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ABSTRAK 

 

 
Faridh, Ahmad Miftah. 2019. Model Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang. Skipsi, Bagian 

Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Dr. Rini 

Fidiyani, S.H., M.Hum. 

 

Kata Kunci: Model Kebijakan; Pengelolaan dan Pemanfaatan; Cagar 

Budaya 

 

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda 

Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar 

Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu 

dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan 

(Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). 

Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata 

Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama Semarang menyebutkan bahwa 

105 merupakan bangunan cagar budaya. Sebagian besar dalam keadaan kosong, 

rusak, bahkan roboh. Pemerintah Kota Semarang dan masyarakat juga memiliki 

kewajiban untuk merawat bangunan Cagar Budaya. Rumusan masalah yang 

ditulis peneliti adalah (1) Bagaimanakah Model Kebijakan Pengelolaan dan 

Pemanfaatan bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang? (2) 

Bagaimanakah upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi hambatan 

berlakunya Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di 

Kawasan Kota Lama Semarang? 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif dengan jenis 

penelitian normatif dengan melakukan fokus penelitian secara yuridis empiris. 

Sumber data penelitian berasal dari data primer (studi kepustakaan) dan data 

sekunder (observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi). 

Hasil studi kepustakaan dan penelitian menunjukkan bahwa (1) Model 

Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan 

Kota Lama Semarang sudah baik namun prosesnya masih lambat, masih pada 

tahap pengembangan. (2) Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi 

hambatan berlakunya Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Bangunan Cagar 

Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang sudah dilakukan dengan berbagai cara. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu (1) Model Kebijakan Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang yang 

berlaku adalah Kebijakan Revitalisasi. (2) Bahwa Upaya Pemerintah Kota 

Semarang dalam mengatasi hambatan berlakunya Kebijakan revitalisasi sudah 

dilakukan dengan berbagai macam cara, sebagai langkah awal Pemkot Semarang 

memperbaiki persoalan terbesar yaitu banjir dan rob dengan memperbaiki sistem 

drainase perkotaan Kali Semarang. Kaitannya dengan bangunan, Pemkot 

Semarang melakukan renovasi bangunan tanpa mengurangi nilai budaya, dan 

struktur bangunan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Kota Pusaka adalah kota yang memiliki kekentalan sejarah yang bernilai 

dan memiliki pusaka alam serta budaya, baik ragawi dan tak ragawi serta rajutan 

berbagai pusaka tersebut secara utuh sebagai aset pusaka dalam wilayah atau kota 

mapun bagian dari wilayah/kota yang hidup berkembang dan dikelola secara 

efektif (BPPI dan Kementerian PU Dirjen Penataan Ruang) dilihat dari segi 

fisiknya. 

Kota pusaka dapat seluruhnya atau sebagaian saja terdiri dari bangunan 

dan kawasan pusaka, tetapi dari segi kehidupan budaya masyarkatnya diharapkan 

bahwa seluruh lapisan masyarakat dalam seluruh kawasan kota bukanlah kota 

mati yang hanya memeluk abu dari masa lalu. Kota pusaka adalah kota hidup 

yang berkelanjutan, yang mempunyai kekuatan dasar yang diserap ari pengalaman 

masa lalu yang panjang. Kota pusaka mengandung dinamika yang kuat dari 

pusaka masa lalu yang telah diserap dan diolah menjadi kekuatan masa kini. 

Kabupaten / Kota di Indonesia yang telah terdaftar pada Jaringan Kota 

Pusaka Indonesia (JKPI) sampai dengan tahun 2017 yang berjumlah 64 (enam 

puluh empat) Kabupaten/Kota, serta memiliki aset pusaka arsitektur yang cukup 

banyak dan beragam mewakili setiap periode sejarahnya (www.pu.go.id). 

Menurut data Inventarisasi dan Pengklasifikasian Bangunan Kawasan Konservasi 

Kota 
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Semarang Tahun 2012, Kota Semarang memiliki bangunan pusaka dan 16 

kawasan pusaka. Salah satu kawasan pusaka di Kota Semarang adalah Kawasan 

Kota Lama Semarang yang memiliki nilai penting sebagai pusat kota Semarang 

pada masa penjajahan Belanda (ketika masa berkuasanya VOC hingga berpindah 

ke Pemerintah Hindia Belanda) kemudian menjadi pusat perdagangan pada abad 

19 hingga abad 20. 

Kota lama mempunyai fungsi sosial budaya, permukiman bangsa Eropa 

dan yang paling penting pada konteks ini adalah sebagai pusat kegiatan 

perdagangan dari Jawa Tengah yang menghubungkan Jawa dengan jalur 

perdagangan dunia. Komoditas primadona Jawa pada masa itu, terutama gula, 

kopi, teh, tembakau, indigo dan rempah-rempah, sangat diminati negara-negara 

Eropa Timur yang membuat Jawa begitu penting bagi mereka. Akibatnya 

terjadilah perebutan kekuasaan daerah monopoli perdagangan di nusantara pada 

waktu itu antara Portugis, Belanda dan Inggris. 

Kawasan Kota Lama Semarang terdapat 316 bangunan. Berdasarkan Perda 

Kota Semarang Nomer 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan 

Lingkungan Kawasan Kota Lama Semarang meneyebutkan bahwa 105 

diantaranya merupakan bangunan konservasi (cagar budaya). Namun saat ini 

terjadi banyak masalah di dalam Kawasan Kota Lama Semarang terutama 

menyangkut bangunan cagar budaya. Masalah yang terjadi antara lain kondisi 

bangunan cagar budaya di dalam kawasan ini sebagaian besar dalam keadaan 

kosong (ditinggalkan pemiliknya), rusak, bahkan roboh (jurnalunissula.ac.id). 

Selain itu, pemanfaatan beberapa bangunan di dalam Kontaktor Kontak Kerja 

(K3S) tidak sesuai dengan 
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kaidah pelestarian serta implementasinya karena pembangunan baru tidak sesuai 

dengan karakter lokal kawasan. 

Kawasan Kota Lama Semarang atau “The Little Netherland” adalah 

kawasan yang bersejarah atau biasa disebut heritage yang memiliki keaneka-

ragaman budaya masyarakat peninggalan penjajahan Belanda dan bangunan-

bangunan masih berdiri dengan kokoh hingga saat ini, antara lain bangunan 

Gereja GPIB Immanuel (Gereja Blenduk), Stasiun Tawang, Jembatan Mberok, 

Gedung Marabunta, Bangunan Pabrik Rokok “Praoe Layar” dan masih banyak 

lagi. Kawasan ini dahulu merupakan suatu tempat bermukim orang Belanda, 

orang Tinghoa dan bangsa Eropa lainya yang mempunyai kegiatan utama sebagai 

pedagang di Kota Semarang. 

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda 

cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, 

dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan 

keberadaannya sebab memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Hal tersebut 

berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Cagar 

Budaya adalah warisan kebudayaan materiil yaitu perwujudan budaya sebagai 

hasil cipta karya manusia yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan serta melangsungkan hidupnya dan untuk hidup dengan baik. Adapun 

kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan hidup mendasar, sosial dan 

psikologis (Waridah, 2005:150-152). 



 

 

 

4 

 

  

Kota Lama Semarang mempunyai area yang mepunyai ciri khusus dan 

bentuknya menyerupai sebuah kota tersendiri. Batas kawasan Kota Lama di 

sebelah Barat, Jalan Stasiun Tawang disebelah Utara, Jalan Ronggowarsito di 

sebelah Timur, dan Jalan Agus Salin di sebelah Selatan. Sebelum tahun 1824 Kota 

Lama dikelilingi benteng yang berbentuk segi lima yang dinamai benteng Vijhoek. 

Untuk mempercepat jalur perhubungan antar ketiga pintu gerbang di benteng itu 

maka dibuat jalan-jalan perhubungan, dengan jalan utamanya dinamai Heeren 

Straat yang saat ini bernama Jalan Letjen Soeprapto. Salah satu lokasi pintu 

benteng yang ada sampai saat ini adalah jembatan Berok yang disebut De Zulder 

Por. Karena lokasi Kota Lama yang strategis, dapat dengan mudah dicapai dari 

berbagai jurusan, terutama Jakarta-Surabaya. Selain itu, dalam lingkup kota, 

ketercapaiannya dari pusat-pusat lain juga sangat tinggi, yaitu pusat pemerintahan 

Kodya di Jalan Pemuda, pusat perdagangan Johar dan Jalan MT. Haryono, dan 

pelabuhan Tanjung Mas (eprints.undip.ac.id). 

Kawasan Kota Lama Semarang sebagai Bangunan Cagar Budaya 

Merupakan salah satu aset Kota Semarang yang mempunyai nilai penting sejarah 

dengan banyaknya bangunan kuno yang dinilai sangat berpotensi untuk 

dikembangkan di bidang kebudayaan ekonomi serta wilayah konservasi. Tetapi 

sampai saat ini sebagaian bangunan di Kota Lama berdiri sejak abad ke-18 

Masehi. Kebanyakan bangunan telah lapuk dimakan usia (journal.unnes.ac.id). 

Pada pertengahan Januari dan April 2011 silam, sebanyak 2 (dua) 

bangunan Cagar Alam Budaya roboh di kawasan Kota Lama, di Jalan Kepodang, 

Semarang. Sehingga total terdapat 3 (tiga) bangunan yang roboh di Jalan 
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Kepodang dan 2 (dua) bangunan di Jalan Merak. Satu persatu bangunan Cagar 

Budaya di Kota Semarang bertumbangan disebabkan tidak dirawat oleh 

Pemerintah Kota Semarang. Seperti pada bangunan tua di Jalan Gelatik, 

Kelurahan Purwodinatan, Semarang Tengah yang ambruk pada tanggal 13 Januari 

2013 (Kompas, Edisi 13/1/2013). Hal ini disebabkan oleh faktor usia bangunan 

dan faktor alam seperti: bencana banjir, rob dan intrusi air laut serta cuaca ekstrim 

(fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana). Penanganan 

dari Pemerintah Kota Semarang yang dianggap lambat oleh masyarakat dan 

kesadaran dari masyarakat sendiri di sekitar kawasan Kota Lama Semarang yang 

masih minim serta kurang tegasnya hukum yang mengatur tentang Cagar Budaya 

di Kota Semarang sehingga menyebabkan satu-persatu bangunan Cagar Budaya di 

Kota Semarang menjadi tidak terawat dan tidak terurus dengan baik. Bangunan 

kuno di kawasan Kota Lama memang memprihatinkan. Hal ini menuntut perhatian 

semua pihak, terutama Pemerintah Kota Semarang. Sesuai dengan Pasal 19 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dinyatakan bahwa 

bangunan Cagar Budaya yang terbengkelai dan lalai tidak dipelihara, maka 

pemerintah bisa mengambil alih bangunan tersebut. 

Setiap orang yang memiliki atau menguasi Cagar Budaya paling lama 30 

(tiga puluh) hari sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1993 Pasal 19. 

Bahwa Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau 

musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang 

Kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait
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paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki 

dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Hal ini selaras dengan kebijakan 

pemerintah daerah dalam konteks pengelolaan Public Goods dan Public 

Regulation yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Kaloh 2007:169). 

Pemerintah Kota Semarang dan masyarakat juga memiliki kewajiban 

untuk merawat bangunan Cagar Budaya. Akan tetapi, peraturan di atas masih 

bersifat umum karena tidak menyebutkan secara spesifik Cagar Budaya yang 

harus dilaporkan. Hal yang sama juga diatur di dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) 

dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2013 Tentang 

Pelestarian dan Pengelolan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. Hal ini selaras 

dengan ketentuan Pasal 22 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib 

memelihara Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang 

menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 

Hasil inventarisasi kepemilikan bangunan di kota lama, yang dilakukan 

DTKP (Dinas Tata Kota Perumahan, 2016) Kota Semarang, saat ini baru sepertiga 

dari jumlah total yang diketahui pemiliknya. Bangunan kota lama tercatat 

berjumlah 105 bangunan. Pemerintah memberi perhatian lebih pada bangunan-

bangunan tua yang masih berdiri, meski secara struktur bangunan yang didirikan 

pada masa kolonial bisa bertahan lebih dari seratus tahun, bisa saja usianya lebih 

dari seratus tahun, bisa saja usianya lebih pendek karena
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kurang perawatan. Hal ini tentu berkaitan dengan kurang baiknya managemen dan 

maintenance. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah No.10 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan 

Cagar Budaya dinyatakan secara tegas bahwa Pemerintah Daerah, atau setiap 

orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya 

dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan. Berdasarkan latar belakang maka 

penulis mengambil judul penelitian “Model Kebijakan Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang”. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Rumusan masalah pada penelitian Model Kebijakan Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Model Kebijakan Yang Berlaku Terhadap Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang? 

2. Bagaimanakah Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi hambatan 

berlakunya Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya 

di Kawasan Kota Lama Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum mengacu pada makna yang tersirat 

dalam judul dan tujuan khusus mengacu pada pertanyaan riset. 

a. Tujuan Umum 

 

Tujuan umum adalah untuk memperoleh gambaran tentang Model Kebijakan 

Yang Berlaku Terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan Bangunan Cagar 



 

 

 

8 

 

  

Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang. 

b. Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus adalah untuk menganalisis: 

 

 Untuk menganalisis Model Kebijakan Yang Berlaku Terhadap Pengelolaan 

dan Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama 

Semarang. 

 Untuk menganalisis cara Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi 

hambatan berlakunya Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Bangunan 

Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 
 

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu 

Hukum khususnya hukum masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

 Bagi Pemerintah Kota Semarang 

Agar lebih memperhatikan pengelolaan dari pemanfaatan bangunan Cagar 

Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang. 

 Bagi Penduduk Sekitar 

Agar lebih memperhatikan keutuhan bentuk asli bangunan Cgar Budaya di 

Kawasan Kota Lama Semarang. 

 Bagi Masyarakat Umum 

Agar lebih memahami model kebijakan pengelolaan dan pemanfatan 

bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang.



9 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan sepengetahuan, belum ada penelitian untuk penulisan hukum  

atau karya tulis ilmiah sejenis yang membahas Model Kebijakan Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang. Namun 

ada beberapa penelitian terdahulu yang melatarbelakangi penelitian ini. Berikut 

beberapa uraian tentang penelitian terdahulu : 

1. Tesis dengan judul “Kajian Implementasi Program Revitalisasi 

Kawasan Kota Lama Sebagai Kawasan Pariwisata di kota 

Semarang” yang ditulis oleh Galang Adit Hutsa. Fakultas/Jurusan : 

FISIP/Ilmu Politik dan Pemerintahan. Kampus : Universitas 

Diponegoro. Jenis/Tahun : Tesis/2017. Masalah yang diteliti adalah 

kematian kawasan. Kawasan kota lama Semarang merupakan kota 

yang sering mendapat sorotan sebagai salah satu aset pusaka. Kota 

lama yang sebenarnya sangat strategis mengalami pergeseran 

fungsi, sehingga mengakibatkan kematian kawasan. Upaya yang 

dilakukan pemerintah Kota Semarang adalah dengan program 

revitalisasi. 

2. Jurnal dengan judul “Model Pemanfatan Cagar Budaya Towulan 

Berbasis Masyarakat” yang ditulis oleh W. Djuwita Sudajana 

Ramelan, Supraktikno Rahardjo, Karina Arifin. Fakultas/Jurusan : 



 

 

 

10 

 

  

Ilmu Budaya/Ilmu Pengetahuan Budaya. Kampus : Universitas 

Indonesia. Jenis/Tahun : Jurnal/2017. Masalah yang diteliti adalah 

pemanfaatan.  Penanganan cagar budaya diharapkan tidak hanya 

menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga harus 

berperan aktif. Utamanya yang terkait langsung dengan kehidupan 

masyarakat dengan cagar budaya yaitu pemanfaatannya. 

3. Tesis dengan judul “Pengembangan Elemen Produk Wisata di 

Kawasan Kota Lama Semarang” yang ditulis oleh Cinthaningrum 

Meytasari, Endah Tisnawati. Fakultas/Jurusan : Teknik, Arsitek. 

Kampus : Universitas Teknologi Yogyakarta. Jenis/Tahun : 

Tesis/2018. Masalah yang diteliti adalah wisata. Menganalisis 

kesesuaian permintaan (demand) wisatawan terhadap Kota Lama 

Semarang adalah sebuah kawasan. 

4. Tesis dengan judul “Masalah Dalam Pengelolaan Kota Lama 

Semarang Sebagai Nominasi Situs Warisan Dunia” yang ditulis oleh 

Ardiana Yuli Puspitasari Wa Ode Sitti Khasanah Ramli. 

Fakultas/Jurusan : Teknik/Perencanaan Wilayah dan Kota. Kampus 

: Universitas Sultan Agung Semarang. Jenis/Tahun : Tesis/2015. 

Masalah yang diteliti adalah pengelolaan kota lama. Masalah yang 

terjadi di Kota Semarang cukup kompleks dan beragam antara lain 

masalah lingkungan, polusi udara dan getaran, rob yang beluam 

teratasi. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No NNama Penulis 

dan Tahun 

JenJenis Karya Ilmu Judul Penelitian Orisinalitas 

1. Galang Adit 

Hutsa (2017) 

Bentuk Tesis, 

Jurusan Ilmu Politik 

dan Pemerintahan 

UNDIP Semarang 

Kajian Implementasi 

Program Revitalisasi 

Kawasan Kota Lama 

Sebagai Kawasan 

Pariwisata di kota 

Semarang 

Kawasan kota lama Semarang 

merupakan kota yang sering mendapat 

sorotan sebagai salah satu aset pusaka. 

Kota lama yang sebenarnya sangat 

strategis mengalami pergeseran fungsi, 

sehingga mengakibatkan kematian 

kawasan. Upaya yang dilakukan 

pemerintah Kota Semarang adalah 
dengan Program retivitalisasi. 

2. W. Djuwita 

Sudajana 

Ramelan, 

Supraktikno 

Rahardjo, Karina 

Arifin (2017) 

Bentuk Jurnal, 

Fakultas Ilmu 

Pengetahuan 

Budaya Universitas 

Indonesia Jakarta 

Model Pemanfatan 

Cagar Budaya 

Towulan Berbasis 

Masyarakat 

Penanganan cagar budaya diharapkan 

tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah. Masyarakat juga harus 

berperan aktif. Utamanya yang terkait 

langsung dengan kehidupan 

masyarakat dengan cagar budaya yaitu 

pemanfaatannya. 

3. Cinthaningrum 

Meytasari, 

Endah Tisnawati 
(2018) 

Bentuk Tesis, 

Jurusan Arsitek 

Universitas 

Teknologi 
Yogyakarta. 

Pengembangan 

Elemen Produk Wisata 

di Kawasan Kota Lama 
Semarang. 

Demand wisatawan terhadap Kota 

Lama Semarang adalah sebuah 

kawasan. 

4. Ardiana Yuli 

Puspitasari Wa 

Ode Sitti 

Khasanah Ramli 

(2015) 

Bentuk Tesis 

Program Pasca 

Sarjana Perencanan 

Wilayah dan Kota 

Universitas Sultan 

Agung Semarang 

Masalah Dalam 

Pengelolaan Kota 

Lama Semarang 

Sebagai Nominasi 

Situs Warisan Dunia 

Masalah yang terjadi di Kota Semarang 

cukup kompleks dan beragam antara 

lain masalah lingkungan, polusi udara 

dan getaran, rob yang beluam teratasi 

5. Ahmad M Faridh Bentuk, Skripsi Model Kebijakan Kawasan Kota Lama Semarang 
  Jurusan Ilmu Pengelolaan dan selalu mengalami pemugaran namun 
  Hukum Pemanfaatan belum terjadi revitalisasi yang 
  Universitas Bangunan Cagar menyeluruh sehingga aset bangunan 
  Negeri Semarang Budaya di Kawasan kota lama masih belum sepenuhnya 
  (UNNES) Kota Lama dijaga dan dirawat oleh masyarakat. 
   Semarang  

 

 
 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1 Teori Kebijakan Publik 

 

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi pertama adalah 
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rangakain konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara 

etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (policy) berasal 

dari bahasa Yunani, Sanasekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebaijakan 

disebut dengan polis yang berarti “negara-kota” dan sansekerta disebut dengan 

pur ayang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan politia yang 

berarti negara (Dunn, 2010). 

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan 

diantaranya, Carl Friedrich dalam Idiahono (2009) “kebijakan merupakan suatu 

arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 

suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan 

keseampatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan 

dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu 

sasaran atau suatu maksud tertentu.”. Menurut Abidin (2004) kebijakan secara 

umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan: 

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk 

pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang 

meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan 

2. Kebijakan pelaksanan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. 

Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang- 

undang. 

3. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan 

pelaksanaan 

Berdasarkan penjelasan beberapa definisi terkait kebijakan di atas, maka 
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dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan upaya atau tindakan untuk 

mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan 

tersebut bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Menurut 

Aderson dan Winarno (2007) konsep kebijakan memiliki beberapa implikasi, 

yakni: 

1. Titik perhatian dalam kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan 

dan bukan pada perilaku yang serampangan. Kebijakan publik secara luas 

dalam sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan 

direncanakan oleh aktor yang terlibat dalam sistem public 

2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat- 

pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputuasn tersendiri. 

Suatu kebiajkan mencakup tidak hanya keputausn untuk menetapkan undang-

undang mengenai suatu hal tetapi juga keputusan-keputusan beserta 

pelaksanaannya. 

3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleha pemerintah dalam 

mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan 

perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan pemerintah. 

4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif. 

Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang 

kelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, mungkin 

kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi 

tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai 

suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. 

5. Kebijakan publik memiliki paksaan yang secara potensial sah dilakukan. Hal 
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ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari 

masyarakat sifat yang terakhir inilah yang membedakan kebijakan publik 

dengan kebijakan lainnya. 

 

Secara umum kebijakan merupakan aturana tertulis yang merupakan 

keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan 

organisasi tersebut, yang mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai 

baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya 

menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum. Meskipun 

kebijakan mengatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan namun 

kebijakan hanya bersifat adaptif dan intepretatif. Kebijakan pada umumnya 

bersifat problem solving serta diharapkan bersifat umum tanpa menghilangkan ciri 

lokal suatu organisasi atau lembaga, dengan kata lain kebijakan harus memberi 

peluang diinterpretasikan sesuai dengan kondisi yang ada. 

Pada umumnya para ahli menterjemahkan kata policy sebagai 

kebijaksanaan. Budi Winarno cenderung mengartikan policy sebagai kebijakan. 

Karena kebijakan dianggap sebagai perbuatan atau tindakan pemerintah 

yangberada dalam ruang publik dalam bentuk suatu aturan. Sedangkan Esmi 

Warassih (2005:101) cenderung mengartikan kata policy sebagai kebijaksanaan. 

Dalam konteks pembicaraan tentang kebijaksanaan publik dan hukum, maka perlu 

ditampilkan beberapa definisi tentang kebijaksanaan publik itu sendiri. Thomas 

R. Dye mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai is whatever governments 

choose to do or not to do. Sedangkan James E. Anderson mengatakan, public 

policies are those policies developed by governmental bodies and officials. 

Lasswel dan Kaplan mengartikan kebijaksanaan sebagai a project program of 
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goals, values, and practies. Dari beberapa uraian definisi diatas, ada beberapa 

unsur yang harus ada yaitu, nilai, tujuan, dan sarana. 

Terlepas dari penggunaan istilah dari para ahli tersebut, yang jelas policy 

dipergunakan untuk menunjuk perilaku aktor (misalnya seorang pejabat, suatu 

kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu 

bidang kegiatan tertentu. Pengertian semacam ini dapat dipergunakan dan relatif 

memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi 

sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. 

Pada dasarnya (Esmi Warrasih, 2005) terdapat banyak batasan atau 

defenisi mengenai apa yang dimaksud dengan public policy. Salah satu defenisi 

mengenai kebijakan publik dikemukakan oleh Robert Eyestone (Budi Winarno, 

2002) yang menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit 

pemerintah dengan lingkungannya. 

Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan 

mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang 

dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

(Mustopadidjaja, 2002). Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan 

bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah 

dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa 

permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan 

birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. 

Kegagalan tersebut adalah information failures, complex side effects, motivation 

failures, rentseeking, second best theory, implementation failures (Hakim, 2002). 

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga 
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tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan 

teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan 

publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi: 

 pembuatan kebijakan, 

 

 pelaksanaan dan pengendalian, serta 

 

 evaluasi kebijakan. 

 

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai 

berikut (Mustopadidjaja, 2002): 

1. Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan memahami 

hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya 

dalam hubungan sebab akibat. 

2. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak 

dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan. 

3. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah 

yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

4. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan 

yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat 

dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model 

matematika, model fisik, model simbolik, dan lain-lain. 

5. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan 

konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang 

dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, 

administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain. 

6. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan 
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kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai 

tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan. 

7. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian 

alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara 

optimal dengan kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya. 

 

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian 

aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut 

diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai 

serangkaian tahap yang saling bergantungan. Dunn membagi siklus pembuatan 

kebijakan dalam lima yaitu : 

 

Bagan 2.1 

Siklus Pembuatan Kebijakan 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

  (Sumber: https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebijakan_publik/) 
 

 

Penilaian/Evaluasi Kebijakan 

Implementasi Kebijakan 

Adopsi Kebijakan 

Formulasi Kebijakan 

Penyusunan Agenda 
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Kelima tahap yang menjadi urut-urutan semuanya perlu dikelola dan 

dikontrol oleh pembuat yang sekaligus pelaksana kebijakan publik. Tanpa adanya 

kepemimpinan yang profesional dan bertanggung jawab maka bukan kesuksesan 

yang diperoleh melainkan kebijakan yang menbawa kerugian bagi publik. Dalam 

merumuskan ada 5 tahap dalam membuat kebijakan (publik policy) yaitu, pertama 

penyusunan agenda kebijakan, kedua penyusunan formula kebijakan (sance 

policy), ketiga penerapan kebijakan (policy implementation), keempat proses 

evaluasi, kelima tahap penilaian atau evaluasi kebijakan. Dalam proses 

penyusunan kebijakan dapat melibatkan tiga elemen kelembagaan dari ekskutif, 

legislatif, dan pihak lain yang terkait seperti asosiasi, profesi dan lembaga 

swadaya masyarakat. Seluruh elemen yang disebutkan di atas menjadi pemangku 

kepentingan (stockholder) dalam kebijakan publik. 

Perilaku, lingkungan, dan kebijakan merupakan tiga elemen yang saling 

memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat 

mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi 

oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Dunn (2000: 

111) menyatakan, “Oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang dialektis, 

yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak 

tepisahkan di dalam prakteknya”. Jika kebijakan dapat dipandang sebagai suatu 

sistem, maka kebijakan juga dapat dipandang sebagai proses. 

2.2.2 Teori Kebijakan menurut Easton (1969) 

 

Mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai 

kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam 
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pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada 

masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh 

pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada 

masyarakat. 

2.2.3 Teori Kebijakan menurut Dye (1978) 

 

Mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Whatever governments choose 

to do or not to do.”, yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah 

untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik 

sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh 

pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka 

melakukannya secara berbeda-beda. Dia juga mengatakan bahwa apabila 

pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut 

harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan 

pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di 

samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk 

kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh 

pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang 

dilakukan oleh pemerintah. Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn (2000: 110) 

terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan, yaitu: 
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kebijakan Lingkungan 

Pelaku 

 

 
Bagan 2.2 Siklus Proses Kebijakan menurut Thomas R. Dye dalam Dunn 

 

 
 

(Sumber : Thomas R. Dye dalam Dunn (2000:110) 

 

 

2.2.4 Teori Kebijakan Menurut David Easton 

 

Mendefinisikan public policy sebagai: “The authoritative allocation of 

value for the whole society, but it turns out that only theg overnment can 

authoritatively act on the „whole‟ society, and everything the government choosed 

do or not to do result in the allocation of values.” Maksudnya, public policy tidak 

hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak 

dikerjakan oleh pemerintah karena keduanya sama-sama membutuhkan alasan-

alasan yang harus dipertanggungjawabkan. 

Jika kebijakan dapat dipandang sebagai suatu sistem, maka kebijakan juga 

dapat dipandang sebagai proses. Dilihat dari proses kebijakan, Nugroho 

menyebutkan bahwa teori proses kebijakan paling klasik dikemukakan oleh David 

Easton. David Easton dalam Nugroho (2008:383) menjelaskan bahwa proses 
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A      
POLITICAL 
SYSTEM 

kebijakan dapat dianalogikan dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi 

merupakan proses interaksi antara mahluk hidup dan lingkungannya, yang 

akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam 

terminologi ini Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. 

Kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan 

merupakan hasil atau output dari sistem (politik). Seperti dipelajari dalam ilmu 

politik, sistem politik terdiri dari input, throughput, dan output, seperti 

digambaran sebagai berikut: 

 

 

Bagan 2.3 Proses Kebijakan Publik Menurut Easton 

 

ENVIRONMENT      ENVIRONMENT 
  

              DEMANDS SUPPORT  

 
                          DECISIONS OR POLICIES 

 

FEEDBACK 

 

Sumber: David Easton dalam Nugroho (2008:383)
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Model proses kebijakan publik dari Easton mengasumsikan proses kebijakan 

publik dalam sistem politik dengan mengandalkan input yang berupa tuntutan 

(demand) dan dukungan (support). Model Easton ini tergolong dalam model yang 

sederhana, sehingga model Easton ini dikembangkan oleh para akademisi lain 

seperti Anderson, Dye, Dunn, serta Patton dan Savicky. 

 

2.2.5 Teori Kebijakan menurut Chief J.O. Udoji (1981) 

 

Mendefinisikan kebijaksanaan publik sebagai “An sanctioned course of 

action addressed to a particular problem or group of related problems that affect 

society at large.” Maksudnya ialah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada 

suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok 

masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga 

masyarakat. 

2.2.6 Teori Kebijakan menurut Hakim 

 

Pada sudut pandang lain, Hakim (2003) mengemukakan bahwa Studi 

Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi 

suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang 

dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam 

memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut 

adalah information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, 

second best theory, implementation failures (Hakim, 2002). 

 

Stratifikasi dan Tujuan Kebijakan Publik 

 

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga 

tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan 
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teknis operasional. Dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik 

dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yakni: 

1. Pembuatan Kebijakan, 

 

2. Pelaksanaan dan Pengendalian, serta 

 

3. Evaluasi Kebijakan. 
 

  Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian 

aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut 

diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai 

serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu: 

1. Penyusunan Agenda, 

 

2. Formulasi Kebijakan, 

 

3. Adopsi Kebijakan, 

 

4. Implementasi Kebijakan, dan 

 

5. Penilaian Kebijakan. 
 

Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan melalui tujuh tahapan sebagai 

berikut: Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk menemukan dan 

memahami hakekat persoalan dari suatu permasalahan dan kemudian 

merumuskannya dalam hubungan sebab akibat. 

1. Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk menentukan tujuan yang hendak 

dicapai melalui kebijakan publik yang segera akan diformulasikan. 

2. Perumusan Alternatif. Alternatif adalah sejumlah solusi pemecahan masalah 

yang mungkin diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

3. Penyusunan Model. Model adalah penyederhanaan dan kenyataan persoalan 

yang dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal. Model dapat 
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dibangun dalam berbagai bentuk, misalnya model skematik, model 

matematika, model fisik, model simbolik, dan lain- lain. 

4. Penentuan kriteria. Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan 

konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang ditawarkan. Kriteria yang 

dapat dipergunakan antara lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis, 

administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain. 

5. Penilaian Alternatif. Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan 

kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai 

tingkat efektivitas dan kelayakan setiap alternatif dalam pencapaian tujuan. 

6. Perumusan Rekomendasi. Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian 

alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat mencapai tujuan secara 

optimal dan dengan kemungkinan dampak yang sekecil- kecilnya. 

 

2.3. Landasan Konseptual 
 

Konsep yang ditawarkan oleh Robert Eyestone ini mengandung pengertian 

yang sangat luas dan kurang pasti, karena apa yang dimaksudkan dengan 

kebijakan publik bisa mencakup banyak hal; sedangkan Thomas R Dye (Budi 

Winarno, 2002) menyatakan bahwa Public policy adalah apapun yang dipilih oleh 

pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Pendapat ini pun dirasa agak 

tepat namun batasan ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa 

yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan 

oleh pemerintah. Budi Winarno mengemukakan bahwa tahap-tahap dari suatu 

public policy meliputi: 

a. Tahap penyusunan agenda, yaitu tahapan ketika para pembuat kebijakanakan 

menempatkan suatu masalah pada agenda policy. 
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b. Tahap Formulasi Kebijakan, yaitu tahapan pada saat masalah yang sudah 

masuk agenda policy kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-

masalah tersebut didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahannya yang 

terbaik. 

c. Tahap Adopsi Kebijakan, yaitu suatu tahapan yang pada akhirnya diputuskan 

suatu kebijakan dengan mengadopsi berbagai alternatif kebijakan yang ada 

dengan dukungan mayoritas atau hasil konsensus dari para pengambil 

keputusan. 

d. Tahap Implementasi Kebijakan, yaitu tahapan pada saat kebijakan yang 

diambil telah diimplementasikan atau dijalankan. Namun dalam hal tertentu 

tahap ini tidak mesti untuk diimplementasikan. Mungkin karena sesuatu hal 

policy yang sudah diambil tidak langsung di- implementasikan. 

e. Tahap Evaluasi, yaitu tahap penilaian terhadap suatu kebijakan yang telah 

dijalankan atau tidak dijalankan. Tahap ini untuk melihat sejauh mana 

kebijakan yang diambil mampu atau tidak mampu untuk memecahkan masalah 

publik. 

 

2.3.1 Kebudayaan 

 

Menurut Koentjaraningrat (1990:146), Kata kebudayaan berasal dari kata 

Sansekerta budhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi yang artinya 

budi atau akal. Maka dengan demikian kata kebudayaan dapat diartikan sebagai 

hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Sebagian lagi ada yang mengupas bahwa 

kata budaya merupakan perkembangan kata majemuk yaitu budi dan daya 

sehingga mempunyai arti daya dan budi. Atas dasar itulah kata budaya dan 

kebudayan disini menjadi berbeda. 
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Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai manusia 

sebagai makhluk sosial, yang isinya adalah perangkat-perangkat, model- model 

pengetahuan yang secara kolektif dapat digunakan  untuk memahami dan 

menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi dan untuk mendorong dan 

menciptakan tindakan-tindakan yang diperlakukannya.Jadi kebudayaan bukanlah 

sebuah fenomena material, terdiri dari benda-benda, perilaku dan emosi tetapi 

lebih seperti pengaturannya (Syam 2005:14). 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebudayaan adalah hasil proses 

rasa karya cipta manusia. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang mampu 

bekerja demi meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. 

Sederhananya, startegi kebudayaan dalam tataran operasional kebudayaan selalu 

berbijak pada kebijakan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

konsep dan tindakan didalamya menjadi isi dari pada kebudayaan itu (Peursen, 

1967:11). 

 

2.3.2 Unsur-Unsur Kebudayaan 

 

Suatu masyarakat yang luas selalu dapat diperinci dalam pranata- parnata 

yang khusus sehingga sejajar dengan suatu kebudayaan. Kebudayaan yang luas 

dapat dirinci dalam unsur-unsur yang lebih khusus. Dalam menanggapi suatu 

kebudayaan para antropologi biasanya menganggap sebagai suatu keseluruhan 

yang terintegrasi. Dengan demikian untuk menganalisisnya dilakukan dengan 

membagi keseluruhan unsur-unsur besar yang disebut sebagai unsur-unsur 

kebudayaan universal atau cultural universals (Koentjaraningrat 1990: 164). 

Istilah universal disini, menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan 

bersifat universal sehingga keberadaanya diakui dan bisa didapat dalam semua 
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kebudayaan dari semua bangsa dimanapun di dunia ini. Ada beberapa pandangan 

yang berbeda dari para sarjana antorpologi mengenai definisi cultural universals 

salah satunya yaitu oleh C. Kluckhohon dalam karangannya yang berjudul 

Universal Category of Culture yang mana menyebutkan perbedaan serta alasanya 

tentang istilah universal tersebut (Koentjaraningrat, 1990:165). 

Menurut Koentjaraningrat (1990 :165) mengatakan bahwa ada tujuh 

unsur-unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia. 

Berikut adalah tujuh unsur-unsur kebudayaan: 

Bagan 2.4 

         Unsur-unsur Kebudayaan 
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2.3.3 Fungsi Kebudayaan 
 

Kebudayaan ada karena mempunyai fungsi mengatur manusia. Manusia 

dituntut supaya mengerti bagaimana yang seharusnya dia lakukan apabila 

berhubungan dengan orang lain. Karena demikian untuk menjalani kehidupan 

dengan orang lain juga memperlukan cara dan strategi. Oleh karenanya 

kebudayaan sangat membantu dan berfungsi sebagai berikut: 

a. Hubungan dalam berpedoman antar sesama manusia dengan kelompok; 

 

b. Tempat dalam menyalurkan perasaan-perasaan dan kehidupan lainnya; 

 

c. Pedoman dalam membimbing di kehidupan manusia; 

 

d. Daya beda dari manusia dan binatang. 
 

2.3.4 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 

 

Berbeda dengan Undang – Undang Cagar Budaya yang sebelumnya yaitu 

UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Undang – Undang 

Nomor 11 Tahun 2010 ini terdapat hal baru yang berbeda, baik secara filosofis, 

sosiologis, maupun yuridis. Secara filosofis, tidak hanya terbatas pda benda tetapi 

juga meliputi bangunan, struktuir, situs, dan kawasan  Cagar Budaya yang di darat 

dan/atau di air. Saruan atau gugusan Cagar Budaya itu perlu dilestarikan karena 

memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama 

dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan, secara sosiologis, Undang – 

Undang ini mencakup kepemilikan, penguasaan, pengalihan, kompensasi, dan 

insentif. Secara yuridis, Undang – Undang ini mengatur hal-hal yang terkait 

dengan pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. 

Didalamnya juga tercantum tugas dan wewenang para pemangku kepentingan 

serta ketentuan pidana. (Djoko Dwiyanto,2012). 
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Definisi Cagar Bidaya berdasarkan Pasal 1, Undang- Undang Nomor 11 

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu: “Cagar Budaya adalah warisan budaya 

bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, 

Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat 

dan/atau dai air yang perlu dilestarikan  keberadaanya karena memiliki nilai 

penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan 

melalui proses penetapan”. 

Benda Cagar Budaya yang dimaksud pada Pasal 2 Undang- Undang 

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, adalah benda alam/atau benda 

buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau 

kelompok, atau bagian – bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan 

erat dengan kebudayaan dan sejara perkembangan manusia. Dikatakan Benda 

Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Budaya apabila memenuhi 

kriteria: 

a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; 

 

b. Mewakili msa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; 

 

c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama 

dan/atau kebudayaan; dan 

d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. 

 
 

 Berdasarkan Pasal 3, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2010, pelestarian 

Cagar Budaya itu sendiri bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa 

dan warisan umat manusia, memingakatkan harkat dan martabat bangsa melalui 

Cagar Budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meingkatkan kesejahteraan 

rakyat, mempromosikan warisan budayanya bangsa kepada masyarakat 
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internasional. Diperlukan pelestarian sebagai upaya yang dinamis untuk 

mempertahanlan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, 

mengembangkan, dan memanfaatkannya. Perlindungan dilakukan dengan cara 

mencegaha dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan 

dengan pennyelamatkan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran, 

pengembangan, penelitian, revitalisasi, adaptasi, serta pemanfaatan Cagar Budaya. 

 Di dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai Register Nasional 

Cagar Budaya yang dilakukan melalui pendaftaran, pengkajian, penetapan, 

pencatatan, pemeringkatan, dan penghapuasan yang diatur di dalam Pasal 28 

sampai dengan Pasal 52. Pemerintah Kabupaten/Kota bekerja sama dengan setiap 

orang dalam melakukan Pendaftaran. Selain itu, Register Nasional Cagar Budaya 

adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ialamu yang memilikia 

sertifikat kompetensi untuk memberikan remomendasi penatapan, pemeringkatan, 

dan penghapusan Cagar Budaya. Kurator adalah orang yang karena komapetensi 

keahliannya bertanggungjawab dalam pengelolaan koleksi museum. 

 Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari 

Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian Cagar Budaya yang 

dimiliki dan/atau yang dikuasai, yang dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan 

yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. 

Dalam upaya pelestarian Cagar Budaya, dilarang dengan sengaja mencegah 

menghalang-halangi, atau menggagalkannya. Dalam Pasal 95 ayat (2) Undang – 

Undang Nomor 11 Tahun 2010, di dalam melakukan perlindungan, 

pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah mempunyai tugas sesuai dengan tingkatannya, diantaranya yaitu: 
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a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran 

dan tanggungjawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan 

Cagar Budaya; 

b. Mengembangkan dan menrapkan kebijakan yang dapat menjamin 

terlindungnya dan termanfaatkannya Cagar Budaya; 

c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya; 

 

d. Menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat; 

 

e. Menyelenggarakan promosi Cagar Budaya; 

 

f. Memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfatan dan promosi 

Cagar Budaya; 

g. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk 

benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai 

Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami 

bencana; 

h. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian 

warisan budaya; dan 

i. Mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya. 

 
 

2.3.5 Kawasan Kota Lama Semarang 

 

Kota Lama adalah potongan sejarah, karena dari sinilah ibukota Jawa 

Tengah ini berasal. Semarang dan Kota Lama seperti dua sisi mata uang yang tak 

bisa dipisahkan begitu saja. Dan tentu saja ini menghadirkan keunikan tersendiri. 

Sebuah gradasi yang bisa dibilang jarang ada ketika dua generasi disatukan hingga 

mennciptakan gradasi yang cantik sebenarnya. 

Pada dasarnya area Kota Lama Semarang atau yang sering disebut 
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Outstadt atau Little Netherland mencakup setiap daerah di mana gedung-gedung 

yang dibangun sejak zaman Belanda. Namun seiring berjalannya waktu istilah 

kota lama sendiri terpusat untuk daerah dari sungai Mberok hingga menuju daerah 

Terboyo. Secara umum karakter bangunan di wilayah ini mengikuti bangunan- 

bangunan di benua Eropa sekitar tahun 1700an. Hal ini bisa dilihat dari detail 

bangunan yang khas dan ornamen-ornamen yang identik dengan gaya Eropa. 

Seperti ukuran pintu dan jendela yang luar biasa besar, penggunaan kaca-kaca 

berwarna, bentuk atap yang unik, sampai adanya ruang bawah tanah. Hal ini 

tentunya bisa dibilang wajar karena faktanya wilayah ini dibangun saat Belanda 

datang. Tentunya mereka membawa sebuah konsep dari negara asal mereka untuk 

dibangun di Semarang yang nota bene tempat baru mereka. Tentunya mereka 

berusaha untuk membuat kawasan ini feels like home bagi komunitas mereka. 

Dari segi tata kota, wilayah ini dibuat memusat dengan gereja Blenduk dan 

kantor-kantor pemerintahan sebagai pusatnya. Mengapa gereja Karena pada saat 

itu pusat pemerintahan di Eropa adalah gereja dan gubernurnya. Gereja terlibat 

dalam pemerintahan dan demikian pula sebaliknya. Bagaimanapun bentuknya dan 

apapun fungsinya saat ini, Kota Lama merupakan aset yang berharga apabila 

dikemas dengan baik. Sebuah bentuk nyata sejarah Semarang dan sejarah 

Indonesia pada umumnya. 

 

2.3.6 Konsep Cagar Budaya, Benda Cagar Budaya dan Kawasan Cagar 

Budaya 

Menurut Pasal 1 Bab I ketentuan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 

2010 tentang Cagar Budaya mengandung beberapa pengertian tentang bangunan 
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cagar budaya, yaitu: 

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar 

Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar 

Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu 

dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses 

penetapan. 

2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik 

bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-

bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan 

dan sejarah perkembangan manusia. 

3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam 

atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding 

dan/atau tidak berdinding, dan beratap. 

4. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs 

Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan 

ciri tata ruang yang khas. 

 

Dilihat dari Undang-undang tersrbut bahwasanya yang menjadi tujuan dan 

sarana pelestarian tidak hanya bangunan cagar budaya akan tetapi termasuk 

benda-benda cagar budaya dan kawasan-kawasan disekitar bangunan cagar 

budaya karena apabila kawasan sekitarnya tidak dipelihara nilai-nilai sejarah 

tersebut luntur. 
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2.3.7 Konsep Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya 

 

Di dalam pasal 75 Bab VII Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang 

pemeliharaan memuat beberapa wewenang dalam menyelenggarakan 

pemeliharaan dan perawatan cagar budaya yaitu sebagai berikut: 

a. Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau 

dikuasainya. 

b. Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang 

menguasainya dapat dikuasai oleh Negara. 

 

Di dalam pasal 76 Bab VII Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang 

pemeliharaan memuat beberapa wewenang dalam menyelenggarakan 

pemeliharaan dan perawatan cagar budaya yaitu sebagai berikut: 

a. Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah 

dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan 

manusia. 

b. Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu di 

dokumentasikan secara lengkap. 

c. Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan 

memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi 

Cagar Budaya. 

d. Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal 

dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ketempat 

penyimpanannya dengan tata cara khusus. 
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e. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru 

pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya. 

Sesuai dengan Undang-undang tersebut, bahwasanya kebijakan pelestarian 

cagar budaya merupakan suatu kebijakan dari pemerintah untuk melaksanakan 

amanat konstitusi. Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Negara 

memajukan kebudayaan nasional Indonesia” serta penjelasannya antara lain 

menyatakan “Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, 

dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing 

yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, 

serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”. Benda cagar budaya 

mempunyai arti penting bagi kebudayaan bangsa, khususnya untuk memupuk rasa 

kebanggaan nasional serta memperkokoh kesadaran jati diri bangsa. 

Sejauh peninggalan sejarah merupakan benda cagar budaya maka demi 

pelestarian budaya bangsa, benda cagar budaya harus dilindungi dan dilestarikan, 

untuk keperluan ini maka benda cagar budaya perlu dikuasai oleh Negara bagi 

pengamanannya sebagai milik bangsa.Upaya melestarikan benda cagar budaya 

dilaksanakan, selain untuk memupuk rasa kebanggaan nasional dan memperkokoh 

kesadaran jati diri sebagai bangsa yang berdasarkan Pancasila, juga untuk 

kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta pemanfaatan lain 

dalam rangka kepentingan nasional. 
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Berdasarkan sejarahnya, Kota Lama Semarang memiliki fungsi sosial 

budaya pusat kegiatan perdagangan dari seluruh wilayah Jawa Tengah. 

Keadaan Kota Lama Semarang saat ini: 

1. Sebagian dalam keadaan kosong / ditinggal pemiliknya 

2. Rusak / tidak dirawat pemiliknya 

3. Roboh 

4. Pemanfaatan bangunan dalam K3S (Kontraktor Kontrak Kerja) tidak sesuai dengan kaidah pelestarian 

5. Pembangunan yang baru tidak sesuai dengan karakter kawasan lokal 

Bagaiamana upaya model kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan bangunan cagar budaya 

di kawasan Kota Lama Semarang 

Upaya Kebijakan Pelestarian dan Revitalisasi 

Cara: Pengalih-fungsian kegunaannya (menunjukkan Brand Image) 

1. Perubahan bentuk bangunan 

2. Perubahan struktur bangunan 

Realisasi 

melakukan intervensi dengan mempertimbangkan motivasi pelestarian sebagai pedoman utama. 

Konsepnya radikal dan konservatif. 

Evaluasi 

1. Sejarah panjang bangunan dimana kepemilikan bangunan sering ganti / pindah. Hal ini 

mengakibatkan usaha untuk merehabilitasi bangunan menjadi tersendat. 

2. Dipakai sebagai penyimpanan barang dan sarang walet. 

3. Persoalan lingkungan (banjir, rob, dsb). 

4. Penataan kembali lingkungan yang berkaristik Kota Lama. 

2.4 Kerangka Berfikir 

 
Kerangka Berpikir pada penelitian ini adalah: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Lexy j. Moleong (2007) mendefinisikan penelitian deskriptif kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, 

dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiyah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan 

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam 

terhadap suatu pemecah atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam 

gejala bersangkutan tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiyah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.Penelitian suatu 

kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk 

mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran dari suatu gejala yang 

ada.Untuk memberikan arah yang jelas dan ilmiah, maka dalam penelitian ini juga 

diperlukan suatu metode penelitian yang meliputi metode penentuan objek 

penelitian. Metode pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode 

analisis data (Soerjono Soekanto, 2012). 
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3.1 Pendekatan Penelitian 
 

Metode penelitian selayaknya pekerjaan yang pada umumnya 

dilaksanakan dengan sistematika yang baku, penelitian pun tidak mungkin dapat 

disebut ilmiah tanpa berpijak pada prosedur kerja yang logis dan sistematis. 

Berpijak pada prosedur kerja yang logis dan sistematis. Pada konteks penelitian, 

prosedur kerja dipandu oleh metode tertentu yang disebut dengan metode 

penelitian. Metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu 

metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif (Soemitro 2002:39). 

Selain metode penelitian kuantitatif, juga perlu dikemukakan metode 

penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. Penelitian 

yuridis empiris yang bersifat kuatitatif, adalah penelitian yang mengacu pada 

norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan dan putusan 

pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 

(Ali, Zainuddin, 2009:105) 

Sedangkan Matthew dan Michael mengemukakan hal yang berbeda, yaitu 

sebagai berikut: Analisis kualitatif merupakan data yang muncul berwujud kata-

kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam 

aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan 

biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, 

pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap 

menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas 

(Miles, M, Huberman, M, 2007:16- 17). 

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini diharapkan akan 

ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik obyek ataupun subyek yang 
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akan diteliti. Sedangkan itu, metode pendekatan yuridis sosiologis, yakni 

penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang 

kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas 

suatu Undang-Undang dan penelitian yang  ingin mencari hubungan (korelasi) 

antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari 

studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (Amiruddin, 2012:133). 

Sehingga dapat disimpulkan disini bahwa dalam penelitian ini akan melihat 

Model Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Bangunan Cagar Alam di 

Kawasan Kota Lama Semarang. 

 

3.2 Jenis Penelitian 
 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis peneltian 

normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder atau penelitian hukum 

kepustakaan (Soerjono Soekanto, 2012). Penelitian hukum normatif atau 

kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadp 

sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, 

perbandingan hukum dan sejarah hukum. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian adalah Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder 

yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif 

yang digunakan adalah inventarisasi hukum positif berupa peraturan perundang-
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undangan dan rancangan peraturan perundang- undangan serta kebijakan 

pemerintah daerah. 

 

3.4 Lokasi Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, yaitu : 

1. Balaikota Semarang 

2. Kawasan Kota Lama Semarang 

 

3.5 Sumber Data 
 

Menurut Lekcy Moleong (2010:157-158) “Sumber data utama melalui 

wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari 

kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Manakah diantara ketiga kegiatan 

yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu lain dan dari satu 

situasi ke situasi lainnya” Sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa 

kata-kata dan tindakan, selebihnya. 

a. Sumber Data Primer 

 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data 

asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Data primer berupa data 

informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu dengan 

sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti jurnal, skripsi, 

tesis, disertasi, buku, brosur, bahan-bahan laporan, artikel, bahan literatur 

peraturan perundang-undangan serta karangan yang ada hubungannya dengan 
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judul permasalahan. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari 

wawancara langsung dengan seorang responden yaitu orang yang ahli atau 

berwenang dengan masalah tersebut. Adapun responden tersebut adalah pihak 

yang berkaitan dengan penulisan ini, pihak-pihak terkait seperti Ketua Badan 

Pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang, Dinas Tata Ruang Kota 

Semarang, Masyarakat yang mengelola Bangunan Kota Lama Semarang 

 

3.6 Teknik Pengambilan Data dan Pengolahan Data 
 

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi 

peraturan perundang-undangan serta klasifiksai dan sistekatisasi bahan hukum 

sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu tehnik pengumpulan data yang 

digunakan dalam peneltian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi 

kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencacata membuat 

usalan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan Model Kebijakan 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan kota Lama Semarang. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 
 

4.1 Hasil Penelitian 
 

Hasil penelitian ini membahas tentang model kebijakan pengelolaan dan 

pemanfaatan bangunan cagar budaya di Kawasan Kota Lama Semarang. Kota 

Semarang merupakan ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang telah berdiri sejak 

tanggal 2 Mei 1547. Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km2 

yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, 

Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Demak di sebelah timur dan 

Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai berkisar 13,6 km. Dari 

penelitian tersebut menghasilkan keterangan sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 

 

Kondisi Geografis, Topografis dan Kependudukan Kota Semarang 

 

Sumber: Bappeda Kota Semarang 

 

 

4.1.1 Latar Belakang Kota Semarang 

 
Kota Semarang memiliki Visi dan Misi yang tercantum dalam RPJMD Kota 

Semarang Tahun 2016-2021, yaitu dengan Visi “Semarang Kota Metropolitan 

yang Religius, Tertib dan Berbudaya”. Adapun Misi Kota Semarang Tahun 

2016 – 2021 sebagai berikut : 

 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas. 

 

 Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan 
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Pelayanan Publik. 

 Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan. 

 

 Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal. 
 

 

Kota Semarang disamping sebagai salah satu kota metropolitan, Kota 

Semarang juga dikenal sebagai kota pelabuhan penting di Pantai Utara Jawa 

karena dikenal sebagai kota yang unik dan indah. Dikatakan demikian sebab 

secara geografis Kota Semarang terletak pada posisi 110.23.57.79 BT dan Lintang 

6.55.6 LS serta 6.58.18 LS dan kini berpenduduk lebih kurang dua juta orang. 

Menurut seorang geologi Belanda terkenal R.W Van Bemmelen, kurang lebih 500 

tahun yang lalu keadaan Kota Semarang jauh berbeda dengan sekarang. Di kala 

itu garis pantai masih jauh menjorok ke dalam hingga ke kaki bukit- bukit Gajah 

Mungkur, Bukit Mugas, Mrican, Gunung Sawo, Simongan dan bukit-bukit lain di 

sekitarnya. 

Kota Semarang yang memiliki letak geografis strategis merupakan sebuah 

pondasi pembangunan di Jawa Tengah yang terdiri atas empat simpul pintu 

gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur dan koridor 

barat. Kota Semarang sangat berperan penting dalam perkembangan dan 

pertumbuhan Jawa Tengah, terutama dengan adanya pelabuhan untuk jaringan 

jalur transportasi laut dan jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan 

raya) serta jaringan transpotasi udara yaitu bandar udara yang merupakan potensi 

bagi simpul transpotasi Jawa Tengah. 

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan 

dan 177 Kelurahan. Wilayah kecamatan terdiri atas 2 kecamatan terluas dan 

terkecil, kecamatan dengan wilayah terluas tersebut terletak di bagian selatan yang 
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merupakan wilayah perbukitan dimana sebagian besar wilayahnya masih memiliki 

potensi pertanian dan perkebunan, yaitu: 

 Kecamatan Mijen dengan luas wilayah sebesar 57,55 km² dan Kecamatan 

Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 km². Sementara wilayah 

kecamatan dengan luas terkecil, yaitu Kecamatan Semarang Selatan yang 

mempunyai luas wilayah 5,93 km² dan Kecamatan Semarang Tengah yang 

mempunyai luas wilayah sebesar 6,14 km². Kecamatan terkecil ini merupakan 

daerah pusat kota yang sekaligus sebagai pusat perekonomian atau bisnis kota 

Semarang sehingga sebagian besar dari wilayahnya banyak terdapat bangunan 

bersejarah, seperti; Kawasan Simpang Lima, Kawasan Tugu Muda, Pasar Bulu, 

Pasar Peterongan, Pasar Johar dan sekitarnya yang dikenal dengan “Kota 

Lama” Semarang. 

 Disamping itu, Kota Semarang memiliki historinya sendiri pada jaman dahulu, 

karena adanya perubahan tanah di bumi serta dengan berjalannya waktu hingga 

terjadinya pendangkalan dan endapan lumpur, maka timbul suatu dataran baru 

yang kemudian hari dikenal sebagai kota bawah dari Kota Semarang. Sebab 

itulah dikatakan unik dan indah karena terbagi dalam dua bagian yaitu bagian 

kota atas dan kota bawah. 

 Bila kita memasuki wilayah pelabuhan Kota Semarang, maka akan terlihat 

suatu pemandangan indah, suatu garis pantai dengan latar belakang tampak 

gedung-gedung dan bukit-bukit yang mengelilingi kota, ditambah lagi, dengan 

pemandangan deretan gunung-gunung seperti Gunung Ungaran, Merbabu, 

Muria, Slamet dan lain-lainnya. Keindahan akan Kota Semarang yang sangat 

menakjubkan itu membuat orang Belanda menyebut Kota Semarang sebagai 
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Vanesia dari Timur, bahkan menurut D.A. Rinkes, daerah Kota Semarang yang 

dikenal sebagai “de oude staad” ialah di daerah sekitar Gereja Blenduk yang 

dahulu pada zaman Hindu masih merupakan lautan. Pengembangan fungsi 

utama kegiatan Kota Semarang menurut Rencana Induk Kota Tahun 1975-2000 

meliputi: 

a. Kegiatan pemerintahan 

b. Kegiatan perdagangan 

c. Kegiatan transportasi 

d. Kegiatan industry 

e. Kegiatan pendidikan 

f. Kegiatan pariwisata. 

Keenam fungsi kegiatan tersebut dikembangkan menjadi kegiatan utama 

untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2000 (Putri Nurul, Skripsi, 2006), 

melalui dukungan-dukungan konsepsional dan pengembangan fisik kota. Untuk 

mengarahkan perkembangan lebih lanjut, Kota Semarang dibagi ke dalam empat 

wilayah pengembangan, yakni: 

1. Wilayah Pengembangan I (Wilayah Pelayanan A) meliputi sebagian besar 

wilayah Kota Lama dan sebagian Kecamatan Genuk dengan karateristik 

kegiatan kekotaan dan menjadi pusat kota maupun ekstensi pusat kota (ekstensi 

primer). Penggunaan lahan yang direncanakan adalah kegiatan pusat kota, 

berfungsi sebagai pusat kegiatan pelayanan umum (Central Business District) 

meliputi pusat perbelanjaan, transportasi regional/lokal, pergudangan dan 

perumahan dengan kepadatan tinggi. Untuk wilayah pengembangan ini, 

kepadatan penduduknya direncanakan 176-220 jiwa/Ha untuk wilayah pusat 
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kota, sedangkan wilayah sekitarnya dengan kepadatan 51-175 jiwa/Ha. 

2. Wilayah Pengembangan II (Wilayah Pelayanan B) Meliputi sebagian besar 

wilayah kecamatan Tugu dan sebagian wilayah kecamatan Genuk dengan 

karateristik kegiatan industri (industrial estate). Rencana kepadatan penduduk 

di wilayah ini sangat bervariasi, yaitu 176-220 jiwa/Ha untuk wilayah yang 

berdekatan dengan pusat kota, 51-175 jiwa/Ha untuk wilayah bagian utara 

Genuk dan 31-50 jiwa/Ha untuk wilayah Genuk bagian selatan. Genuk bagian 

utara direncanakan 15-30 jiwa/Ha. Adapun pembagian wilayah pelayanannya 

adalah sebagai berikut: 

a. Wilayah Pelayanan Tugu (B) 

 

 Termasuk di dalamnya sebagian dari wilayah Kecamatan Tugu yang 

berfungsi sebagai daerah sub urban dan akan dikembangkan menjadi 

wilayah industri, rekreasi pantai dan perumahan dengan kepadatan rendah. 

Sub pusat pengembangannya terletak di Mangkang Kulon, Tugurejo, dan 

Ngaliyan. 

b. Wilayah Pengembangan III (Wilayah Pelayanan C) 

 Termasuk di dalamnya sebagian dari wilayah Kecamatan Genuk, 

Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Seamrang Selatan dan 

perluasannya. Karateristik kegiatan dalam wilayah ini bersifat kekotaan 

dan akan dikembangkan menjadi daerah sub urban. Penggunaan lahan 

yang direncanakan adalah kegiatan jasa dan permukiman dengan 

kepadatan sedang. Mengenai kepadatan penduduk di wilayah ini 

direncanakan antara 31-50 jiwa/Ha. 

c. Wilayah Pengembangan IV (Wilayah Pelayanan D) 
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Meliputi wilayah Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen dan sebagian 

Kecamatan Tugu. Bagian wilayah ini mempunyai karakteristik kegiatan 

yang bersifat agraris. Hal ini memungkinkan daerah tersebut untuk 

dikembangkan menjadi pusat industri agraris dalam jangka panjang dan 

menjadi daerah sub urban (ekstensi sekunder). Penggunaan lahan yang 

direncanakan adalah kegiatan agraris. Mengenai kepadatan penduduk di 

wilayah ini direncanakan antara 15-30 jiwa/Ha. 

 Pertumbuhan Kota Lama diawali dengan usaha Ki Ageng Pandan Arang 

untuk membuka permukiman baru di sekitar Bubakan dan Jurnatan pada tahun 

1575. Kawasan Bubakan kemudian menjadi Kabupaten Semarang dengan pusat 

pemerintahan kabupaten di daerah Kanjengan. Pada 9 Juni 1705, VOC berhasil 

menyelesaikan pembangunan Benteng pertahanannya yang terletak di Sleko, tepi 

sungai Semarang. Pembangunan benteng ini berkaitan dengan realisasi perjanjian 

yang dibuat VOC dari kerajaan Mataram mengenai penyerahan bandar utama 

kerajaan Mataram. Sejak berkuasanya VOC tersebut, Semarang menjadi sebuah 

kota benteng yang dilengkapi dengan: 

1. Tiga buah gerbang besar dan beberapa gerbang kecil. Tiga buah gerbang besar 

itu adalah: 

a. De Wester (Pintu Gerbang Barat) / Gouvernementspoort berlokasi di 

Gouvernements Brug / Jembatan Gupernemen atau dikenal juga sebagai 

Jembatan Berok. 

b. De Zuider (Pintu Gerbang Selatan) berlokasi di sekitar jalan lintas trem 

dekat awal Jl. Pekojan dan Jl. H.Agus Salim. 

c. De Ooster Port berlokasi di akhir Heerenstaart (sekarang di persimpangan 
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Jl. Raden Patah dan Jl. MT.Haryono). 

2. Enam buah pos keamanan yaitu: 

a. De Hersteller berlokasi di Jalan Ronggowarsito dan Jalan Pengapon. 

b. Ceylon berlokasi di halaman gereja Gedangan. 

c. Amsterdam berlokasi di Jalan H. Agus Salim. 

d. De Lier berlokasi di kompleks Kantor Pos Lama. 

e. De Smits berlokasi di Boomlama. 

f.   De Zee berlokasi di Boomlama. 

Dari hasil inventarisasi kepemilikan bangunan di kota lama berdasarkan 

Peraturan Walikota Semarang Nomor 19A Tahun 2009, yang dilakukan DTKP 

(Dinas Tata Kota Perumahan) Kota Semarang, saat ini baru sepertiga dari jumlah 

total yang diketahui pemiliknya. Bangunan kota lama tercatat berjumlah 105 

bangunan. Sudah semestinya pemerintah memberi perhatian lebih pada bangunan-

bangunan tua yang masih berdiri, meski secara struktur bangunan yang didirikan 

pada masa kolonial bisa bertahan lebih dari seratus tahun, bisa saja usianya lebih 

pendek karena kurang perawatan. Hal ini tentu berkaitan dengan kurang baiknya 

management dan maintenance. Berdasarkan penuturan oleh Bapak Mudjirin 

selaku pegawai Dinas Tata Kota Perumahan Kota Semarang, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Masih banyak pendataan yang kurang walaupun sudah ada beberapa yang 

tercatat. Dinas Tata Kota Perumahan masih bergerak untuk melakukan 

pendataan terkait mengenai kepemilikan bangunan di Kota Lama.” 

Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki dan waktu yang dibutuhkan 

cukup panjang semenjak lebih dari 2 tahun lalu untuk melakukan pendataan yang 

ada di sekitar Kawasan Kota Lama Semarang. 



 

 

 

 

50 

 

 

Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 

2013 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dinyatakan secara tegas 

bahwa Pemerintah Daerah, atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan 

Wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau 

kerusakan. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila Pemerintah lalai dalam 

menjalankan kewajibannya dalam menjaga dan merawat Cagar Budaya maka 

seharusnya dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Akan tetapi, sanksi 

tersebut belum dijelaskan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 

Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa 

Tengah. Maka sudah menjadi keharusan untuk Pemerintah mengeluarkan 

Peraturan Kota Semarang tentang Cagar Budaya. 

Sesuai dengan perubahan zaman, bangunan-bangunan tua di kota lama 

turut yang sudah ditetapkan menjadi bangunan Cagar Budaya turut berubah juga, 

baik dari segi fungsinya dan strukturnya. Perubahan dari segi fungsi terlihat dari 

beberapa bangunan yang telah dialih-fungsikan menjadi Semarang Gallery, kantor 

pengacara, restoran, hotel dan lain-lain. Dari segi struktur, terdapat beberapa 

bangunan-bangunan yang sudah mulai kehilangan struktur utamanya. Sehingga 

perlu dukungan dari masyarakat maupun pemerintah untuk turut menjaga, 

melestarikan, serta mengembangkan Cagar Budaya berdasarkan ketentuan Pasal 

11 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2013 Tentang 

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Selain itu negara bertanggung jawab 

dalam pengaturan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya 

untuk melestarikan Cagar Budaya tersebut. Menurut Ibu Nurwani selaku 

masyarakat yang juga tinggal di sekitar Kawasan Kota Lama Semarang, beliau 
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mengatakan bahwa: 

“Dengan adanya pemugaran yang dilakukan oleh pemerintah, maka perlunya 

andil masyarakat untuk ikut pula berpartisipasi terhadap pemugaran cagar 

budaya yang ada di Kota Semarang. Pentingnya kepedulian masyarakat terhadap 

aset budaya yang dimiliki semua masyarakat agar budaya kita terjaga selalu.” 

Dari sini bisa disimpulkan bahwa masih adanya kepedulian masyarakat 

untuk mau berpartisipasi aktif terhadap perlindungan Cagar Budaya. Hal ini perlu 

ditingkatkan supaya kecintaan masyarakat untuk sama-sama memiliki semakin 

hari semakin membaik dan mampu menciptakan lingkungan di Kawasan Kota 

Lama menjadi lebih indah dan historis. 

Cagar Budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan 

perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan 

peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan 

cagar budaya tersebut. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian Cagar 

Budaya, maka diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan 

ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

 

4.1.2 Kebijakan Terkait Kawasan Kota Lama Semarang 

Berikut adalah beberapa kebijakan terkait perlindungan dan usaha pelestarian 

kawasan  Kota Lama Semarang : 

1. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 

1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RBWK) Kotamadya Daerah 

Tingkat II Semarang tahun 1995-2005. 

2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 

1999 tentang Rencana Detil Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah 

Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) I (Kecamatan Semarang 
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Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan) 

Tahun 1995-2005. 

3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 

1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah 

Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) III (Kecamatan Semarang 

Utara dan Kecamatan Barat) Tahun 1995- 2005. 

4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata 

Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama Semarang. 

Selain kebijakan tersebut, melalui Peraturan Walikota No.12 Tahun 2007 

telah dikukuhkan, bahwa kelembagaan yang bertanggung jawab tersebut adalah 

Badan Pengelola KawasanKota Lama (BPK2L). BPK2L adalah lembaga non 

struktural yang tidak termasuk dalam Perangkat Daerah Kota Semarang, dan 

mempunyai tugas mengelola, memgembangkan dan mengoptimalisasikan potensi 

kawasan Kota Lamayang meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian 

kawasan. Ada pun BPK2L mempunyai kewenangan melaksanakan sebagian 

konservasi dan revitalisasi Kawasan Kota Lama serta berada dan 

bertanggungjawab kepada Walikota. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Model Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Bangunan Cagar 

Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang 

Semakin majunya pembangunan kota, menuntut masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga membuat pemilik bangunan Cagar 

Budaya memanfaatkan bangunannya untuk kegiatan ekonomi. Semakin lama 
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Penyusunan Agenda 

Formulasi Kebijakan 

Adopsi Kebijakan 

Implementasi Kebijakan 

Penilaian/Evaluasi Kebijakan 

semakin banyak bangunan kuno yang berubah fungsinya. Salah satunya bangunan 

Kota Lama Semarang yang di dalamnya banyak peninggalan sejarah seperti 

Contemporary Art Gallery, bekas cafe Spiegel, Gereja Blendug, dan masih 

banyak yang lainnya. Bangunan tersebut dulunya merupakan bangunan milik 

Belanda yang digunakan sebagai perusahaan yang berdagang berbagai macam 

barang keperluan rumah tangga dan keperluan kantor. Kini bangunan tersebut 

dialihfungsikan menjadi bangunan Galeri Semarang maupun rumah makan serta 

bangunan kantor dengan pemilik barunya. Bila hal tersebut dikaitkan dengan 

kegiatan perlindungan maupun pelestarian bangunan Cagar Budaya, pemanfaatan 

bangunan lama untuk mengakomodasi kegiatan baru yang relevan melalui alih 

fungsi dapat dipahami sebagai upaya interpretasi baru terhadap warisan budaya. 

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian 

aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut 

diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai 

serangkaian tahap yang saling bergantungan. Dunn membagi siklus pembuatan 

kebijakan dalam lima yaitu: 

Bagan 4.1 

Siklus Pembuatan Kebijakan 
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(Sumber : https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebijakan_publik) 

 
 

Kelima tahap yang menjadi urut-urutan semuanya perlu dikelola dan 

dikontrol oleh pembuat yang sekaligus pelaksana kebijakan publik. Tanpa adanya 

kepemimpinan yang profesional dan bertanggung jawab maka bukan kesuksesan 

yang diperoleh melainkan kebijakan yang menbawa kerugian bagi publik. Dalam 

merumuskan ada 5 tahap dalam membuat kebijakan (publik policy) yaitu, pertama 

penyusunan agenda kebijakan, kedua penyusunan formula kebijakan (sance 

policy), ketiga penerapan kebijakan (policy implementation), keempat proses 

evaluasi, kelima tahap penilaian atau evaluasi kebijakan. Dalam proses 

penyusunan kebijakan dapat melibatkan tiga elemen kelembagaan dari ekskutif, 

legislatif, dan pihak lain yang terkait seperti asosiasi, profesi dan lembaga 

swadaya masyarakat. Seluruh elemen yang disebutkan di atas menjadi pemangku 

kepentingan (stockholder) dalam kebijakan publik. 

Kaitan dengan teori diatas dengan pengaplikasiannya dalam masalah 

dalam pembahasan ini adalah menurut Dunn bahwa agenda pemugaran cagar 

budaya ini tidak terlepas dari pengaruh politik pemerintah. Pemerintah pusat, 

dalam hal ini Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam 

diskusi kelompok bersama para akademisi peneliti mengagendakan tujuh strategi 

dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya di berbagai 

wilayah Indonesia, termasuk kawasan Cagar Budaya Kota Lama Semarang 

sebagai berikut: 

1. Membuat regulasi yang aspiratif dan implementatif. Pemerintah membuka 

kesempatan kepada stakeholder untuk memberi masukan agar tercipta regulasi 
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yang dapat diterima semua pihak dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak. 

2. Menciptakan pelestarian yang terpadu, berkelanjutan dan jangka panjang. 

Dalam melestarikan cagar budaya, pemerintah tidak meminta masukan dari 

stakeholder saja, tetapi juga melibatkan mereka. Dengan melibatkan 

stakeholder tersebut diharapkan tercipta upaya yang terpadu dalam pelestarian 

cagar budaya. 

3. Menegakkan aturan yang konsisten dan tidak diskriminatif. Peraturan yang 

konsisten dan tidak diskrimininatif perlu ditegakkan agar upaya untuk 

melestarikan cagar budaya secara terpadu dan berkelanjutan dapat berjalan 

lebih efektif dan efisien serta untuk menghindari konflik sosial, budaya, 

maupun ekonomi. 

4. Mendorong dan mendukung peran serta masyarakat dalam pelestarian. 

 

 Masyarakat, mempunyai peran penting dalam melindungi, mengembangkan, 

dan memanfaatkan cagar budaya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong 

dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan masyarakat. 

5. Memberi sanksi dan penghargaan yang proposional. Upaya-upaya yang 

dilakukan masyarakat dalam melestarikan cagar budaya perlu diapresiasi dan 

diberi penghargaan secara proposional, agar kebanggaan masyarakat terhadap 

cagar budaya semakin meningkat. Sebaliknya, pemerintah perlu memberi 

sanksi secara proposional kepada masyarakat yang tidak menjalankan tugasnya 

dengan baik. 

6. Memberi kemudahan pelayanan birokrasi dan administrasi. Strategi dalam 

membuat regulasi yang aspiratif dan implementatif, menciptakan pelestarian 

yang terpadu, serta mendorong dan mendukung peran serta masyarakat tidaklah 
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akan berjalan efektif apabila pemerintah tidak memberi kemudahan dalam hal 

pelayanan birokrasi dan administrasi. 

7. Meningkatkan program edukasi formal, informal dan non-formal. Agar 

pelestarian cagar budaya di Indonesia berjalan dengan baik, jajaran pemerintah 

dan masyarakat harus mempunyai pemahaman yang sama mengenai 

pelestarian cagar budaya sesuai UUCB. 

Salah satu upaya pemugaran di Kota Lama Semarang adalah dengan alih 

fungsi kegunaan cagar budaya. Karena Kawasan Kota Lama termasuk dalam 

kawasan dengan kepadatan tinggi maka struktur Kota Lama sebagai satuan area 

unik. Pola kawasan  ini merupakan gabungan antara Kota Barat (Belanda) dengan 

lokal. Pada dasarnya pola yang terbentuk menjadi konsentrik dengan mode yang 

mejadi pusat kegiatan dan arus pergerakan. Dengan adanya alih fungsi ini 

merupakan pengalihan penggunaan bangunan dengan perubahan-perubahan yang 

diperlukan. Proses ini adalah salah satu cara yang dapat dibenarkan dalam 

pelestarian bangunan bersejarah. Pengalih-fungsian bangunan Cagar Budaya 

dilakukan dengan adanya perubahan-perubahan bentuk atau struktur bangunan 

baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa mempertimbangkan alasan 

pelaksanaan tekhnisnya maka bangunan Cagar Budaya tersebut dapat terancam 

hilang atau berubah bentuk baik sebagian maupun keseluruhan. 

Hal ini harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Semarang ketika 

melakukan perubahan fungsi dan struktur suatu bangunan Cagar Budaya selain 

melihat dari sisi fungsional-ekonomis juga dari sisi historis-filosofis bangunan 

tersebut. Bangunan Cagar Budaya yang memiliki citra tersendiri yang cukup 

memberi keuntungan brand image kepada pemilik usaha yang bersangkutan. 
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Disadari atau tidak, hanya dengan fungsi baru yang mendatangkan profit sajalah, 

bangunan Cagar Budaya seperti itu akan bertahan. 

Revitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang sudah sesuai 

dengan UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Apabila melihat isi 

ketentuan Pasal 82 dinyatakan bahwa revitalisasi Cagar Budaya harus memberi 

manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri 

budaya lokal yaitu ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur 

Cagar Budaya. 

Program Revitalisasi merupakan implementasi dari peraturan daerah 

tersebut dan dijadikan sebagai sebuah upaya untuk memvitalkan kembali fungsi 

kawasan Kota Lama Semarang dan menerapkan fungsi baru yang modern 

sehingga dapat mengubah citra kawasan dan berdampak pada kegiatan ekonomi, 

sosial, pariwisata, dan budaya. 

Menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan 

penyesuaian fungsi baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan 

nilai budaya masyarakat sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang 

berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yaitu tercantum 

dalam Pasal 78 dinyatakan bahwa pengembangan Cagar Budaya dilakukan 

dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, 

dan nilai-nilai yang melekat padanya. Tetapi keterawatan yang dimaksud dalam 

pasal tersebut tidak jelas antara keterawatan bangunan Cagar Budaya atau 

keterawatan lingkungan di sekitar bangunan tersebut. 

Hal tersebut menimbulkan dilema moral dan konservasi yang dilakukan 

oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap perubahan fungsi dan struktur bangunan 
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Cagar Budaya. Sehingga hal ini perlu  diatur lebih khusus lagi ke dalam peraturan 

agar kegiatan-kegiatan pelestarian yang dilakukan dapat berjalan seimbang 

dengan mempertahankan nilai historis-filosofis, fungsional-ekonomis serta 

ekologis suatu bangunan Cagar Budaya. Tidak hanya membentuk peraturan saja 

tapi harus dilaksanakan atau diterapkan sesuai peraturan yang ada dan melakukan 

pengawasan secara terstuktur, intensif dan konsisten (Sriayu Aritha, Unnes Jurnal 

Law 3, 2014). 

Tetapi sampai saat ini, penanganan dari Pemerintah Kota Semarang masih 

lambat. Hal tersebut juga terlihat dari perlindungan hukumnya, dimana sampai 

saat ini peraturan daerah kota Semarang yang terkait dengan Cagar Budaya belum 

dibentuk. Sehingga Pemerintah Kota Semarang masih memakai Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan 

Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. 

Menurut teori Lawrence Meir Friedman seorang ahli sosiologi hukum dari 

Stanford University, ada empat elemen utama dari sistem hukum (legal system), 

yaitu: 

1. Substansi hukum 

 

 Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, 

Op.cit) : “Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant 

the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system 

…the stress here is on living law, not just rules in law books”. 

 Dalam teori Lawrence M. Friedman disebut sebagai sistem substansial 

yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga 

berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum 
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yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka 

susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya 

aturan yang ada dalam kitab undang- undang (law books). 

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan 

substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang 

berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan 

menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. 

Maka dari itu berdasarkan praktiknya, substansi yakni belum terbentuknya 

Peraturan Daerah Kota Semarang yang mengatur secara khusus mengenai 

Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang. 

2. Struktur hukum 

 

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan (Lawrence M. Friedman, 

1984 : 5-6): “To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system 

consist of elements of this kind: the number and size of courts; their 

jurisdiction …Strukture also means how the legislature is organized …what 

procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind 

of crosss section of the legal system…a kind of still photograph, with freezes 

the action.” 

Menurut teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem 

Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan 

baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari 

Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). 

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga 
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dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh 

kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. 

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum 

dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan 

bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu 

berjalan dan dijalankan. 

Dari segi struktur, terlihat dari pengawasan terhadap bangunan Cagar 

Budaya yang kurang dikarenakan tenaga BPK2L yang belum lengkap 

melakukan tugasnya dengan cepat dan akurat. 

3. Budaya hukum 

 

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: “The third component of 

legal system, of legal culture. By this we mean people‟s attitudes toward law 

and legal system their belief …in other word, is the climinate of social thought 

and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”. 

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman (2001:8) adalah sikap 

manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, 

serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan 

sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau 

disalahgunakan. 

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia 

(termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan 

sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan 

aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum 

yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang- orang yang terlibat 
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dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan 

secara efektif. 

Dari segi budaya hukum, hal ini terlihat dari kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam merawat bangunan Cagar Budaya dikarenakan hukum yang 

mengaturnya kurang tegas sehingga dapat mengakibatkan kurang berfungsinya 

hukum di masyarakat yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat 

terhadap hukum. 

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti 

pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang 

dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja 

atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, 

serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem 

hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam 

mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. 

Lemahnya implementasi hukum Cagar Budaya di masyarakat 

mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari hukum itu sendiri dibentuk. Menurut 

Hosiana L Tobing, dkk dalam penelitiannya pada tahun 2008 yang berjudul Studi 

Implementasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Upaya Melestarikan 

Bangunan Cagar Budaya di Kota Semarang bahwa kendala implementasi 

kebijakan Pemerintah Kota Semarang berupa aturan sudah diformulasikan dalam 

bentuk SK Walikota Semarang Nomor 646/50/1992 tentang Konservasi 

Bangunan-bangunan Kuno dan Bersejarah di Kota Semarang dan sudah di 

implementasikan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala antara 

lain karena faktor komunikasi, lingkungan kebijakan, komitmen dan kondisi 
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sosial, ekonomi dan politik. 

Setiap pelanggaran tentu ada perlakuan yang diperoleh sebagai  akibatnya, 

berupa sanksi. Namun saat ini belum pernah ada sanksi yang tegas. Selama ini 

tidak ada kejelasan sanksi terhadap pelanggaran yang menyangkut bangunan 

Cagar Budaya, walaupun ada kebijakan namun belum ada aturan yang menjurus 

pada penegakan hukum (law inforcement). 

Kendala yang terakhir menyangkut adanya pengaruh sosial ekonomi dan 

politik dalam upaya untuk melestarikan bangunan cagar Budaya di Kota 

Semarang. Pengaruh yang paling kuat berhubungan dengan ekonomi. Keinginan 

untuk membongkar berbagai bangunan Cagar Budaya kerap terjadi, khususnya 

dari para pebisnis dan pengembang (investor). Selain itu, di dalam SK Walikota 

tersebut hanya tercatat 111 bangunan kuno yang dilindungi, padahal sampai saat 

ini tercatat ada 315 bangunan kuno yang dilindungi berdasarkan dokumen dari 

BAPPEDA dan Dinas Tata Kota dan Perumahan Semarang. Hal tersebut sudah 

menjadi tidak relevan lagi untuk melindungi bangunan-bangunan kuno yang ada 

di Kota Semarang. Sehingga pelestariannya sendiri menggunakan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan 

Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. 

Revitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah hingga saat ini hanya 

pelestarian bangunan saja. Meskipun Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan penataan Kawasan Kota Lama 

Semarang tahap pertama pada bulan Agustus lalu, namun kebijakan yang 

mengatur perlindungan Kawasan Kota Lama masih belum menemukan titik 

terang. 
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Padahal faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap kerusakan 

bangunan. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Semarang 

No. 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung yang dinyatakan bahwa maksud 

pengaturan gedung adalah pengendalian pembangunan yang berlandaskan asas 

kemanfaatan, keselamatan, kenyamanan, keseimbangan, serta keserasian 

bangunan gedung dengan lingkungannya. Sampai saat ini belum ada ketentuan 

khusus mengenai sanksi terhadap Pemerintah yang melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan-ketentuan yang ada. Sebaiknya perlu diadakan sanksi 

administratif secara bertahap kepada Pemerintah yang melakukan pelanggaran 

yaitu didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang 

terberat 

Suatu kota dapat dilihat dari hubungan “dioramakota” dengan sejarah 

masa lalunya seperti halnya yang diungkapkan oleh Kevin Lynch dalam bukunya 

yang berjudul Good City Form. Dengan kata lain, kota sebagai suatu "diorama" 

yang terpampang dalam museum sejarah dan di dalamnya terdapat rentetan 

peristiwa yang merefleksikan kesan-kesan tertentu seperti halnya kota Lama 

Semarang yang merupakan bagian dari sejarah Kota Semarang yang mempunyai 

citra visual fisik yang menyajikan kemegahan arsitektur Eropa di masa lalu. 

Ditetapkannya kawasan kota Lama Semarang sebagai kawasan Cagar Budaya 

merupakan salah satu aset Kota Semarang yang mempunyai nilai penting sejarah 

dengan banyaknya bangunan kuno yang dinilaisangat berpotensi untuk 

dikembangkan dibidang kebudayaan ekonomi serta wilayah konservasi 

(journal.unnes.ac.id). Tetapi sampai saat ini, Sebagian bangunan di Kota lama 

berdiri sejak abad ke-18 M. Kebanyakan bangunan telah lapuk dimakan usia. 
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Pada pertengahan Januari dan April 2011 silam, sebanyak 2 (dua) 

bangunan Cagar Budaya roboh di kawasan Kota Lama, di Jalan Kepodang, 

Semarang. Sehingga total terdapat 3 (tiga) bangunan yang roboh di jalan 

kepodang dan 2 (dua) bangunan di Jalan merak. Satu-persatu bangunan cagar 

budaya di Kota Semarang bertumbangan disebabkan tidak dirawat oleh 

Pemerintah Kota Semarang. Seperti pada bangunan tua di Jalan Gelatik, 

Kelurahan Purwodinatan, Semarang Tengah yang ambruk pada tanggal 13 Januari 

2013 (Kompas, Edisi 13/1/2013). Hal ini disebabkan oleh faktor usia bangunan 

dan faktor alam seperti: bencana banjir, rob dan intrusi air laut serta cuaca ekstrim 

(fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana). Selain itu 

penanganan dari Pemerintah Kota Semarang dianggap lambat oleh masyarakat 

dan kesadaran dari masyarakat sendiri di sekitar kawasan Kota Lama Semarang 

yang masih minim serta kurang tegasnya hukum yang mengatur tentang Cagar 

Budaya di Kota Semarang sehingga menyebabkan satu-persatu bangunan Cagar 

Budaya di Kota Semarang menjadi tidak terawatt dan tidak terurus dengan baik. 

Sejumlah bangunan kuno di Kawasan Kota Lama kondisinya cukup 

menprihatinkan. Kondisi bangunan rumah dan bangunan bekas kantor yang tidak 

terpakai lagi dan tidak terawat oleh pemiliknya menjadi kotor dan kusam. Selain 

itu, permasalahan utamanya terkait kepemilikan akan lahan. Lahan-lahan yang 

diduduki oleh bangunan yang ada di Kawasan Kota Lama ini umumnya 

merupakan milik individu. Kepemilikan atas lahan pada Kawasan Kota Lama 

menjadikan langkah untuk melakukan konservasi di Kota Lama semakin 

terhambat. Klaim lahan pada Kota Lama ini umunya terjadi karena sertifikat atas 

tanah yang dimiliki oleh pemilik lahan merupakan warisan turun temurun yang 
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menjadikan pengelolaan atas tanah dan bangunannya menjadi terhambat, sehingga 

pemerintah Kota Semarang yang akan melakukan pembenahan terhadap Kawasan 

Kota Lama juga ikut terhambat. Bangunan-bangunan di Kawasan Kota Lama 

umumnya dimanfaatkan sebagai gudang-gudang miliki pengusaha yang menjadi 

pemilik sah atas tanah di Kota Lama. Pemanfaatan bangunan menjadi 

pergudangan ini memberikan kesan kumuh dan tidak aman untuk kawasan Kota 

Lama. Hal ini dikarenakan aktivitas bongkar muat barang pada gudang yang tidak 

rutin dan bersifat periodik membuat pemanfaatan bangunan sangat minim 

aktivitas. Hal ini menjadikan kota Lama terkesan sangat sepi pada malam hari. 

Hanya beberapa bangunan yang digunakan sebagai aktivitas publik, seperti tempat 

makan dan tempat peribadatan (kompasiana.com).  

Hal ini menuntut perhatian semua pihak, terutama Pemerintah Kota 

Semarang. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No.11 Tahun 2010 tentang 

Cagar Budaya dinyatakan bahwa bangunan Cagar Budaya yang terbengkelai dan 

lalai tidak dipelihara, maka pemerintah bisa mengambil alih bangunan tersebut. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya, selain Pemerintah Kota Semarang, masyarakat juga memiliki kewajiban 

merawat bangunan Cagar Budaya. Namun, peraturan di atas masih bersifat umum 

karena tidak menyebutkan secara spesifik Cagar Budaya yang harus dilaporkan 

sehingga Pemerintah Kota Semarang harus membentuk Peraturan Daerah Kota 

Semarang tentang Cagar Budaya. Ketentuan hal yang serupa juga diatur dalam 

Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 

2013 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah. 

Mendapati kondisi Kawasan Kota Lama yang kini berkembang pesat 
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menjadi Kawasan Permukiman, yang dulunya merupakan pusat pemerintahan 

Pemerintah Kolonial Belanda, kini seiring dengan meningkatnya peran pentingnya 

Kali Semarang yang merupakan jalur transportasi perekonomian utama, yang 

menghubungkan Pelabuhan Semarang dengan Kota Lama dan pelabuhan yang 

merupakan domain ekonomi Kota Semarang pada masa itu. 

Studi yang disusun oleh Pemda Tingkat II Kotamadya Semarang dalam 

Rencana Terperinci Sebagian Pusat Kota Kotamadya Semarang (RTRK), 

mengambil suatu pendekatan rencana pengembangan Kawasan Kota Lama, yang 

berangkat pada upaya-upaya: 

1) Pelestarian lingkungan historis. 

 

2) Revitalisasi atau pemulihan kehidupan kota dalam suatu lingkungan yang 

sudah berkurang intensitas kehidupannya. 

3) Dilakukan intervensi tanpa mempertimbangkan motivasi pelestarian. 
 

Pemanfaatan ruang pusat kota yang mempunyai dampak sosial ekonomi 

maupun sebagai sumber pemasukan pendapatan daerah. Pada hakekatnya ada tiga 

alternatif pengembangan kawasan Kota Lama yang dapat diungkapkan: 

1) Dibiarkan tetap seperti apa adanya tanpa intervensi 

 

2) Dilakukan intervensi dengan mempertimbangkan motivasi pelestarian sebagai 

pedoman utama 

3) Pengembangan secara radikal dan konservatif 

 

Dari ketiga alternatif, diambil alternatif kedua sebagai dasar 

kebijaksanaan. keputusan ini kemudian di ikuti dengan konsep pengembangan 

secara radikal dan konservatif. Konsep pengembangan radikal yaitu penentuan 

daerah tertentu dalam kawasan sebagai daerah yang dipreservasi sama sekali dan 
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daerah lain dapat terbongkar dan dialih gunakan sama sekali. Konsep ini diikuti 

Rencana Bagian Wilayah Pusat Kota Semarang 1984, yang menawarkan 

perubahan struktur yang radikal dengan menentapkan suatu bagian kawasan 

sebagai bagian yang dapat sama sekali dibongkar dan dialihgunakan dalam bentuk 

yang lain sama sekali. Direncanakan pengembangan kawasan lengkap dengan 

perumahan dalam bentuk bangunan tinggi dengan segala fasilitasnya. Konsep 

konservatif yaitu pembatasan intervensi pada tingkat yang minimal artinya tidak 

banyak melakukan perubahan/membongkar, tetapi hanya memperbaiki dan 

mengalih fungsi bagian-bagian yang perlu, serta tidak mengusulkan perubahan 

struktur kota. Konsep ini lebih mengarah pada permuseuman kawasan. 

Berdasarkan hukumnya, menurut BPHN ada 2 (dua) pertimbangan hukum 

yang dikenakan sebagai dasar untuk mengganti Auteurswet 1912 seperti yang 

dimuat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak 

Cipta, yaitu: 

1. Dalam rangka pengembangan di bidang hukum sebagaimana termaksud dalam 

Garis-garis Besar Haluan Negara (Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Nomor IV/MPR/1981), serta untuk mendorong dan melindungi pencipta, 

penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta 

mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam wahana 

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 

1945. 

2. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pengaturan tentang Hak Cipta 

berdasarkan Auteirswet 1912 stb. Nomor 600 / Tahun 1912 perlu dicabut 

karena tidak sesuai dengan kebutuhan cita-cita hukum nasional. 
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Dapat dipahami disini berdasarkan konsep konservatif yang mengandung 

motivasi pelestarian yang kuat, namun kelayakan ekonomisnya sebagai suatu 

kawasan strategis perlu dipertanyakan. Konsep tengahan bertujuan melakukan 

perubahan yang perlu pada bentuk fisik bangunan, serta melakukan alih guna pada 

fasilitas yang perlu untuk meningkatkan nilai ekonomis dan aksesibitas kawasan 

dan melakukan preservasi pada bagian- bagian yang dipandang perlu. Arah inti 

konsep ini adalah melakukan pelestarian kawasan disisi lain juga meningkatkan 

daya tarik ekonomi kawasan. 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta tidak dapat 

bertahan lama, hanya kurang lebih 5 (lima) tahun. Ada beberapa pasal yang perlu 

dirubah dengan pertimbangan dimana selama pelaksanaannya banyak ditemukan 

kelemahan yang dapat dilihat dalam pemberlakuannya, yaitu : 

1. Pemberian perlindungan hukum pada hak cipta dasarnya dimaksudkan sebagai 

upaya untuk mewujudkan ilmu yang lebih baik bagi tumbuh dan 

berkembangnya gairah mencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 

2. Ditengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin 

meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra ternyata 

telah berkembang pula kegiatan pelanggaran hak cipta terutama dalam bentuk 

pembajakan. 

3. Pelanggaran hak cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan 

dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat 

untuk mencipta khususnya. 

4. Untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran hak cipta, dipandang perlu 
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untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Undang-

undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Perubahan terhadap Undang-

undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang dapat 

membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan 

ciptaan-ciptaan, juga diharapkan dapat menghambat atau mencegah kegiatan 

pelanggaran hak cipta yang pada akhirnya dapat mengatasi atau menghentikan 

atau setidaknya dapat mengurangi tindak pelanggaran di bidang hak cipta. 

 

Perubahan struktur yang dikenakan pada kawasan sifatnya lokal, jadi tidak 

sampai merubah struktur pada tingkat kota. Caranya dengan mengatur fungsi jalan 

serta ruang-ruang yang ada agar lebih dapat membuka kawasan terhadap 

pengunjung. Bagian kawasan serta bangunan-bangunan yang dinilai mengandung 

nilai lestari akan dilestarikan. Tempat-tempat tertentu dalam kawasan akan 

dialihgunakan untuk menampung fasilitas sosial ekonomi yang dapat menarik 

pengunjung untuk datang ke kawasan ini. Penentuan lokasi dan jenis kegiatan 

serta intensitasnya perlu dipikirkan secermat mungkin agar tidak mengurangi arti 

upaya pelestarian. 

Penelitian model pengelolaan bangunan cagar budaya berbasis partisipasi 

masyarakat sebagai upaya pelestarian warisan budaya bangsa, bertujuan untuk 

mengevaluasi ketentuan hukum positif yang berlaku dalam pengelolaan bangunan 

cagar budaya. Cara yang digunakan yaitu dengan mengidentifikasi signifikansi 

bangunan cagar budaya guna menentukan jenis perlakukan sehingga diharapkan 

bangunan cagar budaya dapat dikelola secara tepat dan berkelanjutan; 

mengidentifikasi dan evaluasi bentuk peran serta masyarakat lokal/ local 

community (penghuni, pemakai, dan pemilik) guna melihat tingkat kepedulian 
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masyarakat terhadap bangunan cagar budaya untuk menemukan model partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan bangunan cagar budaya yang berkelanjutan; 

mengkaji pengelolaan bangunan cagar budaya yang selama ini telah dilakukan, 

baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal serta untuk mengevaluasi 

apakah pengelolaan tersebut sudah melalui suatu tahapan yang semestinya 

(planning, organizing, directing, actuating, controlling and management) 

sehingga menghasilkan suatu hasil yang optimum, menghasilkan produk 

bangunan cagar budaya yang mempunyai nilai dan manfaat bagi masyarakat dan 

terakhir merancang pembentukan model bagi pengelolaan bangunan cagar budaya 

berbasis masyarakat (demi pemeliharaan dan pelestariannya). 

Permasalahan pokok sebagaimana dikemukakan di atas, maka model 

pengelolaan cagar budaya apa pun bentuknya perlu menyelesaikan lebih dahulu 

permasalahan di atas. Selain itu, upaya ke arah itu perlu memerhatikan 

karakteristik masyarakat di sekitar cagar budaya tersebut.  

Karakteristik yang perlu diperhatikan sebagai berikut 

(jurnalarkeologi.kemdikbud.go.id) : 

a. Karakteristik Ekonomi 

 

Penduduk disekitar memiliki pekerjaan yang beraneka ragam, ada yang 

berdagang, ada pekerja buruh, dan lain-lain yang mengandalkan kehidupannya 

pada bangunan, baik sebagai pemilik maupun sebagai buruh. Para pemilik 

bangunan menyewakan lahannya untuk jadikan area perkantoran, area wisata, 

maupun area kuliner. Mengingat situasi semacam itu maka rencana 

pengelolaan harus mengantisipasi kondisi tersebut dengan menciptakan 

peluang-peluang usaha yang tidak merusak situs tetapi memberikan lapangan 



 

 

 

 

71 

 

 

hidup yang memadai. 

b. Karakteristik Agama 

 

Pada saat ini sebagian besar penduduk beragama Islam. Meskipun demikian 

ciri-cirinya sangat dipengaruhi oleh tradisi Nahdlatul Ulama yang dikenal 

sangat toleran terhadap tradisi-tradisi yang sering dianggap berada di luar 

ajaran Islam karena lingkungan yang beraneka ragam di sekitar kawasan Kota 

Lama Semarang. Oleh karena itu, bentuk-bentuk pamanfaatan yang 

mengkombinasikan tradisi agama dan tradisi lokal sesungguhnya tidak terlalu 

bermasalah. 

c. Karakteristik Cagar Budaya 

 

Cagar budaya di Kota Lama Semarang yang berasal dari peninggalan Belanda, 

dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu “dead monument”, dan ”living 

monument”. Dalam kenyataan pemanfaatan living monument lebih dominan 

daripada dead monument. Oleh karena itu pemanfaatan ke depan sebaiknya 

diarahkan agar ada keseimbangan di antara keduanya. 

 

Konsep dasar pelestarian cagar budaya dalam format politik yang 

dituangkan dalam Undang-Undang Cagar Budaya atau disingkat UUCB yang 

tercantum pada bagian pertimbangan. Dalam keempat pertimbangan tersebut 

terdapat pemikiran ideologis, konsep pelestarian yang terdiri atas pelindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan, amanat kepada aparat pemerintah yang perlu 

mengajak masyarakat, serta bermuara pada konsep kesejahteraan masyarakat. 

Pemanfaatan untuk kepentingan-kepentingan seperti yang disebutkan dalam 

dalam Pasal 85 ayat (1) itu begitu luasnya. Artinya, harus dipikirkan juga 

pemanfaatan yang tidak boleh dilakukan sehingga isu kedua yaitu pelestarian 
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dapat dilakukan secara bersamaan. 

Konsep pelestarian cagar budaya dalam Undang-undang No. 5 Tahun 

1992 tentang Benda Cagar Budaya tidak dirumuskan secara eksplisit namun 

cukup menggambarkan bahwa pelestarian cenderung mengacu kepada upaya-

upaya pelindungan yang bersifat statis, misalnya dengan membuat batasan-

batasan secara relatif ketat pada aktifitas pengembangan dan pemanfaatan yang 

dianggap berpotensi merusak cagar budaya. Karena hal tersebut maka munculah 

kesan bahwa upaya-upaya pengembangan atau pemanfaatan dapat mengancam 

kelestarian jika tidak dikendalikan secara ketat. Pemahaman tentang konsep 

pelestarian yang dipertentangkan dengan pengembangan atau pemanfaatan 

sesungguhnya masih terjadi hingga saat ini. 

Dari penjelasan tersebut, tidak mengherankan bila konsep pelestarian yang 

dirumuskan dalam undang-undang cagar budaya yang baru belum banyak 

dipahami oleh masyarakat luas. Dalam bagian ketentuan umum Undang-undang 

No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan 

cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan 

memanfaatkannya. Rumusan ini menegaskan bahwa pengembangan dan 

pemanfaatan juga merupakan  bagian dari perlestarian. Paradigma baru ini 

sesungguhnya juga berlaku untuk warisan budaya tak benda (intangible cultural 

heritage) yang sebelumnya dikhawatirkan terancam bahaya karena dieksploitasi 

untuk kepentingan pariwisata atau terpinggirkan karena dampak globalisasi 

kebudayaan. Konsep baru lain yang perlu dikemukakan dalam konteks pelestarian 

adalah kawasan cagar budaya. Konsep ini didefinisikan sebagai satuan ruang 
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geografis yang memiliki dua situs atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau 

memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. 

Adapun istilah situs yang menjadi unsur pembentuk kawasan cagar budaya 

didefinisikan sebagai lokasi di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar 

budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil 

kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Berdasarkan konsep itu 

maka pelestarian kawasan cagar budaya memasukkan di dalamnya semua jenis 

cagar budaya beserta lingkungan yang membentuk kawasan cagar budaya sebagai 

satu kesatuan. Istilah lain yang diperkenalkan dalam Undang-undang Cagar 

Budaya yang baru adalah pengelolaan. Bila pelestarian dirumuskan sebagai upaya 

untuk mempertahankan cagar budaya dengan cara melindungi, mengembangkan, 

dan memanfaatkan, maka pengelolaan didefinisikan sebagai upaya terpadu untuk 

melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan 

pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan rakyat. Dalam tulisan ini konsep pelestarian kawasan cagar budaya 

akan ditempatkan dalam kerangka pengelolaan. 

Berkaitan dengan permasalahan pengelolaan, perlu dikemukakan bahwa 

menurut jalan pikiran yang termuat dalam pasal Undang-undang Cagar Budaya 

tahun 2010, upaya pelestarian cagar budaya merupakan suatu tahapan baru. 

Tahapan tersebut dapat dilakukan apabila cagar budaya bersangkutan telah 

melewati tahap registrasi yang mencakup pendaftaran, pengkajian, penetapan, 

pencatatan, dan pemeringkatan cagar budaya. Dengan demikian, pembahasan 

tentang pelestarian cagar budaya didasarkan atas asumsi bahwa proses registrasi 

telah selesai dilakukan. 



 

 

 

 

74 

 

 

Dapat ditambahkan di sini bahwa pendaftaran cagar budaya merupakan 

kewajiban bagi semua orang untuk melakukannya, namun tidak ada penjelasan 

apakah pemeringkatan juga merupakan suatu kewajiban. Khusus tentang 

pemeringkatan ini, undang-undang hanya menyebutkan bahwa pemerintah dan 

pemerintah daerah ”dapat” melakukan pemeringkatan cagar budaya berdasarkan 

kepen ngannya menjadi peringkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota 

berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Tim Ahli Cagar Budaya 

(TACB) merupakan sekelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu seperti 

arkeologi, sejarah, filologi, antropologi, kesenian, arsitektur struktur dan mekanik, 

biologi, geologi, geografi yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan 

rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya (kepada 

menteri, gubernur, bupati/walikota) (kebudayaan.kemdikbud.go.id). Mengingat 

upaya pelestarian terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah 

(pusat) dengan pemerintah daerah, perlu kiranya dijelaskan bahwa cagar budaya 

yang dak atau belum diberi peringkat, dengan sendirinya menjadi kewenangan 

pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pelestarian. 

Untuk memahami makna pelestarian cagar budaya kiranya perlu 

ditegaskan prinsip-prinsip umum yang melandasinya. Pertama, setiap upaya 

pelestarian dilakukan berdasarkan studi kelayakan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis dan administratif; kedua, 

kegiatan pelestarian harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli 

Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian; ketiga, tata cara pelestarian 

harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal 

seper sebelum kegiatan pelestarian; dan keempat pelestarian harus didukung oleh 
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kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan keasliannya. 

Secara lebih khusus pelestarian kawasan cagar budaya perlu 

memperhatikan permasalahan utama yang melandasi ketiga unsurnya, yaitu 

pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pemugaran dilakukan dalam tiga 

tahap. Pertama, tahap pra pemugaran, pada tahap inidilakukan studi kelayakan 

serta pengumpulan data terkait situs yang akan dipugar. Kedua, tahap pemugaran, 

pada tahap ini dilakukan penelitian, ekskavasi, kemudian pembangunan, 

perawatan, dan perkuatan. Ketiga, tahap pasca pemugaran, merupakan tahap akhir 

dan evaluasi. 

Kawasan Kota Lama Semarang merupakan kota yang sering mendapat 

sorotan sebagai salah satu aset pusaka. Kawasan Kota Lama Semarang merupakan 

peninggalan penjajahan belanda yang mendapat julukan sebagai Little Netherland. 

Lokasinya yang dikelilingi kanal-kanal dengan bangunan berlanggam eropa 

menjadikan kawasan ini mirip sebuah kota laiknya yang berada di Belanda. Jika 

dilihat dari sejarah, Kawasan ini merupakan cikal bakal dari pembangunan kota 

semarang dan memiliki luas sekitar ± 31 ha. Pada awalnya Kawasan Kota Lama 

Semarang ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan, perkantoran dan 

perdagangan. Kawasan ini sangat banyak sekali mempunyai nilai sejarah. Pusat 

dari Kawasan Kota Lama berada di Taman Srigunting, sebuah taman yang terletak 

di jantung Kawasan Kota Lama Semarang. Masa lalu taman ini adalah sebuah 

lapangan bernama Parade Plein, besar kemungkinan karena acap kali digunakan 

untuk Parade militer karena tak jauh dari sana terdapat sebuah barak militer. 

Sebelum menjadi lapangan, taman ini memiliki fungsi sebagai kerkhof atau 
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pemakaman warga Eropa, sebelum pada awal abad 19 kerkhof (kuburan prajurit 

Belanda yang tewas dalam perang) dipindah ke daerah pengapon. 

Secara umum karakter bangunan di wilayah Kota Lama Semarang 

mengikuti bangunan-bangunan di benua Eropa sekitar tahun 1700-an. Hal ini bisa 

dilihat dari detail bangunan yang khas dan ornamen-ornamen yang identik dengan 

gaya Eropa. Seperti ukuran pintu dan jendela yang luar biasa besar, penggunaan 

kaca-kaca berwarna, bentuk atap yang unik, sampai adanya ruang bawah tanah. 

Bangunan-bangunan peninggalan sejarah masa lalu diantaranya Gereja Blenduk, 

Gedung Marba, Pasar Johar, Gedung Marabunta, dan masih banyak lagi. Kota 

Lama yang dulunya merupakan pusat Kota Semarang, dengan bangunan-

bangunan yang mengandung nilai sejarah, indah, kini menjadi tak terfungsikan 

secara optimal. Bangunan- bangunan yang ada sebagian besar terlihat tak terawat, 

berkesan tak berpenghuni, dan bahkan seakan seperti kota mati karena sepi, hal ini 

sangat terasa terutama pada malam hari. Maka dari itu pentingnya peranan Kota 

Lama terhadap Kota Semarang: 

1) Kota Lama dulu merupakan pusat pemerintahan dan pusat aktifitas 

 
2) Kota Lama sekarang tidak lagi menjadi pusat pemerintahan bahkan mengalami 

suasana mati pada malam hari, sedangkan aktifitas yang terjadi di siang hari 

sebagian besar adalah aktifitas perkantoran. 

Sedangkan fungsinya, fungsi Kota Lama adalah: 

 

1) Kota Lama dulu merupakan sebuah kota kecil dengan fasilitas sosial yang 

cukup lengkap disamping merupakan pusat pemerintahan. 

2) Kota Lama sekarang telah mengalami kemunduran dan sebagian tempat 

mengalami suasana mati karena hilangnya beberapa fasilitas sosial yang 
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memungkinkan kawasan hidup selama 24 jam, diantaranya adalah tidak adanya 

fasilitas hiburan dan perdagangan (pertokoan) sebaliknya fasilitas yang ada 

sebagian besar adalah fasilitas perkantoran, pergudangan, dan industri. 

Selain bangunan fisiknya, kawasan Kota Lama juga semakin tidak terawat 

dari sisi kebersihan lingkungan alaminya seperti sungai Mberok yang melintasi 

Kota Lama. Sungai Mberok ini tampak sangat kumuh dan bau, ditambah lagi 

dengan bangunan liar yang berada di sekitar bantaran kali yang menjadikan 

kenangan akan kanal kanal yang pernah melintas di kawasan ini terlupakan. 

Belum lagi terancam dengan tuntutan pembangunan modern yang terjadi di Kota 

Semarang. Bangunan-bangunan pusaka yang terbengkalai dirubuhkan berganti 

dengan bangunan-bangunan baru. Hal ini terjadi karena, pemilik bangunan 

maupun pengembang properti beranggapan bahwa bangunan pusaka tidak 

memberikan nilai ekonomi. 

Kota Lama yang sebenarnya sangat strategis untuk fungsi ekonomis dan 

mix-used mengalami pergeseran fungsi, menjadi kawasan pergudangan maupun 

permukiman bagi kalangan masyarakat miskin yang memperolehnya secara tidak 

legal. Citra yang tampak sekarang adalah kawasan Kota Lama dengan gedung-

gedung kuno dan kusam. Melihat kondisi yang terjadi pada Kota Lama yang 

seperti ini, usaha untuk melestarikan keberadaan dan meningkatkan kondisi baik 

fisik lingkungan, sosial, maupun ekonomi kawasan Kota Lama. Salah satu upaya 

untuk menghidupkan kembali kawasan Kota Lama Semarang adalah dengan 

pengembangan kawasan Kota Lama dalam rangka revitalisasi Kota Lama. 

Revitalisasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan sebagai 

upaya untuk menghidupkan kembali kawasan, bangunan-bangunan, jalan- jalan 
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dan lingkungan kuno dengan menerapkan fungsi baru dalam penataan arsitektural 

aslinya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, pariwisata, dan budaya. 

Secara umum revitalisasi memiliki makna sebagai pengembalian kembali 

kawasan dengan memasukan fungsi atau kegiatan baru secara modern. Selain itu 

juga dapat merangsang kegiatan-kegiatan baru sehingga kawasan menjadi lebih 

aktif. Sudah ada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

Revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota semarang, hal itu seperti 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 6/PRT/M/2007 tentang Rencana Tata Bangunan dan 

Lingkungan serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 tahun 2003 tentang 

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Lama. 

Salah satu Perda No. 8 Tahun 2003 adalah perlu dibentuknya Badan 

Pengelola   Kawasan   Kota  Lama,   untuk  itu   maka diterbitkan  Peraturan 

Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang 

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Kawasan 

Kota Lama (BPK2L) Semarang dan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 

646/7 tanggal 6 Agustus 2011 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan 

Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) Semarang 2011-2013 yang berisi oleh 

pakar-pakar konservasi cagar budaya, akademisi dan praktisi yang ada di Kota 

Semarang. Dengan kewenangan untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

konservasi dan revitalisasi Kawasan Kota Lama serta tugas BPK2L adalah 

mengelola, mengembangkan dan mengoptimalkan potensi Kawasan Kota Lama 

melalui pelaksanaan konservasi, revitalisasi, pengawasan dan pengendalian 

Kawasan Kota Lama. 
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Berdasarkan pelaksanaannya, Badan Pengelola Kawasan Kota Lama 

(BPK2L) ini dinilai kurang berdampak bagi pembangunan kawasan kota lama 

Semarang. Menanggapi permasalahan tersebut pemerintah selanjutnya Melalui 

surat keputusan Walikota No 50/204/2016 Perubahan atas keputusan Walikota 

nomor 053/602/2013 tentang pengangkatan keanggotaan Badan Pengelola 

Kawasan Kota Lama (BPK2L) masa bhakti 2013-2018. Resmi dikukuhkan oleh 

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Semarang Contemporary Art Gallery. 

Melalui Surat keputusan terbaru itu tertera bahwa Ketua BPK2L yang sekarang 

adalah Wakil Walikota Semarang Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu. 

Menurut Perda No. 8 tahun 2003 BAB IV Rencana Pemanfaatan Ruang 

Pasal 9, Pemanfaatan Ruang Kawasan ditetapkan berdasarkan komposisi fungsi 

kawasan yaitu: 

a. Fungsi Hunian 

 

b. Fungsi Perdagangan dan Perkantoran 

 

c. Fungsi Rekreasi dan Budaya 

 

Salah satu upaya revitalisasi yang gencar dilakukan Pemerintah Kota 

Semarang adalah upaya untuk menghidupkan kembali kawasan, bangunan- 

bangunan, jalan-jalan dan lingkungan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, 

sosial, pariwisata dan budaya dengan melakukan pemanfaatan ruang fungsi 

rekreasi dan budaya. 

Kawasan Kota Lama Semarang menghadapi beberapa tantangan yang 

kompleks dan multidimensi, terutama dalam mengangkat daya jual kawasan 

melalui nilai sejarah dan budaya melalui 3 pendekatan, yaitu: 
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a. Mempertahankan citra Kawasan Kota Lama 

 

b. Mendorong kegiatan di dalam Kawasan Kota Lama dengan kegiatan yang 

mampu meningkatkan ekonomi (prinsip-prinsip adaptive re-use). 

c. Penguatan system pengelolaan melalui Badan Pengelola yang mampu 

bekerjasama dengan para pemangku kepentingan (prinsip-prinsip manajemen 

yang profesional) 

Ketiga pendekatan tersebut harus dilakukan secara sinergi oleh berbagai pihak 

terkait. 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengangkat citra kawasan 

Kota Lama, seperti Car Free Night and Day, Symphonie Kota Lama, serta event 

nasional maupun internasional. Sebenarnya dilihat dari antusiasme masyarakat 

terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya sporadis di Kota Lama, upaya ini cukup 

berhasil. Akan tetapi, setelah kegiatan berakhir maka Kota Lama kembali menjadi 

kawasan yang sepi dan mati. Program revitalisasi merupakan bagian dari strategi 

dan program pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kota Semarang. Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang merupakan 

perwujudan dukungan sepenuhnya terhadap pelestarian obyek wisata dan budaya 

sekaligus upaya pemberdayaan potensi Kota Semarang sebagai salah satu 

kawasan pariwisata sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan 

pada penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan aset- aset Pemerintah 

Kota Semarang. 

Sebagai sebuah kota peninggalan Kolonial yang penuh sejarah dan 

menjadi awal berkembangnya kota Semarang, semestinya Kota Lama Semarang 

ini mampu mendukung pariwisata Kota Semarang. Kawasan Kota Lama memiliki 
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kekayan historis yang tidak ternilai. Apabila dapat dimanfaatkan dan dikelola 

secara maksimal, keberadaan gedung-gedung tua di Kawasan Kota Lama 

mempunyai nilai ekonomis dan historis yang juga dapat dugunakan untuk daerah 

kunjungan wisata. Keberhasilan suatu program revitalisasi Kawasan Kota Lama 

tentu tidak akan luput dari sebuah perencanaan matang yang melalui berbagai 

tahapan, demi terciptanya suatu kondisi yang diinginkan. 

Implementasi Kebijakan Pembuatan Grand Desain Revitalisasi Kawasan 

Kota Lama Semarang Tahun 2012/2013, didasarkan pada prinsip untuk 

mengembalikan atau menghidupkan kembali suatu potensi awal yang sudah mati 

atau tidak berfungsi atau menurun fungsinya, agar menjadi hidup atau berfungsi 

kembali atau dapat juga dimanfaatkan dengan fungsi lain yang kesemuanya itu 

diperuntukkan bagi kepentingan publik, namun tetap dapat dilaksanakan secara 

ekonomi, sosial, arsitektur, dan lain-lain, sehingga dapat mendukung 

pengembangan kawasan sebagai obyek wisata, budaya dan ekonomi. 

Menurut Implementasi Kebijakan Pembentukan Badan Pengelola 

Kawasan Kota Lama (BPK2L) yang di bentuk Berdasarkan Perda No.8 Tahun 

2003 tentang RTBL Kawasan Kota Lama Semarang, Lembaga Yang Berwenang 

Dalam Penanganan Revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang Untuk 

melaksanakan sebagian tugas yang ada dalam Perda No.8 Tahun 2003 mengenai 

Kawasan Kota Lama Semarang dibutuhkan suatu lembaga. 

Melalui Peraturan Walikota No.12 Tahun 2007 dikukuhkanlah 

kelembagaan tersebut dengan nama Badan Pengelola Kawasan Kota Lama 

(BPK2L) BPK2L adalah lembaga non struktural yang tidak termasuk dalam 

Perangkat Daerah Kota Semarang, dan mempunyai tugas mengelola, 
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memgembangkan dan mengoptimalisasikan potensi kawasan Kota Lama yang 

meliputi perencanaan, pengawasan dan pengendalian kawasan. Adapun BPK2L 

mempunyai kewenangan melaksanakan sebagian konservasi dan revitalisasi 

Kawasan Kota Lama serta berada dan bertanggungjawab kepada Walikota. 

Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang 2000-2010, Kawasan Kota 

Lama ditetapkan sebagai kawasan konservasi budaya dengan mengakomodasi 

fungsi-fungsi perkantoran, perdagangan jasa serta fungsi budaya. Dari sisi 

manajemen perkotaan, lokasi di tengah kota dan landmark kota, kawasan Kota 

Lama sangat potensial untuk diwujudkan sebagai historic disric yang akan 

menghidupkan aktifitas pariwisata sekaligus menumbuhkan nilai tambah 

Kawasan sebagai ”Tourism District”(Putri Nurul Probowati : 2006). 

1. Peranan Citra Kawasan Historis dalam Kebudayaan Perkotaan 

 

Suatu kawasan historis bercitra budaya khas (sebagaimana Kota Lama 

sebagai suatu kawasan yang memiliki bangunan kuno berarsitektur kolonial 

yang beberapa di antaranya adalah merupakan bangunan bersejarah) 

merupakan prioritas utama preservasi baik kawasan maupun bangunannya, 

karena disamping merupakan bagian dari masa lalu dan kebudayaan kota, 

juga merupakan potensi pariwisata serta aset kota (bangunan dan 

infrastruktur) yang tak ternilai. Suatu kawasan historis memiliki citra yang 

khas karena biasanya memenuhi kriteria preservasi suatu kawasan yang 

meliputi: 

a. Estetika 

b. Tipologi 

c. Kejamakan 
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d. Peranan sejarah 

e. Pendukung kawasan sekitarnya 

f. Keistimewaannya 

 

Sedangkan citra kawasan historis dalam perkembangan perkotaan di 

Indonesia dewasa ini dapat digambarkan antara lain sebagai berikut: 

a. Tata letak / komposisi / gaya / ketinggian / elemen / bahan serta warna 

bangunan dan landscape perkotaan yang kacau. 

b. Jalan yang tidak manusiawi / anti pedestrian environment. 

 

c. Ruang terbuka yang kehilangan format, communication content/ lost space/ 

junkspace. 

d. Arsitektur Kota Lama yang semakin figurative /anti space. 

 

e. Pembangunan baru yang tidak kontekstual. 

 

f. Penghancuran bangunan kuno untuk digantikan bangunan baru yang tidak 

kontekstual. 

g. Pemanfaatan ruang perkotaan dan antar bangunan yang tidak 

 

compartible dengan citra kawasan budaya. 

 

h. Ditinggalkannya ruang terbuka yang semula merupakan ruang komunal 

baik formal maupun informal. 

i. Munculnya lokasi-lokasi kumuh di kawasan Kota Lama yang mengakibatkan 

terbelangkainya potensi-potensi rancang kota. 

2. Peran Urban Design Kota Lama 

 

Dalam kaitannya dengan sejarah, keunikan urban design Kota Lama dalam 

kaitannya dengan potensi dan masalah yang ada perlu diadakan studi 

khusus bagi kawasan tersebut dan sekitarnya melalui beberapa tahapan 
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kegiatan. Kecenderungan dalam perencanaan kota adalah penggunaan 

ulang bangunan-bangunan tua dengan beberapa penyesuaian dan 

konservasi pada kawasan-kawasan tertentu. Penggunaan kembali dan 

konservasi tidak lagi terbatas pada pelestarian sejarah, namun juga 

mencakup pembuatan desain baru dan pemugaran bangunan dan 

lingkungan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan baru dan bila 

memungkinkan akan dilakukan revitalisasi kawasan dengan mereplikasikan 

antara kondisi kawasan di masa lampau dengan tuntutan masa kini, bila 

dapat dilakukan dengan mereview kembali studi-studi yang lama untuk 

direplikasi dalam masa sekarang. 

Fenomena di atas banyak terjadi dan berpengaruh besar pada kawasan-

kawasan strategi kota yang mempunyai tingkat perubahan dan penanaman 

modal tinggi. Disamping itu adanya kemampuan ekonomi yang mendukung 

perkembangan kota tersebut, bahkan kemampuan mempengaruhi 

lingkungannya. Sebagian besar Kawasan Kota Lama telah mengalami suasana 

mati. Hal ini tampak dari semakin merosotnya dinamika pemakaian kawasan, 

tidak ada  “growth management” (kota tidak mampu berkompetisi dengan 

kota-kota lain), income kawasan mulai menurun bersamaan dengan 

menurunnya kegiatan bisnis, sehingga kawasan tidak mampu menyediakan 

dana untuk upaya perawatan / maintenance dan berbagai masalah lain. 

Menurut Bu Ita selaku Wakil Walikota yang juga merupakan Ketua 

BPK2L ketika di wawancarai di kantor Walikota pada 5 Agustus silam, beliau 

menuturkan bahwa: 

“BPK2L adalah penghubung antara Pemkot Semarang dengan seluruh pemilik 

gedung di Kota Lama untuk mendiskusikan rencana terbaik pembangunan 



 

 

 

 

85 

 

 

kawasan. BPK2L yang dijabat oleh bu Ita telah berlangsung selama 4 tahun 

hingga kini. Pentingnya program pemerintah kota untuk meningkatkan pariwisata 

di Kota Semarang merupakan salah satu agenda yang harus dilaksanakan 

secepatnya. Tantangan selanjutnya yang tak kalah rumit adalah mensterilkan 

Kota Lama dari pedagang kaki lima (PKL), aktifitas judi sabung ayam, dan 

prostitusi. Dengan adanya penetralan di wilayah cagar budaya maka akan 

membuat citra dan wajah Kota Lama semakin menarik pengunjung.” 
 

Memahami warisan budaya sebagai peninggalan sejarah dapat dianggap 

sebagai suatu usaha untuk memahami sejarah yang terjadi di dalamnya. 

Pemahaman sejarah suatu warisan budaya tidak hanya mempunyai arti yang 

berkaitan dengan masa lalunya, tetapi juga untuk memahami masa sekarang dan 

memberi gambaran akan masa depan. Warisan budaya di Indonesia sebagian besar 

dikelola oleh pemerintah, sementara keterlibatan masyarakat sangatlah terbatas. 

Pemerintah masih menggunakan pendekatan top-down dalam mengelola warisan 

budaya, yang mana pendekatan ini mengandung dilema baik di pihak pemerintah 

maupun masyarakat. 

Berdasarkan pendekatan tersebut, perlu kiranya dibuat suatu pendekatan 

baru dengan menggabungkan dua pendekatan yaitu pendekatan kebijakan dari 

pemerintah dengan pendekatan berdasar pada partisipasi masyarakat. Evaluasi 

ketentuan hukum positif yang berlaku dalam pengelolaan bangunan cagar budaya 

yakni; identifikasi signifikansi bangunan cagar budaya guna menentukan jenis 

perlakukan sehingga diharapkan bangunan cagar budaya dapat dikelola secara 

tepat dan berkelanjutan; identifikasi dan evaluasi bentuk peran serta masyarakat 

terhadap bangunan cagar budaya untuk menemukan model partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan bangunan cagar budaya yang berkelanjutan menjadi perlu 

dalam membuat model pengelolaan bangunan cagar budaya. Beberapa hal 

ditemukan di kawasan cagar budaya kota lama semarang, antara lain Perda Nomor 
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8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Lama 

Semarang belum melakukan penyesuaian dengan beberapa ketentuan hukum 

yang berkaitan yang ada di atasnya: 

 Beberapa ketentuan dalam perda RTBL belum dapat dilaksanakan secara 

baik, seperti ketidak sesuaian segmentasi/zonasi peruntukan kawasan, serta 

ketidak konsistenan antara peraturan dan kebijakan. 

 kawasan kota lama beserta dengan bangunannya mempunyai keunikan serta 

memiliki signifikansi yang layak untuk dikonservasi dan dikembangkan. 

 potensi ini banyak yang belum tersentuh 

 

 minimnya partisipasi masyarakat serta belum adanya sinergi antar stakeholder 

dalam pengelolaan bangunan kawasan kota lama. 

Munculnya kesadaran baik dari masyarakat ataupun dari pemerintah 

kemudian melahirkan beberapa usaha pelestarian baik berupa tindakan ataupun 

dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mengatur untuk perlindungan kawasan 

Kota Lama Semarang tersebut. 

4.2.1 Upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi hambatan 

berlakunya Kebijakan Pengelolaan dan Pemanfaatan Bangunan Cagar 

Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang 

Cagar Budaya merupakan peninggalan aktivitas manusia pada zaman 

dahulu yang keberadaannya penting dan wajib dilindungi dan dilestarikan karena 

memiliki nilai-nilai luhur yang menunjukkan jati diri dan kepribadian bangsa. 

Perlindungan pada dasarnya merupakan upaya untuk mencegah dan 

menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan dengan 

cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran. Dalam 
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kaitannya dengan kawasan cagar budaya, zonasi merupakan tindakan 

perlindungan yang paling penting. Zonasi sebagai sarana untuk mengendalikan 

pemanfaatan ruang yang dilakukan tidak hanya terhadap kawasan tetapi juga 

terhadap situs. Selain zonasi, terdapat kegiatan-kegiatan lain yang biasanya 

ditujukan untuk melindungi benda, bangunan, dan struktur. Kegiatan-kegiatan 

tersebut mencakup penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran. 

Bahwa revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang merupakan upaya 

untuk memvitalkan kembali fungsi Kawasan Kota Lama Semarang dan 

menerapkan fungsi baru yang modern sehingga dapat mengubah citra kawasan. 

Secara lebih luas, revitalisasi kawasan bila dipandang dari sudut fisik atau 

bangunannya memiliki makna memberikan kondisi kawasan yang terawat dan 

bangunan-bangunannya mengandung nilai sejarah, indah, dan terfungsikan secara 

optimal. Kemudian dari sisi ekonominya revitalisasi Kawasan Kota Lama 

Semarang berarti memberikan suatu daya saing yang optimal bagi kawasan kota 

lama. Dan jika dilihat dari sisi sosial budaya dan pariwisata revitalisasi ini 

memberikan citra yang baik untuk Kawasan Kota Lama, dimana kawasan kota 

lama ini sangat kental akan nilai sejarahnya engan begitu akan mampu 

mendongkrak nilai yang positif bagi Kawasan Kota Lama Semarang. 

Untuk melangsungkan jalannya kebijakan revitalisasi tersebut tentu 

Pemerintah Kota Semarang dihadapkan dengan berbagai hambatan yang 

kompleks dan multidimensi.  Hambatan tersebut datang dari berbagai faktor, 

adapun faktor hambatan tersebut adalah (1) Kekhawatiran Perubahan 

Keseimbangan Lingungan, (2) Permasalahan Sosial, (3) Kepemilikan Private, (4) 

Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Kota Lama. 
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Pertama, faktor kekhawatiran perubahan keseimbangan lingkungan yaitu 

tata air, dimana ketiadaan Ruang Terbuka Hijau menjadi ancaman utama 

menurunnya resapan air kedalam sistem air tanah kawasan. Kedua adalah Bahaya 

banjir di dalam Kawasan Kota Lama memiliki dua kategori yaitu banjir yang 

menggenang di titik-titik tertentu dan banjir yang mengalir di dalam kawasan. 

Banjir dapat merusak infrastruktur dan mempengaruhi ketahanan bangunan-

bangunan yang ada, serta mengganggu aktivitas dan pergerakan lalu lintas di 

dalam kawasan. Dan yang ketiga Kondisi bangunan, dimana bangunan-bangunan 

pusaka berada dalam kondisi tidak berpenghuni, tidak memiliki fungsi dan 

aktivitas di dalamnya, dan tidak terawat (fisik yang rusak bahkan sebagian telah 

hancur). 

Kedua, permasalahan sosial. Akibat dari Bangunan-bangunan yang terlihat 

tak terawat, berkesan tak berpenghuni, dan bahkan seakan seperti kota mati karena 

sepi. Selain bangunan fisiknya, kawasan Kota Lama juga semakin tidak terawat 

dari sisi kebersihan lingkungan ditambah lagi dengan bangunan liar yang berada 

di sekitar bantaran kali yang menjadikan kenangan akan kanal kanal yang pernah 

melintas di kawasan ini terlupakan. Kota Lama yang sebenarnya sangat strategis 

untuk fungsi ekonomis dan mix-used mengalami pergeseran fungsi, menjadi 

kawasan pergudangan maupun permukiman bagi kalangan masyarakat miskin 

tunawisma/gelandangan yang tinggal dengan mendirikan gubug-gubung atau 

memanfaatkan bangunan-bangunan kosong yang ada yang memperolehnya secara 

tidak legal. Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam kawasan, baik yang berdagang 

maupun yang memparkirkan gerobaknya. Citra yang tampak sekarang 

adalah kawasan Kota Lama dengan gedung-gedung kuno dan kusam. 



 

 

 

 

89 

 

 

Ketiga, kepemilikan privat. Sebagian besar properti di Kawasan Kota 

Lama dimiliki oleh sektor privat (pemilik hunian, institusi, dsb), sedangkan aset 

milik Pemerintah Kota Semarang hanya berupa jalan dan taman sehingga 

pemerintah kota hanya mampu mengintervensi (dalam konteks pengembangan) 

pada aset berupa jalan beserta infrastrukturnya, yang tidak 

cukup memberikan pengaruh signifikan pada Kawasan Kota Lama. 

Pemilik bangunan masih ragu ragu terhadap bangunan miliknya masuk dalam 

kategori untuk dilindungi sehingga hal ini memperkecil benefit yang akan di 

perolehnya. Sehingga banyak pemilik bangunan yang dengan sengaja membiarkan 

bangunan tidak terawat hingga akan roboh dengan sendirinya. Ada juga mereka 

ingin gedungnya tidak termasuk yang dilindungi, sehingga mereka bisa 

mejualnya. 

Keempat, kelembagaan pengelolaan kawasan kota lama. Masih lemahnya 

peran dari BPK2L. Kawasan Kota Lama memiliki Badan Pengelola Kawasan 

Kota Lama (BPK2L) yang dibentuk oleh Walikota Semarang untuk mengelola 

Kota Lama. Salah satu divisinya yaitu Divisi Bidang Manajemen dan Konstruksi 

memiliki wewenang dalam pemberian rekomendasi perijinan. Namun dalam 

pelaksanaannya, para pemilik bangunan cenderung untuk langsung berurusan 

dengan Dinas Tata Kota, tanpa memanfaatkan fungsi dari BPK2L. 

Bentuk upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi hambatan 

tersebut tentunya dilakukan dengan berbagai macam cara. Sebagai langkah awal 

Pemerintah Kota Semarang memperbaiki salah satu persoalan terbesar, yaitu rob 

dan banjir di Kawasan Kota Lama Semarang dengan memperbaiki sistem drainase 

perkotaan Kali Semarang. Kaitannya dengan gedung, Pemerintah Kota Semarang 
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terus memprovokasi para pemilik gedung (yang masuk kategori cagar budaya) 

untuk bersama-sama menjadikan Kota Lama sebagai ikon Semarang. 

Berbicarai mengenai dana, Pemerintah Kota Semarang sampai turun 

tangan dengan memberikan keringanan 50% Pajak Bumi dan Bangunan kepada 

pemilik gedung lama yang mau memperbaiki dan merawatnya. Disisi lain 

Pemerintah Kota Semarang meminta uluran tangan Pemerintah Pusat agar terlibat 

mendanai revitalisasi Kota Lama. Demi merangsang kesadaran para pemilik 

gedung tua, Pemerintah Kota Semarang bahkan membeli salah satu gedung cagar 

budaya bernama Oudetrap di dekat Gereja Blendug, dan disulap menjadi gedung 

serbaguna (wawancara dengan Ibu Ita). 

Ada hal-hal yang menjadi kendala pelestarian dan pengembangan kawasan 

Kota Lama Semarang, diantaranya adalah terkait hak milik bangunan. Lahan-

lahan dimana bangunan di Kawasan Kota Lama ini berdiri, umumnya merupakan 

milik individu. Kepemilikan atas lahan pada Kawasan Kota Lama tersebut, 

menjadikan langkah untuk melakukan konservasi di Kota Lama semakin 

terhambat. Klaim lahan pada Kota Lama ini umunya terjadi karena sertifikat atas 

tanah yang dimiliki oleh pemilik lahan merupakan warisan turun temurun yang 

menjadikan pengelolaan atas tanah dan bangunannya menjadi terkendala, 

sehingga pemerintah Kota Semarang yang akan melakukan pembenahan terhadap 

Kawasan Kota Lama juga ikut terhambat. Bahkan ada pemilik bangunan yang 

meminta agar status cagar budaya pada bangunannya dicabut, karena dianggap 

menyulitkan ketika suatu saat, ahli warisnya akan menjual bangunan tersebut. 

Selain itu, menurut pimpinan Komunitas Pegiat Sejarah (KPS) Semarang, ada 

pula pemilik bangunan yang membiarkan bangunannya terlantar karena 
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terkendala masalah dana untuk merawat bangunan tersebut. Para pemilik, 

membiarkan bangunan mereka dengan harapan bangunan itu roboh dengan 

sendirinya dan kemudian mereka bisa membangun bangunan baru diatasnya. 

Kualitas lingkungan yang buruk di Kota Lama juga menjadi salah satu 

kendala bagi pemerintah Kota Semarang untuk mengembangkan Kawasan Kota 

Lama tersebut. Selain itu, keamanan kawasan Kota Lama sebagai salah satu 

tujuan wisatawan juga merupakan permasalahan lain yang harus diselesaikan. 

Kualitas lingkungan ini menyangkut dengan permasalahan banjir yang tidak 

kunjung usai di Kota Lama. Pada tahun 2013, pesisir Kota Semarang yang 

mengalami banjir hebat berdampak kepada Kota Lama. Aliran Kali Mberok dan 

Polder Tawang yang berada di Kawasan Kota Lama seharusnya menjadi salah 

satu alternatif yang dapat membantu pemerintah untuk menyelesaikan 

permasalahan ini. Menurut Bapak Agus Riyanto selaku Kepala Dinas Penataan 

Ruang mengatakan: 

“Pemerintah selalu mengupayakan dan mengajak masyarakat Kota Semarang 

untuk ikut terlibat aktif di dalam setiap event pemerintah terutama yang kaitannya 

dengan menjaga bangunan cagar budaya. Pemerintah Kota terkadang langsung 

turun ke lapangan untuk melihat perkembangan pembangunan sehingga ikut 

membaur dengan masyarakat untuk sama-sama menjaga dan melestarikan cagar 

budaya.” 
 

 

Pemerintah Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya, dalam 

pelaksanaannya program revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang terbagi atas 

tiga tahapan, yang pertama adalah tahap Perlindungan. Kota Lama sebagai 

kawasan bersejarah dengan bangunan-bangunan kuno harus mendapat 

perlindungan secara payung hukum dan perlindungan fisik. Kedua, tahap 

pelestarian atau pengembangan. Dalam tahapan ini akan di konservasi untuk dan 
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yang terakhir ketiga adalah pemanfaatan, jadi setelah Kawasan Kota Lama dan 

bangunan-bangunannya berhasil dilestarikan, maka tahap akhir dari sistem 

pengelolaannya adalah pemanfaatannya. Akan sia-sia jika Kawasan Kota Lama 

dilestarikan namun tidak dimanfaatkan untuk kepentingan umum. 

Adanya potensi dibalik kawasan Kota Lama, Pemkot Semarang 

menjadikan kawasan ini sebagai kawasan wisata budaya telah dibahas sejak lama. 

Aspek penataan ruang dan pengembangan kawasan ini juga diarahkan menyerupai 

aslinya, baik dari bangunan dan nama jalan dikembalikan seperti di masa Belanda. 

Hal ini tertuang di Perda Kota Semarang No 16 Tahun 2003 tentang Rencana Tata 

Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama. Perda tentang RTBL 

Kawasan Kota Lama ini memuat rumusan kebijakan pelestarian dan revitalisasi 

kawasan Kota Lama. Perda ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan Kota Lama 

dalam rangka program dan pengendalian pembangunan kawasan yang dilakukan 

pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketentuan pada perda itu menjadi pedoman, 

landasan dan garis besar kebijakan bagi pelestarian revitalisasi Kota Lama. 

Tujuannya melindungi historikal, budaya dan mengembangkannya untuk kegiatan 

ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata. Pengelolaan kawasan akan dilakukan 

oleh Badan Pengelola Kawasan Kota Lama yang melibatkan pemerintah, swasta 

dan masyarakat dengan wewenang untuk melaksanakan konservasi dan 

revitalisasi kawasan (Kompas, 30 oktober 2003). 

Selain itu, OUV (Outsanding Universal Values) juga merupakan salah satu 

kriteria penilaian yang digunakan UNESCO untuk penetapan warisan dunia. 

Apabila ingin menyandang warisan dunia suatu pusaka maka harus memenuhi 

syarat integritas dan/atau keotentikan serta sistem pelindungan (konservasi) dan 
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pengelolaan untuk menjamin kelestariannya. Nilai-nilai Universal Luar Biasa 

memiliki 10 (sepuluh) kriteria penilaian (Operational Guidelines for the 

Implementation of the World Heritage Convention, 2012): 

 Merupakan mahakarya kecerdasan kreatif manusia 

 Menampilkan pertukaran nilai-nilai luhur manusia, dalam rentang waktu atau 

dalam lingkup budaya dunia, dalam arsitektur, teknologi, seni monumental, 

perencanaan kota, atau rancangan lansekap; 

 Menyandang peran sebagai jejak yang unik atau istimewa dari suatu tradisi 

budaya atau peradaban baik yang sudah lenyap maupun yang masih ada; 

 Menjadi contoh utama suatu tipe bangunan, gubahan arsitektur atau teknologi, 

atau lansekap yang menggambarkan babakan yang penting dalam sejarah 

manusia 

 Menjadi contoh sebuah pemukiman tradisional manusia, penggunaan lahan, 

atau laut yang merepresentasikan suatu kebudayaan, atau interaksi manusia 

dengan lingkungan terutama ketika telah menjadi rentan di bawah dampak 

perubahan 

 Berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa atau 

tradisi yang hidup, dengan gagasan, dengan kepercayaan, dengan karya seni 

dan sastra yang memiliki nilai penting universal yang menonjol; 

 Merupakan fenomena alam yang luar biasa atau kawasan dengan keindahan 

alam serta estetika yang luar biasa dan penting; 

 Merupakan contoh yang luar biasa yang mewakili tahapan utama sejarah 

perkembangan bumi, termasuk catatan kehidupan, proses geologi signifikan 

yang sedang berlangsung dalam pengembangan bentang alam, atau geomorfik 
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yang signifikan atau fitur fisiografi lainnya; 

 Merupakan contoh yang luar biasa mewakili proses ekologis dan biologis yang 

signifikan yang sedang berlangsung dalam evolusi dan pengembangan darat, 

air tawar, ekosistem pesisir dan laut dan komunitas tumbuhan dan hewan; 

 Mengandung habitat alam yang paling penting dan signifikan untuk konservasi 

in-situ keanekaragaman hayati, termasuk spesies terancam yang mengandung 

nilai universal luar biasa dari sudut pandang ilmu pengetahuan atau pelestarian. 

 

Kegiatan revitalisasi kawasan Kota Lama memang saat ini belum dapat 

dirasakan secara maksimal dikarenakan oleh: 

1. Sejarah panjang bangunan-bangunan di kawasan Kota Lama Semarang 

sejalan pula dengan sejarah kepemilikan yang berpindah- pindah. Riwayat 

kepemilikan yang demikian panjang ternyata menimbulkan masalah adanya 

status kepemilikan yang tak jelas terutama untuk milik pribadi, sedangkan 

bangunan milik pemerintah lebih jelas keteraturannya. Sebagai akibatnya 

banyak bangunan- bangunan tersebut berada dalam keadaan status quo. 

Hal ini menghambat usaha untuk merehabilitasi bangunan-bangunan 

tersebut sertaberakibatbangunan tersebut akan berangsur lapuk dimakan 

usia. 

2. Digunakannya bangunan tua sebagai penyimpanan barang serta sarang 

walet oleh para pemiliknya, menyebabkan kawasan tersebut menjadi 

kawasan yang tidak dinamis dan kurang memberikan pengaruh sebagai 

penggerak roda perekonomian di kawasan sekitarnya. 

3. Persoalan lingkungan juga membutuhkan perhatian khusus 

Rembesan air laut, banjir air pasang (rob) dan jaringan utilitas yang masih 
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belum memadai, adalah hal yang membutuhkan proses perbaikan secara 

serius. Persoalan banjir pasang ini sering kali digunakan sebagai dalih dalam 

usaha perusakan ataupun penghancuran bangunan tua. 

4. Penataan kembali suatu lingkungan yang berkaristik Kota Lama agar 

tercipta suatu lingkungan yang asri di satu sisi, dan pada sisi lain 

penciptaan kembali lingkungan agar dapat meningkatkan pertumbuhan 

kegiatan perekonomian perkotaan dalam arti yang luas, yang 

pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan 

ketentuan yang berlaku di daerah setempat. Dari segi urban design, kondisi 

kawasan Kota Lama saat ini adalah: 

1) Hilangnya elemen-elemen urban design, antara lain: 

 

a. artefak yang rusak 

b. kekacauan urban fabric 

c. fasade dan komposisi yang kacau 

2) Space use kawasan dengan pembagian zoning yang kurang jelas. 

 

3) Aktifitas yang tidak memungkinkan kawasan “hidup” 24 jam sehari, 

bahkan sebagian besar kawasan telah mengalami suasana “mati”. 

 

Untuk mengatasi berbagai persoalan menyangkut eksistensi Kota Lama 

Semarang yang saat ini juga sudah dimasukan dalam tentative list world heritage 

oleh UNESCO, maka semua komponen pemerintah dan  masyarakat harus bekerja 

keras bahu membahu merawat kota tua ini tidak hanya sebatas fisiknya saja tetapi 

juga harus memahami prinsip-prinsip konservasi. Pemerintah Kota Semarang 

dibantu oleh Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Semarang harus segera 

menyelesaikan pekerjaan kajiannya dan walikota segera menetapkan Kawasan 
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Kota Lama Semarang sebagai Kawasan Cagar Budaya, dan selanjutnya segera 

menyerahkan pekerjaannya ini kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dikaji ulang 

oleh TACB Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Gubernur menetapkan menaikkan 

peringkatnya dari setatusnya sebagai Kawasan Cagar Budaya peringkat Kota 

Semarang menjadi Kawasan Cagar Budaya berperingkat Provinsi Jawa Tengah. 

Selanjutnya Gubernur dan TACB Provonsi Jawa Tengah menyerahkan kajia atas 

Kota Lama Semarang ini kepada TACB Nasional untuk dikaji ulang dan 

ditetapkan oleh menteri sebagai Kawasan Cagar Budaya berperingkat nasional. 

Selanjutnya TACB tingkat nasional akan menyerahkan kepada Unesco untuk 

penetapan Kota Lama  Semarang sebagai World Heritage City. Proses ini semua 

sesuai amanat Undang- undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 

Kota Lama Semarang sebagai Kota Pusaka Warisan Dunia (The World 

Heritage City) oleh UNESCO, kota tersebut perlu menyandang 1 (satu) atau lebih 

dari 10 kriteria nilai-nilai universal luar biasa (OUV) yang dikeluarkan UNESCO 

antara lain: 

a. Memiliki system perlindungan dan pengelolaan untuk menjamin kelestariannya 

yang disusun dalam Rencana Pengelolaan Kota Pusaka. 

b. Indonesia belum memiliki kota yang menyandang predikat Kota Pusaka Dunia 

yang ditetapkan UNESCO. 

c. Kota Surakarta merupakan satu-satu kota di Indonesia yang menjadi anggota 

Organization of the World Historic Cities. 

d. Kota Yogyakarta satu-satunya kota di Indonesia yang menjadi anggota the 

League of the World Historic Cities yang berkedudukan di Kyoto. 

Nilai-nilai Universal Luar Biasa memiliki 10 (sepuluh) kriteria penilaian 
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(Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 

Convention, 2012): 

1. Merupakan mahakarya kecerdasan kreatif manusia 

 

2. Menampilkan pertukaran nilai-nilai luhur manusia, dalam rentang waktu atau 

dalam 

3. lingkup budaya dunia, dalam arsitektur, teknologi, seni monumental, 

perencanaan kota atau rancangan lansekap; 

4. Menyandang peran sebagai jejak yang unik atau istimewa dari suatu tradisi 

budaya atau peradaban baik yang sudah lenyap maupun yang masih ada; 

5. Menjadi contoh utama suatu tipe bangunan, gubahan arsitektur atau teknologi, 

atau lansekap yang menggambarkan babakan yang penting dalam sejarah 

manusia 

6. Menjadi contoh sebuah pemukiman tradisional manusia, penggunaan lahan, 

atau laut yang merepresentasikan suatu kebudayaan, atau interaksi manusia 

dengan lingkungan terutama ketika telah menjadi rentan di bawah dampak 

perubahan 

7. Berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa atau 

tradisi yang hidup, dengan gagasan, dengan kepercayaan, dengan karya seni 

dan sastra yang memiliki nilai penting universal yang menonjol; 

8. Merupakan fenomena alam yang luar biasa atau kawasan dengan keindahan 

alam serta estetika yang luar biasa dan penting; 

9. Merupakan contoh yang luar biasa yang mewakili tahapan utama sejarah 

perkembangan bumi, termasuk catatan kehidupan, proses geologi signifikan 

yang sedang berlangsung dalam pengembangan bentang alam, atau geomorfik 
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yang signifikan atau fitur fisiografi lainnya; 

10. Merupakan contoh yang luar biasa mewakili proses ekologis dan biologis yang 

signifikan yang sedang berlangsung dalam evolusi dan pengembangan darat, 

air tawar, ekosistem pesisir dan laut dan komunitas tumbuhan dan hewan; 

11. Mengandung habitat alam yang paling penting dan signifikan untuk konservasi 

in-situ keanekaragaman hayati, termasuk spesies terancam yang mengandung 

nilai universal luar biasa dari sudut pandang ilmu pengetahuan atau pelestarian. 

 

Demikian kiranya prosedur yang harus ditempuh yang harus dilakukan 

oleh pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan pengelolaan konservasi 

kawasan Kota Lama Semarang menuju sebuah kawasan konservasi warisan dunia. 

UNESCO juga sangat memperhatikan prosedur ini, maka harus dilakukan dengan 

baik agar terujudlah Kawasan Kota Lama Semarang sebagai kawasan warisan 

dunia. Adapun dasar hukum yang dipakai sebagai acuan adalah : 

a. Undang-Undang No. 16 Th. 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kota 

besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, 

dan DIY. Peraturan Pemerintah No. 16 Th. 1976 tentang Perluasan Kota 

Daerah Tingkat II Semarang. Peraturan Pemerintah No. 50 Th. 1992 

tentang pembentukan kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten Daerah 

Tingkat II Purbolinggo, Cilacap, Wonogiri, Jepara, Kendal serta penataan 

Kecamatan di Wilayah Kota Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah 

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 

b. Undang-Undang No. 50 Th. 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 

 

Pokok Agraria 

 

c. Undang-Undang No. 5 Th. 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 
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Daerah 

d. Undang-Undang No. 13 Th. 1980 tentang Jalan 

e. Undang-Undang No. 23 Th. 1997 tentang Perumahan dan Pemukiman 

 

f. Undang-Undang No. 4 Th. 1992 tentang Penataan Ruang 

 

g. Undang-Undang No. 24 Th. 1992 tentang Benda Cagar Budaya 

 

h. Undang-Undang No. 22 Th. 1999 tentang Otonomi Daerah 

 

i. Undang-Undang No. 25 Th. 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

 

j. Undang-Undang No. 26 Th. 1985 tentang Jalan 

 

k. Undang-Undang No. 5 Th. 1992 tentang Benda Cagar Budaya 

 

l. Peraturan Pemerintah No. 14 Th. 1987 tentang Penyerahan Sebagian 

Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah 

m. Peraturan Pemerintah No. 6 Th. 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi 

Vertikal di Daerah 

n. Peraturan Pemerintah No. 10 Th. 1993 tentang Pelaksanaan Undang- 

 

Undang No. 5 Th.1992 

 

o. Peraturan Pemerintah No. 45 Th. 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi 

Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II 

p. Peraturan Pemerintah No. 15 Th. 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak 

Lingkungan. 

q. Keputusan Presiden No. 55 Th. 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksana Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 

r. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 640/KPTS/1986 tentang 

Perencanaan TataRuang. 

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Th. 1987 tentang Pedoman 
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Penyusun RencanaKota 

t. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Th. 1988 tentang Penataan Ruang 

Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan. 

u. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Th. 1992 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota. 

v. Peraturan Daerah Kota Daerah Tingkat II Semarang No. 5 Th. 1981 tentang 

Rencana Kota Semarang tahun 1975 sampai 2000 (Rencana Induk Kota 

Semarang) jo. Peraturan Daerah Kota Daerah Tingkat II Semarang No. 2 

Th. 1990 tentang perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Daerah 

Tingkat II Semarang No. 5 Th. 1981 tentang Rencana Kota Semarang Th. 

1975 sampai tahun 2000 (Rencana Induk Kota Semarang). 

w. Peraturan Daerah Kota Daerah Tingkat II Semarang No. 9 Th. 1989 tentang 

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Daerah Tingkat II Semarang. 

x. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang No. 1 Th. 1999 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Th. 1995 – 

2000 

Menurut Hannah Arendt, public par Excellence adalah dunia politikal, 

oleh karena dunia publik adalah dunia yang digunakan  bersama (Common 

Shared World) dimana warga masyarakat bertemu dan menggunakan ruang 

kota pada teritorial tertentu dalam sebuah suasana kebebasan (freedom) dan 

kesamaan derajat (equality). Di dalam ruang publik, berlangsung berbagai 

mode asosiasi dan forum opini publik. Ruang publik pada dasarnya adalah 

ruang (room) bagi representasi kepentingan masyarakat. 

Dalam core area (kawasan inti) terdapat beberapa open space bersifat 

public domain, yaitu ruang terbuka uang mewadahi kegiatan-kegiatan publik 
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dan mereduksi batas-batas pemisah privasi antar pemakai ruang. Pemakai 

ruang ini bersifat umum dan tidak terbatasi olehstrata maupun kelompok 

tertentu. Karena sifat tersebut, perwujudan di core area open space bersifat 

public domain, antara lain yang terdapat pada simpul jalan maupun pada 

tempat yang bersinggungan / berpotongan dengan jalur pergerakan. Public 

domain di Kawasan Kota Lama antara lain: 

a. Taman Paradeplein, bersinggungan dengan Jl. Letjend. Soeprapto, 

memiliki bentuk persegi, dahulu merupakan lapangan terbuka, sekarang 

ditata menjadi bentuk taman artifisial dengan beberapa pohon besar. 

b. Taman di samping Gereja Blendug bersinggungan dengan Jl. Letjend. 

Soeprapto. 

c. Taman / open space PT Asuransi Jiwasraya bersinggungan dengan Jl. 

Letjend. Soeprapto, memiliki bentuk persegi. Dua sisinya dibatasi dengan 

bangunan PT. Jiwasraya, sedangkan dua sisi yang lain dibatasi oleh Jl. Letjend. 

Soeprapto. 

d. Lapangan depan stasiun Tawang memiliki bentuk trapesium, merupakan 

simpul beberapa jalan antara lain : Jl. Tawang, Jl. Cendrawasih, Jl. Nuri, Jl. 

Merak. 

 

Berdasarkan fungsi dan pengelolaan, ruang terbuka kota adalah ruang 

kepemilikan umum. Yang dimaksud dengan ruang terbuka umum ini adalah 

Taman Srigunting (Paradeplein), Kolam Tawang, Kali Semarang, Ruang 

Terbuka Puskopad Jl. Mpu Tantular, Ruang Terbuka Jl. Garuda, Taman 

Jurnatan serta jalan-jalan umum milik negara. Kegiatan yang dapat diwadahi 

di ruang terbuka tersebut antara lain festifal, pasar terbuka, kegiatan umum, 
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budaya, rekreasi, agama dan kegiatan lainnya yang dapat mendukung citra 

kawasan sebagai kawasan historis budaya, kontekstual serta menyesuaikan 

dengan dimensi dan tipologi ruang terbuka kota yang ada. Untuk itu, apabila 

ruang terbuka umum tersebut sedang digunakan untuk kegiatan-kegiatan 

tertentu maka akses yang ada dapat dibatasi atau ditutup sementara untuk 

kepentingan kegiatan khusus tersebut. Untuk menunjang kenyamanannya, 

ruang terbuka umum, dilengkapi lansekap, perabot jalan dan penandaan. 

Ruang terbuka kota di Kawasan Kota Lama merupakan bagian dari 

sejarah kawasan dan memiliki beberapa karateristik khas kolonial yang 

dibentuk bersamadengan konfigurasi massa yang mengelilinginya. Saat ini 

beberapa diantaranya telah terdemolisi sehingga jumlah ruang terbuka yang 

ada menjadi sangat terbatas, oleh karena itu ruang terbuka yang masih tersisa 

harus dilestarikan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Keberadaan (lokasi) ruang kota tersebut tidak boleh berubah. 

 

b. Luasan yang ada tidak boleh berkurang. 

 

c. Bentuk ruang kota tidak boleh berubah. 

 

d. Ruang terbuka tidak boleh dibatasi dengan pagar 

 

e. Pengembangan ruang terbuka baru, hendaknya tetap kontekstual, 

berkualitas dan figuratif terhadap lingkungannya. 

f. Peil ruang terbuka harus datar 

 
 

Kota Lama dapat dikategorikan dalam teori urban design yang disebut 

sebagai structure of space. Teori ini menyatakan bahwa konsepsi urban 

design dari sistem pola struktur ruang dasarnya adalah penciptaan jalan 

(street) dan ruang terbuka (open space) seolah-olah hasil dari cungkilan 
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(carving out) dari sebuah massa yang sebelumnya solid. Proses pertumbuhan 

kota semacam ini tentu saja diawali dengan pembangunan beberapa bangunan. 

Namun pada evolusi selanjutnya yang menjadi semakin kompleks sebagai 

akibat logis dari tradisi yang masih homogen, aglomerasi ekonomi, kohesi 

sosial dan keamanan pertumbuhan in fill sehingga kota menjadi semakin 

kompak dan teratur. Namun demikian, proses in fill dimana modern 

cenderung merusak struktur ruang yang ada. 

Makna dan tujuan akhir dari rancang kota adalah menciptakan ruang 

terbuka kota yang berkualitas bagi kemanusiaan. Ruang terbuka kota tercipta 

karena adanya konfigurasi bangunan yang melingkupinya. Ruang terbuka kota 

yang berada di luar lingkup bangunan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum untuk berinteraksi sosial. 

Revitalisasi adalah suatu metoda dari konservasi untuk menghidupkan 

kembali kawasan konservasi dengan melihat potensi- potensi yang ada dengan 

kemungkinan memfungsikan baru tanpa meninggalkan jiwa tempat (spirit of 

place). Revitalisasi kawasan adalah tindakan untuk memvitalkan kembali 

suatu kawasan. Kawasan yang direvitalisasi tersebut dalam kondisi: 

1. Mati, sehingga perlu tindakan agar menjadi bagian kota yang hidup sebagai 

lahan wadah kegiatan sebagaimana yang pernah ada atau kegiatan baru 

yang diadakan. 

2. Stagnan, sehingga perlu tindakan agar menjadi bagian kota yang lebih 

hidup, sebagai lahan untuk kegiatan yang tadinya kurang semarak menjadi 

lebih semarak dengan tetap mempertahankan kegiatan yang ada atau 

dengan menambahkan kegiatan baru sama sekali atau kegiatan lama yang 
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pernah ada atau kegiatan kombinasinya. 

3. Hidup, tetapi kepemilikannya tidak tepat, sehingga perlu tindakan agar 

menjadi bagian dari kota yang lebih berkualitas dan tepat, yang diharapkan 

dapat menjadi katalisator ataupun sebagai pemicu (trigger) lebih hidupnya 

kawasan di sekitarnya dan kota lainnya.  

Revitalisasi dalam The Burra Charter for The Conversation of Place of 

Cultural Significance, 1981, diartikan sebagai tindakan untuk mengubah 

tempat agar dapat digunakan untuk fungsi yang lebih sesuai (dengan 

pengertian bahwa bangunan tidak menuntut perubahan drastis atau tidak 

menimbulkan dampak besar) atau fungsi yang tidak meninggalkan jiwa 

tempatnya (spirit of place, juga local genins). 

Pemikiran ini didasari pertimbangan bahwa area pelestarian tidak harus 

menjadi area yang mati. Kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya justru perlu 

dikembangkan dan ditingkatkan secara selektif dan bila ada bangunan baru 

maka harus diselaraskan dengan bangunan lama yang ada. Salah satu upaya 

revitalisasi yang efektif adalah menerapkan pendekatan wisata / tourisasi. 

Model ini akan menciptakan faedah timbal balik antara kawasan dan pemakai. 

Dalam hal ini ada tujuh prinsip untuk keseimbangan perkembangan tentang 

tourisasi dalam revitalisasi antara lain: 

a. Lingkungan memiliki nilai intrinsic yang lebih banyak sebagai aset 

tourisasi, mengenangkan bagi generasi yang akan datang dan waktu yang 

panjang tidak pasti dirugikan diramalkan dengan konsiderasi waktu yang relatif 

pendek. 

b. Turis akan dikenal sebagai aktifitas yang dengan potensi-potensi untuk 
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masyarakat dan objek wisata. Hubungan antara turis dan lingkungan 

disusun sehingga dapat mendukung dalam waktu yang lama, turis tidak 

diperbolehkan untuk merusak sumber. 

c. Aktifitas turis dan perkembangan akan mematuhi/menurut skala alam dan 

karakter tempat dimana dia berada. 

d. Dalam beberapa lokasi, harmoni harus dicari antara kebutuhan, 

pengunjung, tempat, dan komunitas. 

e. Dalam dunia yang dinamis beberapa perubahan tidak dapat dihindari dan 

perubahan sering bermanfaat. 

f. Penyesuaian terhadap perubahan tidak akan membebani prinsip-prinsip 

tersebut. 

g. Industri tourisme, penguasa daerah dan agen-agen pemerintah, semua 

mempunyai tugas untuk mematuhi prinsip-prinsip di atas dan bekerja sama 

untuk mencapai realisasi praktis. 

Motivasi dan kriteria yang mendukung usaha revitalisasi antara lain: 

 

a. Motivasi untuk membangun kembali peninggalan kebudayaan/objek 

bersejarah. 

b. Motivasi untuk memastikan eksistensi pelestarian beberapa kebudayaan, 

baik yang berkarateristik unik dan kaya karateristik. 

c. Motivasi untuk menghidupkan beberapa identitas dalam beberapa 

kelompok sosial yang berhubungan dengan format peninggalan 

kebudayaan. 

d. Motivasi ekonomi karena beberapa peninggalan kebudayaan berhubungan 

dengan nilai komersial, potensinya harus dikembangkan agar menjadi 
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sumber pendapatan. 

 

Kriteria-kriteria tersebut harus difokuskan pada filosofi, sosio-kultural 

dan sejarah (historikal) yang ditandai kelangkaan, kejamakan, tipe/perbedaan 

dan superlatif. Dalam kaitannya dengan sejarah, keunikan urban design Kota 

Lama, serta potensi dan masalah yang ada perlu diadakan studi khusus melalui 

beberapa tahapan kegiatan bagi kawasan tersebut dan sekitarnya. 

Kecenderungan dalam perencanaan kota adalah penggunaan ulang bangunan-

bangunan tua dengan beberapa penyesuaian dan konservasi pada kawasan- 

kawasan tertentu. 

Penggunaan kembali dan konservasi tidak lagi terbatas pada pelestarian 

sejarah, namun juga mencakup pembuatan desain baru dan pemugaran 

bangunan dan lingkungan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan baru dan 

bila memungkinkan akan dilakukan revitalisasi kawasan dengan 

mereplikasikan antara kondisi kawasan di masa lampau dengan tuntutan masa 

kini, bila dapat dilakukan dengan mereview kembali studi-studi yang lama 

untuk direplikasi dalam masa sekarang. 

Dengan adanya peraturan yang telah dibentuk, perlindungan  terhadap 

cagar budaya juga diatur dalam beberapa perangkat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan khususnya, antara lain :  No. 62/U/1995 tentang 

Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan dan Penghapusan benda cagar budaya dan 

atau situs No. 63/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan benda cagar 

budaya, No. 64/U/1995 tentang Penelitian dan Penetapaan benda cagar budaya 

dan / atau situs. Pemerintah Daerah Tingkat II Semarang sejak tahun 1992 telah 

menerbitkan peraturan yang mengukuhkan wilayah-wilayah dan bangunan 
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tertentu sebagai benda cagar budaya, yaitu Surat Keputusan Walikotamadya 

Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 646 / 50 / Tahun 1992 tentang 

Konservasi Bangunan- bangunan Kuno / Bersejarah Di Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Semarang. Pertimbangan dari dikeluarkannya Surat Keputusan 

Walikotamadya tersebut adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan 

kecintaan generasi penerus bangsa terhadap nilai-nilai sejarah kepribadian bangsa 

dari masa ke masa, maka diperlukan pewarisan khasanah budaya dan nilai-nilai 

sejarah secara nyata yang dapat dilihat, dikenang dan dihayati, bahwa setelah 

diadakan penelitian ternyata di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

memiliki banyak bangunan kuno / bersejarah yang mempunyai arti penting bagi 

sejarah Kota Semarang, dan dalam rangka menjaga keaslian dan tetap 

melestarikan nilai- nilai sejarah kepribadian bangsa dan seni arsitektur bangunan 

serta kepurbakalaan maka perlu untuk menetapkan bangunan kuno / bersejarah di 

wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sebagai bangunan yang 

dilindungi. Berdasarkan penuturan bapak Slamet Muchtadi, beliau memberikan 

kalimat akhir dari wawancaranya yakni: 

“Tentu seluruh masyarakat dari aspek manapun dan kalangan apapun 

harus mendukung kebijakan pemerintah terutamanya dalam pembangunan 

Kawasan Kota Lama Semarang ini. Pentingnya masyarakat untuk ikut berperan 

serta pula dalam melindungi adalah salah satu wujud cinta akan kotanya.” 

 
 

Upaya pelestarian cagar budaya sebaiknya mengindahkan potensinya 

untuk menjadi haluan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pilihan kebijakan 

pelestarian cagar budaya adalah pelindungan dan pemeliharaan. Sebaiknya 

pemerintah menambah fasilitasi program-program pelindungan cagar budaya 

secara konsisten sesuai aturan yang sudah ada, yakni dalam: 
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a. prosedur pelaporan penemuan objek cagar budaya, 

 

b. prosedur pencatatan cagar budaya yang cermat dan komprehensif 

 

c. prosedur pelidungan cagar budaya dari ancaman kerusakan yang disebabkan 

oleh manusia maupun alam 

d. prosedur pemugaran cagar budaya yang mempertimbangkan ketersediaan 

sumber daya alam 

e. prosedur penyusunan kesepakatan mengenai status kepemilikan cagar budaya 

yang mencakup hak serta kewajiban antara pemerintah dengan pengelola cagar 

budaya. 

Pengembangan: Pemerintah daerah perlu membangun model pelestarian 

cagar budaya yang terstruktur secara sistematik, emansipatif, dan inklusif lintas 

generasi dan gender, terkait dengan sejarah kemajuan kebudayaan di Kota 

Semarang. Cakupan kebijakan ini sebaiknya meliputi teknik penelitian, penyajian, 

dan pengelolaan cagar budaya dengan mengundang partisipasi publik, sehingga 

dapat menarik apresiasi publik. 

Penelitian Model Pengelolaan Bangunan Cagar Budaya ini sebagai upaya 

pelestarian warisan budaya bangsa, bertujuan untuk mengevaluasi ketentuan 

hukum positif yang berlaku dalam pengelolaan bangunan cagar budaya; 

mengidentifikasi signifikansi bangunan cagar budaya guna menentukan jenis 

perlakukan sehingga diharapkan bangunan cagar budaya dapat dikelola secara 

tepat dan berkelanjutan; mengidentifikasi dan evaluasi bentuk peran serta 

masyarakat lokal/ local community (penghuni, pemakai, dan pemilik) guna 

melihat tingkat kepedulian masyarakat terhadap bangunan cagar budaya untuk 

menemukan model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bangunan cagar 
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budaya yang berkelanjutan. 

Mengkaji pengelolaan bangunan cagar budaya yang selama ini telah 

dilakukan, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal serta untuk 

mengevaluasi apakah pengelolaan tersebut sudah melalui suatu tahapan yang 

semestinya (planning, organizing, directing, actuating, controlling and 

management) sehingga menghasilkan suatu hasil yang optimum, menghasilkan 

produk bangunan cagar budaya yang mempunyai nilai dan manfaat bagi 

masyarakat dan terakhir merancang pembentukan model bagi pengelolaan 

bangunan cagar budaya berbasis masyarakat (demi pemeliharaan dan 

pelestariannya). Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, analisis 

dilakukan dengan mengklasifikasi data masing- masing aspek, disusun dan 

disistematisasi, dan diinterpretasikan serta dijelaskan secara kualitaitf.   

Berdasarkan jurnal dengan judul Model Revitalisasi Kota Lama yang 

ditulis oleh Waskito Adi, Lukman Hakim (2011) dalam penelitian sebelumnya, 

menunjukan Kota Lama berkepentingan dengan revitalisasi, terutama ini terkait 

keberadaan Kota Lama secara historis yaitu sebagai daerah bisnis – perdagangan, 

termasuk aspek makro yang ada di masa lalu, kini dan mendatang. Revitalisasi 

Kota Lama sangat terkait peran sebagai cagar budaya, yaitu orientasi: (1) sinergi 

dengan pembangunan perkotaan secara menyeluruh, (2) sinergi dengan kehidupan 

sosial -budaya, (3) sinergi dengan isu global wisata sejarah - budaya dan (4) 

sinergi dengan program pengembangan kepariwisataan. Revitalisasi Kota Lama 

terkait banyak aspek misal lingkungan sosial - ekonomi - bisnis karena 

keberhasilan dari revitalisasi itu sendiri berdampak makro terhadap semua aspek 

yang ada di sekitar Kota Lama, termasuk relevansinya dengan pemberdayaan 
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masyarakat di sekitar Kota Lama melalui kegiatan ekonomi kreatif. Revitalisasi 

Kota Lama dilakukan mengacu aspek: pertimbangan yang mendasari, harapan 

atas pencapaian dan juga orientasi hasil yang memberikan kemanfaatan bagi 

semua pihak, tidak hanya masyarakat di sekitar Kota Lama, tetapi pemkot 

Semarang dan pemprov Jawa Tengah. 

Perlindungan terkait dengan regulasi dan pemerintah, baik itu di tingkat II, 

tingkat I ataupun pusat telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan yang 

intinya adalah menjaga semua BCB dan kawasan historis yang memiliki nilai 

sejarah dan budaya. Yang justru menjadipersoalan ketika semua regulasi dan 

kebijakan yang ada tidak didukung dengan implementasi riil di lapangan sehingga 

regulasi itu tak bisa berpengaruh positif terhadap eksistensi BCB dan kawasan 

historis. Persoalan ini memang terkesan klasik dan fakta terkait minimnya dana 

pemeliharaan menjadi bukti konkret tentang masih lemahnya implementasi 

regulasi – kebijakan tersebut. Di sisi lain untuk kasus kawasan Kota Lama 

Semarang juga telah dibentuk BPK2L sebagai institusi yang berkepentingan 

terhadap perlindungan kawasan Kota Lama. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menyatakan bahwa model kebijakan yang berlaku adalah 

kebijakan revitalisasi dan konservasi bangunan bersejarah kawasan kota lama 

di Kota Semarang. Dapat disimpulkan bahwa kebijakannya sudah baik tapi 

prosesnya masih lambat, masih dalam tahap proses pengembangan. Kawasan 

Kota Lama Semarang adalah warisan sejarah budaya Kota Semarang yang 

mampu dimanfaatkan sebagai sumberdaya budaya, Setidaknya bagi warga kota 

Semarang. Sedangkan peran pariwisata adalah sebagai salah satu cara yang 

lebih efektif dalam pemanfaatan sumber daya budaya.  

2. Bahwa upaya Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi hambatan 

berlakunya kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan bangunan Cagar Budaya di 

Kawasan Kota Lama Semarang sudah dilakukan dengan baik dengan berbagai 

macam cara, baik dari faktor lingkungan dengan cara mengatasi persoalan 

terbesar terlebih dahulu yaitu rob dan banjir, faktor sosial dengan cara 

melakukan sosialisasi terhadap masyarakat kawasan Kota Lama Semarang, 

faktor kepemilikan dengan cara terus mengakomodir dan mehimbau para 

pemilik bangunan cagar budaya untuk bersama-sama menjadikan Kota Lama 

sebagai ikon Semarang, salah satu Kota Pusaka yang ada di Jawa Tengah.
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5.2 SARAN 
 

1. Terhadap Model Kebijakan 

A. Bagi Masyarakat Kota Semarang 

Harus ada pengarahan atau sosialisasi terhadap masyarakat terhadap 

program atau kebijakan yang diambil oleh Pemerintah yang disampaikan 

kepada setiap kelurahan-kelurahan sehingga informasi dapat diterima 

sampai ke bawah dan mendorong masyarakat untuk mendukung kebijakan 

pemerintah serta melakukan perlindungan serta pengembangan terhadap 

Kota Lama Semarang. 

B. Bagi Pemerintah Kota Semarang 

 Kualitas keunikan atau karakter bangunan, struktur dan lingkungan 

tidak boleh di hancurkan. Tindakan pemindahan atau perubahan dari setiap 

material yang bersejarah atau bagian-bagian arsitektural yang unik 

seharusnya di hindari jika hal tersebut memungkinkan. Selain itu, 

perubahan yang telah terjadi pada bangunan adalah bukti dari sejarah dan 

perkembangan dari bangunan, atau situasi dan lingkungan. Perubahan-

perubahan ini seringkali memiliki nilai-nilai tersendiri dan nilai-nilai 

tersebut harus dipahami dan dihargai. Berbicarai mengenai hukum perlu 

peningkatan dalam hal penegakan hukum dari Perda yang terkait tentang 

Cagar Budaya. 

C. Bagi Akademisi 

  Semua tindakan / usaha yang diambil harus di dasarkan pada 

perlindungan dan pemeliharaan sumber-sumber arkeologis. 
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2. Terhadap Upaya Mengatasi Hambatan 

A. Bagi Masyarakat Kota Semarang 

Masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dengan pemerintah 

untuk menjaga Situs Cagar Budaya yang ada di Kota Lama Semarang 

karena itu merupakan salah satu aset negara dan memiliki nilai histori. 

Masyarakat lebih menyadari dan terbuka terhadap hukum yang ada di 

sekitar Situs Cagar Budaya Kota Lama Semarang. Apabila ada oknum 

atau pelaku yang  merusak Cagar Budaya dapat dilaporkan kepada pihak 

berwenang. Dengan begitu masyarkat sudah ikut menjaga Situs Cagar 

Budaya yang ada. 

B.  Bagi Pemerintah Kota Semarang 
 

Pemerintah Kota Semarang dapat melestarikan Cagar Budaya 

yang ada dengan lebih mengembangkan pembangunan serta lebih  

menegakan hukum dengan tegas bagi Situs Cagar Budaya di Kota Lama 

Semarang. Pentingnya Pemerintah untuk ikut andil dalam pengembangan 

Kota Lama Semarang untuk menjadikan aset historis sebagai salah satu 

koleksi kebudayaan dan kunjungan para wisatawan dari wisatawan lokal 

dan internasional terlebih lagi bangunan pada masa jaman penjajahan 

Belanda yang masih khas dengan bentuknya. 

C. Bagi Akademisi 

 

Diperlukan adanya penelitian selanjutnya untuk menambah 

khasanah Ilmu Hukum mengenai penerapan Situs Cagar Budaya di Kota 

Lama Semarang yang menfokuskan terhadap model kebijakan yang tepat 

serta payung hukumnya. 
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