakibat jumlah air hujan yang mengalir ke wilayah Semarang bawah cukup 

besar. Serta pembangunan rumah dekat bantaran sungai yang mepersempit sungai yang 

merupakan factor penyebab banjir. Potensi yang ketiga permasalahan non teknis yaitu perilaku 

masyarakat Kota Semarang yang buruk. Perilaku membuang sampah disaluran dan sembarang 

tempat. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk bekerja bakti membersihkan saluran yang 

mampet. 

Kawasan rawan bencana rob di Kota Semarang sebagaimana dalam Pasal 72 huruf a 

antara lain meliputi: Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan 

Semarang Utara, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Genuk,  Kecamatan Gayamsari, dan 

Kecamatan Tugu. Kawasan tersebut merupakan kawasan yabg sering terkena rob. Upaya 

Pemerintah dalam implementasi pengendalian rob dan banjir dalam kaitannya pengendalian rob, 

antara lain dengan perbaikan sistem drainase yang di buat di wilayah kecamatan Semarang Barat, 

Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Timur, 

Kecamatan Genuk,  Kecamatan Gayamsari, dan Kecamatan Tugu untuk mengendalikan rob 

maupun banjir di wilayah tersebut. Meskipun telah dibuat sistem drainase rob masih terjadi di 

wilayah Semarang Utara yang dikarenakan bahwa kawasan tersebut memiliki ketinggian 

permukaan tanah yang lebih rendah daripada permukaan air laut pada saat air laut pasang. 

Keadaan itu bersifat permanen. banjir pasang surut rutin terjadi di kawasan itu dan diperlukan 

campur tangan manusia untuk menghindarinya dalam halnya pembuatan sistem drainase.  
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Pengambilan air bawah tanah, juga menyebabkan turunnya permukaan tanah. Masalah 

banjir dan rob di wilayah pantai tidak terlepas dengan kenaikan suhu bumi (global warming, 

GW). Penanganan banjir juga dipengaruhi oleh kerjasama dalam pembangunan antar daerah 

terutama di daerah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan hilir.  

Di Wilayah Kota Semarang mengalir beberapa sungai yang tergolong besar seperti yaitu 

Kali Besole, Kali Beringin, Kali Silandak, Kali Siangker, Kali Kreo, Kali Kripik, Kali Garang, 

Kali Candi, Kali Bajak, Kali Kedungmundu, Kali Penggaron dan sebagai daerah hilir, 

merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas dan mengakibatkan terjadinya 

banjir pada musim penghujan, kondisi ini banjir diperparah oleh karaktersitik wilayah dimana 

perbandingan panjang sungai dan perbedaan ketinggian dataran tanah yang sangat curam 

sehingga curah hujan yang terjadinya didaerah hulu atau daerah atas akan sangat cepat mengalir 

ke daerah hilir atau daerah bawah. 

 Penanganan banjir sungai dipengaruhi oleh pola penataan dan pengelolaan kawasan 

dalam lingkup Wilayah Kota Semarang sedangkan rob, lebih membutuhkan penanganan pada 

kawasan pantai. Kondisi lahan di DAS yang tidak lagi memenuhi fungsi hidrologi secara 

memadai akibat adanya perubahan penggunaan lahan dengan terjadinya perubahan permukaan 

tanah yang memperbesar aliran permukaan  baik di daerah hilir maupun hulu sungai 

mengakibatkan semakin besarnya debit banjir. Dibutuhkan pengelolaan drainase kota secara 

terpadu mencakup wilayah hulu dan hilir, menjaga keseimbangan Kota Atas dan Kota Bawah, 

untuk mengatasi permasalahan banjir dan rob di Kota Semarang. Saat ini penanganan drainase di 

Kota Semarang terbagi atas beberapa pelayanan sistem drainase meliputi Sistem Drainase 

Semarang Barat, Sistem Drainase Semarang Tengah, Sistem Drainase Semarang Timur. 
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Penanganan pengendalian  rob dan banjir sangat kompleks menyangkut permasalahan 

tata ruang, pembangunan fisik ,anggaran dana, perilaku manusia, serta pemeberian ijin 

pemerintah dalam membuka lahan baru yang dapat memperparah rob dan banjir di Kota 

Semarang. Dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang harus hati-hati dalam ijin untuk mencegah 

kerusakan lingkungan yang dapat menimbulkan rob dan banjir. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

 

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan diatas dapat diambil simpulan sebagai 

berikut: 

1. Dalam upaya pengendalian rob dan banjir Pemerintah Kota Semarang membuat 

Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah. 

Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/111/2010 tentang penetapan 

keanggotaan badan pengelola polder banger “Schielannd Krimpenerwaard- 

Semarang” (BPP Banger “SIMA”) masa bahkti-2010-2012. Surat keputusan kepala 

badan pelayanan perijiinan terpadu Kota Semarang Nomor 640/19 yang berisikan 

tentang pembuatan polder, dan surat perjanjian Nomor PT.KAI: 

205/P/HK/DG/2011, Pemkot Semarang Nomor: 590/77. Dengan isi perjanjian 

sebagai berikut: obyek sewa yang dipergunakan untuk tujuan pembuatan polder 

secara keseluruhan memiliki luas ± 139.000 m² yang terletak di kelurahan kelurahan 

kemijen kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, yang telah dilaksanakan oleh 

instansi yang terkait yaitu BAPPEDA (Badan Pengawas Pembangunan Daerah) dan 

PSDA dan ESDM (Energi Sumber Daya Mineral). Dalam pelaksanaannya 

BAPPEDA , PSDA dan ESDM, bekerjasama dalam pengendalian rob dan banjir 

dengan upaya pembuatan polder, normalisasi kaligarang dan banjir kanal barat, 

drainase, pompanisasi. 
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2. Berdasarkan implementasi Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah. Keputusan Walikota Semarang Nomor 050/111/2010 tentang 

penetapan keanggotaan badan pengelola polder banger “Schielannd 

Krimpenerwaard- Semarang” (BPP Banger “SIMA”) masa bahkti-2010-2012. Surat 

keputusan kepala badan pelayanan perijiinan terpadu Kota Semarang Nomor 640/19 

yang berisikan tentang pembuatan polder, dan surat perjanjian Nomor PT.KAI: 

205/P/HK/DG/2011, Pemkot Semarang Nomor: 590/77. Dengan isi perjanjian 

sebagai berikut: obyek sewa yang dipergunakan untuk tujuan pembuatan polder 

secara keseluruhan memiliki luas ± 139.000 m² yang terletak di kelurahan kelurahan 

kemijen kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, BAPPEDA bersama PSDA 

dan ESDM melakukan upaya penanganan rob dan banjir antara lain membuat polder, 

normalisasi kaligarang, pembuatan banjir kanal barat, pembuatan drainase, 

pompanisasi yang sudah terlaksana. Sedangkan pembuatan waduk jatibarang dalam 

tahap pembangunan, karena proyek pembangunannya membutuhkan waktu 1.520 

hari tertanggal sejak 15 Oktober 2009 yang sampai sekarang masih dalam tahap 

pembangunan. 

 

5.2  SARAN 

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Semarang perlu membuat rancangan Peraturan Daerah, khusus 

untuk penanganan rob dan banjir di kota Semarang. Karena kebijakan penanganan 

rob dan banjir masih mengacu pada Perda Kota Semarang, nomor 14 tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.  
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2. Penanganan rob dan banjir Pemerintah Kota Semarang perlu koordinasi yang 

konsisten antara instansi yang terkait yaitu BAPPEDA (Badan Pengawas 

Pembangunan Daerah), PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air) dan ESDM 

(Energi Sumber Daya Mineral. 

3. Pemerintah Kota Seamarang perlu memenuhi optimalisasi  teknologi yang di 

pergunakan untuk penanganan rob dan banjir. 
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Peraturan Daerah Nomor  14 tahun  2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Semarang.    

 



 

 

 

 

104 

Website 

http//semarangkota.go.id/cms/kondisi%20umum.pdf. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang. 

http://wahyuancol.wordpress.com/2009/03/23/banjir-1-pengertian-penyebab, 

www. Google /2009/03/23/ pdf gambaran umum kondisi kota semarang. 

 

 

http://semarangkota.go.id/cms/kondisi%20umum.pdf
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang


 

 

103 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 



 

 

100 

 

 

Foto penelitian pada BAPPEDA Kota Semarang 

 
Gambar I 

 

 
Gambar 2 

 

 

 

Foto penelitian pada PSDA DAN ESDM Kota Semarang 
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Gambar 3 
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UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

PRODI  ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM 

 

 

 
 

INSTRUMEN PENELITIAN 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENDALIAN ROB DAN BANJIR DALAM 

PENATAAN RUANG DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERDA NO.14 TAHUN 

2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH”. 
 (Kepala Litbang Kota Semarang) 

 
Nara sumber  
Nama  : Nik Sutiyani ST.MT 
Jabatan : Kasubid litbang Penataan ruang dan prasarana Kota Semarang  
Alamat  : 
 
Daftar Pertanyaan: 

1. Apakah peran Bapak/Ibu dalam pengambilan kebijakan dalam menangani rob 
dan banjir di Kota Semarang ? 

2. Melihat kondisi saat ini, di Kota Semarang sudah sering terjadi Rob dan Banjir. 
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu melihat kondisi seperti ini? 

3. Kebijakan apa sajakah yang telah diambil dalam menangani Rob dan Banjir di 
Kota Semarang? 

4. Apakah Faktor yang menyebabkan Rob di Kota Semarang? 
5. Sepengetahuan Bapak/Ibu, apa saja faktor yang mendorong terjadinya  banjir di 

Kota Semarang? 
6. Apakah Menurut Bapak/Ibu yang tertuang dalam perda Tata Ruang Kota 

Wilayah NO.14 tahun 2011 Kota Semarang cukup untuk menangani rob dan 
banjir di Kota Semarang? 

7. Apa sajakah peraturan hukum dalam menangani Rob dan Banjir di Kota 
Semarang? 

8. Apa Implementasi dari kebijakan pengendalian rob dan banjir di Kota 
Semarang? 

 


