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Alhamdulillah, puji syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas selesainya proses penyusunan Dokumen Strategi Ketahanan Kota 
Semarang dalam rangkaian Program 100 Resilient Cities (100 kota 
berketahanan). 

Kota Semarang masih menghadapi berbagai permasalahannya sendiri. 
Rob dan banjir, masalah sanitasi dan pengelolaan sampah, kemacetan, 
pengangguran, serta permasalahan kota lainnya. 5% penduduk 
Semarang yang hidup dalam kemiskinan merupakan kelompok yang 
paling rentan terhadap segala permasalahan ini. Sehingga kita perlu 
memberikan perhatian khusus kepada mereka.

Selama ini, Pemerintah Kota Semarang bersama-sama dengan seluruh 
elemen kota lainnya telah mencoba mengatasi tantangan, baik melalui 
perbaikan fisik infrastruktur maupun non-fisik. Banyak hal yang telah 
dicapai dan diselesaikan, namun banyak juga yang harus dilakukan. 
Tidak menutup kemungkinan Kota Semarang melakukan pembelajaran 
dari kota-kota lain, baik di level nasional maupun internasional. 
Partisipasi Kota Semarang dalam jaringan 100 Resilient Cities 
diharapkan dapat memperkuat setiap usaha yang dilakukan Kota 
Semarang dalam menghadapi permasalahan tersebut.

PENGANTAR WALIKOTA SEMARANG

dalam Dokumen Strategi Ketahanan Kota Semarang

Walikota Semarang

HENDRAR PRIHADI
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Ada 6 strategi pilar, 18 strategi, dan 53 inisiatif yang tercantum dalam Dokumen Strategi 
Ketahanan Kota ini. Strategi tersebut dirumuskan melalui proses yang inklusif dengan 
melibatkan seluruh elemen kota. Diharapkan, dokumen ini dapat menjadi salah satu 
pedoman dalam melaksanakan aksi nyata menuju kota Semarang yang berketahanan, 
yang tidak hanya dapat dilakukan oleh SKPD di lingkungan pemerintah kota, namun juga 
seluruh masyarakat Kota Semarang. Melalui jaringan yang dibangun dalam 100 Resilient 
Cities, diharapkan pula dapat membuka peluang kerja sama dengan pihak lain terkait 
sumber daya untuk membangun ketahanan kota, baik nasional maupun internasional.
Kota yang tangguh, tidak hanya merupakan kota yang dapat bertahan terhadap 
tantangan yang ada dan beradaptasi semata. Namun, selanjutnya kota dapat 
berkembang mernjadi lebih baik di masa datang. Seluruh elemen kota memiliki peran 
penting dalam menciptakan Kota Semarang yang tangguh. Oleh karena itu, dalam 
kesempatan ini saya mengajak seluruh ‘sedulur-sedulur’ di Kota Semarang untuk 
bergerak bersama-sama menuju Kota Semarang yang tangguh, dengan tujuan akhir 
mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Harapannya ke depan, dengan adanya 
Dokumen Strategi Ketahanan Kota ini, Kota Semarang dengan segala tantangannya 
dapat menjadi kota yang lebih tangguh dan dapat berkembang menjadi kota modern 
yang berkelanjutan. 
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PENGANTAR DARI PRESIDEN 
100 RESILIENT CITIES

Presiden 100 Resilient Cities 
- Inisiatif dari the Rockefeller 
Foundation

MICHAEL BERKOWITZ

Foto

Hari ini, 100 Resilient Cities sangat bangga bisa bekerja sama dengan 
Kota Semarang dalam rangka peluncuran Strategi Ketahanan Kota: 
Bergerak bersama menuju Semarang Tangguh. Selama empat abad, 
Semarang telah menjadi pusat perdagangan Indonesia dan tujuan 
masyarakat dari berbagai latar belakang. Strategi ini melihat dengan 
cermat dan transparan berbagai macam tantangan dan peluang yang 
ada di kota Semarang serta menggabungkan inisiatif ketahanan yang 
baru dan yang sudah ada dengan tetap menghargai keberagaman 
yang sudah menjadi ciri khas kota Semarang. Strategi ini adalah 
hasil akhir dari suatu proses yang melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan. Strategi ini benar-benar menggambarkan Semarang 
sebagai kota yang matang, inklusif dan heterogen. Jika proses ini 
beserta insiatifnya di implementasikan, maka Kota Semarang akan 
mampu bertahan dari berbagai guncangan dan tekanan. 

Kami berterima kasih kepada Walikota Hendrar Prihadi atas kerja 
samanya dan mengucapkan selamat atas diluncurkannya strategi ini. 
Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa komitmen yang kuat dari 
Bapak dalam mendukung usaha pembangunan ketahanan di kota 
Semarang, mulai dari keterlibatan kota Semarang dalam jaringan 
ACCCRN (Asian Cities Climate Change Resilience Network) sampai 
kepada hasil yang sudah kita lihat hari ini. 

Kami juga turut berterima kasih kepada seluruh tim Semarang 
tangguh, termasuk Chief Resilience Officer (CRO), Purnowo Dwi 
Sasongko dan Wakil CRO Wiwandari Handayani. Kerja keras dan 
analisa mereka untuk menghasilkan kerangka perencanaan ini 
telah menginspirasi orang-orang di kota-kota di seluruh dunia. Kita 
berharap kota Semarang terus menjadi pemimpin dalam pergerakan 
ketahanan global yang akan merevolusi cara kota bertindak, berpikir, 
menyusun rencana dan mendukung penduduknya. 
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Dokumen ini memiliki 18 strategi dan 53 inisiatif yang mana pada setiap strategi dan 
inisiatif memiliki beragam manfaat, waktu pelaksanaan yang realistis dan pelaksana 
program serta pendukungnya. Setiap strategi yang ada dalam dokumen ini sangat 
penting mengingat kebutuhan untuk membangun ketahanan kota tidak hanya dirasakan 
di Asia tetapi juga di seluruh dunia. Tantangan dan tekanan perubahan iklim, kepadatan 
penduduk, kohesi sosial dan pajak infrastruktur yang berlebihan akan terus menekan kota 
dan pemerintahannya di masa akan datang. 

Kami sangat senang untuk dapat terus bekerja sama dengan Kota Semarang dalam 
upaya mendukung implementasi strategi ketahanan bagi kota dan masyarakat 
Semarang. Dengan pemerintahan kota yang inklusif dan keinginan yang kuat dari tim 
ketahanan, saya yakin Semarang akan mampu merangkul para pemangku kepentingan 
lokal dan mitra global yang lebih luas untuk memulai mewujudkan inisiatif yang tertuang 
dalam strategi kota tangguh ini. Dengan ini saya atas nama seluruh tim 100 Resilient 
Cities dan the Rockefeller Foundation mengucapkan selamat kepada kota Semarang. 
Kami berharap untuk dapat terus melanjutkan kerja sama ini dalam upaya mencapai visi 
kita bersama yaitu membangun lebih banyak lagi kota-kota tangguh di dunia.





Ketahanan kota adalah kapasitas individu, masyarakat/
komunitas, institusi, pelaku usaha dan sistem di dalam kota, 
untuk dapat bertahan, beradaptasi dan berkembang untuk 
menghadapi tekanan kronis dan guncangan akut. 

Kami percaya bahwa dengan membangun kapasitas kita 
dapat memperkuat ketahanan Kota Semarang 
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Semarang adalah kota yang terus 
bertransformasi. Pada abad 6 M, pesisir 
lautnya terletak di kawasan Bergota, 
yaitu sekitar 4 km dari pesisirnya saat 
ini. Sedimentasi yang terjadi tanpa henti  
membuat pesisir semakin menjorok ke 
laut, memperluas daratan Semarang yang 
kemudian tumbuh menjadi kota pesisir. 
Ironisnya, proses sedimentasi ini jugalah 
yang mengancam menenggelamkan 
kawasan ini di masa mendatang.

Jika transformasi fisik Semarang saja 
bisa sedemikian dinamis, begitu pula 
transformasi berbagai tantangan lain yang 
dihadapi Semarang, Jumlah penduduk 
semakin meningkat dan kawasan 
terbangun terus tumbuh terutama ke 
arah selatan dan timur. Dinamika antar 

wilayah pun semakin tidak bisa diabaikan. 
Mengingat semua hal itu, kita pantas 
menyimpulkan bahwa Semarang harus 
dapat terus beradaptasi. 

Semarang perlu menyiapkan diri untuk 
perubahan dan tantangan yang akan 
terus menerpa. Dengan dukungan 100 
Resilient Cities dari Rockefeller Foundation, 
Semarang menyiapkan sebuah strategi 
ketahanan kota. Melalui 100RC, Semarang 
diajak untuk  melihat ketahanan kota secara 
komprehensif berdasar pada 4 dimensi 
yaitu (1) Kesehatan dan Kesejahteraan, (2) 
Sosial dan Ekonomi, (3) Lingkungan dan 
Infrastruktur, serta (4) Kepemimpinan dan 
Strategi. Prosesnya pun dilakukan secara 
inklusif untuk memastikan rasa memiliki 
dari berbagai elemen masyarakat.
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Strategi ketahanan kota mengajak seluruh 
elemen masyarakat kota, baik pemerintah 
kota, akademisi, sektor usaha, anak muda 
dan perwakilan komunitas, untuk bergerak 
bersama mempersiapkan strategi dalam 
menghadapi guncangan dan tekanan di 
Kota Semarang. Kolaborasi antar elemen 
masyarakat kota ini  menghasilkan 
53 inisiatif untuk mencapai visi “Kota 
Tangguh”. 

BERGERAK BERSAMA 
MENUJU SEMARANG 
TANGGUH

Kami percaya bahwa dengan membangun 
kapasitas kita dapat memperkuat ketahanan 
Kota Semarang. Usaha apapun untuk 
meningkatkan ketahanan kota kita dalam 
menghadapi guncangan dan tekanan 
harus disertai dengan kapasitas yang 
baik. Pembangunan kapasitas baik untuk 
pemerintah sendiri maupun masyarakat luas 
dan institusi-institusi untuk menjadi lebih 
berdaya dan produktif menjadi kata kunci di 
banyak inisiatif dalam dokumen ini.

Inisiatif-inisiatif tersebut menjadi bagian dari 
enam pilar:
 



14

SEMARANG TANGGUH

1. AIR DAN ENERGI 
BERKELANJUTAN

Semarang mengalami kelangkaan 
air. Resikonya pun makin 
meningkat seiring dengan 
meningkatnya kebutuhan. Selain 
itu, kita harus mempertimbangkan 
kondisi topografis Semarang 
yang berbukit serta ancaman 
kekeringan. Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) terus 
berupaya untuk meningkatkan 
pemenuhan air minum perkotaan, 
namun jangkauan pelayanannya 
masih terbatas. Di sisi lain, 
Semarang juga menghadapi 
tantangan distribusi listrik. 

Pemadaman masih sering terjadi. 
Untuk mengatasi tantangan 
ini, Semarang perlu memenuhi 
kebutuhan masyarakatnya 
sekaligus mengampanyekan 
penghematan air dan energi. 
Kami yakin kami dapat 
mencapai tujuan ini melalui 
berbagai kegiatan yang 
dapat meningkatkan kinerja 
sistem manajemen air, melalui 
mendorong inovasi penyediaan 
air, serta mendorong perilaku 
ramah lingkungan.

Oleh karena itu, pemenuhan air 
alternatif perlu dikembangkan. 
Hal ini dilakukan antara lain 

dengan cara memanen air 
hujan, melakukan konservasi 
daerah penyangga air, 
melakukan desalinasi air laut dan 
menggalakkan advokasi untuk 
mengurangi penggunaan Air 
Bawah Tanah (ABT). Koordinasi 
antar wilayah untuk pemenuhan 
air juga terus didorong, sebab 
masalah air adalah isu regional. 
Terkait energi, Semarang 
merencanakan program 
kampanye hemat energi atau 
kampanye penerapan green 
building.

2. PELUANG EKONOMI BARU

Angka pengangguran di kota 
Semarang melebihi rata-rata 
angka di Jawa Tengah dan 
nasional. Salah satu penyebabnya 
adalah kesenjangan pasar tenaga 
kerja. Lapangan pekerjaan yang 
tersedia belum mampu memenuhi 
tingginya jumlah pencari kerja.

Semarang yang semula lekat 
dengan sektor industri mulai 
bergerak ke sektor perdagangan 
dan jasa. Untuk itu, Semarang 
perlu kreatif melihat berbagai 
peluang ekonomi baru untuk 
mengantisipasi melonjaknya 
jumlah pengangguran karena 
tren ini. Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) adalah sektor 

potensial untuk menjadi peluang 
ekonomi baru dan pembuka 
lapangan pekerjaan bagi 
Semarang di masa mendatang. 
Oleh karena itu, penelitian pasar 
perlu dilakukan bersamaan 
dengan program-program 
pelatihan bagi UMKM.

Inovasi bisnis ramah lingkungan 
seperti pengembangan urban 
farming dan ekowisata juga 
menyimpan potensi besar. Pasar 
tradisional perlu direvitalisasi, 
dan ini tidak terbatas hanya pada 
penataan fisiknya. Peningkatan 
non-fisik seperti pelatihan 
manajerial pasar tradisional dan 
kapasitas kualitas kontrol juga 
dibutuhkan. Kerjasama antar 
pemerintah, swasta, perguruan 
tinggi dan Lembaga Sosial 
Masyarakat (LSM) juga dapat 
didorong untuk meningkatkan 
peluang riset identifikasi sektor 
ekonomi strategis yang baru.

Kami percaya bahwa dengan 
menciptakan iklim ekonomi, yang 
dapat membuka peluang-peluang 
baru, tantangan-tantangan 
Semarang yang terkait kondisi 
ekonomi dan pengangguran akan 
teratasi. Diharapkan Semarang 
dapat memastikan kesejahteraan 
masyarakatnya.
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3. KESIAPSIAGAAN AKAN 
RISIKO BENCANA DAN 
WABAH PENYAKIT

Semarang adalah kota yang 
rentan terhadap risiko banjir, 
longsor, dan wabah penyakit 
demam dengue. Bencana juga 
memiliki dimensi yang luas, 
terkait dengan masalah di 
skala regional, isu pemanfaatan 
ruang, dan melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan.

Pengetahuan akan risiko-
risiko tersebut perlu diketahui 
masyarakat, sehingga mereka 
lebih siap menghadapinya. 
Informasi tentang risiko-
bencana dan wabah penyakit 
harus terus disebarluaskan 
kepada masyarakat. Salah satu 
caranya adalah dengan memakai 
teknologi terkini yang dapat 
mengurangi resiko bencana.

Selain itu, pencegahan bencana 
pada skala regional perlu 
dikoordinasikan, termasuk 
dengan memperhatikan 
berbagai isu seperti tata ruang 
dan sistem sanitasi perkotaan. 

Berbagai isu bencana dan 
wabah penyakit menjadi 
tantangan tersendiri yang perlu 
diantisipasi. Semarang harus 

siap menghadapi tantangan ini 
untuk mengurangi dampak yang 
ditimbulkan. Kami berambisi 
untuk mencapai tujuan ini 
melalui berbagai kegiatan, antara 
lain dengan meningkatkan 
penyebaran informasi, inovasi 
dan kolaborasi dalam persiapan 
menghadapi bencana dan wabah 
penyakit.

4. MOBILITAS TERPADU

Kemacetan di Semarang semakin 
menjadi, karena meningkatnya 
penggunaan kendaran pribadi 
yang tidak dibarengi oleh 
peningkatan kapasitas jalan yang 
memadai. 

Salah satu cara mengatasinya 
adalah dengan meningkatkan 
kualitas angkutan umum. 
Pemerintah kota terus 
memperbaiki kulitas layanan 
transportasi dengan pengadaan 
Bus Rapid Transit (BRT). 
Layanan yang lebih terpadu, 
berkualitas, dan terjangkau akan 
meningkatkan minat masyarakat 
untuk beralih ke angkutan umum. 
Selain itu, akses yang mudah 
menuju pusat ekonomi dan 
tujuan wisata dapat mendukung 
produktivitas dan aktivitas 
masyarakat.

Angkutan umum ini meliputi 
pengadaan bus sekolah, 
peningkatan jumlah trotoar dan 
jalur sepeda, pengembangan rute 
BRT, serta peningkatan kualitas 
fasilitas halte bus. Pengaturan 
jaringan BRT dan dukungan 
transportasi umum lainnya harus 
terus ditingkatkan. 

Semarang telah mengidentifikasi 
kebutuhan konektivitas yang lebih 
baik dan peningkatan kapasitas 
institusi penyedia transportasi 
umum. Kami percaya dapat 
tujuan ini dapat dicapai dengan 
melakukan beberapa hal penting. 
Hal-hal ini adalah meningkatkan 
kinerja mobilitas, meningkatkan 
kualitas dan kuantitas transportasi 
umum, mengembangkan sistem 
manajemen transportasi umum, 
dan dengan terus mengajak 
masyarakat untuk menggunakan 
transportasi umum.

5.INFORMASI PUBLIK DAN 
TATA PEMERINTAHAN YANG 
TRANSPARAN 

Penyerapan anggaran 
pembangunan Semarang 
masih terbilang rendah. Hal 
ini menyebabkan layanan 
masyarakat tidak bekerja 
dengan optimal. Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan 
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(Musrenbang), sebagai salah 
satu bentuk perencanaan dan 
penganggaran partisipatif, masih 
memiliki berbagai kelemahan. 
Hal ini bisa dilihat di segi teknik 
pelaksanaan yang kaku. Kinerja 
perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan masih dapat 
terus ditingkatkan, dan salah 
satunya adalah melalui peran aktif 
masyarakat untuk mengawasinya.

Pengawasan ini bisa diwujudkan 
melalui peningkatan akses 
masyarakat terhadap informasi 
publik kota. Selain peningkatan 
akses, berbagai Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) juga 
perlu meningkatkan koordinasi 
untuk penyampaian data 
dan informasi terpadu. Selain 
bermanfaat bagi masyarakat, data 
terpadu juga akan mendukung 
berbagai dinas di Pemkot 
Semarang untuk merumuskan 
kebijakan yang efektif dan tidak 
saling tumpang tindih.

Informasi program pembangunan 
kota harus terus disebarluaskan 
kepada masyarakat. Kami 
optimis dapat menyelesaikan 
permasalahan dan mencapai 

tujuan melalui berbagai 
inisiatif di bawah strategi pilar 
tranparansi informasi publik 
dan tata pemerintahan. Inisiatif-
inisiatif ini dapat memaksimalkan 
kinerja pembangunan Semarang 
melalui peningkatkan proses 
partisipatif dan sistem koordinasi, 
serta mengembangkan sistem 
informasi publik melalui integrasi 
data.

6. SDM BERDAYA SAING

Kualitas SDM yang rendah serta 
kesenjangan bidang keahlian 
yang dimiliki pencari kerja adalah 
isu penting di Semarang. Proporsi 
lulusan Sekolah Dasar (SD) dan 
Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) cukup tinggi, sementara 
lulusan sarjana dan diploma masih 
rendah. Sementara itu, pasar 
tenaga kerja bersifat regional 
dan bahkan internasional dengan 
adanya Masyarakat Ekonomi 
Asean (MEA).

Kualitas SDM yang tinggi akan 
membantu menyiapkan angkatan 
kerja Semarang menghadapi 
perubahan yang dinamis. Hal 

ini perlu disiapkan sejak dini, 
melalui penyebarluasan informasi, 
pengadaan beasiswa, serta 
program konsultasi minat kerja 
kepada pelajar. 

Kerja sama antar pihak untuk 
penyaluran kerja diharapkan 
akan mengurangi kesenjangan 
pasar tenaga kerja. Selain itu, 
kita harus memperhatikan bahwa 
penyerapan anggaran pendidikan 
yang masih minim harus diikuti 
oleh pengawasan dan evaluasi 
program yang ketat. 

Semarang telah mengidentifikasi 
kebutuhan pengembangan 
masyarakat, baik keahlian 
maupun pengetahuan. Kami 
percaya dapat memenuhi 
kebutuhan ini melalui berbagai 
inisiatif yang dapat meningkatkan 
kapasitas tenaga kerja Semarang, 
melalui penyediaan pusat 
informasi karir, pelatihan dan 
lokakarya, juga penyediaan 
informasi pendidikan.
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LANGKAH 
SELANJUTNYA

Semarang perlu melanjutkan 
dan mengembangkan usahanya 
untuk menjadi sebuah kota yang 
dapat memastikan kesejahteraan 
masyarakatnya, memiliki mobilitas 
yang efektif dan kapasitas 
masyarakat yang unggul. Upaya 
ini didorong melalui keikutsertaan 
Semarang dalam jaringan 100RC, 
yang dapat membuka peluang 
kolaborasi dengan berbagai 
kota dan lembaga-lembaga 
internasional dan meningkatkan 
pengetahuan dan keahlian 
dalam menghadapi tantangan 
perkotaan.

Semarang adalah kota pertama 
di Indonesia yang meluncurkan 
Strategi Ketahanan Kota. 
Peluncuran ini bukanlah akhir, 
namun justru menjadi awal untuk 
mengubah Semarang menjadi 
kota yang lebih tangguh. 

Proses penyusunan yang 
partisipatif diharapkan dapat 
diikuti dengan implementasi 
yang bersifat serupa. Menuju 
kota tangguh adalah kerja 
kita bersama. Ide dan inisiatif 
dalam strategi ini diharapkan 
menginspirasi berbagai elemen 
masyarakat untuk aktif terlibat 
mewujudkan kota tangguh.

Mari bergerak bersama 
membangun Semarang Tangguh!
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ABT       Air Bawah Tanah

APBD       Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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BBM    Bahan Bakar Minyak

BBWS   Balai Besar Wilayah Sungai
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MENGAPA 
KOTA TANGGUH?

mengalokasikan dana untuk meninggikan 
rumah mereka untuk menghadapi banjir 
rob. 

Pemerintah pun turut andil untuk 
meningkatkan ketahanan kota. Salah 
satu caranya adalah dengan membangun 
jalan lingkar utara di dekat Pelabuhan 
Tanjung Mas, yang juga berfungsi sebagai 
tanggul supaya pelabuhan dapat bisa 
tetap beraktivitas ketika banjir. Selain itu, 
pemerintah kota juga telah menerapkan 
inovasi program lainnya seperti memanen 
air hujan, membuat sistem peringatan dini 
banjir dan demam berdarah, menciptakan 
kawasan mangrove, dan beberapa 
program lain. 

Kota tangguh adalah kota yang terus 
berfungsi saat menghadapi berbagai 
tantangan dan kemudian dapat pulih, 
tumbuh, dan berkembang dengan 
lebih baik. Dalam kota yang tangguh, 
masyarakat yang tinggal dan bekerja di 
kota – terutama kaum miskin dan rentan 
– memiliki kapasitas untuk bertahan, 
beradaptasi, dan tumbuh meski terdapat 
berbagai guncangan dan tekanan yang 
harus dihadapi.

Tanpa disadari, warga Semarang 
telah membangun ketahanan mereka 
sendiri dalam menghadapi tekanan dan 
guncangan. Contohnya, masyarakat 
yang tinggal di daerah pesisir terbiasa 
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Guncangan akut adalah peristiwa 
berbahaya yang terjadi tiba-
tiba. Contohnya adalah gempa 
bumi, banjir bandang, dan wabah 
penyakit.

Tekanan kronis adalah situasi 
yang melemahkan struktur kota 
baik sehari-hari maupun berkala. 
Contohnya adalah banjir rob dan 
kelangkaan air.

sederhana: membantu berbagai kota di 
seluruh dunia agar lebih tangguh dalam 
menghadapi berbagai guncangan dan 
tekanan - baik itu di bidang fisik, sosial 
dan ekonomi.

Semua kota ini memiliki satu kesamaan: 
berjuang untuk menjadi kota tangguh. 
Kota yang terus berfungsi saat 
menghadapi berbagai tantangan dan 
kemudian dapat pulih, tumbuh, dan 
terus berkembang. Para penduduk kota 
tangguh, terutama penduduknya yang 
berada di bawah garis kemiskinan dan 
rentan terhadap berbagai masalah, 
punya kapasitas untuk terus bertahan, 
beradaptasi, dan tumbuh meski harus 
menghadapi berbagai guncangan dan 
tekanan.

Kota-kota di dunia menghadapi tantangan 
yang serupa, khususnya tantangan 
global terkait perubahan iklim. Partisipasi 
Semarang dalam 100RC membuka 
peluang untuk berbagi keahlian dan 
pengetahuan mengenai konteks lokal 
dalam menghadapi berbagai tantangan 
ketahanan kota. Hal ini dapat terwujud 
melalui kerja sama dengan institusi 
internasional dan kolaborasi dengan kota 
lain dalam jejaring 100RC. 

Dalam prosesnya, para pemangku 
kepentingan dilibatkan untuk 
memberikan masukan. Sebelumnya, 
salah satu hal yang telah dilakukan 
Pemerintah Kota Semarang adalah 
membentuk Dewan Pertimbangan 
Pembangunan Kota (DP2K) yang 
beranggotakan para ahli dari berbagai 
latar belakang. Namun, dengan 
meningkatnya tantangan di masa 
depan, masih banyak hal yang perlu 
dilakukan.

Semarang memperoleh peluang untuk 
menyiapkan diri menjadi lebih tangguh. 
Semarang adalah kota pertama di 
Indonesia yang tergabung dalam 
jejaring 100 Resilient Cities (100RC), 
berjejer dengan kota-kota lain di 
jaringan 100RC. Program yang diinisiasi 
Rockefeller Foundation ini punya tujuan 
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100RC ini dimulai dengan unsur 
penting, yaitu proses penyusunan 
Strategi Ketahanan Kota yang punya 
pendekatan komprehensif bernama 
“Kerangka Ketahanan Kota”. Ada empat 
dimensi yang mendasari kerangka ini:

1. Proses inklusif, yang 
fokus pada kebutuhan 
konsultasi yang lebih luas, 
sifat ‘kegotongroyongan’ 
yang dapat menciptakan 
rasa memiliki, serta visi 
bersama dalam membangun 
ketahanan kota. Proses 
inklusif ini memiliki sifat 
yang lebih responsif 
gender dan menargetkan 
seluruh elemen masyarakat 
(termasuk kelompok 
rentan dan penyandang 
disabilitas).

2. Individu atau 
institusi yang reflektif 
menggunakan 
pengalaman masa lalu 
serta pengetahuan 
yang luas. Hal ini 
memicu kemampuan 
mengidentifikasi, 
membuat prioritas, 
dan membuat rencana 
untuk mengantisipasi 
tren yang terus 
berubah. 

3. Proses terpadu 
menggandeng berbagai 
sistem dan lembaga 
untuk berbagi sumber 
daya dan bekerja sama 
mencapai tujuan yang 
lebih besar. 

4. Pengawasan, 
transparansi dan sistem 
kontrol yang responsif. 
Unsur ini mendukung aksi 
penanganan yang cepat 
dan tepat ketika terjadi 
guncangan atau tekanan.

1. Kesehatan dan kesejahteraan.
2. Sosial dan ekonomi.
3. Lingkungan dan infrastruktur.
4. Kepemimpinan dan strategi. 

Proses penyusunan strategi mengacu kepada prinsip-
prinsip ketahanan kota yang dapat dimasukkan ke dalam 
sistem kota, pelayanan dan institusi sebagai berikut:
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Gambar 

Kerangka Ketahanan Kota

5. Kota yang berketahanan 
punya sumber daya 
yang cukup. Ini termasuk 
sumber daya manusia yang 
kompeten serta pendanaan 
dan alternatif pendanaan 
yang cukup.

6. Desain, sistem dan 
aset yang tahan banting. 
Elemen-elemen ini 
harus dikelola dengan 
baik sehingga tahan 
menghadapi tekanan.

7. Sebuah kota yang 
memiliki alternatif 
kapasitas. Sumber daya 
yang beragam dan strategi 
alternatif akan membuat 
kota tersebut siap 
menghadapi guncangan 
dan tekanan.

Selain itu, kerangka 
ketahanan kota juga 
punya 12 poros penggerak 
untuk memberi gambaran 
mengenai kekuatan 
dan kelemahan kota, 
serta memperlihatkan 
celah untuk mengatasi 
kelemahan tersebut.
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Kota Semarang yang tangguh 
membutuhkan modal awal yang cukup, 
dan disinilah peran dokumen yang berisi 
strategi ketahanan ini. Strategi ketahanan 
kota yang baik dapat memaksimalkan 
peran investasi (biarpun jumlahnya 
minim), meningkatkan investasi tersebut, 
dan mengajak masyarakat untuk aktif 
berpartisipasi dalam pembangunan. 

Seperti kota lain di Indonesia, Semarang 
memiliki siklus perencanaan 5 tahunan 
untuk RPJM dan 25 tahun untuk RPJP. 
Penyusunan strategi ini memiliki pemilihan 
waktu yang tepat, disusun beriringan 
dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kota 
Semarang Tahun 2016-2021. Strategi dan 
inisiatif ini diharapkan dapat mendukung 
dan melengkapi program-program yang 
tercantum di RPJMD.  Strategi dalam 
dokumen ini juga memperhatikan arahan 
dalam perencanaan jangka panjang 
Semarang yaitu RPJP Semarang 2005-
2025, antara lain:

- Mewujudkan kehidupan masyarakat yang 
   berbudaya dan berkualitas.
- Mewujudkan pemerintahan yang semakin 
  handal untuk meningkatkan pelayanan 
  publik.
- Mewujudkan kota metropolitan yang 
  dinamis dan berwawasan lingkungan.

TENTANG DOKUMEN INI

- Memperkuat ekonomi kerakyatan 
  berbasis keunggulan lokal dan 
  membangun iklim usaha yang kondusif.

Dokumen ini dapat menjadi proposal 
dan alat investasi untuk mendapat 
komitmen pendanaan di luar anggaran 
pemerintah. Partisipasi Semarang pada 
100RC membuka peluang kolaborasi 
dengan lembaga-lembaga internasional 
dan kota-kota lain dalam jejaring 100RC. 
Inisiatif yang ada pada dokumen ini dapat 
memperoleh dukungan dari pemerintah 
pusat dan pemerintah provinsi, donor 
nasional dan internasional, serta institusi 
riset.

Masyarakat, pelaku bisnis, dan 
berbagai pemangku kepentingan di 
kota Semarang adalah pelaku yang 
terdampak dari guncangan dan tekanan 
di kota ini. Inisiatif dalam dokumen ini 
diharapkan menginspirasi mereka untuk 
lebih menyadari mengenai tantangan 
perkotaan serta untuk ambil bagian dalam 
membangun ketahanan kota.

Dengan demikian, dokumen ini diharapkan 
dapat mendorong kolaborasi dengan 
berbagai pemangku kepentingan, baik 
di Kota Semarang, Indonesia, maupun 
internasional. 
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PROSES PENYUSUNAN STRATEGI

Semarang terpilih

menjadi salah satu 

kota pertama di 100 

Resilient Cities.

Lokakarya Persiapan 

Program

bertujuan untuk 

mempersiapkan Kota 

Semarang untuk 

melakukan tahapan-

tahapan 100RC.

Strategy Launch dan 

pembentukan Chief 

Resilience Officers 

(CRO)

Chief Resilience 

Officers di Kota 

Semarang berbentuk 

satu tim, dengan 

personel dari latar 

belakang berbeda; 

pemerintah kota, 

akademisi dan 

komunitas. Mereka 

terpilih untuk 

mengawal 100RC di 

Semarang.

Pengembangan 

Konteks Kota

ditandai oleh 

dilaksanakan lokakarya 

pertama yang 

melibatkan pemangku 

kepentingan kota 

dari berbagai latar 

belakang. Lokakarya 

menggali informasi 

mengenai kondisi aktual 

Kota Semarang untuk 

memperoleh guncangan 

dan tekanan prioritas, 

serta perspektif mereka 

mengenai konsep 

ketahanan di Kota 

Semarang, pendataan 

program dan aset kota
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Stakeholder Engagement Plan dilaksanakan selama proses penyusunan strategi ketahanan kota
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Diagram ini menunjukkan tahapan dan pencapaian dalam proses penyusunan strategi 
ketahanan kota di Semarang

Komite Ketahanan 

Kota terbentuk

Komite ini bertujuan 

untuk memberi 

arahan dan masukan 

terhadap pelaksanaan 

100RC di Semarang.

Sekretaris Daerah 

menjadi pembina 

komite ini, dengan 

anggota dari 

berbagai elemen 

masyarakat.

Kajian Awal 

Ketahanan Kota

Peluncuran Kajian 

Awal Ketahanan 

Kota meliputi 3 

tema (Perlindungan, 

Mobilitas dan 

Kapasitas) dan 

5 aspek prioritas 

(Kebutuhan Dasar, 

Ketenagakerjaan, 

Bencana dan Wabah 

Penyakit, Mobilitas 

dan Kapasitas) 

Identifikasi Aspek 

Prioritas

5 tim kerja ketahanan 

kota terbentuk 

untuk mengawal 

proses penyusunan 

strategi. Tim Kerja 

beranggotakan 

pemerintah kota, 

pemerintah provinsi, 

akademisi dan 

komunitas untuk 

mendapatkan 

perspektif yang luas. 

Dihasilkan 56 usulan 

strategi dan 174 

inisiatif ketahanan 

kota

Identifikasi peluang 

dan prioritas 

strategi dan inisisatif 

ketahanan kota

Tim kerja terakhir 

yaitu tim lintas tema, 

beranggotakan 

perwakilan dari 

setiap tim kerja. Tim 

ini melakukan studi 

keterkaitan antar 

tema dan strategi-

strategi yang dapat 

diintegrasikan. Strategi   

prioritas diperoleh 

pada tahapan ini 

melalui berbagai 

metode. Dihasilkan 19 

strategi dan 57 inisiatif 

ketahanan kota yang 

dinaungi dalam 6 

strategi pilar.

Peluncuran Strategi 

Ketahanan Kota

Strategi Ketahanan 

Kota yang 

komprehensif dan 

sejalan dengan visi 

Kota Semarang 

Resmi Diluncurkan

AGU SEP OKT FEB MEI

2
0

16

Stakeholder Engagement Plan dilaksanakan selama proses penyusunan strategi ketahanan kota

Dampak Ketahanan

Kelayakan

Prioritas Strategi
(Input Strategi

Ketahanan Kota)
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Dokumen ini disusun tim CRO dan 
didukung enam Kelompok Kerja yang 
mendukung proses analisis masing-
masing aspek prioritas. Berbagai 
pemangku kepentingan di Semarang 
juga memberi masukan lewat rangkaian 
pertemuan dan lokakarya.

Tim CRO diarahkan oleh Komite 
Ketahanan Kota, yang dibina Sekretaris 
Daerah dan diketuai Kepala BAPPEDA 
Kota Semarang. Para pengambil 
keputusan kota lainnya, perwakilan dari 
sektor usaha, akademisi, serta komunitas 
tim CRO berkontribusi besar dalam 
dokumen ini. Strategi Ketahanan Kota 
ini juga dikonsultasikan kepada Dewan 
Pertimbangan Pembangunan Kota, yang 
beranggotakan para ahli dari berbagai 
bidang di Kota Semarang.

Mercy Corps Indonesia sebagai mitra 
strategi mendampingi dalam proses 
penyusunan strategi.

STRUKTUR ORGANISASI
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Perlindungan: Membangun sistem 
perkotaan di Kota Semarang yang 
mampu memenuhi kebutuhan dasar, 
memastikan keamanan sosial-ekonomi, 
dan menyiapkan kondisi darurat untuk 
bencana dan wabah penyakit.

Mobilitas: Menyediakan akses dan 
konektivitas yang efisien bagi masyarakat.

Kapasitas: Menguatkan kapasitas seluruh 
pemangku kepentingan agar lebih 
produktif dan berdaya dalam membangun 
kota.

VISI: SEMARANG 
TANGGUH

Semarang mulai membangun cara 
untuk bergerak bersama menuju 
kota yang hebat. Melalui upaya yang 
kolaboratif dan inklusif, Semarang 
akan menjadi kota yang jauh lebih 
tangguh dengan perlindungan yang 
layak, mobilitas yang efisien, serta 
kapasitas yang unggul dan terus 
menjalankan semangat praktek-
praktek ketahanan kota.

Jakarta

Semarang

Pulau Jawa

Surabaya
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KOTA
SEMARANG

KAB. KENDAL

KAB.
SEMARANG

KOTA
SALATIGA

KAB. GROBOGAN

KOTA DEMAK

PROFIL SINGKAT 
SEMARANG

Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah 
dan merupakan kota terbesar ke-5 di Indonesia. 
Bersama lima wilayah lainnya, yang membentuk 
Kawasan Strategis Nasional Perkotaan 
Kedungsepur, Kota Semarang memiliki posisi 
yang strategis. 

Semarang memiliki Pelabuhan Tanjung Mas dan 
Bandar Udara Ahmad Yani, keduanya berskala 
internasional, sehingga Semarang berfungsi 
sebagai gerbang perekonomian utama bagi Jawa 
Tengah.

Semarang berbatasan dengan tiga kabupaten 
yaitu Kendal, Semarang, dan Demak. Semarang 
terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan.

Luas Wilayah   : 373,70 km2
Pertumbuhan Penduduk (2013) : 0,83 % / tahun

Kontribusi Ekonomi terhadap PDRB (2014)

Pertanian   : 7,41 %
Tambang dan Galian  : 8,37 %
Industri    : 12,17 %
Listrik, Gas, dan Air  : 14,74 %
Bangunan   : 10,87 %
Perdagangan,Hotel, & Resto : 13,58 %
Pengangkutan & Komunikasi : 12,68 %
Keuangan dan Jasa Perusahaan : 13,16 %
Jasa-jasa   : 11,8 %

Populasi 2014  

Penduduk Miskin 2014

1.584.068 Jiwa

5,04 %
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TOPOGRAFI WILAYAH

Topografi Semarang bervariasi. Meski 
lebih dikenal sebagai kota pesisir, 
Semarang juga memiliki daerah 
perbukitan. Daerah rendah di kawasan 
utara sepanjang pesisir dikenal dengan 
sebutan Semarang Bawah. Pusat 
kota lama, pusat pemerintahan dan 
perdagangan saat ini serta beragam aset 
vital kota seperti bandara dan stasiun 
berada di Semarang Bawah.

Peta Variasi Kelerengan Wilayah Kota Semarang 2010

Sumber: RTRW Kota Semarang 2011-2031

Sementara itu, daerah selatan yang 
berbukit- bukit dikenal dengan sebutan 
Semarang Atas. Waduk Jatibarang terdapat 
di kawasan ini. Perkembangan kota semakin 
bergeser ke Semarang atas. Kecenderungan 
ini mengancam kawasan hulu sungai sebagai 
daerah konservasi. 

0 - 2%

2 - 15%

15 - 25%

25 - 40%

> 40%

Tingkat Kelerengan
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PERGESERAN GARIS PANTAI

Pada abad 6M, garis pantai Kota Semarang 
berada di daerah Bergota, tidak jauh dari 
Kawasan Simpang Lima, pusat kota saat ini.
Sedimentasi yang dibawa daerah Semarang 
Atas ke daerah pesisir menyebabkan garis 
pantai bergeser maju ke arah Laut Jawa. 
Hingga tahun 2007, garis pantai Kota Sema-
rang maju sejauh 6,5km.

Perubahan iklim saat ini berdampak pada 
abrasi pesisir dan penurunan tanah pada 
daratan muda hasil sedimentasi. Abrasi pe-
sisir menyebabkan garis pantai bergeser ke 
arah darat sejauh 2,6 km (Wicaksono dalam 
Climate Week 2015). 

Tugu Muda

6.
5 

km

Simpang Lima

Bergota

Peta Perubahan Garis Pantai Kota Semarang

Sumber: Ristek, DINAS KEBERSIHAN DAN 

PERTAMANAN, UNDIP, IPB, 2009
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2500 - 5000 jiwa/km2

0 - 2500 jiwa/km2

Laut Jawa

Kab. Kendal

Kec. Tugu

Kec. Ngaliyan

Kec. Mijen
Kec. Gunung Pati

Kec. Banyumanik

Kec. Tembalang

Kec. Pedurungan

Kec. Genuk
Kec. Semarang Utara

Kec. Semarang Barat

Kec. Gajahmungkur
Kec. Candisari

Kec. Semarang Selatan

Kec. Searang Tengah

Kec. Semarang Barat

Kec. Gayamsari

Kab. Semarang

Kab. Demak

5000 - 7500 jiwa/km2

7500 - 10000 jiwa/km2

>10000 jiwa/km2

Keterangan:

U

KEPENDUDUKAN (2013)

Tingkat Kepadatan Penduduk : 
4.241 jiwa/km2

Kepadatan penduduk Semarang dikenal sebagai kota dengan 
masyarakat yang multikultur. Hal ini dilihat 
dari perpaduan etnis dan suku yang tinggal 
di kota ini. Keragaman budaya yang sudah 
melekat dari masa lalu membuat masyarakat 
terbiasa hidup berdampingan. Kondisi 
ini menjadi kekuatan bagi masyarakat 
Semarang: mereka tidak mudah diprovokasi 
dan konflik sosial jarang terjadi. 

Peta Kepadatan Penduduk Kota Semarang, 2013

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2016

0 - 2500 jiwa/km2

2500 - 5000 jiwa/km2

5000 - 7500 jiwa/km2

7500 - 10000 jiwa/km2

> 10000 jiwa/km2
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Laut Jawa

N

Kab. Kendal

Kab. Semarang

Kab. Demak

SOSIAL DAN BUDAYA 

Perkembangan Kota Semarang dimulai 
dari daerah pesisir. Pemerintahan 
Belanda juga memulai pembangunan di 
daerah ini sebelum Indonesia merdeka. 
Saat ini, daerah ini menjadi kawasan kota 
lama. Namun, secara fisik dan kultural, 
hal ini mulai bergeser. Kota Semarang 
tumbuh secara acak (urban sprawl). 
Masyarakat kini cenderung tinggal di 
daerah pinggiran kota dan menjauhi 
pesisir.  

Masyarakat Semarang tinggal di 
perkampungan. Setiap kampung memiliki 
ciri khas dan budaya tradisional kental 
seperti budaya gotong royong. Sebagian 
besar masyarakat masih tinggal di 
perkampungan, namun pembangunan yang 
berada di daerah pinggiran mengarah ke 
perumahan modern yang dibangun oleh 
perusahaan pembangun.

Peta Guna Lahan Terbangun Kota Semarang, 2010

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2016

Kawasan Terbangun

Arah Pertumbuhan
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TANTANGAN 
KETAHANAN KOTA

Kota Semarang, yang usianya mencapai 
469 tahun pada 2016 ini, masih terus 
bertransformasi. Di bidang ekonomi, 
kota berpenduduk 1,5 juta jiwa ini 
tak lagi terpaku pada sektor industri. 
Semarang kini mulai bergerak ke sektor 
jasa dan perdagangan.Sementara itu, 
sektor industri mulai merambah ke 
berbagai daerah di sekitar Semarang. 
Para tenaga kerja harus mempersiapkan 
diri untuk merespon perubahan ini. 
Daerah terbangun di Semarang dan 
daerah sekitarnya berkembang dengan 
pola acak, namun tidak disertai dengan 
pelayanan transportasi dan infrastruktur 
yang memadai.

Tantangan perkotaan Semarang dapat 
dikategorikan menjadi dua, yaitu 
guncangan dan tekanan. Guncangan 
adalah peristiwa berbahaya yang terjadi 
tiba-tiba, sementara tekanan adalah 
situasi yang melemahkan struktur kota 
baik sehari-hari maupun secara berkala.

Tantangan berbentuk banjir rob, 
penurunan muka tanah, dan kenaikan 
muka air laut lebih banyak mengancam 
daerah Semarang Bawah, yang 
merupakan dataran rendah. Sebaliknya, 
tantangan seperti longsor, kekurangan 
air, dan banjir bandang lebih banyak 
mengancam daerah Semarang Atas, 
yang merupakan daerah berbukit. Salah 
satu penyebabnya adalah perkembangan 
kota yang terus merangsek ke daerah 
Semarang Atas, sehingga lahan hijau di 
kawasan hulu terus berkurang. 

Yang tak kalah penting, sebagai kota 
tropis Semarang juga rawan akan 
wabah Demam Berdarah Dengue 
(DBD). Semarang adalah salah satu kota 
dengan jumlah penderita DBD tertinggi 
di Indonesia, dan masalah ini harus 
ditangani dengan serius.
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Melalui 100RC, Semarang juga mencari 
tahu persepsi masyarakat terhadap 
elemen pendukung ketahanan kota. 
Hal ini dilakukan dengan menggelar 
lokakarya yang dihadiri perwakilan 
pemerintah kota, sektor usaha, 
akademisi dan berbagai komunitas. 
Peserta lokakarya diminta memberi 
informasi dan menilai berbagai hal 
yang terkait ketahanan kota. Kemudian, 
terlihat bahwa masyarakat memberi 
perhatian lebih pada aspek infrastruktur 
dan kebutuhan dasar – hal ini selaras 
dengan identifikasi guncangan dan 
tekanan di Kota Semarang. 

Menurut masyarakat, kedua aspek penting 
itu punya kinerja yang lemah – seperti 
terlihat dalam grafik berikut. Contohnya 
adalah pembangunan kolam retensi dan 
revitalisasi Banjir Kanal Barat. Kedua proyek 
ini sudah mengurangi ancaman banjir rob 
di Kecamatan Semarang Utara, tapi harus 
diakui bahwa efeknya belum optimal dan 
masih ada kawasan lain yang terendam rob. 

Akses layanan air bersih 

belum optimal, sehingga 

terjadi kekurangan air.

Pencemaran sungai yang 

menjadi sumber air bersih.

Longsor di kawasan 

perbukitan.

Banjir bandang yang 

berasal dari kawasan 

hulu.

Banjir rob di pesisir 

Semarang Bawah.

Penurunan muka air 

tanah karena berbagai 

pembangunan dan 

penggunaan Air Bawah 

Tanah (ABT).

Abrasi yang menggerus 

kawasan pesisir.

Salah satu kota dengan 

jumlah penderita DBD 

tertinggi di Indonesia.

Stabilitas pasokan listrik 

yang masih buruk.

Angka pengangguran 

yang melebihi angka 

di tingkat provinsi dan 

nasional.

Peningkatan kemacetan 

karena tingginya volume 

kendaraan.

Guncangan dan 
Tekanan di Semarang
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Isu-isu pada dimensi infrastruktur & 
lingkungan serta dimensi kesehatan 
&  kesejahteraan masih dilihat sebagai 
permasalahan utama di kota

Gambar  Persepsi Pemangku Kepentingan 

Terhadap Ketahanan Kota Semarang

Sumber: Workshop awal ketahanan kota, 2015

Tantangan Kapasitas Kota Semarang Guncangan dan tekanan fisik memang 
menjadi masalah utama Semarang. 
Berbagai intervensi telah dilakukan 
untuk menangani hal ini, tapi sayangnya 
penanganannya masih belum optimal. Hal ini 
diperjelas dengan fakta bahwa masyarakat 
memiliki perhatian rendah pada dimensi 
kepemimpinan, strategi, sosial, dan ekonomi 
– seperti terlihat dalam grafik. Isu-isu yang 
terkait berbagai dimensi tersebut, yaitu 
minimnya koordinasi antar SKPD maupun 
koordinasi regional, minimnya penyampaian 
informasi publik dan rendahnya kapasitas 
SDM menunjukkan keterbatasan kapasitas 
Kota Semarang. Hal ini menghambat 
jalannya program ketahanan kota.
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Hal ini menunjukkan bahwa identifikasi 
guncangan dan tekanan serta penilaiain 
persepsi lebih mudah mengenali masalah 
yang dirasakan seperti pada infrastruktur, 
kebutuhan dasar dan kemacetan sementara 
ada sedikit perhatian pada masalah 
kapasitas. Padahal, kami percaya bahwa 
kapasitas memiliki fungsi penting dalam 
meningkatkan ketahanan kita. Setiap upaya 
untuk meningkatkan ketahanan kita dalam 
menghadapi peningkatan guncangan dan 
tekanan perlu didukung dengan kapasitas 
yang sangat baik. Oleh karena itu, ini 
strategi ketahanan kota akan menempatkan 
banyak perhatian dalam membangun 
kapasitas. Peningkatan kapasitas bagi 
pemerintah, masyarakat dan lembaga 
untuk meningkatkan pemberdayaan dan 
produktivitas akan menjadi bagian penting 
dari strategi ini. Pandangan holistik dalam 
melihat hubungan masalah yang dirasakan 
dan fungsi tercermin dalam grafik berikut

Gambar  Pendekatan Holistik Terhadap Tantangan Kota 

Semarang

Sumber: Tim 100RC Kota Semarang, 2015

PERLINDUNGAN

MOBILITAS

KAPASITAS

F
U

N
G

S
I

P
E

R
M

A
S

A
L

A
H

A
N



48

SEMARANG TANGGUH

PERLINDUNGAN

GUNCANGAN TERKAIT

AIR MINUM

Selama ini air di Kota Semarang disuplai 
oleh sumber air yang dikelola oleh PDAM 
dan institusi non-PDAM. PDAM memakai 
jaringan pipa untuk mendistribusikan 
air. Sementara itu, institusi non-PDAM 
memakai dua sistem distribusi: non-
perpipaan dan perpipaan. Distribusi 
non-perpipaan oleh institusi non-PDAM 
menyuplai hingga 31% kebutuhan air 
minum di Semarang. 

Untuk membahas lebih lanjut tentang 
air minum di Kota Semarang, kita harus 
mengetahui beberapa jenis sumber air baku 
yang ada di kota ini.
1. Mata air (11%)
2. Air bawah tanah/ABT (19%)
3. Air permukaan (70%). 

Kualitas air baku di kota Semarang masih 
terancam karena beberapa faktor. Yang 
pertama adalah limbah dari aktivitas 
domestik dan non-domestik yang masih 

Tak dapat dipungkiri, Semarang identik dengan banjir rob, wabah DBD, dan tanah 
longsor. Selain itu, belakangan ini banjir bandang makin sering terjadi. Guncangan fisik 
di Kota Semarang ini diiringi oleh tingginya angka pengangguran, sehingga dampaknya 
makin terasa. Terlebih lagi, kebutuhan dasar seperti air dan listrik belum dapat dipenuhi 
secara optimal. 

Kota yang tangguh adalah kota yang dapat memberikan perlindungan kepada para 
penduduknya. Langkah pertama yang diperlukan yaitu penduduk kota harus dapat 
bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi guncangan dan tekanan. Perlindungan 
merupakan dasar dari penguatan ketahanan Kota Semarang terhadap guncangan 
dan tekanan yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Konteks 
perlindungan disini meliputi isu-isu yang diiedentifikasi oleh para elemen kota. Sistem 
perkotaan dikatakan sukses apabila dapat memberikan perlindungan dan rasa aman 
kepada masyarakatnya.
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dibuang begitu saja ke sungai. Yang kedua, 
intrusi air laut yang terus menurunkan 
kualitas air tanah di bagian Utara Semarang. 
Intrusi ini menyebabkan konsentrasi garam 
klorida (Cl) terus meningkat selama 20 
tahun terakhir. Di pesisir Kota Semarang, 
kadar Cl tercatat telah melebihi ambang 
batas kadar Cl pada air tanah layak minum, 
yaitu 250 mg/L.

Sementara itu, kebutuhan air minum di 
Kota Semarang terus meningkat. Menurut 
perkiraan, kebutuhan air minum akan 
meningkat hingga 200% pada 15 tahun 
mendatang. Pada RPJMN 2015-2019, 
terdapat program bernama 100:0:100 yang 
menargetkan 100% pelayanan air bersih 
perkotaan. Untuk mencapai target ini, masih 
banyak hal yang perlu dibenahi.

Gambar  Proyeksi Kebutuhan Air Minum Dan Suplai 

Oleh PDAM Tirta Moedal Tahun 2013-2033

Sumber: RISPAM 2013-2033 (2012)
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Menengah
Rendah

Kondisi pelayanan air minum: 

Baik

U

Laut Jawa

Kab. Kendal

Kab. Semarang

Kab. Demak

Ada beberapa tantangan dalam 
proses penyediaan air minum di Kota 
Semarang. Salah satunya adalah kondisi 
topografi yang beragam. Contohnya 
adalah Kelurahan Gunungpati yang 
tidak bisa terjangkau pasokan air PDAM 
sebab memiliki lereng dengan tingkat 
kecuraman dari 20% hingga 40%. 

Untuk memenuhi kebutuhan air minum, 
kita harus mencermati bahwa masih 
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ada sumber air permukaan yang belum 
dimanfaatkan secara optimal, yaitu Waduk 
Jatibarang (kapasitas 1.000L/det), Sungai 
Blorong (kapasitas 200L/det), dan Instalasi 
Pengolahan Air (IPA) Pramuka (kapasitas 
200L/det). 

Selain itu, kebutuhan air bagi 20% penduduk 
yang belum terjangkau PDAM akan 
diusahakan untuk dipenuhi menggunakan 
sumber non ABT.
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Menengah
Rendah

Kondisi pelayanan air minum: 

Baik

U

Laut Jawa

Kab. Kendal

Kab. Semarang

Kab. Demak

Sementara itu, pengelolaan oleh pihak 
non PDAM disalurkan memalui sistem 
distribusi non-perpipaan dan perpipaan. 
Distribusi non-perpipaan oleh non-PDAM 
menyumbang 31% air minum, di mana 
sumber air bakunya diperoleh dari sumur 
gali dan sumur pompa. Proporsi tersebut 
masih sangat tinggi.

Program 100:0:100 yang tercantum pada 
RPJMN 2015-2019 menargetkan 100% 
pelayanan air bersih perkotaan. Tingkat 
pelayanan air minum melalui sistem 
perpipaan oleh PDAM dan non PDAM di 
Kota Semarang perlu ditingkatkan untuk 

“Untuk kebutuhan sehari-hari ambil 
air dari sendang dan sumur artesis. 
Tapi saat kemarau, tidak ada air, 
jadi harus beli. Harganya sekitar Rp 
3.500/jerigen…”

mencapai target tersebut.  Tantangan 
dalam penyediaan air minum bagi 
masyarakat di Kota Semarang antara 
lain kondisi topografi yang beragam. 
Seperti contohnya kelurahan Gunung 
Pati yang memiliki tingkat kelerengan 
curam 20-40% sehingga tidak dapat 
terlayani pasokan air PDAM. Selain itu, 
dengan bertambahnya jumlah penduduk, 
semakin bertambah pula kebutuhan 
air minum. Untuk 20 % penduduk yang 
belum terjangkau PDAM, pemenuhan 
airnya akan didorong dengan 
menggunakan sumber non ABT.

Suyati 
35 th

Warga Kelurahan 
Rowosari

Gambar Pelayanan Air Bersih Kota 

Semarang 2015

Sumber: PDAM Kota Semarang, 2015
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ENERGI

Konsumsi energi di Kota Semarang, 
terutama untuk kebutuhan listrik dan 
penggerak transportasi, terus meningkat. 
Meski begitu, saat ini suplai energi dan 
kebutuhan masyarakat masih dapat 
dikatakan seimbang. 

Suplai energi di Kota Semarang diperoleh 
dari PLTU Tambak Lorok, Kecamatan 
Semarang Utara dan PLTA Jatibarang 
(dalam perencanaan). Sementara itu, 
pasokan listrik di Kota Semarang adalah 
kewenangan pemerintah pusat. Jaringan 
listrik di Kota Semarang terhubung 
dengan jaringan listrik nasional Jawa-
Bali, dan dipasok dari beberapa sumber 
listrik utama seperti Paiton dan Jepara.  
Dengan sembilan gardu induk di Kota 

Semarang, kebutuhan masyarakat sebesar 
2.000 MW sudah terpenuhi. Yang harus 
diperhatikan adalah gangguan listrik yang 
masih sering terjadi di Kota Semarang. 
Selama 2013, terdapat 1.144 laporan 
gangguan listrik kepada PLN (BPS 2014). 

Ironisnya, energi tak terbarukan seperti 
minyak bumi, gas dan batubara masih 
dominan sebagai sumber energi di 
Semarang. Selain itu, penggunaan energi 
baik bahan bakar dan listrik meningkatkan 
emisi dengan cepat. Konsumsi energi 
di Kota Semarang adalah salah satu 
penyumbang utama bagi meningkatnya 
emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di kota ini. 
Dengan pola konsumsi energi seperti 
saat ini, emisi GRK dari sektor energi 
diperkirakan akan meningkat hingga 74,69% 
pada tahun 2020. Upaya efisiensi energi dan 
pengembangan sumber energi terbarukan 
sangat diperlukan di Kota Semarang.

Gambar  Tingkat Emisi Gas 

Rumah Kaca Dari Sektor Energi 

Tahun 2010 Dan Prediksi Tahun 

2020 Di Kota Semarang

Sumber: Profil GRK 2010-2020
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EKONOMI DAN 
KETENAGAKERJAAN

Dari segi ketenagakerjaan, tantangan yang 
dihadapi Kota Semarang adalah jumlah 
permintaan tenaga kerja dan lowongan 
kerja yang tidak seimbang. Jumlah 
pengangguran di Kota Semarang lebih 
tinggi (7,76%) bila dibandingkan jumlah 
rata-rata pengangguran di Provinsi Jawa 
Tengah (5,68%). 

Sebagian pekerja dan pencari kerja di Kota 
Semarang berasal dari luar kota, terutama 
dari kabupaten yang berbatasan langsung 
dengan kota ini. Hal ini membuat isu 
ketenagakerjaan menjadi isu regional. 

Berdasarkan penelitian Hutomo (2015), 
sebagai wilayah dengan status kota, 
Semarang memiliki upah minimum lebih 
tinggi daripada wilayah tetangganya. Inilah 
yang membuat para penduduk di wilayah 
sekitar Semarang memilih untuk bekerja di 
kota ini. 

Sektor industri di Kota Semarang menyerap 
paling banyak tenaga kerja. Meski begitu, bila 
kita membicarakan tentang kontribusinya 
terhadap struktur ekonomi kota, sektor 
industri masih berada di bawah sektor 
perdagangan, hotel dan restoran. 

Berdasarkan RPJMD, Kota Semarang 
didorong menjadi kota perdagangan 
dan jasa. Dengan begitu, perekonomian 
Semarang akan bergeser ke sektor 
perdagangan, hotel dan restoran. Area 
industri akan dikembangkan di daerah 
pinggiran, tepatnya di luar batas wilayah 
Kota Semarang. Untuk mendukung rencana 
ini, tenaga kerjanya pun harus disesuaikan.

Sektor lain yang tak kalah penting adalah 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 
Sektor ini rata-rata tumbuh hingga 2,83% 
setiap tahunnya (Sekretaris Daerah Kota 
Semarang). Pada 2014, jumlahnya 

Gambar  Kesenjangan Jumlah Lapangan Pekerjaan 2014

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2016
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mencapai 11.585 unit. UMKM adalah 
sektor yang potensial untuk membantu 
mengurangi ketimpangan pendapatan 
di Kota Semarang. Beberapa UMKM 
unggulan yang dapat kita catat adalah 
pengasapan bandeng, batik tulis dan 
pengolahan makanan tradisional. 

Tingginya jumlah UMKM, yang 
merupakan sektor formal, diimbangi oleh 
banyaknya sektor informal yang tersebar 
di Kota Semarang. UMKM dan sektor 
informal ini tak hanya menyediakan 
barang dan jasa bagi konsumen yang 
berdaya beli rendah, tetapi juga 
menjangkau konsumen perkotaan 
lain yang berdaya beli lebih tinggi. 
Selain itu, unit-unit usaha kecil juga 
menyediakan bahan baku atau jasa bagi 
usaha menengah dan besar, termasuk 
pemerintah lokal. Berbagai jenis usaha 
ini memiliki tujuan sosial tersendiri, yaitu 
untuk mencapai tingkat kesejahteraan 
minimum dan menjamin kebutuhan 
dasar rakyat.

Dari segi keadilan dan kesetaraan, kita 
bisa melihat bahwa saat ini jumlah 
pekerja didominasi oleh laki-laki, dengan 
perbandingan 60:40. Meski begitu, 
proporsi pencari kerja adalah 50:50. 
Kesetaraan antara pekerja laki-laki, 
pekerja perempuan, dan pekerja difabel 
sangat perlu diperhatikan. 

Selain itu, jaminan kesehatan dan 
jaminan sosial masyarakat juga perlu 
diperluas – tak hanya di sektor formal 

namun juga di sektor informal. Sektor 
formal di Kota Semarang memiliki tingkat 
peserta asuransi yang cukup tinggi. Meski 
begitu, angka peserta asuransi di sektor 
informal (pedagang, nelayan, atau pekerja 
bukan penerima upah) masih kurang. 
Hal ini disebabkan faktor kesadaran 
masyarakat yang masih rendah. Ini patut 
disayangkan, sebab sektor informal dan 
UMKM keduanya merupakan sektor yang 
potensial. 

Sektor lainnya yang memegang peranan 
penting adalah pasar, baik itu pasar 
modern maupun pasar tradisional. Pajak 
yang didapat dari para pengusaha 
dan pedagang dapat meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain 
memiliki fungsi ekonomi, pasar tradisional 
seperti Pasar Johar juga memiliki nilai 
sejarah yang berharga. 

KEBENCANAAN 

Semarang dikenal sebagai kota yang 
menghadapi berbagai bencana, terutama 
banjir. Banjir rob ini disebabkan oleh 
beberapa hal, antara lain meningkatnya 
permukaan air laut dan permukaan tanah 
yang ambles sehingga membuat air laut 
menggenangi pesisir. Banjir rob sudah 
terjadi di Semarang sejak 1957. Aset-aset 
vital kota seperti bandara, stasiun, dan 
pelabuhan berada di area rawan rob. 
Situasi makin buruk karena penurunan 
muka tanah dan perubahan iklim yang 
menyebabkan naiknya permukaan air 
laut. 
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2030 2070

2090
2110

Gambar Estimasi Kenaikan Muka Air Laut 

Sumber: Ristek, Dinas Kebersihan Dan Pertamanan, UNDIP, 

IPB, 2009

Kenaikan muka air laut diperkirakan 
mencapai sekitar 15,5 cm di tahun 2030 
dan 77,5 cm di tahun 2110. Selain itu, ada 
hal lain yang juga berpengaruh besar, yaitu 
penurunan muka tanah. Penurunan muka 
tanah di Kota Semarang mencapai 13 cm/
tahun pada 2015. Hal ini membuat sekitar 
300.000 penduduk Kota Semarang yang 
tinggal di daerah pesisir pantai (seperti 
Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan 
Semarang Timur dan Kecamatan Gayamsari) 
terpapar banjir rob. 

Tidak banyak yang bisa dilakukan 
masyarakat di kawasan pesisir. Sebagian 
dari masyarakat yang mayoritas merupakan 
buruh pabrik dan nelayan ini melakukan 
adaptasi bencana dengan cara meninggikan 
rumahnya. Bagi mereka, bencana banjir rob 
adalah hal yang biasa. Hal yang lebih buruk 
adalah, kampung tempat tinggal mereka 
merupakan kawasan kumuh dengan kondisi 
yang memprihatinkan.

Berkaitan dengan penyebab banjir rob yang 
lain, yaitu amblesnya permukaan tanah 
hingga >10-13 cm/tahun. Hal ini antara 
lain disebabkan oleh penggunaan ABT. 
Isu ini menjadi pelik di tengah terbatasnya 
pemenuhan kebutuhan air karena jaringan 
pipa yang tak memadai.

Pemukiman rawan gerakan tanah (menengah)

Pemukiman rawan gerakan tanah (tinggi)

Kawasan terbangun

Peta Lokasi Permukiman Rawan Gerakan Tanah 2014

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2016
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Sementara itu, banjir bandang adalah 
banjir yang datang tiba-tiba karena 
curah hujan yang tinggi menyebabkan 
debit air sungai meningkat. Karena 
Semarang memiliki 21 sungai, risiko 
banjir bandang pun cukup tinggi. Selain 
itu, ada beberapa faktor yang menjadi 
penyebab banjir bandang di Semarang, 
seperti infrastruktur drainase yang buruk, 
degradasi lingkungan di kawasan hulu, 
sedimentasi di kawasan hilir, serta curah 
hujan yang tinggi. Degradasi lingkungan 
tersebut juga terkait dengan kerawanan 
longsor terutama di Semarang atas

“Bencana di Semarang yang sangat 
berbahaya dan banyak memakan korban 
adalah banjir bandang, karena datangnya 
tidak terduga, daya rusaknya tinggi dan 
di masa lalu sebelum terbentuk sistem 
peringatan dini, masyarakat banyak yang 
tidak bisa menyelamatkan diri.” 

Permukiman rawan banjir
1-3 kejadian banjir
4-6 kejadian banjir
>6 kejadian banjir

U

Laut Jawa

Kab. Kendal

Kab. Semarang

Kab. Demak

Peta Lokasi Permukiman Rawan Banjir 

Dan Kejadian Banjir 2015

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 

2016

Pengelolaan sampah masyarakat yang 
buruk juga menjadi salah satu pemicu 
banjir. Masih banyak masyarakat yang 
membuang sampah sembarangan. 
Selain itu, jika dilihat dari sisi pelayanan 
pengelolaan sampah oleh Pemerintah 
Kota Semarang, pada tahun 2013 tercatat 
hanya 34% sampah yang terangkut. 66% 
sisanya dipastikan tidak terangkut. Karena 
lebih dari 50% masyarakat Semarang tidak 
terlayani, kita bisa menyimpulkan bahwa 
tingkat pelayanan pengelolaan sampah di 
kota ini masih rendah, apalagi di daerah 
perkampungan kumuh dimana masyarakat 
rentan dan berpenghasilan rendah tinggal.

Suharjono, 
52 th 

Kepala Bidang 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan, BPBD 
Kota Semarang

Pemukiman rawan banjir

1 - 3 kejadian banjir

4 - 6 kejadian banjir

>6 kejadian banjir
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Hingga akhir 2014, Kota Semarang telah 
memiliki 22 KSB yang berada di lokasi rawan 
bencana banjir, longsor dan kebakaran. 
Keberadaan kelompok-kelompok ini harus 
terus didukung dan diusahakan dapat 
terbentuk di seluruh Kelurahan rawan bencana 
di Kota Semarang. Tentu, selain itu pelatihan 
dan peningkatan pengetahuan masyarakat 
akan resiko bencana masih harus terus 
disebarluaskan.

Masalah banjir menjadi isu regional 
sebab memerlukan penanganan 
menyeluruh melalui kerjasama antar 
wilayah administrasi yang berbeda. 
Contohnya, untuk menangani banjir 
bandang di Daerah Aliran Sungai (DAS) 
Kali Garang, masalah di hulu – yang 
terletak di Kabupaten Semarang – harus 
diselesaikan pula.

Selain itu, kecenderungan pembangunan 
yang merangsek ke kawasan konservasi 
di Semarang Atas menjadikan situasi 
semakin kompleks.

Program Kelurahan Tangguh Bencana 
yang dicanangkan Pemerintah Indonesia 
terus mendorong upaya pengurangan 
risiko bencana. Di Semarang, kita bisa 
mendapati Kelompok Siaga Bencana 
(KSB) yang dibuat untuk mengurangi 
risiko bencana di tataran Kelurahan. 

“Secara spontan, fenomena saling bahu-
membahu seperti mendirikan posko 
bencana mengangkat barang ke tempat 
yang lebih tinggi, dan mengumpulkan 
sumbangan untuk korban banjir mejadi 
nilai yang lazim muncul pada permukaan 
kampung sebagai bentuk ketanggapan” 

(Rendy A. Diningrat, pemenang lomba 
menulis blog 100RC, 2015)

“Kita tidak boleh hanya reaktif, tetapi 
harus proaktif, menyelesaikan masalah 
dari hulu.”  

Prof. Sudharto 
P. Hadi,  - 62 th 

Ketua Harian DP2K
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WABAH PENYAKIT

Suhu di Kota Semarang terus 
meningkat akibat perubahan iklim. 
Selain itu, lokasinya di wilayah tropis 
dan kelembaban udaranya yang tinggi 
membuat nyamuk mudah berkembang 
biak. Angka kasus Demam Berdarah 
Dengue (DBD) di kota ini pun 
melambung. Kota Semarang menduduki 
peringkat ketiga se-Indonesia sebagai 
kota dengan kasus DBD tertinggi pada 
2015.

DBD adalah penyakit yang disebabkan 
virus dengue dan nyamuk Aedes aegypti 

sebagai pembawa virusnya. Nyamuk 
ini dengan mudah berkembang biak di 
rumah / persil kosong, timbunan sampah, 
kandang unggas, kebun budidaya, selokan 
yang menggenang, dan tempat-tempat 
penampungan air. 

Di Semarang, banyak kasus DBD yang 
terjadi di daerah padat penduduk. Selain 
itu, harus ada intervensi khusus untuk 
mengurangi risiko DBD pada kelompok 
umur rentan (di bawah 14 tahun). Salah 
satu caranya adalah dengan melakukan 
intervensi di sekolah, tempat mereka 
biasanya menghabiskan waktu di pagi hari. 
(HCVA Kota Semarang, 2015).
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Peta Rekapitulasi Angka Kejadian DBD Kota Semarang 

Tahun 2010-2015

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2016

“Pergerakan manusia sangat menentukan 
persebaran virus DBD, seperti pergerakan 
ke sekolah ataupun tempat kerja, sehingga 
pemantauan pergerakan perlu dilakukan.” 

Prof. Dr. Ridad 
Agoes, 75 th  

Ahli Mitigasi 
Bencana

0 - 2500 jiwa/km2

2500 - 5000 jiwa/km2

5000 - 7500 jiwa/km2
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MOBILITAS

Unsur perlindungan hanya dapat tercapai sepenuhnya jika ada akses dan 
konektivitas yang baik di Kota Semarang. Tentu, kota dengan mobilitas yang baik 
akan mendukung warganya untuk melakukan beragam aktivitas secara mudah dan 
terjangkau. Mobilitas yang baik juga mencegah terjadinya isolasi geografis yang 
dapat melemahkan hubungan sosial antar warga dan kelompok komunitas.

Tantangan terkait mobilitas semakin mendapat perhatian dengan meningkatnya 
kekhawatiran akan kemacetan di berbagai bagian kota Semarang. Pelayanan 
transportasi masih belum optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kondisi 
ini semakin rumit karena adanya kecenderungan perkembangan daerah terbangun 
dengan pola menyebar, yang membuat penyediaan infrastruktur makin tak efisien.

GUNCANGAN TERKAIT
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FASILITAS TRANSPORTASI PUBLIK

Sebagai ibukota provinsi, Kota Semarang 
memiliki lokasi yang strategis dan 
didukung oleh fasilitas transportasi 
publik seperti stasiun kereta, pelabuhan, 
dan bandar udara. Sayangnya, kuantitas 
dan kualitas pelayanan transportasi 
publik yang belum memadai membuat 
masyarakat lebih memilih memakai 
kendaraan pribadi. 

Selama lima tahun terakhir jumlah 
kendaraan pribadi, terutama sepeda 
motor, mengalami kenaikan yang 
signifikan bila dibandingkan dengan 
transportasi publik. Pertumbuhan 

kendaraan pribadi dari 2013 ke 2014 
mencapai 16%, sedangkan pertumbuhan 
jalan hanya 0,09%. Akibatnya, beban jalan 
meningkat secara signifikan. 

Meski Semarang telah memiliki Bus Rapid 
Transit (BRT), pengelolaan transportasi di 
kota ini masih belum sepenuhnya efektif. 
Jumlah armada BRT belum memadai, 
sehingga pengguna harus menunggu lama 
di halte. Hal ini paling terasa di koridor-
koridor dengan jumlah pengguna yang 
banyak. Selain itu, karena sistemnya belum 
terpadu dan pengguna harus berganti 
kendaraan serta membayar ulang, ongkos 
perjalanan pun menjadi cukup tinggi.  
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Lebih jauh lagi, armada dan halte BRT 
tidak berada dalam kondisi yang baik. 
Masih ada banyak fasilitas yang rusak. 
Halte BRT didesain khusus dengan 
ketinggian yang berbeda dari trotoar, 
tapi hal ini membuat BRT tidak terpadu 
dengan transportasi publik lainnya. 

Di sisi lain, kendaraan pribadi terutama 
sepeda motor dapat dibeli secara mudah 
dan murah. Selain itu, pengawasan 

Peta Jaringan Transportasi Publik 2014

Sumber: Diolah Dari Berbagai Sumber, 2016

pemakaian kendaraan pribadi masih rendah. 
Kita dapat dengan mudah menemukan 
pelajar di bawah umur, yang bahkan tidak 
memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), 
mengendarai kendaraan pribadi. Ujian SIM, 
yang seharusnya menjadi alat kontrol untuk 
memastikan pemahaman cara berkendara, 
tidak dilakukan. Hal ini meningkatkan angka 
kecelakaan di jalan raya.

Arteri Primer

Arteri Sekunder

Jalur BRT

Jalur Bus

Jalur Angkutan Kota
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PERTUMBUHAN WILAYAH YANG 
TERSEBAR

Tantangan selanjutnya bagi transportasi 
publik di Semarang adalah bagaimana 
menjangkau seluruh daerah di kota ini. 
Meski ada lebih dari 2.000 armada dan 90 
trayek angkutan umum formal (angkutan 
kota, bus dan BRT) di Semarang, masih 
ada beberapa daerah yang belum 
terlayani. Lebih jauh lagi, sebagian besar 
daerah ini adalah daerah permukiman 
atau bangkitan. Akhirnya, masyarakat 
lebih memilih angkutan informal (ojek dan 
becak) yang sebenarnya tidak merujuk 
pada syarat-syarat angkutan umum yang 
dikeluarkan pemerintah.

Selain itu, persebaran permukiman di Kota 
Semarang (urban sprawl) dan aktivitas 

seperti perkantoran dan pendidikan 
menjadi tantangan tersendiri dalam 
penyediaan infrastruktur transportasi. 
Biaya penyediaan infrastruktur dan 
layanan transportasi menjadi lebih besar. 
Karena itu, koordinasi dengan wilayah 
sekitar pun tidak bisa dihindarkan.

Masyarakat masih lebih memilih 
kendaraan pribadi dibanding transportasi 
publik. Pilihan ini bagaikan dua sisi di 
satu mata uang. Kendaraan pribadi bisa 
membantu masyarakat terhubung dengan 
daerah tujuan. Sayangnya, pilihan ini 
berarti menambah beban jalan. Apalagi 
mengingat bahwa pergerakan paling 
tinggi ada di jalan-jalan utama yang 
kapasitasnya tidak terlalu besar. Alhasil, 
kemacetan semakin sering terjadi dan 
emisi pun bertambah

“Di daerah saya tinggal tidak 
ada kendaraan umum, jadi kami 
mengandalkan motor pribadi. Kalau 
tidak ada motor, susah kemana-mana. 
Kalau anak-anak mau ke sekolah, naik 
omprengan punya orang dekat sini.” 

Santi, 
59 th 

Warga Kelurahan 
Rowosari
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KAPASITAS

Ada satu kata kunci yang menjadi dasar ketahanan kota dalam 100RC: kapasitas. Meski 
begitu, sayangnya isu kapasitas belum dianggap sebagai hal yang krusial di Semarang. 
Ketika sebuah kota yang berpotensi cukup besar (baik dari sisi ekonomi, lokasi, dan 
pembiayaan) tidak mampu bergerak ke tingkatan yang lebih baik, berarti ada hal 
mendasar yang kurang dalam sistemnya: kapasitas. 

Potensi besar yang dimiliki Kota Semarang belum bisa menggerakkan kota ini ke tingkat 
selanjutnya, karena mobilisasi sumberdaya masih belum optimal. Hal ini tidak menjadi 
tanggung jawab pemerintah semata, tapi juga para pemangku kepentingan lainnya 
seperti akademisi, komunitas, sektor usaha dan masyarakat sendiri. Selain itu, kita harus 
mencatat bahwa sistem tata kelola dan kepemimpinan saat ini belum bisa mendorong 
pemangku kepentingan lain untuk berkontribusi bagi pembangunan kota.

Prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum harus diterapkan 
untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Selain 
itu, masyarakat harus dilibatkan dalam setiap proses kebijakan publik. Hal-hal ini sudah 
diterapkan di Kota Semarang, meski belum berjalan dengan optimal. 

KOORDINASI PELAKSANAAN 
PEMBANGUNAN

Ketersediaan sumber daya dan alokasi 
yang tepat adalah dua hal penting 
yang dibutuhkan untuk mewujudkan 
pembangunan yang optimal. Pemerintah 
Kota harus bisa mengalokasikan sumber 
daya, memiliki pengetahuan mendalam, 
serta mengetahui berbagai potensi yang 
dimiliki. 

Ada empat isu dalam pengembangan 
kapasitas sumber daya: kelembagaan, 
pengetahuan, kepemimpinan, dan 
akuntabilitas. Berdasarkan lokakarya 
yang dilakukan tim 100RC, kita dapat 
menyimpulkan bahwa kemampuan 
Kota Semarang masih harus dibenahi, 
khususnya untuk aspek lingkungan 
strategis, keuangan daerah, 
pengembangan Sumber Daya Manusia 

GUNCANGAN TERKAIT
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(SDM) dan pengetahuan, serta inklusivitas.

Kajian lingkungan strategis perlu menjadi 
pertimbangan dalam menyusun kebijakan 
dan anggaran. Hal ini sudah diterapkan 
pada dokumen-dokumen rencana dan 
kebijakan Kota Semarang. Sayangnya, 
hal ini tidak disertai kajian yang terkait 
dengan kemampuan Semarang dalam 
menciptakan lingkungan strategis. Hal ini 
adalah indikasi bahwa mekasinisme dialog 
pembahasan lingkungan strategi belum 
menjadi prioritas.

Keuangan daerah Kota Semarang dikelola 
didasarkan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD). Secara 
umum, sumber pembiayaan dalam 
keuangan daerah diperoleh dari dua 
sumber yaitu pendapatan daerah (pajak, 
retribusi dan hibah) dan dana lain dari 
kerja sama pemerintah serta pihak lain 
(joint venture dan konsesi).

Beberapa masalah yang harus kita cermati 
adalah belum adanya tindak lanjut pasca 
evaluasi program Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD), dan tingginya Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran (SILPA) di Kota 
Semarang. Pada 2014, angka SILPA 
mencapai 33%. Ini jauh di atas batas 
yang diperbolehkan, yaitu 6%. Program-
program infrastruktur memiliki serapan 
anggaran yang rendah, dan hanya 

beberapa yang mencapai kisaran 50%. Hal 
ini bisa menurunkan kesiapan kota dalam 
menghadapi guncangan dan tekanan. 
Selain itu, semakin bertambahnya angka 
SILPA setiap tahunnya menunjukkan 
bahwa dana yang berasal dari PAD atau 
sumber pendapatan daerah lainnya belum 
diserap secara optimal. 

Salah satu komponen dalam mewujudkan 
Kota Semarang yang inklusif adalah 
mekanisme pelibatan masyarakat. 
Hal ini bisa dilihat dalam pelaksanaan 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang), sebuah forum partisipasi 
untuk perencanaan pembangunan. 
Musrenbang diselenggarakan secara rutin 
setahun sekali oleh pemerintah kota. 
Forum ini digelar bertahap di tingkat RW, 
kelurahan, kecamatan dan kota untuk 
menampung suara masyarakat terkait 
pembangunan kota. 

Sayangnya, rancangan pelaksanaan 
Musrenbang masih kental dengan 
perencanaan yang bersifat top-down. 
Hal ini ditandai oleh penyeragaman 
pendekatan perencanaan di pusat dan 
daerah. Selain itu, Musrenbang masih 
terasa kaku dan formal, apalagi melihat 
penjadwalannya. Jadwal Musrenbang yang 
terlalu ketat menghalangi komunikasi 
yang lebih intensif antara pemerintah dan 
masyarakat.
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INFORMASI PUBLIK

Sebagai salah satu kota terbesar di 
Jawa Tengah, perputaran informasi 
di Semarang bisa dibilang lebih cepat 
dibandingkan dengan kota atau 
kabupaten lain di sekitarnya. Karena itu, 
informasi terbaru tentang kebijakan dan 
peraturan Kota Semarang harus terus 
disebarkan. Selain itu, hal penting lainnya 
adalah keterbukaan informasi. Hal ini bisa 
membantu meningkatkan akuntabilitas 
pemerintah. 

Kota Semarang telah menyebarkan 
informasi melalui media elektronik 
yang dapat diakses dengan mudah 
oleh masyarakat. Karena tidak semua 
anggota masyarakat bisa mengakses 
media elektronik, informasi masih harus 
disebarkan lewat media cetak dan 
kegiatan sosialisasi dari pemerintah. 

“Pemerintah Kota Semarang harus meningkatkan 
komunikasi dengan masyarakat karena masyarakat 
juga ingin dilibatkan dalam pembangunan 
Semarang.” 

- @richamiskiyya, peserta lomba twitter program 
100RC, 2015.

Untuk meningkatkan kualitas informasi 
publik, pemerintah harus bisa memberi 
informasi yang lengkap, transparan, dan 
terintegrasi antar SKPD. Selain itu, kita juga 
harus mencermati bahwa bagi masyarakat 
ada dua hal penting yang menjadi perhatian 
mereka: proses perizinan dan tindak 
lanjut pengaduan masyarakat. Masyarakat 
mengharapkan sistem yang lebih jelas dan 
mudah dalam proses perizinan. Selain itu, 
informasi tentang pengajuan izin juga harus 
dapat diakses dengan mudah.

Lalu, berkaitan dengan pengaduan 
masyarakat, ada dua masalah yang paling 
terasa. Yang pertama adalah banyaknya 
“pintu masuk” untuk pengaduan yang 
tidak terintegrasi dengan baik. Akhirnya, 
beberapa keluhan masyarakat pun masih 
terabaikan. Yang kedua, tidak semua sarana 
pengaduan ini sudah tersosialisasikan 
dengan baik kepada masyarakat. Kedua 
masalah ini menghambat peningkatan 
kinerja pelayanan publik. 
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SUMBER DAYA MANUSIA

Jika dilihat dari proporsi kualifikasi 
pendidikan, kondisi di Semarang cukup 
timpang. Perbedaan proporsi lulusan 
SD dan SMP masih cukup signifikan, dan 
tingkat pendidikan sebagian masyarakat 
Kota Semarang masih rendah. Hal ini 
mempersulit mereka untuk mendapat 
pekerjaan, dan pada akhirnya 
menyebabkan rendahnya produktivitas 
masyarakat. 

Gambar Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Kualitas Pendidikan Tahun 2010-2013 (Satuan Dalam 

Orang)

Sumber: Semarang Dalam Angka, 2014

Sementara itu, sekitar 27% dari SDM 
aparatur pemerintah Kota Semarang 
berpendidikan SMA. Sisanya, 48% memiliki 
kualifikasi sarjana atau S1, 5% untuk yang 
bergelar master atau S2, dan hanya 1 
orang aparatur yang bergelar Doktor. 
Kondisi ini menunjukkan tantangan untuk 
meningkatkan kapasitas SDM, yaitu untuk 
meninngkatkan kemampuan organisasi 
dan sistem regulasi dalam memobilisasi 
sumberdaya.
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STRATEGI
KOTA TANGGUH

Setiap inisiatif dalam strategi ketahanan 
kota ini dibuat untuk menyelesaikan 
tantangan secara langsung, dengan cara 
meningkatkan kapasitas masyarakat. Hal 
ini dilakukan karena masyarakat adalah 
pihak yang terkena dampak langsung 
dari tantangan. Mereka dituntut untuk 
merespon, beradaptasi dan belajar 

dengan cepat untuk menghadapi 
guncangan dan tekanan.  

Lebih jauh lagi, metode holistik dalam 
menghadapi tantangan Semarang 
dijabarkan dalam 18 strategi dan 53 
inisiatif yang berada di bawah enam 
strategi pilar.

Untuk menciptakan strategi ketahanan Kota Semarang, 
kita harus memperkuat kapasitas institusi, individu dan 
masyarakatnya dalam menghadapi tantangan utama yaitu 
penyediaan perlindungan dan mobilitas. Strategi ketahanan 
kota menjawab tantangan dan fungsi kota, serta kapasitas 
kota dalam menghadapi guncangan dan tekanan. 
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1. AIR DAN ENERGI 
BERKELANJUTAN: 

Semarang akan menggunakan 
air dan energi secara 
berkelanjutan untuk menjawab 
tantangan kesulitan air bersih, 
penurunan kualitas air, dan 
tidak optimalnya distribusi 
jaringan listrik.

2. PELUANG 
EKONOMI BARU:  

Semarang akan menciptakan 
iklim yang memungkinkan 
munculnya peluang ekonomi 
baru untuk mengurangi 
angka pengangguran dan 
menyiapkan Kota Semarang 
sebagai pusat jasa dan 
perdagangan.

3. KESIAPSIAGAAN 
BENCANA DAN WABAH 
PENYAKIT: 

Semarang akan meningkatkan 
penyampaian informasi dan 
kolaborasi untuk menghadapi 
bencana dan wabah penyakit.

4. MOBILITAS TERPADU: 

Semarang akan meningkatkan 
konektivitas dan kapasitas 
kelembagaan layanan 
transportasi untuk menjawab 
tantangan mobilitas terkait 
kemacetan, rendahnya kualitas 
layanan transportasi, dan 
rendahnya aksesibilitas.

5. TRANSPARANSI 
INFORMASI PUBLIK DAN 
TATA PEMERINTAHAN: 

Semarang akan meningkatkan 
transparansi dalam tata 
pemerintahan untuk 
meningkatkan kualitas 
program dan kinerjanya, 
karena saat ini kinerja 
penggunaan anggaran 
pembangunan masih rendah 
dan berdampak pada layanan 
publik yang tidak efisien.

6. SDM BERDAYA SAING: 

Semarang akan mendukung 
warganya untuk 
mempelajari keahlian dan 
pengetahuan baru, dalam 
rangka menyongsong 
peluncuran MEA dan 
meningkatkan kapasitas 
tenaga kerja Semarang, 
mempertimbangkan kualifikasi 
tenaga kerja yang saat ini 
masih rendah.
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KETERKAITAN ANTARA STRATEGI 
DAN STRATEGI PILAR 

Keenam strategi pilar ketahanan kota ini 
memang saling berkaitan. Hal ini penting 
untuk memastikan strategi dan inisiatif 
yang disusun bisa menjadi solusi yang 
terintegrasi. 

Strategi pilar “Transparansi Informasi 
Publik dan Tata Pemerintahan”, dan “SDM 
Berdaya Saing” berkaitan erat dengan 
strategi pilar lainnya, dan ini menunjukkan 
bahwa Kota Semarang memang fokus 
pada peningkatan kapasitas untuk men-
ciptakan kota yang tangguh. 

Di samping itu, strategi pilar lainnya juga 
saling terkait. Contohnya, inisiatif dalam 
meningkatkan kualitas lingkungan dan pelu-
ang bisnis ramah lingkungan pada strategi 
pilar “Peluang Ekonomi Baru” berhubungan 
erat dengan inisiatif inovasi penyediaan 
air di bawah strategi pilar “Air dan Energi 
Berkelanjutan”, dan inisiatif dalam memper-
siapkan tenaga kerja untuk pasar kerja di 
bawah strategi pilar “SDM Berdaya Saing”. 
Hubungan semacam ini juga terdapat pada 
strategi pilar lainnya. 

Grafik berikut menunjukkan keterkaitan 
strategi pilar yang terintegrasi dan holistik 
dalam membangun ketahanan. Garis lurus 
yang tegas menunjukkan hubungan yang 
lebih kuat antar pilar.
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Gambar 

Keterkaitan antar Strategi Pilar
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Air dan
Energi

Berkelanjutan

Peluang
Ekonomi

Baru

Resiko Dampak 
Bencana & Wabah 

Penyakit

1.Mengembangkan 
dan mengoptimalkan 
pengelolaan air baku

2. Mendorong inovasi 
dalam penyediaan air

3. Mendorong 
perilaku hemat energi

1. Mendorong 
kewirausahaan lokal 
dalam mewujudkan 
usaha perdagangan 
dan jasa yang 
berdaya saing

2. Mengembangkan 
jenis-jenis usaha 
inovatif yang ramah 
lingkungan dan 
bernilai sosial

3. Mendorong 
penguatan kerjasama 
ABCG dalam 
penciptaan lapangan 
kerja

1. Mengembangkan 
teknologi tepat 
guna pengendalian 
bencana dan wabah 
penyakit

2. Meningkatkan 
peran dan kapasitas 
pemangku 
kepentingan dalam 
pengelolaan bencana 
dan wabah penyakit

3. Meningkatkan 
koordinasi melalui 
pembuatan rencana 
kontijensi bencana 
kota

8 Inisiatif 11 Inisiatif 7 Inisiatif
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Mobilitas Terpadu
Transparansi Informasi 

Publik dan Tata 
Pemerintahan 

SDM
Berdaya Saing

1. Mendorong 
perubahan perilaku 
dari penggunaan 
moda privat ke moda 
publik

2. Meningkatkan 
koordinasi dan 
kualitas manajemen 
kelembagaan 
transportasi publik

3. Meningkatkan 
integrasi transportasi 
terpadu

1. Mengoptimalkan 
musrenbang dalam 
proses perencanaan 
pembangunan daerah

2. Meningkatkan 
integrasi perencanaan 
dan penganggaran 
daerah

3. Meningkatkan 
koordinasi antar 
SKPD untuk 
pengintegrasian data 
dan penyampaian 
informasi publik

1. Mempersiapkan 
penyediaan 
tenaga kerja sesuai 
kebutuhan pasar

2. Mendorong 
peningkatan kualitas 
pendidikan angkatan 
kerja

3. Meningkatkan 
pelayanan pendidikan

13 Inisiatif 9 Inisiatif 5 Inisiatif
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DAFTAR STRATEGI 
DAN INISIATIF

Inisiatif kunci : inisiatif prioritas dari setiap 
strategi, yang bertujuan untuk menyelesaikan 
permasalahan utama. Inisiatif ini bersifat 
proaktif dalam menghadapi guncangan dan 
tekanan
 
Status : menunjukkan bahwa inisiatif 
merupakan program berjalan (sudah dilakukan/
direncanakan), program pengembangan 
(program berjalan yang memerlukan 
peningkatan) atau potensi (program baru)

Target lokasi : lokasi pelaksanaan inisiatif

Target kelompok : masyarakat atau komunitas 
yang mendapatkan manfaat langsung dari 
dilaksanakannya inisiatif ketahanan kota 

DAFTAR ISTILAH

Pelaku utama : institusi yang bertanggung 
jawab untuk memimpin dalam pelaksanaan 
inisiatif 

Pelaku pendukung : berbagai institusi yang 
akan mendukung pelaku utama dalam tahap 
implementasi 

Jangka waktu : jangka waktu pelaksanaan 
inisiatif. Dibagi ke dalam 3 periode; pendek 
(1 bulan hingga 1 tahun), medium (1 tahun 
hingga 2 tahun) dan panjang (lebih dari 2 
tahun) 

Nilai ketahanan : beragam manfaat ketahanan 
kota yang diperoleh dari pelaksanaan inisiatif 
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Strategi Pilar 1 Air dan Energi 
Berkelanjutan

Semarang akan memenuhi dan 
menggunakan air dan energi 
secara berkelanjutan
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MENGEMBANGKAN DAN 
MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN 
AIR BAKU

MENDORONG INOVASI DALAM PE-
NYEDIAAN AIR

MENDORONG PERILAKU HEMAT 
ENERGI

Strategi dan inisiatif 
pada pilar ini dapat 
menjawab tantangan 
Kota Semarang pada 
dimensi Infrastruktur 
dan lingkungan.

Pendekatan 
dilakukan melalui 
dimensi strategi 
dan kepemimpinan 
dengan peningkatan 
keterlibatan 
masyarakat.

Apa yang bisa Anda 
lakukan?

Laporkan jika menemui 
pelanggaran lingkungan

Gunakan air dengan bijak

Kurangi penggunaan lampu 
di siang hari

A

B

C
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MENGEMBANGKAN DAN 
MENGOPTIMALKAN 
PENGELOLAAN AIR BAKU

Pelayanan air minum dengan sistem 
perpipaan PDAM dan non PDAM (Pamsimas, 
DAK, PNPM, Dinas Tata Kota dan Perumahan, 
Dinas PSDA/ESDM, swasta) belum mampu 
melayani seluruh wilayah di Kota Semarang. 

Pada 2015, PDAM baru bisa melayani 
59% sementara pihak non-PDAM 
melayani 9,4% penduduk. Sisanya harus 
menggunakan jaringan non perpipaan. 
Dengan mempertimbangkan kondisi ini, 
strategi ini bertujuan untuk membangun, 
mengembangkan serta mengoptimalkan 
pengelolaan air baku hingga dapat melayani 
seluruh masyarakat Kota Semarang memakai 
sistem perpipaan PDAM dan non PDAM 
pada tahun 2019. Tujuan ini juga dirumuskan 
sejalan dengan target nasional.

A

A1 | Peningkatan Pengawasan 
dan Penindakan Terhadap 
Pelanggaran Pencemaran 
Sungai

A2 | Konservasi Daerah Aliran 
Sungai, Tangkapan Air dan 
Sumber Air Baku

A3 | Advokasi dan Koordinasi 
dengan Pemerintah Provinsi, 
Pusat dan Wilayah Sekitar 

Inisiatif Strategi :
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Badan Lingkungan Hidup Kota 
Semarang dan Dinas PSDA/ESDM 
Kota Semarang.

Komunitas lingkungan dan 
perkotaan, Satpol PP, kecamatan, 
kelurahan, masyarakat, kelompok 
masyarakat, Dinas PSDA/ESDM 
Provinsi Jawa Tengah, BBWS 
Pemali Juwana, Pemerintah 
Kabupaten Semarang, dan 
Pemerintah Kabupaten Kendal.

Inisiatif aksi:  
Meningkatkan penerapan 
mekanisme sanksi bagi 
pencemaran sungai dan 
membangun Instalasi 
Pengelolaan Air Limbah 
(IPAL) komunal domestik. 
Inisiatif ini sejalan dengan 
Peraturan Daerah (Perda) 
Kota Semarang No. 6 
Tahun 2012 mengenai 
pengelolaan sampah dan 
Perda Kota Semarang No. 
13 Tahun 2006 mengenai 
pengendalian lingkungan 
hidup. Selain itu, kita 
harus mengingat bahwa 
Seluruh Daerah Aliran 
Sungai (DAS) dari hulu 
ke hilir berpotensi untuk 

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Sungai, sebagai salah satu 
sumber utama air di Kota 
Semarang, menyumbang hingga 
69% bahan baku untuk air 
minum masyarakat. Sayangnya, 
kualitas sumber air minum 
menurun karena sungai tercemar. 
Karena itu, inisiatif pengawasan 
dan penindakan terhadap 
pencemaran sungai ini harus 
segera dilakukan.

A1 | Pengawasan dan Penindakan 
Terhadap Pelanggaran Pencemaran 
Sungai

Inisiatif
Kunci

Program
Pengembangan

menjadi sumber utama air 
minum. Karenanya, kita 
butuh komunikasi antar 
regional dengan daerah 
sekitar untuk mengelola 
hal ini.

Nilai ketahanan: 
Kualitas air dan 
lingkungan yang terjaga 
dapat meningkatkan 
kesehatan masyarakat, 
terutama masyarakat 
yang tinggal di dekat 
sungai. Hal ini akan 
meningkatkan kualitas 
lingkungan dan 
kenyamanan, khususnya 
bagi masyarakat yang 
tinggal di sekitar sungai. 

Target lokasi: 
Dua puluh satu sungai 
di Kota Semarang. 
Prioritasnya adalah 
Sungai Kreo, Sungai 
Garang, dan Sungai Kripik 
yang menjadi sumber 
PDAM

Jangka waktu: Pendek
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A2 | Konservasi Daerah Aliran Sungai, 
Tangkapan Air dan Sumber Air Baku

Badan Lingkungan Hidup Kota 
Semarang dan Dinas Pertanian 
Kota Semarang

Dinas PSDA/ESDM Kota 
Semarang, komunitas lingkungan 
dan sosial, pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah, BBWS Pemali 
Juwana, pemerintah Kota/
Kabupaten sekitar Kota 
Semarang, masyarakat, kelompok 
masyarakat, sektor usaha.

Salah satu tujuan inisiatif ini 
adalah untuk memastikan 
kualitas sumber air minum 
tetap terjaga. Selain itu, inisiatif 
ini juga menjadi solusi yang 
komprehensif. Lebih dari 
memfokuskan hanya ke daerah 
yang terdampak, dengan inisiatif 
ini kita akan mengurai masalah 
hingga ke sumbernya. 

Area yang memerlukan 
perhatian khusus adalah 
hulu sungai, karena masalah 
yang terjadi di area ini akan 
mempengaruhi pusat aktivitas 
masyarakat di daerah hilir. 
Konservasi yang sudah pernah 
dilakukan di Kota Semarang 
seperti di Banjir Kanal Barat

Inisiatif aksi: 
Penghijauan di daerah 
hulu sungai oleh 
masyarakat lokal dengan 
memakai jenis tanaman 
yang memiliki nilai 
ekonomi, mendorong 
penggunaan biopori, dan 
mengontrol kehilangan air 
dalam sistem penyediaan 
air  

Nilai ketahanan: 
Konservasi di daerah 
hulu sungai akan 
membantu meningkatkan 
kuantitas ABT. Selain 
itu, konservasi dapat 
meningkatkan kualitas 
lingkungan dan menjamin 
pemenuhan kebutuhan 
dasar. Inisiatif ini juga 
bisa meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat, dengan 
cara membudidayakan 
tanaman yang memiliki 
nilai ekonomi.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Inisiatif
Kunci

Program
Pengembangan

Target lokasi: 
Hulu DAS di Kota 
Semarang

.
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A3 | Advokasi dan Koordinasi dengan 
Pemerintah Provinsi, Pusat dan 
Wilayah Sekitar 

Pelaku Utama

Program
Pengembangan

Saat ini terjadi pemanfaatan 
sumber daya air (dam, sungai, 
embung, ABT) yang berlebihan 
oleh sektor industri, perhotelan, 
perdagangan dan jasa. Karena 
itu, pemerintah provinsi, pusat 
maupun wilayah sekitar Kota 
Semarang harus terus mengawasi 
penggunaan air. Inisiatif ini bertu-
juan untuk mengamankan sumber 
air baku dan kontinuitasnya.

Advokasi untuk 
pembatasan 
penggunaan ABT dan 
menjaga keseimbangan 
ABT.

Air permukaan (dam, 
embung, sungai) di Kota 
Semarang dan zona 
larangan pengambilan 
ABT.

Dinas PSDA/ESDM Kota 
Semarang.
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MENDORONG INOVASI DALAM 
PENYEDIAAN AIRB

Strategi ini bertujuan untuk menjamin 
ketersediaan air minum, baik saat musim 
kemarau maupun musim penghujan. 
Ketersediaan air minum menjadi hal yang 
penting karena ada banyak faktor, salah satunya 
perubahan iklim (climate change) yang membuat 
ketersediaan air minum menjadi terancam. 

Seperti kita tahu, perubahan iklim memiliki 
dampak negatif terhadap lingkungan. Sebut 
saja kekeringan, peningkatan bencana alam, dan 
penyebaran wabah penyakit. Kekeringan dalam 
kurun waktu yang panjang menuntut masyarakat 
dan pemerintah untuk mendesain alternatif 
penyediaan air minum, seperti teknologi 
Pemanenan Air Hujan (Rain Water Harvesting 
atau RWH) dan grey water recycle process.

Inisiatif Strategi :

B1 | Peningkatan Skala 
Pemanenan Air Hujan 

B2 | Optimalisasi Penggunaan 
Air Permukaan

B3 | Pengembangan Teknologi 
Grey Water Recycle Process

B4 | Pengkajian Kelayakan 
Teknologi Desalinasi Air Laut
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Badan Lingkungan Hidup Kota 
Semarang, Dinas PSDA/ESDM 
Kota Semarang, Dinas Tata Kota 
dan Perumahan Kota Semarang.

BPPT Kota Semarang, sektor 
usaha, Kecamatan, Kelurahan.Inisiatif aksi: Mendorong 

penggunaan RWH dan 
mendukung kegiatan awal 
pembangunan dengan 
cara memberi insentif 
dan pendampingan 
untuk rumah tangga 
yang akan menggunakan 
sistem RWH. RWH 
berpotensi menjadi 
sumber air alternatif 
di Kota Semarang, 
khususnya di area yang 
rawan kekeringan. 

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Sistem RWH telah diterapkan di 
Kota Semarang oleh beberapa 
institusi. Salah satunya adaah 
Badan Lingkungan Hidup Kota 
Semarang, yang memasang 
instalasi RWH di beberapa 
fasilitas publik seperti di 
Kelurahan Tandang dan 
Wonosari. Selain itu, Dinas 
PSDA & ESDM Kota Semarang 
memakai RWH untuk mengurangi 
run off dan mengatasi banjir. 
Dinas Pertanian Kota Semarang 
menggunakan RWH untuk 
mengairi lahan pertanian.

B1 | Peningkatan Skala Pemanenan 
Air Hujan 

Inisiatif
Kunci

Program
Pengembangan

Jangka waktu: Pendek.RWH dapat membantu 
memenuhi kebutuhan 
rumah tangga. Hal ini 
sejalan dengan program 
pemerintah nasional dan 
kota yang menargetkan 
angka 100% untuk 
pelayanan air bersih.

Nilai ketahanan: Inisiatif 
ini tidak hanya menjamin 
pemenuhan kebutuhan 
air bersih, tetapi juga 
mengurangi dampak 
bencana. Tujuan utama 
dari RWH adalah sebagai 
alternatif penyedia 
air bersih. Inisiatif ini 
juga bisa mengurangi 
penggunaan ABT, dan 
mengurangi kasus 
penurunan muka tanah 
dan run-off di Kota 
Semarang.

Target lokasi: Fasilitas 
publik, fasilitas 
pendidikan, rumah 
tangga, perkantoran.
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PDAM Tirta Moedal Kota 
Semarang.

Badan Lingkungan Hidup Kota 
Semarang, Dinas Tata Kota Dan 
Perumahan Kota Semarang, BPPT 
Kota Semarang, Dinas Pertanian 
Kota Semarang, Dinas PSDA/
ESDM Kota Semarang, dan sektor 
usaha.

Inisiatif aksi: Membangun 
kolam penampungan/
retensi diharapkan dapat 
melayani sebagian besar 
kebutuhan domestik dan 
non-domestik. Tempat-
tempat penampungan 
air dapat didesain untuk 
membantu menampung 
air permukaan. Inisiatif 
ini sejalan dengan visi 
misi Walikota Semarang, 
yaitu membangun kolam 
penampungan/retensi 
sebagai sumber air 
minum di Kota Semarang.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Penggunaan ABT yang 
berlebihan dapat menyebabkan 
intrusi air laut dan turunnya 
permukaan tanah. Hal ini terlihat 
dari tingginya konsentrasi 
klorida di beberapa wilayah 
di Kota Semarang. Karena 
itu, air permukaan dianggap 
menjadi salah satu solusi 
untuk menggantikan ABT. Air 
permukaan yang sudah mulai 
dimanfaatkan seperti di DAM 
Jatibarang.

B2 | Optimalisasi Penggunaan Air 
Permukaan

Inisiatif
Kunci

Program
Berjalan

Jangka waktu: Menengah

Nilai ketahanan: Inisiatif 
ini bertujuan untuk 
mengurangi run off, 
penurunan muka tanah, 
dan intrusi air laut. Jadi, 
inisiatif ini tidak hanya 
menjadi alternatif untuk 
menjamin pemenuhan 
kebutuhan dasar bagi 
masyarakat Kota 
Semarang, tetapi juga 
mengurangi dampak 
bencana.

Target lokasi: Kelurahan 
di Kota Semarang yang 
belum terlayani air 
bersih.
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Badan Lingkungan Hidup 
Kota Semarang, Dinas PSDA/
ESDM Kota Semarang, PDAM 
Kota Semarang, Dinas Tata 
Kota dan Perumahan Kota 
Semarang, penyedia air 
swasta, pengembang kawasan 
perumahan, sektor usaha, dan 
kelompok masyarakat.

Inisiatif aksi: 
Memanfaatkan kembali 
grey water untuk 
keperluan non-konsumsi 
seperti penyiraman 
tanaman, advokasi 
kepada pemerintah untuk 
mendorong penggunaan 
grey water pada 
bangunan-bangunan 
di Kota Semarang, dan 
menyiapkan pedoman 
konstruksi instalasi grey 
water. 

Pelaku Utama

Air limbah domestik bisa menjadi 
sumber air alternatif, terutama 
untuk perkebunan. Teknologi 
ini mudah diterapkan dan tidak 
membutuhkan biaya besar. 
Dengan proses penyaringan 
sederhana, grey water dapat 
dipakai untuk keperluan non-
konsumsi. Selain itu, penggunaan 
air limbah domestik bisa 
mengurangi pencemaran 
lingkungan dan tingkat 
penggunaan air.

B3 | Pengembangan Teknologi 
Grey Water Recycle Process

Program
Pengembangan

Dinas PSDA/ESDM Kota 
Semarang, PDAM Kota Semarang.

Pelaku Utama

Sebagai kota pesisir, Kota 
Semarang memiliki potensi besar 
untuk mengolah air laut dan 
memenuhi kebutuhan air minum. 
Inisiatif ini sejalan dengan RPJP 
Kota Semarang tahun 2005-2025 
dan RISPAM 2013-2033. Patut 
dicatat bahwa belum ada kota di 
Indonesia yang mengembangkan 
teknologi ini, karena biaya yang 

B4 | Pengkajian Kelayakan 
Teknologi Desalinasi Air Laut

Program
Potensi

Target lokasi: Rumah 
tangga, perkebunan di 
Kota Semarang.

dibutuhkan cukup besar. Selain 
itu, implementasi dari teknologi 
desalinasi air laut memberikan 
dampak buruk bagi lingkungan.

Inisiatif aksi
Mengkaji kelayakan 
penggunaan teknologi 
desalinasi air laut, untuk 
menilai kelayakan dari 
segi sosial maupun 

lingkungan sehingga 
dapat menjadi masukan 
bagi RPJP Kota 
Semarang. 
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STRATEGI PILAR 1 | AIR DAN ENERGI BERKELANJUTAN

MENDORONG PERILAKU 
HEMAT ENERGIC

Energi tidak lepas dari kehidupan manusia. 
Energi di sini meliputi energi listrik, bahan bakar 
minyak, dan air. Karena energi listrik dan bahan 
bakar adalah energi tidak terbarukan, kita 
harus punya inisiatif untuk mempertahankan 
kontinuitasnya. Perilaku hemat energi harus 
terus digalakkan, sejalan dengan pengembangan 
energi alternatif. Selain itu, perilaku hemat air 
juga harus terus didukung, untuk mencegah 
penggunaan yang berlebihan.

Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk 
menghemat energi. Misalnya: mematikan lampu 
jika tidak digunakan, menggunakan pancuran 
untuk mandi, dan mengurangi pemakaian 
kendaraan pribadi. Perilaku ini memang terkesan 
kecil dan sederhana, tapi kita harus ingat bahwa 
semakin banyak orang yang melakukannya, 
dampaknya pun akan semakin besar.

Inisiatif Strategi :

C1 | Kampanye Perilaku Hemat 
Energi dan Air

C2 | Peningkatan Skala 
Pemanfaatan Sampah 
Menjadi Energi
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SEMARANG TANGGUH

Pemerintah Kota Semarang, 
sektor usaha, LSM, universitas..

PLN Kota Semarang, Dinas 
Tata Kota dan Perumahan 
Kota Semarang, Dinas PSDA/
ESDM Kota Semarang, Dinas 
Pendidikan Kota Semarang, 
Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika Kota Semarang, 
sektor usaha, masyarakat, dan 
kelompok masyarakat.

Inisiatif aksi: Sosialisasi 
perilaku hemat air dan 
energi, penerapan green 
building oleh pemerintah 
Kota Semarang dan 
dunia usaha. Komunitas, 
pemerintah, sektor 
usaha diharapkan dapat 
berpartisipasi dalam 
gerakan hemat listrik, 
bahan bakar kendaraan, 
dan air.

Nilai ketahanan: Inisiaitif 
green building tak 
hanya bertujuan untuk 
mengurangi emisi GRK, 
namun juga mengurangi 
biaya pembangunan dan 
pemeliharaan bangunan. 
Selanjutnya, kampanye ini 
juga akan meningkatkan 
kohesi sosial dan 
melibatkan masyarakat 
untuk mencapai 
tujuan bersama, yaitu 
meningkatkan kualitas 
lingkungan.

Target lokasi: Bangunan 
komersial dan fasilitas 
publik di Kota Semarang.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Kota Semarang dinobatkan 
sebagai Kota Hemat Energi oleh 
World Wildlife Fund (WWF) 
pada tahun 2014, karena upaya 
kota ini dalam efisiensi energi 
dan mengurangi efek Gas Rumah 
Kaca (GRK). Meski begitu, 
kampanye perilaku hemat energi 
harus terus digalakkan. 

Kampanye perilaku hemat energi 
bisa dilakukan oleh individu 
atau institusi. Misalnya, kita bisa 
melihat beberapa komunitas 
anak muda di Kota Semarang 
yang telah menginisiasi kegiatan 
hemat listrik seperti “matikan 
listrik selama 1 jam”. Kampanye 
seperti ini harus terus didukung. 
Pemerintah dan pelaku bisnis 
perlu mempelopori green building 
(bangunan hijau), yaitu konsep 
bangunan yang ramah lingkungan 
dan memakai energi secara 
efisien. 

C1 | Kampanye Perilaku Hemat Energi
Inisiatif
Kunci

Program
Pengembangan

Jangka waktu: Pendek
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STRATEGI PILAR 1 | AIR DAN ENERGI BERKELANJUTAN

Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Semarang, 
Badan Lingkungan Hidup Kota 
Semarang, penyedia energi 
swasta, LSM, dan universitas.

Inisiatif aksi: Membangun 
biogas dan biodigester, 
mempersiapkan pedoman 
konstruksi instalasi 
biogas dan biodigester, 
penerapan biogas dan 
biodigester di rumah 
tangga.

Nilai ketahanan: 
Inisiatif ini tidak hanya 
mengurangi jumlah 
produksi sampah, 
tapi juga membantu 
memenuhi kebutuhan 
energi. Selain itu, inisiatif 
ini dapat meningkatkan 
kohesi sosial dan 
melibatkan masyarakat 
untuk berpartisipasi 
dalam program daur 
ulang sampah.

Target lokasi:  Kawasan 
di sekitar TPA Jatibarang, 
komunitas skala 
lingkungan.

Pelaku Utama
Sampah bisa dikelola menjadi 
sumber energi. Salah satu konsep 
pemanfaatan sampah adalah 
waste to energy. Misalnya, 
mengelola sampah di Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) dan 
memanfaatkan sampah organik 
untuk biogas dan biodigester. 
Konsep waste to energy telah 
dikelola oleh Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan, sedangkan 
konsep biogas dan biodigester 
diinisiasi oleh Badan Lingkungan 
Hidup Kota Semarang. TPA 
Jatibarang menjadi Pilot project 
inisiatif ini.

Melalui inisiatif ini, penggunaan 
energi listrik dan bahan bakar 
lainnya dapat dikurangi. Selain itu, 
produksi sampah perkotaan pun 
akan berkurang. Inisiatif ini punya 
potensi untuk dikembangkan 
lebih jauh dan melayani 
skala rumah tangga hingga 
kampung. Misalnya, dengan cara 
memanfaatkan sampah organik 
untuk bahan bakar dapur rumah 
tangga.

C2 | Peningkatan Skala 
Pemanfaatan Sampah Menjadi 
Energi

Inisiatif
Kunci

Program
Berjalan
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Strategi Pilar 2 Peluang 
Ekonomi
Baru

Semarang akan menciptakan 
iklim yang memungkinkan 
munculnya peluang ekonomi 
baru
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MENDORONG KEWIRAUSAHAAN 
LOKAL DALAM MEWUJUDKAN USAHA 
PERDAGANGAN DAN JASA YANG 
BERDAYA SAING

MENGEMBANGKAN JENIS-JENIS USAHA 
INOVATIF YANG RAMAH LINGKUNGAN 
DAN BERNILAI SOSIAL

MENDORONG PENGUATAN KERJASAMA 
ABCG (ACADEMIC-BUSINESS-
COMMUNITY-GOVERNMENT) DALAM 
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

Strategi dan inisiatif 
pada strategi pilar 
peluang ekonomi baru 
dapat mendorong 
peningkatan 
kemakmuran ekonomi, 
penghidupan 
masyarakat yang
layak. Keterlibatan 
masyarakat dapat 
ditingkatkan melalui 
bentuk kegiatan 
yang direncanakan, 
serta menjawab 
tantangan besar pada 
dimensi Strategi dan 
kepemimpinan

Apa yang bisa Anda 
lakukan?

Kunjungi pasar tradisional

Promosikan produk dan 
atraksi wisata Semarang

Kurangi dan pilah 
sampahmu

A

B

C
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Kota Semarang, yang semula lekat dengan 
industri, kini didorong untuk merambah sektor 
perdagangan dan jasa. Untuk itu, masyarakat 
Semarang perlu jeli melihat berbagai peluang 
ekonomi baru yang kreatif seperti penjualan batik 
tulis, lumpia, bandeng, dan masih banyak lagi. 

Pengembangan berbagai jenis usaha ini harus 
didukung oleh beberapa hal penting, seperti 
pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, 
pengelolaan jaminan sosial, serta pengadaan 
infrastruktur untuk memperlancar distribusi.

Salah satu infrastruktur yang berperan penting 
dalam distribusi adalah pasar, baik pasar modern 
maupun tradisional. Pasar modern cenderung 
lebih bisa bertahan, dan biasanya memiliki 
investasi lebih besar serta struktur pengelola 
yang lebih stabil. Karena itu, strategi ketahanan 
kota akan fokus pada pengembangan pasar 
tradisional di mana sebagian penjualnya berasal 
dari kalangan menengah ke bawah.

Inisiatif Strategi :

MENDORONG KEWIRAUSAHAAN 
LOKAL DALAM MEWUJUDKAN 
USAHA PERDAGANGAN DAN 
JASA YANG BERDAYA SAING

A1 | Peningkatan Kapasitas 
UMKM dan Ekonomi Kreatif

A2 | Pengembangan Pusat 
Informasi dan Jual Beli Produk

A3 | Pengembangan 
E-Commerce dan E-Business

A4 | Peningkatan Partisipasi 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

A5 | Peningkatan Kapasitas dan 
Pengelolaan Sektor Informal

A6 | Perubahan Citra Pasar 
Tradisional
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SEMARANG TANGGUH

Dinas Koperasi dan UMKM Kota 
Semarang, Kamar Dagang dan 
Industri Kota Semarang.

Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kota Semarang, 
Dinas Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi Kota Semarang, 
Bappeda Kota Semarang, FEDEP, 
sektor industri dan komersial.

Inisiatif aksi: Pendataan 
UMKM dan ekonomi 
kreatif, identifikasi 
kebutuhan pasar, 
pelatihan proses 
pengemasan, pemasaran 
dan manajerial bagi para 
pelaku ekonomi.

Nilai ketahanan: Inisiatif 
ini akan mendorong 
tumbuhnya iklim kreatif 
di sektor ekonomi 
lokal. UMKM akan 
lebih diperhatikan. Hal 
ini akan membantu 
bisnis mereka bertahan 
sekaligus membuka 
lapangan pekerjaan 
baru. Selain itu, inisiatif 
ini bisa mendorong 
pengembangan identitas 
dan budaya lokal UMKM 
yang menonjolkan 
keunikan Kota Semarang.

Target Kelompok:
Pelaku UMKM dan usaha 
ekonomi kreatif.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Sektor UMKM dan ekonomi 
kreatif sangat potensial untuk 
dikembangkan. Apalagi untuk 
bidang-bidang usaha yang sesuai 
dengan karakter khas Kota 
Semarang. Hal ini juga sejalan 
dengan visi Kota Semarang 
sebagai kota perdagangan dan 
jasa. 

Beberapa jenis UMKM unggulan 
Kota Semarang adalah bandeng 
presto, kerajinan batik, dan 
makanan tradisional (wingko, 
lumpia, jamu).

Produksi lokal harus terus 
didorong, terutama untuk 
menghadapi hadirnya MEA. 
Masyarakat tidak boleh 
hanya menjadi obyek di 
pasar, melainkan juga pelaku 
ekonomi. Kualitas pengemasan 
dan pemasaran harus terus 
ditingkatkan. Dengan begitu, 
diharapkan produk lokal dapat 
bersaing dengan produk-produk 
lain di tingkat nasional maupun 
internasional. 

A1 | Peningkatan Kapasitas UMKM 
dan Ekonomi Kreatif

Inisiatif
Kunci

Program
Pengembangan

Jangka waktu: Menengah
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STRATEGI PILAR 2 | PELUANG EKONOMI BARU

Dinas Koperasi dan UMKM 
Kota Semarang, Forum 
Pengembangan Ekonomi Lokal 
(FEDEP), sektor usaha, Kamar 
Dagang dan Industri Kota 
Semarang.

Inisiatif aksi: 
Pembangunan pusat 
informasi dan jual beli 
produk, yang sekaligus 
menjadi ruang pameran 
untuk produk lokal. Untuk 
inisiatif ini, kerja sama 
akan dilakukan dengan 
Pusat Informasi Publik 
Kota Semarang.

Target Kelompok:
Pelaku UMKM dan 
ekonomi kreatif.

Pelaku Utama
Sektor jasa dan perdagangan 
di Kota Semarang tumbuh 
pesat. Pada 2013 kontribusinya 
mencapai 28,72% untuk Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB), 
dan ini terbilang tinggi dibanding 
sektor lain. Sayangnya, meski 
begitu produk-produk sektor ini 
belum cukup dikenal masyarakat 
luas.

Inisiatif ini dibuat untuk 
membangun infrastruktur yang 
mendukung promosi serta 
penyebarluasan informasi untuk 
sektor jasa dan perdagangan. 
Bentuknya adalah pusat informasi 
dan jual beli produk. 

A2 | Pengembangan Pusat Informasi 
dan Jual Beli Produk

Program
Pengembangan

Dinas Koperasi dan UMKM 
Kota Semarang, FEDEP, 
Kamar Dagang dan Industri 
Kota Semarang, dan lembaga 
keuangan.

Inisiatif aksi: Pelatihan 
pemasaran secara 
digital dan bisnis 
berbasis internet (bisa 
bekerja sama dengan 
Pusat Informasi Publik 
Kota Semarang), 
pengembangan produk 
dan pusat informasi 
perdagangan berbasis 
internet

Pelaku Utama

Sejalan dengan tumbuhnya sektor 
jasa dan perdagangan di Kota 
Semarang, pemasaran secara 
digital pun makin berkembang. 
Selain itu, infrastruktur berbasis 
internet lebih banyak dipakai 
karena dianggap lebih efektif 
sebagai media promosi. 

Para pelaku bisnis di kota ini 
dituntut untuk beradaptasi 
dengan cepat. 

A3 | Pengembangan E-Commerce 
dan E-Business

Program
Potensi

Target Kelompok:
Pelaku Usaha.
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SEMARANG TANGGUH

Dinas Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi.

Inisiatif aksi: 
Sosialisasi tentang 
pentingnya jaminan 
sosial ketenagakerjaan, 
persiapan mekanisme 
insentif bagi UMKM 
yang memberikan 
jaminan sosial bagi 
pekerjanya. Karena itu, 
kita harus mendorong 
supaya seluruh tenaga 
kerja di Kota Semarang 
mendapat jaminan sosial 
ketenagakerjaan ini.

Pelaku Utama

Jaminan sosial ketenagakerjaan 
(seperti asuransi kesehatan, 
cuti melahirkan, dan jaminan 
hari tua) pada umumnya telah 
dikelola dengan baik di sektor 
pemerintahan dan sektor usaha 
formal. BPJS, sebagai penyedia 
asuransi kesehatan, telah berhasil 
mendorong sektor usaha formal 
untuk menyediakan jaminan 
sosial ketenagakerjaan. Meski 
begitu, masih sedikit tenaga 
kerja di UMKM maupun sektor 
usaha informal yang memperoleh 
jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ini adalah situasi yang kurang 
menguntungkan bagi pekerja 
UMKM dan sektor usaha informal, 
sebab sebenarnya mereka lebih 
rentan terhadap berbagai risiko 
dan menghadapi pasar yang lebih 
dinamis.

A4 | Peningkatan Partisipasi Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan 

Program
Pengembangan

Kita harus ingat bahwa jaminan 
sosial adalah hak seluruh 
tenaga kerja, dan tetap menjadi 
tanggung jawab pemilik usaha. 
Tenaga kerja akan merasa 
lebih aman dan termotivasi 
bila memiliki jaminan sosial 
ketenagakerjaan. 

Target Kelompok:
Pelaku UMKM.
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Dinas Koperasi dan UMKM Kota 
Semarang, Dinas Pasar Kota 
Semarang, sektor usaha, serta 
lembaga keuangan.

Inisiatif aksi: 
Pendataan sektor 
informal, penataan fisik 
sektor informal, pelatihan 
untuk mendukung 
produktivitas dan 
meningkatkan kualitas 
layanan.

Pelaku Utama

Masih banyak orang yang datang 
ke Kota Semarang untuk menjadi 
Pedagang Kaki Lima (PKL). 
Sebagai bagian dari sektor 
informal, para PKL ini tidak 
terdaftar dan kadang berjualan di 
daerah terlarang. 

Inisiatif ini dibuat untuk 
mendorong pengelolaan sektor 
informal secara komprehensif, 
tanpa menghilangkan 
keberadaannya. Di tahapan 
selanjutnya, sektor informal bisa 
diarahkan menjadi sektor formal.
 
Sektor ini cukup potensial 
untuk menopang kelangsungan 
pembangunan ekonomi kota. 

A5 | Peningkatan Kapasitas dan 
Pengelolaan Sektor Informal

Program
Pengembangan

Pajak yang diperoleh para pelaku 
usaha bisa meningkatkan PAD 
Kota Semarang. Selain itu, bila 
sektor informal dikelola dengan 
lebih baik, kesejahteraan para 
pekerjanya juga akan meningkat. 

Target Kelompok:
Pelaku usaha sektor 
informal.
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SEMARANG TANGGUH

Dinas Pasar Kota Semarang

Inisiatif aksi: 
Pengawasan kualitas 
barang yang 
diperjualbelikan, 
pembangunan rumah 
kompos.

Pelaku Utama

Kondisi pasar saat ini 
mencerminkan aktivitas 
ekonomi masyarakat Kota 
Semarang. Pasar adalah 
penyumbang produksi sampah 
yang cukup besar. Pengelolaan 
sampah di pasar harus 
mendapat perhatian khusus, 
baik di tempat penampungan 
sementara maupun tempat 
pembuangan akhir.

Program revitalisasi pasar, 
yang sedang dijalankan oleh 
Dinas Pasar seperti pasar Bulu 
dan pasar Banyumanik, lebih 
mengutamakan perbaikan fisik. 
Salah satu dasar program ini 
adalah untuk mempertahankan 
bangunan-bangunan bersejarah 

A6 | Perubahan Citra Pasar Tradisional
Program
Pengembangan

yang saat ini masih dipakai 
sebagai pasar seperti pasar 
Johar.
 
Di sisi lain, perbaikan non-
fisik juga masih diperlukan. 
Pasar tradisional harus terus  
didorong untuk melayani skala 
regional dan nasional, sesuai 
dengan karakteristik komoditas 
khusus. 

Melalui inisiatif ini, peran 
pasar tradisional akan 
ditingkatkan. Kualitas barang 
yang diperjualbelikan akan 
dijaga. Barang berkualitas 
tinggi di pasar diharapkan 
bisa memenuhi kebutuhan 
masyarakat Kota Semarang dan 
kota-kota lain. 
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B

Masyarakat Kota Semarang perlu didorong 
untuk mengembangkan usaha lokal yang 
memiliki nilai jual tinggi dan cocok dengan 
karakteristik kota ini. Misalnya, usaha lokal 
bisa dimulai dengan usaha yang bernilai 
sosial sekaligus ramah lingkungan. Kegiatan 
ekonomi harus terus didorong untuk 
menjadi lebih ramah lingkungan, supaya bisa 
terintegrasi dengan strategi-strategi lainnya. 
Kegiatan ekonomi juga harus memiliki nilai 
sosial dengan dengan mempertimbangkan 
tenaga kerja difabel dan tenaga kerja 
perempuan.

Inisiatif Strategi :

MENGEMBANGKAN JENIS-JENIS 
USAHA INOVATIF YANG 
RAMAH LINGKUNGAN DAN 
BERNILAI SOSIAL

B1 | Pengembangan Urban 
Farming

B2 | Pengembangan Ekowisata 
dan Eduwisata

B3 | Peningkatan Kualitas dan 
Kinerja Bank Sampah
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SEMARANG TANGGUH

Dinas Pertanian Kota Semarang, 
perusahaan pertanian, 
perusahaan makanan, Universitas, 
dan LSM.

Badan Lingkungan Hidup Kota 
Semarang, Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Semarang, 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kota Semarang, Dinas Tata 
Kota dan Permukiman Kota 
Semarang, Kantor Ketahanan 
Pangan Kota Semarang, sektor 
usaha, masyarakat, dan kelompok 
masyarakat.

Inisiatif aksi: Pelatihan 
urban farming bagi 
masyarakat, membangun 
kerjasama dengan 
distributor lokal, 
memanfaatkan lahan 
kosong untuk lahan 
urban farming. Melalui 
inisiatif ini, masyarakat 
akan dibekali cara-cara 
melaksanakan urban 
farming. Konsep urban 
farming akan diinisiasi 
dengan memakai 
teknologi sederhana. 

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Meski sudah ada beberapa 
pihak yang melakukan inisiasi 
dini, konsep urban farming 
masih terbilang hal baru di Kota 
Semarang. Salah satu pelopornya 
adalah komunitas-komunitas 
di Kelurahan Krobokan, daerah 
Pekunden, dan Tembalang. Meski 
begitu, skalanya masih kecil 
dan harus terus ditingkatkan – 
terutama untuk skala kampung.

B1 | Pengembangan Urban Farming Inisiatif
Kunci

Program
Potensi

Jangka waktu: MenengahDengan begitu, mereka 
diharapkan bisa 
menghasilkan produk 
organik yang berkualitas. 
Selain itu, masyarakat 
juga akan dibantu untuk 
merintis kerjasama 
dengan toko retail dan 
pasar, terutama untuk 
distribusi hasil panen.

Nilai ketahanan: 
Selain menambah 
ruang terbuka hijau 
di perkotaan, urban 
farming juga memberi 
peluang bagi masyarakat 
untuk memperbaiki 
perekonomian 
mereka. Hal ini dapat 
meningkatkan kohesi 
sosial dengan melibatkan 
masyarakat untuk 
membangun urban 
farming dalam skala 
besar dan mengelolanya 
secara berkelanjutan.
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Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kota Semarang, perusahaan 
pariwisata, dan LSM.

Badan Lingkungan Hidup Kota 
Semarang, Dinas Pertanian Kota 
Semarang, Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kota Semarang, sektor 
usaha, komunitas lingkungan 
dan perkotaan, masyarakat, dan 
kelompok masyarakat.

Inisiatif aksi: 
Promosi daerah wisata, 
mengembangkan jejaring 
dengan sektor usaha. 
Inisiatif ini sejalan dengan 
misi Walikota Semarang, 
yaitu memperkuat 
ekonomi kerakyatan 
berbasis keunggulan lokal 
dan membangun iklim 
usaha yang kondusif.

Nilai ketahanan: 
Ekowisata dan eduwisata 
di Kota Semarang 
berpotensi meningkatkan 
pendapatan daerah. 
Yang dibidik tidak 
hanya wisatawan 
lokal, melainkan juga 
wisatawan dari luar kota.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Kota Semarang memiliki potensi 
besar untuk mengembangkan 
ekowisata dan eduwisata. 
Beberapa wilayah yang 
berpotensi adalah bantaran 
sungai, kawasan mangrove, dan 
dam. Masyarakat lokal harus 
dilibatkan sehingga tingkat 
ekonomi dan pendidikan 
masyarakat turut meningkat. 
Ekowisata dan eduwisata yang 
sudah dikembangkan di Kota 
Semarang yaitu DAM Jatibarang 
dan mangrove di Kecamatan 
Tugu.

B2 | Pengembangan Ekowisata dan 
Eduwisata

Inisiatif
Kunci

Program
Pengembangan

Jangka waktu: Menengah
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Badan Lingkungan Hidup Kota 
Semarang, LSM, dan universitas.

Inisiatif aksi: 
Penyediaan pelatihan 
sesuai tren, identifikasi 
kebutuhan pasar, 
standarisasi dan 
pengawasan mutu 
produk.

Pelaku Utama
Selain menjadi sumber energi, 
sampah juga berpotensi untuk 
diolah kembali menjadi barang-
barang yang memiliki nilai 
ekonomi. Beberapa warga 
kampung telah melakukan inisiasi 
seperti ini, dengan nama “bank 
sampah” seperti Resik Becik 
di Kelurahan Krobokan. Selain 
mengurangi produksi sampah di 
area perkampungan, inisiatif ini 
juga bisa meningkatkan ekonomi 
masyarakat. Untuk menjamin 
keberlanjutan usaha, pelatihan 
sesuai tren harus terus dilakukan. 

B3 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat 
dalam Pengelolaan Sampah

Program
Pengembangan

Target Kelompok:
Masyarakat 
berpenghasilan rendah.
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STRATEGI PILAR 2 | PELUANG EKONOMI BARU

C

Memperkuat koordinasi empat pemangku 
kepentingan yang berperan besar untuk 
mengidenfitikasi kebutuhan tenaga 
kerja: akademisi, swasta, pemerintah 
dan masyarakat. Mereka sering disingkat 
sebagai ABCG, yaitu Academic, Business, 
Community, dan Government. Dengan 
analisis yang baik dari para pemangku 
kepentingan ini, tingkat pengangguran 
di Kota Semarang dan sekitarnya bisa 
dikurangi.

Inisiatif Strategi :

MENDORONG PENGUATAN 
KERJASAMA ABCG (ACADEMIC-
BUSINESS-COMMUNITY-
GOVERNMENT) DALAM 
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

C1 | Koordinasi ABCG 
(Academic-Business-
Community-Government) untuk 
Penciptaan Lapangan Kerja
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Bappeda Kota Semarang, FEDEP, 
sektor usaha.

Seluruh SKPD Kota Semarang, 
SMA/SMK, komunitas, sektor 
usaha, Media, kelompok 
masyarakat, dan universitas.

Inisiatif aksi: Identifikasi 
sektor ekonomi strategis, 
pendataan kebutuhan 
tenaga kerja dan 
lulusan baru siap kerja, 
persiapan sistem untuk 
koordinasi yang lebih 
baik antara ABCG. Melalui 
inisiatif ini, forum akan 
didorong untuk secara 
rutin memperkirakan 
kebutuhan tenaga kerja 
dan perkembangan 
usahanya di tahun-tahun 
mendatang. Kerja sama 
ABCG dapat digabungkan 
dengan FEDEP untuk 
menangkap situasi pasar 
yang sebenarnya.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Forum Pengembangan Ekonomi 
Lokal (FEDEP) adalah sebuah 
forum yang menaungi aktivitas 
ekonomi berbasis lokalitas di Kota 
Semarang. Badan Perencanaan 
dan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) bekerja sama dengan 
forum ini untuk menggelar 
berbagai pelatihan keterampilan 
bagi UMKM. Forum ini punya 
potensi besar untuk membantu 
mengurangi angka pengangguran 
di Kota Semarang. 

C1 | Koordinasi ABCG untuk 
Penciptaan Lapangan Kerja

Inisiatif
Kunci

Program
Pengembangan

Jangka waktu: Pendek

Nilai ketahanan: Inisiatif 
ini adalah kolaborasi 
dari berbagai pemangku 
kepentingan yang bisa 
berbagi manfaat. Inisiatif 
ini bertujuan membantu 
seluruh tenaga kerja di 
Kota Semarang untuk 
memiliki pekerjaan dan 
pendapatan yang lebih 
baik. Selain itu, inisiatif 
ini juga mendorong 
kepemimpinan dan 
manajemen yang efektif 
dengan menyelaraskan 
pemangku kepentingan 
dari berbagai latar 
belakang, untuk 
menciptakan kehidupan 
kota yang lebih baik.

Target Kelompok: 
Pencari kerja.
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Strategi Pilar 3 Kesiapsiagaan 
Bencana dan 
Wabah Penyakit

Semarang akan meningkatkan 
penyampaian informasi dan 
kolaborasi untuk kesiapan 
terhadap bencana dan wabah 
penyakit
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MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI TEPAT 
GUNA UNTUK MENGENDALIKAN 
BENCANA DAN WABAH PENYAKIT

MENINGKATKAN PERAN DAN KAPASI-
TAS PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM 
PENGELOLAAN BENCANA DAN WABAH 
PENYAKIT

MENINGKATKAN KOORDINASI DALAM 
USAHA PENCEGAHAN BENCANA

Strategi dan inisiatif 
pada strategi pilar 
resiko bencana dan 
wabah penyakit secara 
umum dapat menjawab 
tantangan Kota 
Semarang di setiap 
dimensi pada Kerangka 
Ketahanan Kota. 

Apa yang bisa Anda 
lakukan?

Periksa jentik rumahmu, 
lakukan gerakan 3 M+

Pelajari risiko bencana di 
daerahmu dari website 
BPBD http://bpbd.
semarangkota.go.id

Hindari penggunaan ABT

A

B

C
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STRATEGI PILAR 3 | KESIAPSIAGAAN BENCANA DAN WABAH PENYAKIT

A

Angka kejadian bencana di Kota 
Semarang terus meningkat setiap 
tahunnya. Karena itu, teknologi untuk 
mengurangi dampak buruk bencana 
harus segera dikembangkan. Selain itu, 
untuk mendukung penanggulangan 
bencana, koordinasi antar pemangku 
kepentingan juga harus ditingkatkan.

Inisiatif Strategi :

MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI 
TEPAT GUNA UNTUK 
MENGENDALIKAN BENCANA 
DAN WABAH PENYAKIT

A3 | Pengembangan Teknologi 
dalam Menghadapi Bencana

A1 | Pengembangan 
Informasi Daerah Rawan 
Bencana Bagi Publik

A2 | Pengembangan Teknologi 
Pengendalian DBD
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BPBD Kota Semarang, Dinas 
Tata Kota Dan Perumahan Kota 
Semarang.

Bappeda Kota Semarang, Dinas 
Kebersihan Dan Pertamanan Kota 
Semarang, Badan Lingkungan 
Hidup Kota Semarang, Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kota 
Semarang, Dinas PSDA & ESDM 
Kota Semarang, Dinas Kesehatan 
Kota Semarang, BMKG, KSB, 
FPRB Kota Semarang, Bagian 
PDE Kota Semarang, Kecamatan, 
Kelurahan, kelompok masyarakat, 
Digital Globe.

Inisiatif aksi: 
Memperbaharui informasi 
kebencanaan secara 
rutin, mengembangkan 
informasi bencana 
berbasis telekomunikasi 
(SMS gateway), membuat 
papan informasi jalur-jalur 
evakuasi serta tempat 
penampungan sementara, 
memetakan bencana 
partisipatif. Inisiatif ini 
sejalan dengan visi misi 
Walikota Semarang 
yaitu mengembangkan 
cyber city, menyediakan 
informasi yang 
terintegrasi dan mudah 
diakses publik.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Beberapa bencana yang sering 
terjadi di Kota Semarang 
adalah tanah longsor, banjir 
bandang, banjir rob, abrasi 
pesisir, penurunan muka tanah, 
wabah penyakit DBD dan 
kebakaran. Sebenarnya Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kota Semarang telah 
mengembangkan media yang 
menginformasikan lokasi bencana 
pada masyarakat. Sayangnya, 
fungsi media ini belum berjalan 
secara optimal. 

A1 | Pengembangan Informasi Daerah 
Rawan Bencana Bagi Publik

Inisiatif
Kunci

Program
Pengembangan

Jangka waktu: Pendek

Nilai ketahanan: Inisiatif 
ini akan memberikan 
informasi yang dapat 
dipercaya sebagai sistem 
peringatan dini. Selain itu, 
koordinasi tersebut dapat 
ditingkatkan sehingga 
Semarang dapat menjadi 
kota yang tangguh. Ini 
akan meningkatkan 
kesiapsiagaan 
masyarakat dalam 
menghadapi bencana 
serta meningkatkan 
rasa memiliki dan lebih 
memahami tempat 
tinggal mereka.

Target lokasi: Daerah 
rawan abrasi, rawan 
banjir, rawan rob, rawan 
longsor dan kawasan 
penurunan muka tanah.
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STRATEGI PILAR 3 | KESIAPSIAGAAN BENCANA DAN WABAH PENYAKIT

Pada tahun 2015, Kota Semarang 
menduduki peringkat ketiga 
tertinggi di Provinsi Jawa 
Tengah. Hal tersebut disebabkan 
oleh perubahan iklim dan 
kelembaban tinggi di Kota 
Semarang yang menyebabkan 
tingginya pertumbuhan nyamuk 
Aedes aegepty sebagai agen 
penyebaran virus DBD. Dinas 
Kesehatan Kota Semarang 
bekerja sama dengan beberapa 
LSM dan memiliki program 
pengendalian penyebaran 
kasus DBD sebagai contoh 
pendidikan dasar bagi anak 
sekolah tentang bahaya DBD di 
Kelurahan Kalipancur, Sukorejo, 
dan Sumurejo. Inisiatif ini perlu 
didorong dan dikembangkan. 
Sudah terdapat sistem peringatan 
dini di 6 Kelurahan dan perlu 
ditingkatkan di seluruh Kota 
Semarang. Tidak kalah penting, 
koordinasi antar stakeholder 
harus ditingkatkan sehingga 
dapat bergerak secara efektif dan 
efisien dalam menghadapi wabah 
penyakit DBD.

Dinas Kesehatan Kota Semarang. 

Dinas Tata Kota dan Perumahan 
Kota Semarang, KSB, FPRB Kota 
Semarang, Gasurkes, Kelompok 
Jumantik, akademisi, Rumah Sakit 
Kota Semarang, Puskesmas Kota 
Semarang, perusahaan swasta 
penelitian dan pengembangan.

Inisiatif aksi: Identifikasi 
teknologi-teknologi baru 
tepat guna (teknologi 
informasi (early warning 
system), inovasi 
(clothing repellent, 3M)) 
untuk mengendalikan 
penyebaran DBD, alat 
penangkap nyamuk/
mosquito trap.

Nilai ketahanan: Kita bisa 
meningkatkan kerjasama 
antar universitas di Kota 
Semarang. Selain itu, para 
pemangku kepentingan 
bisa berbagi pengetahuan 
untuk menghadapi 
wabah penyakit DBD. 
Partisipasi para tenaga 
ahli di bidang kesehatan 
dapat ditingkatkan, dan 
kualitas lingkungan dapat 
diperbaiki.

Target lokasi: Kawasan 
rawan DBD.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

A2 | Pengembangan Teknologi 
Pengendalian DBD

Program
Pengembangan

Jangka waktu: Pendek
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Area Semarang Atas dan 
Semarang Bawah masing-masing 
menghadapi risiko bencana yang 
berbeda. Di Semarang Atas, 
bencana yang sering terjadi 
adalah tanah longsor dan banjir 
bandang. Di sisi lain, di Semarang 
Bawah yang merupakan wilayah 
pesisir, bencana yang kerap 
terjadi adalah banjir rob, abrasi, 
serta penurunan muka tanah. 

Sudah ada berbagai inovasi yang 
dilakukan untuk mengurangi 
dampak bencana seperti sistem 
polder Banger dan tanggul. 
Inisiatif-inisiatif inilah yang perlu 
dikembangkan dan ditingkatkan 
skalanya.

BPBD Kota Semarang, Dinas 
PSDA/ESDM Kota Semarang, 
Bappeda Kota Semarang, sektor 
usaha, Badan Lingkungan Hidup 
Kota Semarang, sektor usaha, 
dan universitas.

Inisiatif aksi: Identifikasi 
pengembangan teknologi 
baru seperti pemakaian 
metode floating 
(bangunan terapung 
di daerah rawan banjir 
rob), pembuatan stilted 
house (rumah panggung), 
pembuatan rumput 
vetifer dan pembuatan 
pengembangan kolam 
polder di hulu dan 
hilir DAS serta inovasi 
teknologi lainnya. 

Target lokasi: Daerah 
rawan abrasi, rawan 
banjir, rawan rob, rawan 
longsor dan kawasan 
penurunan muka tanah.

Pelaku Utama

A3 | Pengembangan Teknologi dalam 
Menghadapi Bencana

Program
Pengembangan
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B

Pengelolaan bencana dan wabah 
penyakit tidak dapat dipisahkan dari 
kapasitas pemangku kepentingan. Kita 
harus mengakui bahwa para pemangku 
kepentingan di Kota Semarang masih 
harus memperbaiki manajamen 
bencana mereka. Contohnya, masih ada 
beberapa komunitas yang tidak memiliki 
pemahaman memadai tentang risiko 
bencana dan cara menghadapi bencana 
tersebut.

Inisiatif Strategi :

MENINGKATKAN PERAN 
DAN KAPASITAS PEMANGKU 
KEPENTINGAN DALAM 
PENGELOLAAN BENCANA DAN 
WABAH PENYAKIT

B3 | Peningkatan Kapasitas 
Pemangku Kepentingan dalam 
Menghadapi Bencana dan Wabah 
Penyakit

B1 | Pembentukan 
Kelompok Siaga Bencana 
(KSB) di Seluruh Kelurahan 
Rawan Bencana

B2 | Peningkatan 
Pengelolaan Sanitasi 
Perkotaan 
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Saat ini Kota Semarang memiliki 
22 KSB di kelurahan rawan 
bencana seperti di Kelurahan 
Wates dan Kelurahan Wonosari 
(DAS Beringin). Tujuan 
kelompok-kelompok ini adalah 
untuk mendorong masyarakat 
supaya lebih waspada akan 
guncangan maupun tekanan di 
lingkungan mereka. Perwakilan 
dari masyarakat yang tinggal di 
kelurahan rawan bencana telah 
menjadi anggota di kelompok-
kelompok ini. Mereka diharapkan 
punya pemahaman yang lebih 
baik tentang kondisi fisik 
lingkungan dan kondisi sosial 
masyarakat di tempat tinggal 
mereka.

BPBD Kota Semarang.

Bappeda Kota Semarang, Dinas 
PSDA Kota Semarang, BMKG, 
Bapermas KB Kota Semarang, 
kelompok masyarakat, dan LSM.

Inisiatif aksi: Replikasi 
KSB di seluruh kelurahan 
di Kota Semarang, 
pelatihan untuk 
kesiapsiagaan di Kota 
Semarang.

Nilai ketahanan: Inisiatif 
ini dapat meningkatkan 
pengelolaan lingkungan. 
Selain itu, masyarakat 
yang terlibat aktif dalam 
berbagai kegiatan KSB 
ini akan menjaga wilayah 
tempat tinggalnya 
dengan lebih baik.

Target lokasi: Daerah 
rawan abrasi, rawan 
banjir, rawan rob, rawan 
longsor dan kawasan 
penurunan muka tanah.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

B1 | Pembentukan Kelompok 
Siaga Bencana (KSB) di Seluruh 
Kelurahan Rawan Bencana

Program
Pengembangan

Jangka waktu: Pendek

Inisiatif
Kunci
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Sanitasi dan air bersih berkaitan 
erat dengan tingkat kesehatan 
masyarakat. Ada banyak masalah 
kesehatan yang disebabkan 
kondisi sanitasi yang buruk 
terutama di kampung kumuh 
dengan masyarakat yang 
berpenghasilan rendah. Karena 
itu, infrastruktur sanitasi menjadi 
kebutuhan dasar pada masa 
pasca bencana. Integrasi dan 
koordinasi dari para pemangku 
kepentingan sangat dibutuhkan 
untuk memastikan sanitasi yang 
baik.

Inisiatif ini akan difokuskan pada 
pengelolaan limbah, penyediaan 
air bersih, dan penyediaan 
toilet paska bencana. Inisiatif 
ini juga sangat tergantung 
pada partisipasi masyarakat, 
yaitu pihak yang merawat dan 
menggunakan fasilitas sanitasi. 

Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan Kota Semarang.

Dinas Tata Kota dan Perumahan 
Kota Semarang, Dinas Kesehatan 
Kota Semarang, kelompok 
masyarakat, dan universitas.

Inisiatif aksi: Pelatihan 
mengelola sampah 
rumah tangga dengan 
metode Reduce Reuse 
Recycle (3R), membuat 
mobile toilet dan water 
purifier, meningkatkan 
pelayanan sarana dan 
prasarana persampahan 
oleh pemerintah Kota 
Semarang.

Nilai ketahanan: 
Sanitasi adalah aset 
yang penting. Inisiatif ini 
bertujuan memastikan 
sanitasi yang baik bagi 
masyarakat. Selain itu, 
kita patut mengetahui 
bahwa sanitasi 
berbasis komunitas 
bisa meningkatkan 
partisipasi masyarakat 
untuk merawat dan 
memperbaiki sanitasi, 
sebelum dan sesudah 
bencana terjadi. Inisiatif 
ini juga diharapkan 
bisa meningkatkan rasa 
kepemilikan masyarakat 
dan memberikan manfaat 
jangka panjang bagi Kota 
Semarang.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

B2 | Peningkatan Pengelolaan 
Sanitasi Perkotaan 

Program
Pengembangan

Jangka waktu: Menengah

Inisiatif
Kunci

Target lokasi: Daerah 
rawan abrasi, rawan 
banjir, rawan rob, rawan 
longsor dan kawasan 
penurunan muka tanah.
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Sangatlah penting bagi 
masyarakat dan pemangku 
kepentingan di Kota Semarang 
untuk mengetahui hal-hal 
mendasar tentang bencana 
dan wabah penyakit. Dengan 
pemahaman yang tepat akan 
tindakan promotif, kuratif, 
preventif, dan rehabilitatif, risiko 
bencana bisa dikurangi. 

Inisiatif ini diharapkan bisa 
meningkatkan koordinasi antar 
pemangku kepentingan dan 
meningkatkan kewaspadaan 
masyarakat akan bahaya wabah 
penyakit DBD.

BPBD Kota Semarang, Dinas 
Kesehatan Kota Semarang, 
universitas dan LSM.

Inisiatif aksi: 
Membuat forum 
koordinasi 
tanggap bencana, 
mengembangkan sistem 
tanggap bencana.

Pelaku Utama

B3 | Peningkatan Kapasitas Pemangku 
Kepentingan dalam Menghadapi Bencana 
dan Wabah Penyakit

Program
Pengembangan



119
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C

Perubahan iklim memberikan dampak 
besar bagi lingkungan. Bencana 
menjadi semakin sulit diprediksi, dan 
tindakan pencegahan pun makin sulit 
dilakukan. Meski begitu, kita harus tetap 
menyiapkan diri untuk mengahadapi 
bencana dengan mengoptimalkan peran 
masing-masing pemangku kepentingan. 
Koordinasi perlu ditingkatkan, dan ini 
bisa dilakukan dengan cara menyiapkan 
rencana kontijensi bencana kota.

Inisiatif Strategi :

MENINGKATKAN KOORDINASI 
DALAM USAHA PENCEGAHAN 
BENCANA

C1 | Penyusunan Rencana 
Kontijensi Secara 
Partisipatif 
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Rencana kontinjensi adalah salah 
satu prosedur standar operasional 
ketika terjadi bencana. 
Pembuatan rencana kontijensi 
diharapkan bisa meningkatkan 
kewaspadaan seluruh pemangku 
kepentingan dalam menghadapi 
bencana dan wabah penyakit. 
Selain itu, rencana kontijensi 
juga dianggap sebagai 
integrasi manajemen bencana. 
Rencana kontijensi ini harus 
disebarluaskan, supaya lebih 
mudah diakses. Ada dua jenis 
rencana kontijensi yang dapat 
disusun, yang pertama berada di 
tingkat pengelolaan bencana kota 
dan yang kedua berada di tingkat 
pengelolaan skala masyarakat.

BPBD Kota Semarang.

Dinas PSDA/ESDM Kota 
Semarang, Bappeda Kota 
Semarang, Dinas Kesehatan 
Kota Semarang, Badan 
Lingkungan Hidup Kota 
Semarang, BBWSPemali 
Juwana, masyarakat, kelompok 
masyarakat, LSM, dan universitas.

Inisiatif aksi: Menyusun 
rencana kontijensi 
bencana kota secara 
partisipatif.

Nilai ketahanan: 
Inisiatif ini akan 
mendorong manajemen 
yang efektif, terutama 
melalui kerjasama yang 
baik dan partisipasi 
dari para pemangku 
kepentingan. Inisiatif 
ini akan mendorong 
tumbuhnya mekanisme 
koordinasi, dengan 
adanya pelaksana 
dan pengambil 
keputusan. Inisiatif ini 
juga diharapkan bisa 
meminimalisir dampak 
bencana dan menjamin 
ketersediaan kebutuhan 
dasar, seperti pelayanan 
air bersih paska bencana.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

C1 | Penyusunan Rencana Kontijensi 
Secara Partisipatif

Program
Potensi

Jangka waktu: Panjang

Inisiatif
Kunci



121
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PEMBELAJARAN DARI BELANDA

Enam puluh persen kota yang 
tergabung dalam jaringan 100RC 
telah mengidentifikasi banjir sebagai 
guncangan utama mereka. Selain itu, ada 
20% yang mengidentifikasi krisis air bersih 
sebagai tekanan sehari-hari. 

Permasalahan air adalah tantangan 
yang harus dihadapi oleh banyak kota 
di dunia. Karena itu, dalam acara “Dutch 
Dialogues”, perwakilan dari sembilan 
kota yang memiliki permasalahan air 
berkumpul Rotterdam untuk mencari 
solusi terbaik. Dalam kegiatan ini, para 
praktisi dari berbagai disiplin berdiskusi 
dan berbagi pengetahuan tentang 
bagaimana menyelesaikan permasalahan 
air di perkotaan dan mengintegrasikan 
berbagai solusi secara efektif. 

Pembelajaran yang didapat membantu 
kota-kota ini untuk mengantisipasi 
tantangan yang muncul di masa depan. 
Salah satu negara yang punya peran 
penting untuk mengatasi permasalahan 
air adalah Belanda. Dengan posisi 
permukaan tanahnya yang lebih rendah 
daripada permukaan air laut, Belanda 
telah berperang dengan masalah banjir 
selama berabad-abad.

Masyarakat Belanda berhasil memberi 
inspirasi dan menghidupkan konsep 
ketahanan air di berbagai tingkatan; baik 
itu di ruang kelas sekolah maupun di 
pelatihan profesional. Konsep ketahanan 
kota ini bahkan masuk ke dalam kurikulum 
pendidikan. Mereka menerapkan konsep 
ketahanan secara proaktif. Kota-kota di 
Belanda menjadi laboratorium yang tepat 
untuk membantu masyarakatnya, khususnya 
bagi generasi muda, untuk memahami 
kondisi lingkungan tempat tinggal mereka. 
Sejak 2006, Pemerintah Belanda 
menggalakkan proyek bernama “Ruang 
untuk Sungai”. Mereka menyediakan 
lebih banyak ruang untuk aliran air, dan 
membatasi jumlah bangunan di sepanjang 
sungai. Sungainya tidak hanya mengalir 
di sepanjang kota, tetapi melewati kota 
itu sendiri. Desain ini membuat aliran air 
menjadi bagian tak terpisahkan dari kota 
tersebut. Mereka butuh sepuluh tahun untuk 
mengubah area tepi sungai menjadi ruang 
terbuka. Dalam prosesnya mereka memang 
kehilangan banyak hal, tapi mereka berhasil 
meningkatkan potensi pembangunan di 
daerah lainnya. Lebih penting lagi, mereka 
berhasil mengurangi dampak bencana

Sumber: http://100resilientcities.org
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Semarang akan meningkatkan 
konektivitas dan kapasitas 
kelembagaan layanan transportasi
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Mobilitas
Terpadu

MENDORONG PERUBAHAN PERILAKU 
DARI MODA TRANSPORTASI PRIVAT KE 
MODA TRANSPORTASI PUBLIK

MENINGKATKAN KOORDINASI DAN 
KUALITAS MANAJEMEN KELEMBAGAAN 
TRANSPORTASI PUBLIK

MENINGKATKAN INTEGRASI 
TRANSPORTASI TERPADU

Strategi dan inisiatif pada 
strategi pilar mobilitas 
terpadu dapat menjawab 
tantangan pada dimensi
infrastruktur dan 
lingkungan.
Peningkatan koordinasi 
dan integrasi antar 
pemangku kepentingan
dapat menjawab 
tantangan pada
dimensi strategi 
dan kepemimpinan. 
Diharapkan kemakmuran 
rakyat dapat meningkat 
melalui inisiatif-inisiatif ini.

Apa yang bisa Anda 
lakukan?

Unduh aplikasi BRT dan 
ATCS Semarang untuk 
memantau kondisi lalu 
lintas Semarang

Atur perjalanan dengan 
keluarga atau rekan kerja 
sehingga dapat saling 
berbagi dalam penggunaan 
kendaraan pribadi

Gunakan BRT, berjalan kaki 
dan bersepeda

A

B

C
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A

Meningkatnya jumlah kendaraaan 
pribadi menyebabkan kemacetan, 
bertambahnya polusi dan menurunnya 
okupansi angkutan umum. Karena 
itu, Kota Semarang membutuhkan 
transportasi publik yang efektif baik dari 
segi waktu, kemudahan dan biaya. Tidak 
kalah penting, kota ini membutuhkan 
transportasi yang ramah lingkungan. 
Transportasi publik yang berkualitas 
tinggi dan sesuai dengan harapan 
masyarakat bisa meningkatkan minat 
masyarakat untuk memakai transportasi 
publik.

Inisiatif Strategi :

MENDORONG PERUBAHAN 
PERILAKU DARI MODA 
TRANSPORTASI PRIVAT KE 
MODA TRANSPORTASI PUBLIK

A1 | Pengoptimalan Integrasi 
Antar Moda

A2 | Perluasan Koridor BRT dan 
Angkutan Feeder

A3 | Penyiapan Mass Rapid 
Transit (MRT) dan Alternatifnya

A4 | Penyediaan Bus Sekolah 
yang Integral dengan BRT 

A5 | Optimalisasi Fasilitas 
Transportasi Publik yang Ramah 
bagi Difabel dan Lingkungan 

A6 | Optimalisasi Penggunaan 
Trotoar dan Jalur Sepeda
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Integrasi BRT yang dikelola 
oleh Badan Layanan Umum Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Daerah 
(BLU-UPTD) masih terasa belum 
optimal. Sebagai contoh, meski 
rute-rute BRT telah menjangkau 
stasiun kereta api dan bandara, 
posisi halte masih berada cukup 
jauh dari terminal bandara itu 
sendiri. Kondisi ini membuat 
masyarakat enggan memakai 
layanan BRT. Begitu juga dengan 
pilihan perpindahan moda antar 
BRT dengan angkutan feeder 
masih terbatas. Selain itu, tarif 
transportasi publik yang belum 
terintegrasi membuat perjalanan 
yang membutuhkan transit 
menjadi lebih mahal, meskipun 
jaraknya tidak jauh. 

Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika Kota Semarang.

Bappeda Kota Semarang, Swasta, 
PT KAI, PT Angkasa Pura, Pelindo 
III.

Inisiatif aksi: Kajian 
integrasi jalur dan tarif 
antar transportasi publik, 
identifikasi lokasi yang 
tepat untuk penyediaan 
fasilitas transportasi 
publik.

Nilai ketahanan: 
Sistem transportasi 
yang terjangkau dan 
terintegrasi akan 
membantu masyarakat 
dalam melakukan 
aktivitas. Hal ini bisa 
membantu meningkatkan 
perekonomian mereka. 
Selain itu, sistem 
transportasi yang 
baik akan mengurangi 
kemacetan dan 
mengurangi polusi. 
Kerjasama yang efektif 
sangat diperlukan untuk 
mengintegrasikan 
berbagai moda yang 
ada, sebab hal ini 
membutuhkan rencana 
jangka panjang.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

A1 | Pengoptimalan Integrasi 
Antar Moda

Program
Pengembangan

Inisiatif
Kunci
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Melalui Dinas Perhubungan, 
Pemerintah Kota Semarang telah 
merencanakan penambahan 
dua jalur BRT baru, yaitu koridor 
PRPP-Meteseh dan koridor 
UNNES-Taman Diponegoro-
UNDIP. Rencana ini diharapkan 
bisa terwujud dalam kurun waktu 
dua tahun mendatang. 

Penambahan koridor ini adalah 
kesempatan yang baik untuk 
meningkatkan kualitas BRT. Salah 
satu caranya adalah dengan 
menyediakan fasilitas pendukung 
berupa angkutan feeder. 

Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika Kota Semarang.

Dinas Bina Marga Kota Semarang, 
Bappeda Kota Semarang, sektor 
usaha, dan Organda.

Inisiatif aksi: Kajian 
kebutuhan koridor BRT 
dan angkutan feeder.

Nilai ketahanan: 
Dengan meluaskan 
jangkauan transportasi 
publik, kita bisa 
mengurangi risiko isolasi 
sosial. Selain itu, inisiatif 
ini akan mendorong 
kemakmuran ekonomi 
dan mempermudah 
masyarakat melakukan 
aktivitas sehari-hari.

Target Lokasi: Pusat 
pertumbuhan yang belum 
terlayani transportasi 
umum.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

A2 | Perluasan Koridor BRT dan 
Angkutan Feeder 

Program
Berjalan

Inisiatif
Kunci
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Di samping terus berupaya 
meningkatkan sistem BRT, 
Kota Semarang juga mengkaji 
kebutuhan untuk MRT. 
Rencana pengembangan MRT 
disebutkan juga di dalam visi 
Walikota Sementara itu, pada 
BRT yang telah berjalan saat 
ini, prinsip utama BRT (jalur 
khusus, halte di median jalan 
dan manajemen persimpangan) 
yang membuatnya unggul belum 
diterapkan di Semarang. Ini 

Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika Kota Semarang 
dan pihak swasta.

Inisiatif aksi: 
Evaluasi kondisi BRT, 
studi kelayakan MRT dan 
alternatif lainnya.

Pelaku Utama

A3 | Penyiapan Mass Rapid 
Transit (MRT) dan alternatifnya

Program
Pengembangan

Bila dilihat dari segi kemampuan 
membayar biaya transportasi 
publik, para pelajar adalah 
kaum yang terbilang rentan 
dari aspek pembiayaan. Saat 
ini sudah ada beberapa armada 
BRT yang diperuntukkan khusus 
bagi pelajar, tapi armada ini 
masih memerlukan angkutan 
bus sekolah yang berperan 
sebagai bus pengumpan (feeder).  
Penyediaan bus sekolah ini juga 
menjadi salah satu upaya untuk 
mengurangi angka kecelakaan 
lalu lintas, terutama bagi anak-
anak dan remaja

Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika Kota Semarang 
dan Dinas Pendidikan Kota 
Semarang.

Save The Children (Kolaborasi 
dengan Future Cities Laboratory - 
ETH Singapore center).

Inisiatif aksi: 
Identifikasi jalur 
permukiman dan fasilitas 
pendidikan. Untuk 
mewujudkan hadirnya 
bus sekolah ini, kita bisa 
bekerjasama dengan 
beberapa perusahaan 
terutama untuk bidang 
Corporate Social 
Responsibility (CSR) 
mereka. 

Pelaku Utama

A4 | Penyediaan Bus Sekolah yang 
Integral dengan BRT 

Program
Pengembangan

Target Kelompok:
Pelajar

Pelaku Pendukung

menjadikan layanan BRT belum 
mencapai potensi maksimalnya. 
Selain mengkaji MRT, kajian 
terhadap potensi BRT dengan 
adopsi penuh prinsip-prinsipnya 
juga disarankan untuk dilakukan.
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Saat ini kita mendapati beberapa 
halte BRT dalam kondisi yang 
memprihatinkan. Halte-halte ini 
tidak dirawat dengan baik dan 
belum mengakomodir kebutuhan 
kaum difabel. Karena itu, minat 
masyarakat untuk menggunakan 
transportasi publik pun rendah. 
Telah terdapat gagasan untuk 
mengkonversi BBM untuk BRT 
ke gas sehingga dapat lebih 
ramah lingkungan namun belum 
diimplementasikan

Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika Kota Semarang.

IGES (Institute for Global 
Environment Strategies).

Inisiatif aksi: 
Evaluasi kondisi halte dan 
identifikasi kebutuhan 
perbaikan dan penyediaan 
halte baru, pembangunan 
fasilitas transportasi 
publik ramah difabel, 
penyediaan transportasi 
publik berbahan bakar 
gas.

Pelaku Utama

A5| Optimalisasi Fasilitas Transportasi 
Publik yang Ramah bagi Difabel dan 
Lingkungan 

Program
Pengembangan

Target Kelompok:
Pengelola transportasi 
publik dan masyarakat 
Kota Semarang (termasuk 
masyarakat difabel).

Pelaku Pendukung
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Trotoar dan jalur sepeda di 
Kota Semarang masih belum 
berfungsi dengan baik. Selain 
itu, kondisinya juga buruk. 
Contohnya, kita masih mendapati 
jalur sepeda yang tiba-tiba 
terputus begitu saja. Trotoar pun 
kerap dipakai sebagai tempat 
parkir dan tempat berjualan PKL. 

Inisiatif ini bertujuan untuk 
mengembalikan fungsi trotoar 
dan jalur sepeda. Caranya adalah 
dengan memperbaiki kualitas 
trotoar dan jalur sepeda serta 
mengevaluasi fasilitas yang telah 
ada. 

Inisiatif serupa sudah pernah 
diinisiasi oleh beberapa 
komunitas, antara lain  Koalisi 
Pejalan Kaki Semarang (KPKS). 
Kampanye seperti ini harus 
terus didukung dan ditingkatkan 
skalanya. 

Dinas Bina Marga Kota Semarang 
dan Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika Kota 
Semarang.

Inisiatif aksi: 
Menggalakkan kampanye 
berjalan kaki dan 
bersepeda, mendesain 
trotoar dan jalur sepeda, 
mengevaluasi desain 
jalur secara partisipatif, 
berkoordinasi dengan 
pemangku kepentingan 
untuk menyiapkan 
peraturan bagi pejalan 
kaki dan pengguna 
sepeda.

Pelaku Utama

A6| Optimalisasi Penggunaan Trotoar 
dan Jalur Sepeda

Program
Pengembangan







132

SEMARANG TANGGUH

B

Kota Semarang ingin menciptakan sistem 
terpadu untuk meningkatkan mobilitas 
warganya. Hal ini harus didukung oleh 
koordinasi serta manajemen kelembagaan yang 
memadai, sebab isu transportasi ini bersifat 
regional serta memiliki banyak pemangku 
kepentingan yang berbeda. 

Kita bisa melihat dengan mudah beberapa 
tantangan untuk menciptakan moda yang 
terintegrasi. Misalnya, saat ini BRT berstatus 
sebagai lembaga BLU-UPTD dan digabungkan 
dengan Terminal Mangkang. Selain itu, 
kebanyakan alat transportasi publik yang 
berupa angkutan kota (angkot) masih dikelola 
secara individual. Hal-hal seperti ini harus 
diperbaiki bila kita ingin menghadirkan biaya 
transportasi publik yang lebih terjangkau dan 
layanan yang lebih berkualitas. Kita sangat 
memerlukan koordinasi yang lebih baik serta 
manajemen kelembagaan yang lebih berkualitas.

Inisiatif Strategi :

MENINGKATKAN KOORDINASI 
DAN KUALITAS MANAJEMEN 
KELEMBAGAAN TRANSPORTASI 
PUBLIK

B1 | Penguatan Manajemen 
Kelembagaan BRT

B2 | Pembentukan Konsorsium 
Angkutan Umum

B3 | Pembentukan Forum 
Koordinasi Transportasi Lintas 
Kedungsepur 
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Inisiatif ini bertujuan untuk 
memperkuat status kelembagaan 
BRT. Saat ini BRT masih 
berstatus sebagai BLU-UPTD 
dan bergabung dengan Terminal 
Mangkang. 

Kita memerlukan skema 
kelembagaan baru, yang 
disiapkan dengan analisis 
organisasi serta rencana bisnis. 
Selain itu, skema kerjasama dan 
pembagian kewenangan antara 
pemerintah dan pihak swasta juga 
masih harus diperjelas. Proses 
lelang pun dibutuhkan untuk 
memastikan kualitas pengelola 
yang sesuai dengan biaya dan 
kebutuhan.

Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika Kota Semarang.

BLU-UPTD Kota Semarang, 
Bappeda Kota Semarang, sektor 
usaha.

Inisiatif aksi: 
Pengembangan 
mekanisme pembagian 
kewenangan pemerintah 
dan sektor usaha dalam 
manajemen dan operasi 
BRT.

Nilai ketahanan: 
Reorganisasi BRT akan 
menciptakan struktur 
pengelolaan yang lebih 
efektif dan profesional. 
Kualitas layanan pun 
akan meningkat. Dengan 
begitu, pemerintah bisa 
memenuhi kebutuhan 
akan sistem transportasi 
publik yang baik.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

B1 | Penguatan Manajemen 
Kelembagaan BRT

Program
Pengembangan

Inisiatif
Kunci
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Selain BRT yang dikelola 
oleh Pemerintah Kota, di 
Semarang kita juga memiliki 
angkutan umum yang dikelola 
oleh individu. Selama ini para 
pengelola angkutan umum 
telah memberikan subsidi bagi 
penggunanya, tanpa bergantung 
pada bantuan dari pemerintah. 
Sayangnya, angkutan ini masih 
kurang pengawasan. 

Hadirnya konsorsium angkutan 
umum ini akan mempermudah 
pengawasan sekaligus 
memungkinkan pemerintah 
untuk memberi dukungan. 
Pemerintah bisa memberikan 
subsidi sehingga angkutan feeder 
memiliki jadwal yang lebih baik 
serta tetap menjadi angkutan 
yang nyaman bagi penggunanya. 
Patut untuk dicatat, inisiatif ini 
bisa terlaksana jika kelembagaan 
BRT sudah mandiri dan 
kompeten.

Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika Kota Semarang.

BLU-UPTD Kota Semarang, 
Bappeda Kota Semarang, sektor 
usaha, dan organisasi pemilik 
usaha transportasi umum

Inisiatif aksi: 
Membentuk konsorsium 
angkutan umum untuk 
mengorganisir dan 
mengawasi angkutan 
umum tradisional dan 
mengkoordinasikan 
BRT dengan angkutan 
umum tradisional 
sebagai angkutan feeder 
(pengumpan)

Nilai ketahanan: 
Dengan hadirnya 
konsorsium ini, angkutan 
umum di Semarang akan 
dapat diorganisir dengan 
baik dan menjadi lebih 
aman, modern, serta 
terjangkau. Kualitas 
transportasi umum 
yang lebih baik akan 
membantu masyarakat 
dalam melaksanakan 
aktivitasnya. Hal ini 
bisa mengurangi biaya 
operasional masyarakat. 
Selain itu, konsorsium 
juga bisa mendorong 
partisipasi para 

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

B2 | Pembentukan Konsorsium 
Angkutan Umum

Program
Potensi

Target Kelompok: 
Pengusaha angkutan 
umum

Inisiatif
Kunci

pemangku kepentingan 
lainnya dalam mengelola 
transportasi umum. Para 
anggota konsorsium 
dapat saling berbagai 
pengetahuan dan 
informasi dalam forum ini.
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Isu transportasi di Kota Semarang 
adalah isu regional yang 
berdampak pada area yang 
berbatasan dengan kota ini, 
yaitu Kendal, Demak, Ungaran, 
Semarang dan Purwodadi 
(Kedungsepur). Karena itu, kita 
perlu memiliki forum koordinasi 
regional, sebagai media 
untuk memperlancar diskusi 
dan koordinasi tentang isu 
penyediaan transportasi regional.
 
Salah satu program yang 
akan sangat terbantu dengan 
hadirnya forum koordinasi ini 
adalah program BRT regional 
yang disiapkan oleh Pemerintah 
Provinsi. Untuk mendukung BRT 
regional, BRT yang berada di kota 
pun perlu diintegrasikan dengan 
baik. Dengan forum ini, koordinasi 
bisa dilakukan dengan lancar 
dan konflik dengan transportasi 
umum di masing-masing area pun 
bisa dihindari.

Dinas Perhubungan, Komunikasi 
dan Informatika Kota Semarang, 
Bappeda Kota Semarang, 
Bappeda Provinsi Jawa Tengah.

Pelaku Utama

B3 | Pembentukan Forum 
Koordinasi Transportasi Lintas 
Kedungsepur 

Program
Potensi

Target Kelompok: 
Pemerintah setempat di 
area Kedungsepur, pen-
gusaha angkutan umum, 
dan pengelola angkutan 
umum.
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Kawasan perkotaan terus tumbuh dengan 
pesat. Sayangnya, pertumbuhan ini tidak 
diimbangi dengan hadirnya jaringan 
transportasi publik yang memadai. Selain itu, 
belum ada integrasi yang baik antara pengelola 
lahan dengan jaringan transportasi. Alhasil, 
masih banyak daerah yang tidak terjangkau 
transportasi publik. 

Kita membutuhkan rencana transportasi yang 
terintegrasi dengan tata guna lahan. Bila 
strategi ini bisa diterapkan dengan efektif, 
kita bisa mewujudkan transportasi publik 
yang memiliki biaya terjangkau dan diminati 
pengguna.

Inisiatif Strategi :

MENINGKATKAN INTEGRASI 
TRANSPORTASI TERPADU

C1 | Intensifikasi Pembangunan 
pada Rencana Pusat 
Pertumbuhan

C2 |Penyusunan Masterplan 
Transportasi Regional

C3 | Peningkatan Akses ke Obyek 
Wisata melalui Transportasi 
Publik

C4 |Peningkatan Aksesibilitas ke 
Pusat Pertumbuhan
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Pola pertumbuhan kota, yang 
saat ini bersifat tersebar, harus 
diperbaiki. Pembangunan 
baru harus fokus pada pusat 
pertumbuhan yang telah 
direncanakan sesuai dengan 
rencana tata ruang dan 
mempertimbangkan daerah-
daerah rawan bencana. 
Moratorium untuk penambahan 
ruang pemukiman vertikal 
harus didorong, terutama untuk 
mengurangi penggunaan lahan 
untuk pemukiman baru.

Dengan begini, pelayanan 
transportasi juga bisa difokuskan 
pada koridor-koridor di area 
ini. Anggaran pembangunan 
infrastruktur transportasi juga 
bisa dipangkas. 

Bappeda Kota Semarang dan 
Dinas Tata Kota dan Perumahan 
Kota Semarang.

Digital Globe.

Inisiatif aksi:
Mengarahkan 
pembangunan ke rencana 
pusat pertumbuhan yang 
sesuai dengan tata ruang

Nilai ketahanan: Inisiatif 
ini akan berperan besar 
untuk mengurangi 
kemacetan dan tingkat 
persebaran acak di kota. 
Lebih lanjut, inisiatif 
ini dapat mengurangi 
pembangunan 
infrastruktur, sehingga 
dana yang ada dapat 
dialokasikan ke 
program lain, misalnya 
untuk menyediakan 
transportasi publik 
dengan tarif yang lebih 
terjangkau. Kesejahteraan 
masyarakat dapat 
ditingkatkan, dan biaya 
operasional untuk 
transportasi akan 
berkurang. Pada portret 
yang lebih luas, waktu 
tempuh perjalanan 
yang lebih sedikit 
dapat meningkatkan 
pendapatan masyarakat.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

C1 | Intensifikasi Pembangunan 
pada Rencana Pusat Pertumbuhan

Program
Pengembangan

Inisiatif
Kunci

Target lokasi: Daerah 
rawan abrasi, rawan 
banjir, rawan rob, rawan 
longsor dan kawasan 
penurunan muka tanah.
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Saat ini kita bisa melihat 
bahwa perkembangan Kota 
Semarang bersifat regional. 
Perkembangannya juga 
menjangkau area Kedungsepur, 
sekaligus berdampak besar pada 
aspek transportasi. Sebagian 
masyarakat yang beraktivitas di 
Kota Semarang adalah komuter, 
atau pelaku mobilitas ulang-alik. 
Belum ada layanan transportasi 
publik yang baik untuk 
mendukung para komuter ini. 

Karena itu, masterplan 
pengembangan transportasi 
regional harus dibuat sejalan 
dengan rencana tata ruang dan 
mempertimbangkan pusat-
pusat pertumbuhan baru di area 
Kedungsepur. Rencana utama ini 
juga penting untuk memastikan 
tersedianya infrastruktur yang 
memadai serta layanan yang 
terintegrasi. 

Dinas Perhubungan, Informasi 
dan Komunikasi Kota Semarang, 
Kementerian Perhubungan

Dinas Bina Marga Kota Semarang, 
Dinas Tata Kota dan Perumahan 
Kota Semarang, Pemerintah 
Kedungsepur, sektor usaha, IGES, 
Digital Globe

Inisiatif aksi:
Koordinasi dengan 
pemerintah wilayah 
Kedungsepur dan 
pemerintah provinsi 
untuk menyiapkan 
masterplan

Nilai ketahanan: 
Dengan koordinasi 
yang baik di tingkat 
regional, kita bisa 
membuat rancangan 
utama transportasi 
yang menyediakan 
infrastruktur serta 
layanan yang efektif. 
Penyusunan rancangan 
utama transportasi ini 
juga bisa meningkatkan 
kapasitas para pemangku 
kepentingan. Kinerja 
transportasi yang baik, 
terutama pada skala 
regional, juga akan 
mendorong peningkatan 
sektor ekonomi.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

C2 |Penyusunan Masterplan 
Transportasi Regional

Program
Pengembangan
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Inisiatif ini bertujuan untuk 
mempermudah pergerakan 
masyarakat, khususnya di daerah-
daerah yang belum terlayani 
transportasi publik. antara lain 
dengan sistem angkutan feeder 
yang terintegrasi dengan BRT. 
Hanya patut diperhatikan bahwa 
penyediaan akses harus dilakukan 
dengan seefisien mungkin.

Sektor pariwisata di Kota 
Semarang terus dikembangkan, 
seiring pertumbuhan kota ini 
menjadi kota perdagangan 
dan jasa. Ada beberapa obyek 
wisata yang menjadi primadona 
bagi wisatawan, baik wisatawan 
domestik dan non domestik 
seperti Kota Lama, Wihara Watu 
Gong dan Lawang Sewu. Obyek-
obyek ini bisa digolongkan 
menjadi wisata religi, wisata 
agro, dan wisata budaya. Untuk 
meningkatkan jumlah wisatawan, 
akses menuju tempat-tempat 
wisata ini perlu ditingkatkan. 
Salah satu aksi awal yang bisa 

Dinas Perhubungan dan 
Komunikasi Kota Semarang.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kota Semarang, Dinas Bina Marga 
Kota Semarang, Bappeda Kota 
Semarang, Dinas Tata Kota dan 
Perumahan Kota Semarang, 
sektor usaha.

Inisiatif aksi:
Mengidentifikasi peluang 

alternatif transportasi publik 

meliputi bus pariwisata/bus 

khusus, menyediakan papan 

petunjuk arah menuju obyek 

wisata.

Nilai ketahanan: Akses 

yang lebih mudah ke obyek 

wisata akan menambah 

jumlah wisatawan sekaligus 

meningkatkan perekonomian 

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

C3 | Peningkatan Akses ke Obyek 
Wisata melalui Transportasi Publik

Program
Potensi

Pertumbuhan Kota Semarang 
terus mengarah ke daerah-
daerah pinggiran kota, seperti 
Kecamatan Tembalang dan 
Pedurungan. Pusat pertumbuhan 
organis pun terbentuk secara 
acak dan tersebar. Ini terjadi 
karena harga lahan di pusat 
kota terus meroket. Akhirnya, 
masyarakat pun memilih untuk 
pindah ke pinggiran kota. 
Sayangnya, kondisi ini tidak 
dibarengi oleh aksesibilitas yang 
baik.

Bappeda Kota Semarang 
dan Dinas Perhubungan dan 
Komunikasi Kota Semarang.

Digital Globe.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

C4 |Peningkatan Aksesibilitas ke 
Pusat Pertumbuhan

Program
Pengembangan

dilakukan adalah menyusun rute 
wisata dan mengidentifikasi 
peluang integrasi dengan BRT. 

Inisiatif aksi:
Kajian rute yang 
menghubungkan pusat-
pusat pertumbuhan

Kota Semarang. Selain itu, bila 

transportasi publik yang baik telah 

tersedia, polusi dan kemacetan pun 

bisa dikurangi
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Strategi Pilar 5 Tranparansi 
Informasi 
Publik dan Tata 
Pemerintahan

Semarang akan meningkatkan 
transparansi dalam tata 
pemerintahan untuk meningkatkan 
kualitas program dan kinerjanya
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Tranparansi 
Informasi 
Publik dan Tata 
Pemerintahan

MENGOPTIMALKAN MUSRENBANG 
DALAM PROSES PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN DAERAH

MENINGKATKAN INTEGRASI 
PERENCANAAN DAN 
PENGANGGARAN DAERAH

MENINGKATKAN KOORDINASI ANTAR 
SKPD UNTUK PENGINTEGRASIAN DATA 
DAN PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK

Strategi dan inisiatif 
pada strategi pilar 
transparasi informasi 
dapat menjawab 
tantangan pada 
dimensi strategi dan 
kepemimpinan yang 
menjadi dasar dalam 
proses  menuju 
ketahanan kota

Apa yang bisa Anda 
lakukan?

Cari tahu jadwal dan lokasi 
Musrenbang di daerahmu

Pantau kinerja Pemerintah 
Kota melalui www.
semarangkota.go.id

Kunjungi 
www.100rcsemarang.org 
serta ikuti FB Semarang 
Tangguh dan Twitter 
@resilientsmg

A

B

C
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A

Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) adalah forum perencanaan 
pembangunan yang menggunakan 
pendekatan partisipatif. Musrenbang, 
yang diamanatkan oleh Undang-Undang, 
digelar secara berjenjang mulai dari 
rembug warga di tingkat RW hingga ke 
kelurahan, kecamatan, dan kota. Meski 
demikian, pelaksanaan Musrenbang 
belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat 
dari segi waktu yang masih terlalu 
singkat dan pelibatan masyarakat yang 
belum maksimal.

Inisiatif Strategi :

MENGOPTIMALKAN 
MUSRENBANG DALAM PROSES 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH

A2 | Peningkatan Sistem 
E-Musrenbang 

A1 | Peningkatan Mekanisme Pra-
Musrenbang
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Bappeda Kota Semarang.

RW, Kelurahan, Kecamatan, 
seluruh SKPD di Kota Semarang, 
dan sektor usaha.

Inisiatif aksi: 
Menginformasikan 
visi kota dan proses 
Musrenbang kepada 
masyarakat, mendorong 
pelaksanaan pra-
Musrenbang, 
mendampingi masyarakat 
pra-Musrenbang, 
mengadakan pelatihan 
fasilitator Musrenbang.

Nilai ketahanan: 
Musrenbang yang 
dilaksanakan dengan 
baik dapat meningkatkan 
kualitas program 
pembangunan kota. 
Lalu, hal ini dapat 
meningkatkan kohesi 
sosial dan mendorong 
rasa kepemilikan 
masyarakat melalui 

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Musrenbang, sebagai forum 
penganggaran yang partisipatif, 
memiliki penjadwalan yang kaku 
dan sangat singkat. Musrenbang 
di tingkat rembug warga hingga 
ke kota dilaksanakan hanya dalam 
waktu dua hingga tiga bulan. 
Keterbatasan waktu ini menjadi 
tantangan untuk menyediakan 
layanan Musrenbang yang 
partisipatif dan berkualitas.

Masyarakat perlu mendapatkan 
informasi memadai tentang arah 
pembangunan kota sehingga 
usulan yang disampaikan tak 
hanya berupa daftar keinginan, 
melainkan masukan yang 
mendukung kota berkembang 
secara utuh. Selain itu, aktivitas 
pra-Musrenbang harus 
memastikan keterwakilan 
berbagai elemen masyarakat, 
termasuk kaum minoritas atau 
kaum yang rentan.

Aktivitas pra-Musrenbang juga 
dapat mendukung Musrenbang 
melalui pelaksanaan forum-
forum tambahan. Hal ini bisa 
meningkatkan partisipasi 
masyarakat, termasuk masyarakat 
yang berada di kelompok umur 
lanjut usia, difabel dan berada di 
bawah garis kemiskinan. 

A1 | Peningkatan Mekanisme 
Pra-Musrenbang

Inisiatif
Kunci

Program
Pengembangan

Target Kelompok: 
Masyarakat Kota 
Semarang dan calon 
fasilitator Musrenbang.

peran aktif mereka dalam 
program pembangunan. 
Selain itu, Musrenbang 
juga dapat meningkatkan 
komunikasi antara 
masyarakat dan 
pemerintah, sehingga 
mengurangi potensi konflik 
sosial.

Musrenbang dan pra-Musrenbang 
perlu didukung oleh fasilitator 
yang berkualitas. Bappeda juga 
harus menyiapkan panduan 
penyelenggaraan kegiatan pra-
Musrenbang dan melakukan 
pendampingan secara intensif.  
Dengan begini, Musrenbang di 
setiap wilayah dapat berjalan 
dengan lebih efektif.
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Bappeda Kota Semarang.

Setda Bagian PDE Kota 
Semarang.Inisiatif aksi: 

Perluasan akses informasi 
musrenbang kepada 
masyarakat.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Musrenbang yang baik perlu 
didukung dengan sistem 
informasi elektronik, terutama 
untuk meningkatkan efektifitas 
rekapitulasi dan membuat skala 
prioritas bagi usulan-usulan 
yang diterima. Sayangnya, saat 
ini Musrenbang masih belum 
didukung oleh sistem informasi 
elektronik yang memadai. 
Masyarakat sulit mengakses 
informasi Musrenbang dan 
proses transparansi belum 
tercapai. 

A2 | Peningkatan Sistem E-Musrenbang Program
Pengembangan

Karena itu, inisiatif ini bertujuan 
untuk meningkatkan transparansi 
informasi Musrenbang. Dengan 
begitu, diharapkan masyarakat 
bisa memantau proses 
pembangunan di Kota Semarang. 
Proses pemantauan yang baik 
akan dapat meningkatkan 
efektifitas penggunaan anggaran. 
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PEMBELAJARAN DARI PORTO 
ALEGRE

Pertumbuhan penduduk yang pesat 
menjadi tantangan di Porto Alegre. 
Kebutuhan perumahan yang meningkat 
tajam membuat masyarakat menempati 
setiap sudut yang tersedia di kota, 
bahkan daerah-daerah informal yang 
tidak diperuntukkan sebagai bagi 
kawasan permukiman. Mereka pun hidup 
tanpa infrastruktur yang memadai. Area 
konservasi, yang rawan bencana banjir 
dan longsor, berubah menjadi area 
pemukiman. 

Setidaknya 13,7% masyarakat Porto 
Alegre tinggal di daerah informal. 
Hal ini mempersulit instalasi jaringan 
dasar seperti listrik, air bersih, sanitasi, 
pengangkutan sampah dan transportasi 
publik. 

Selain itu, Porto Alegre juga masih 
memiliki regulasi yang tidak transparan. 
Proses administrasi perkotaan dianggap 
tidak efektif. Dialog antar sektor sulit 
dilakukan, dan masyarakat semakin tak 
percaya akan kinerja pengelola kota. Kerja 
sama antar elemen kota pun sulit terjalin. 

Lalu, dibentuklah sebuah kelompok 
kerja yang beranggotakan para 
pemangku kepentingan dari berbagai 
latar belakang di Porto Alegre. Mereka 
menyusun rencana ketahanan kota yang 

dapat mendiagnosa daerah rawan serta 
memperingatkan masyarakat akan berbagai 
risiko yang mungkin terjadi. 

Salah satu tujuan strategi ketahanan 
kota Porto Alegre adalah untuk memiliki 
pemerintah lokal yang bisa mendorong 
budaya ketahanan dalam seluruh program 
kota. Selain itu, tujuan strategi ketahanan 
kota lainnya adalah untuk memiliki sistem 
penganggaran partisipatif yang berkualitas. 

Porto Alegre kemudian dikenal sebagai 
pelopor sistem penganggaran partisipatif. 
Dengan menerapkan strategi ketahanan 
pada sistem penganggaran, kohesi sosial 
di kota dapat ditingkatkan. Masyarakat pun 
bisa belajar lebih banyak tentang ketahanan 
kota. 

Index Development of Resilience Urbana 
(IDRU) yang diterapkan sebagai model 
manajemen aksi di Porto Alegre pun 
membantu meningkatkan pembangunan 
hingga 10%. 

Semua perubahan positif ini bisa terjadi 
dengan adanya mekanisme yang transparan 
dalam pemantauan program. Transparansi 
ini bisa meningkatkan komunikasi antar 
pemangku kepentingan kota, mengurangi 
kerugian, dan membawa Porto Alegre 
mencapai ketahanan kota.

Sumber: http://100resilientcities.org 



146

SEMARANG TANGGUH

B

Meski proporsi alokasi dari pusat masih 
dominan, APBD dan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kota Semarang terus meningkat. 
Sayangnya, anggaran yang memadai ini 
tidak disertai oleh implementasi program 
yang efektif. Hal ini menunjukkan kelemahan 
pengelolaan sumber daya di Kota Semarang. 
Selain itu, penyerapan anggaran yang kurang 
optimal juga berarti bahwa pelayanan 
masyarakat masih harus diperbaiki. 

Kondisi ini harus segera ditangani, dan 
caranya adalah dengan mendorong integrasi 
perencanaan serta penganggaran. Integrasi 
yang baik antar aparatur dapat meningkatkan 
kualitas kepemimpinan dan kelembagaan di 
Kota Semarang.

Inisiatif Strategi :

MENINGKATKAN INTEGRASI 
PERENCANAAN DAN 
PENGANGGARAN DAERAH

B4 | Peningkatan Penatausahaan, 
Pemonitoran dan Evaluasi 
Anggaran

B3 | Publikasi Rencana dan 
Implementasi Program

B2 | Integrasi Perencanaan dan 
Penganggaran 

B1 | Peningkatan Kapasitas 
Aparatur Perencanaan dan 
Penganggaran Pembangunan 
Daerah
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Badan Keuangan Daerah Kota 
Semarang.

Bappeda Kota Semarang, 
universitas, instansi pelatihan 
pemerintah pusat.

Inisiatif aksi: 
Mengadakan pelatihan, 
pendampingan dan 
evaluasi berkala. Pelatihan 
berkala juga akan 
memberikan motivasi 
tambahan bagi aparat.

Nilai ketahanan: 
Pelatihan berkala mampu 
meningkatkan kapasitas 
aparat dan menyiapkan 
mereka untuk menjadi 
lebih responsif terhadap 
tantangan yang akan 
muncul. Aparatur 
yang berkualitas 
memiliki potensi untuk 
menghasilkan strategi 
yang tepat sasaran, 
berjangka panjang, dan 
terintegrasi.

Target Kelompok: 
Aparatur daerah Kota 
Semarang.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Perencanaan dan penganggaran 
yang baik adalah dasar dari 
semua program. Jenis program 
dan bagaimana program itu 
bisa dilaksanakan dengan 
efektif sangat tergantung 
pada kualitas perencanaan dan 
penganggarannya.

Karena itu, kita harus melakukan 
pelatihan dan pendampingan 
berkala untuk aparatur, khusus 
untuk topik penyusunan. 
Pelatihan ini bisa diselenggarakan 
dengan cara bekerjasama dengan 
berbagai institusi pendidikan 
atau badan diklat di kementerian 
pusat. 

Dengan pelatihan yang baik, 
diharapkan para aparat dapat 
mempelajari pengetahuan baru 
serta menjadi lebih mumpuni 
dalam mengelola proses 
penyiapan penganggaran hingga 
ke tahap evaluasi. Pelatihan dan 
pendampingan yang diberikan 
dapat mencakup pelatihan 
manajerial dan monitoring 
evaluasi. Pelatihan manajerial ini 
penting, sebab aparat tidak hanya 
bekerja secara swakelola namun 
juga bekerja dengan pihak ketiga 
dan masyarakat.

B1 | Peningkatan Kapasitas Aparatur 
Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Daerah

Inisiatif
Kunci

Program
Pengembangan
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Bappeda Kota Semarang.

Setda Bagian Humas Kota 
Semarang, Setda Bagian PDE 
Kota Semarang dan Hysteria.

Inisiatif aksi: 
Penguatan forum Satuan 
Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD), pembangunan 
sistem informasi 
perencanaan dan 
penganggaran berbasis 
media, pengembangan 
portal penyaring masukan 
dan aduan masyarakat.

Nilai ketahanan: Dengan 
koordinasi yang baik, 
kita bisa meningkatkan 
integrasi, mencegah 
tumpang tindih, dan 
memungkinkan terjadinya 
pembagian sumber daya. 
Perencanaan terintegrasi 
yang diimplementasikan 
dengan baik dapat 
menjamin kesejahteraan 
masyarakat, stabilitas 
sosial dan ekonomi, serta 
kualitas lingkungan hidup 
di Kota Semarang.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Untuk memastikan harmonisasi 
penganggaran dan belanja 
daerah, komunikasi internal 
antar SKPD perlu ditingkatkan. 
Proses penyiapan rencana dan 
penganggaran harus memastikan 
keterwakilan SKPD, baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif. 
Koordinasi dalam membuat 
rencana dan alokasi anggaran 
ini bertujuan untuk mencegah 
tumpang tindih kewenangan 
sekaligus mendorong integrasi 
lintas SKPD yang memungkinkan 
resource sharing. Masukan yang 
disampaikan oleh masyarakat 
juga penting, sebagai dasar 
pertimbangan dalam setiap 
perencanaan dan penganggaran 
pembangunan.

Salah satu yang bisa dilakukan 
adalah membuat sistem informasi 
yang terintegrasi. Dengan begitu, 
komunikasi yang baik untuk 
menyelaraskan program-program 
di SKPD dapat dijalin. Yang 
kedua adalah menciptakan sistem 
pengaduan yang mudah diakses. 
Mekanisme sistem pengaduan 
saat ini telah dikembangkan, 
memakai platform partner 

B2 | Integrasi Perencanaan dan 
Penganggaran 

Inisiatif
Kunci

Program
Pengembangan

Ushahidi dan Hysteria. Sistem 
ini bisa diintegrasikan dengan 
sistem informasi Pemerintah Kota 
Semarang.

Target Kelompok: 
SKPD Kota Semarang.
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Bappeda Kota Semarang, Setda 
Bagian Humas Pemerintah Kota 
Semarang.

Inisiatif aksi: 
Pendataan, identifikasi 
dan publikasi informasi 
rencana dan program di 
Kota Semarang.

Pelaku Utama

Warga harus mendapat informasi 
yang memadai tentang alokasi 
pajak yang mereka bayarkan. 
Di sisi lain, transparansi dan 
akuntabilitas yang baik juga akan 
mendorong aparat pemerintah 
untuk terus meningkatkan kinerja 
mereka. 

Untuk mewujudkan hal ini, 
ada beberapa hal yang bisa 
dilakukan. Yang pertama 
adalah menggunakan teknologi 
informasi untuk mempublikasikan 
rencana program tahunan 
dari Pemerintah Kota. Yang 
dipublikasikan bukan hanya 
bentuk programnya, melainkan 
juga dana dan hal-hal mendetail 

B3 | Publikasi Rencana dan 
Implementasi Program

Program
Pengembangan

lainnya. Kemajuan pencapaian 
juga perlu dipublikasikan secara 
berkala, sehingga masyarakat 
dapat terlibat untuk mengawasi 
jalannya program. 

Inisiatif ini memerlukan 
koordinasi antar SKPD. Selain itu, 
terbuka juga kemungkinan untuk 
melibatkan untuk melibatkan 
Platform Partner. 

Inisiatif ini bisa diperluas 
dengan memasukkan program 
kewenangan provinsi dan 
pusat. Tujuannya adalah untuk 
memastikan pengawasan yang 
lebih integral, dan mengurangi 
potensi konflik sosial.

Target Kelompok: 
Masyarakat Kota 
Semarang.
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Bappeda Kota Semarang.

Inisiatif aksi: 
Pengembangan 
mekanisme sanksi yang 
tepat bagi program tidak 
berjalan, pengembangan 
mekanisme pemberian 
penghargaan bagi 
program berprestasi.

Pelaku Utama

Peningkatan pengawasan 
sangatlah penting untuk 
mengawal jalannya penggunaan 
anggaran. Dengan begini, 
program dapat berjalan 
dengan efektif dan Sisa Lebih 
Pembiayaan Anggaran (SILPA) 
bisa dikurangi. 

Saat ini, kita masih memerlukan 
mekanisme sanksi bagi program 
yang tidak berjalan sekaligus 
juga penghargaan untuk 
SKPD berprestasi. Contohnya 
dapat diterapkan pada sektor 
pendidikan. Dalam menjaga 
kualitas SDM, pendidikan 

B4 | Peningkatan Penatausahaan, 
Pemonitoran dan Evaluasi Anggaran

Program
Pengembangan

memegang peranan penting. 
Sayangnya, cukup banyak 
program di sektor ini yang tidak 
berjalan dengan baik.
Bila pengawasan ditingkatkan, 
SKPD dapat lebih selektif dalam 
memilih dan melaksanakan 
program yang telah diajukan 
pada awal tahun anggaran.

Target Kelompok: 
Seluruh SKPD Kota 
Semarang.
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C

Strategi ini lebih difokuskan pada koordinasi 
internal antar SKPD dalam sistem integrasi data, 
serta alur yang baik dalam penyampaian informasi 
supaya mudah diakses oleh masyarakat. Tujuannya 
adalah untuk meningkatkan akses masyarakat 
Kota Semarang akan data dan informasi publik. 
Sebab, seperti kita tahu, informasi publik adalah 
hak masyarakat. Bila masyarakat dapat mengakses 
informasi ini dengan mudah, masyarakat pun akan 
lebih siap dalam menghadapi guncangan dan 
tekanan di kota mereka. 

Salah satu informasi yang paling penting adalah 
informasi proses perizinan. Teknologi informasi 
harus dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi 
tentang hal ini. Dengan informasi yang lengkap, 
para pemohon izin akan lebih mudah menyiapkan 
dan memproses persyaratan mereka. Selain itu, 
informasi yang jelas juga akan meningkatkan 
transparansi publik.

Inisiatif Strategi :

MENINGKATKAN KOORDINASI 
ANTAR SKPD UNTUK 
PENGINTEGRASIAN DATA DAN 
PENYAMPAIAN INFORMASI 
PUBLIK

C1 | Peningkatan Pengelolaan 
Informasi dan Dokumentasi untuk 
Publik  

C2 | Peningkatan Kapasitas 
Perangkat Keras dan Lunak 
Pendukung Teknologi Sistem 
Informasi Daerah

C3 | Pengembangan Sistem 
Informasi Perizinan Daring 
(Online)
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PPID Kota Semarang, universitas.

Seluruh SKPD Kota Semarang, 
perusahaan komunikasi.

Inisiatif aksi: 
Membuat forum 
koordinasi rutin dalam 
pengelolaan bank 
data dan informasi, 
meningkatan kualitas 
prosedur pelaporan dan 
administrasi kota.

Nilai ketahanan: 
Bagi masyarakat 
Kota Semarang, 
transparansi informasi 
dan dokumentasi bisa 
meningkatkan rasa 
kepemilikan kota. Lebih 
lanjut lagi, komunikasi 
antara pemerintah dan 
masyarakat juga dapat 
ditingkatkan. Inisiatif ini 
juga dapat mendorong 
kohesi sosial. Masyarakat 
dapat ikut berpartisipasi 
dalam program-
program yang telah 
direncanakan Pemerintah 
Kota Semarang. Sistem 
transparansi informasi 
juga dapat mendorong 
kepemimpinan 
pemerintah ke arah yang 
lebih baik.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Semarang telah memiliki struktur 
Pejabat Pengelola Informasi 
dan Dokumentasi (PPID) yang 
dikoordinir oleh Setda dan 
melibatkan perwakilan dari 
seluruh SKPD dan Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD). 

PPID ini harus dioptimalkan 
dengan melakukan forum 
atau pertemuan rutin. Selain 
itu, forum ini harus didukung 
dengan menyiapkan mekanisme 
koordinasi yang lebih rinci, 
terutama tentang pengelolaan 
bank data dan alur pengaduan 
masyarakat. Forum ini juga 
harus mendukung PPID sehingga 
informasi dapat disebarkan 
dengan lebih efektif. 

C1 | Peningkatan Pengelolaan 
Informasi dan Dokumentasi untuk 
Publik  

Inisiatif
Kunci

Program
Pengembangan

Target Kelompok: 
Masyarakat Kota 
Semarang.
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STRATEGI PILAR 5 | TRANSPARANSI INFORMASI PUBLIK DAN TATA PEMERINTAHAN 

Setda Bagian Humas Kota 
Semarang, Setda Bagian PDE 
Kota Semarang. 

Universitas, Bappeda Kota 
Semarang, seluruh SKPD.

Inisiatif aksi: 
Meningkatkan kapasitas 
server dan website 
kota, meningkatkan 
keamanan website 
kota, mengintegrasikan 
website kota dengan fitur 
pelaporan.

Nilai ketahanan: 
Memperkuat sistem 
informasi perencanaan 
dan menyiapkannya untuk 
masa depan. Selain itu, 
informasi yang transparan 
yang dihadirkan oleh 
sistem informasi digital 
ini bisa meningkatkan 
kualitas hidup masyarakat 
perkotaan. Contohnya, 
masyarakat dapat dengan 
cepat melaporkan 
kejadian kriminal dan 
melaporkan kerusakan 
lingkungan. Dengan 
begini, kesadaran 
masyarakat pun akan 
meningkat dan mereka 
dapat berperan aktif 
untuk membangun Kota 
Semarang.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Pemerintah Kota Semarang 
sedang gencar mengembangkan 
sistem informasi secara digital. 
Hal ini dilakukan antara lain 
dengan membuat situs (website) 
untuk setiap SKPD yang mudah 
diakses oleh seluruh masyarakat 
Kota Semarang. Kota Semarang 
juga bergerak untuk menjadi 
smart dan cyber city. Walikota 
Semarang juga telah menginisiasi 
sistem pelaporan online.

Sayangnya, beberapa situs 
milik dinas pemerintah ini 
masih mengalami keterbatasan 
kapasitas dan kadang diserang 
oleh peretas. Transisi menuju 
sistem digital ini perlu didukung, 
antara lain dengan meningkatkan 
kapasitas server untuk 
menampung data yang terus 
bertambah. Keamanan situs juga 
harus terus ditingkatkan sehingga 
data yang ada bisa terlindungi 
dengan baik. 

C2 | Peningkatan Kapasitas Perangkat 
Keras dan Lunak Pendukung 
Teknologi Sistem Informasi Daerah

Program
Pengembangan

Target Kelompok: 
Masyarakat Kota 
Semarang.
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SEMARANG TANGGUH

BPPT Kota Semarang.

Bappeda Kota Semarang, P3KM 
Kota Semarang, Digital Globe.

Inisiatif aksi: 
Pengembangan sistem 
perizinan daring (online).

Nilai ketahanan: 
Memperluas peluang 
pengembangan dengan 
menarik lebih banyak 
investor sembari 
menegakkan persyaratan 
untuk mencegah 
konsekuensi negatif dari 
investasi. Pajak dari izin 
dapat meningkatkan 
pendapatan kota. Namun 
ini harus didukung oleh 
peningkatan kapasitas 
dan koordinasi pemangku 
kepentingan dalam 
menyerujui izin dan 
mengikuti rencana 
penggunaan lahan. Upaya 
ini dapat meningkatkan 
kepemimpinan dan 
strategi di Semarang

Target kelompok: 
Masyarakat Kota 
Semarang.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT) telah 
mengembangkan layanan satu 
atap dan menyediakan situs 
yang memuat berbagai informasi 
tentang perizinan. Informasi 
tentang proses perizinan ini harus 
terus disebarluaskan melalui situs, 
media sosial dan media non-
elektronik. 

Sayangnya, saat ini proses 
perizinan belum bisa sepenuhnya 
dilakukan secara daring. 
Hal inilah yang harus perlu 
ditingkatkan kualitasnya. Dengan 
sistem daring, masyarakat bisa 
mengurus perizinan dengan lebih 
mudah dan cepat. Mudahnya 
proses perizinan ini pun akan 
mengundang lebih banyak 
investor ke Kota Semarang.

C3 | Pengembangan Sistem Informasi 
Perizinan Daring (Online)

Inisiatif
Kunci

Program
Potensi
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Strategi Pilar 6 SDM 
Berdaya Saing

Semarang akan 
menghubungkan warganya ke 
keahlian dan pengetahuan baru
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MENYIAPKAN TENAGA KERJA SESUAI 
KEBUTUHAN PASAR

MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS 
PENDIDIKAN ANGKATAN KERJA 

MENINGKATKAN PELAYANAN 
PENDIDIKAN

Strategi dan inisiatif 
pada strategi pilar SDM 
berdaya saing dapat 
menjawab meningkatkan 
kemakmuran dan 
penghidupan masyarakat 
Kota Semarang. Melalui 
hubungan yang  kuat 
antara para pemangku 
kepentingan, dimensi 
kepemimpinan sebagai 
landasan pembangunan 
kota diharapkan dapat
menguat pula

Apa yang bisa Anda 
lakukan?

Terus perbaharui 
pengetahuan Anda dengan 
mengunjungi perpustakaan 
daerah dan Pusat Informasi 
Publik

Pantau jalannya pelayanan 
pendidikan dari Pemerintah 
Kota

Perhatikan sekitar Anda, 
laporkan ke Pemerintah 
Kota jika ada usia wajib 
belajar yang tidak sekolah

A

B

C
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A

Kota Semarang memiliki isu pengangguran yang 
cukup tinggi dibanding angka rata-rata provinsi 
maupun nasional. Salah satu penyebabnya adalah 
kesenjangan keterampilan antara pencari kerja 
dan pekerjaan yang tersedia. Mayoritas pencari 
kerja masih berpendidikan SMA/SMK. Tidak sedikit 
pula pencari kerja yang berpendidikan SD dan 
SMP. Rendahya tingkat pendidikan membuat para 
pencari kerja ini kalah bersaing dengan pencari kerja 
yang berasal dari luar daerah.

Selain itu, Kota Semarang juga mengalami transisi 
ekonomi. Daerah industri mulai bergeser ke 
pinggiran, di luar batas administratif, sementara 
Kota Semarang terus mengembangkan sektor jasa 
dan perdagangan. Tenaga kerja di Kota Semarang 
perlu menyiapkan diri menghadapi transisi ini. Di 
sisi lain, informasi tentang lapangan pekerjaan juga  
harus disebarkan dengan baik.

Inisiatif Strategi :

MENYIAPKAN TENAGA KERJA 
SESUAI KEBUTUHAN PASAR

A1 | Pusat Informasi Karir 

A2 | Penyelarasan Pendidikan dan 
Pelatihan dengan Tren Ekonomi

A3 | Peningkatan Kapasitas 
Masyarakat Lulusan SD & SMP 
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SEMARANG TANGGUH

Dinas Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi Kota Semarang.

Sektor swasta, perguruan tinggi.

Inisiatif aksi: 
Pengembangan platform 
daring yang berisi data 
lapangan pekerjaan, 
pencari kerja dan 
kualifikasinya. 

Nilai ketahanan: Pusat 
informasi karir ini 
menciptakan informasi 
tenaga kerja yang 
terintegrasi, sehingga 
dapat menurunkan 
angka pengangguran. 
Selain itu, inisiatif ini 
juga bisa menurunkan 
angka kriminalitas dan 
dampak negatif lain yang 
secara tidak langsung 
mempengaruhi kondisi 
sosial.

Target Kelompok: 
Pencari kerja.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Penyediaan pusat informasi 
tenaga kerja yang bisa diakses 
dengan mudah oleh masyarakat 
bisa menjadi sarana yang 
baik untuk mempertemukan 
pencari kerja dan pihak yang 
membutuhkan mereka. Untuk 
memastikan inisiatif ini berjalan 
dengan efektif, kita harus 
melakukan pendataan secara 
intensif dan berkala, dan 
bekerjasama dengan para pelaku 
usaha. 

Selain itu, kita harus ingat 
bahwa isu tenaga kerja adalah 
isu regional. Banyak orang yang 
bekerja di Semarang dan tinggal 
di area Kedungsepur, atau 
sebaliknya. Karena itu, pusat 
informasi tenaga kerja ini harus 
menyertakan data penyedia kerja 
di kawasan Kedungsepur.

A1 | Pusat Informasi Karir Inisiatif
Kunci

Program
Pengembangan
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STRATEGI PILAR 6 | SDM BERDAYA SAING 

Lembaga pendidikan dan 
pelatihan Kota Semarang serta 
Dinas Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi Kota Semarang.

Dinas Pendidikan Kota Semarang, 
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
tengah, sektor usaha, universitas, 
Bapermasper KB Kota Semarang, 
LSM, Save The Children

Inisiatif aksi: 
Mengadakan pelatihan 
kompetensi yang 
sesuai kebutuhan 
pasar, memfasilitasi 
konsultasi dunia kerja dan 
pendidikan tinggi bagi 
pelajar SMA/SMK.

Target Kelompok: 
Angkatan kerja, pelajar 
SMA.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Lembaga pendidikan dan 
pelatihan di Kota Semarang perlu 
menyusun topik pembelajaran 
mereka dengan memperhatikan 
peluang lapangan pekerjaan di 
masa depan. Misalnya, mereka 
bisa menggunakan hasil studi 
pasar tenaga kerja atau hasil 
diskusi koordinasi dengan wakil 
dari berbagai sektor ekonomi di 
Kota Semarang. 

Di bidang industri, salah 
satu pelatihan yang harus 
diprioritaskan adalah pelatihan 
hard skill yang sesuai dengan 
kualifikasi industri, di bawah 
koordinasi Dinas Ketenagakerjaan 
dan Transmigrasi.

Selain itu, kita bisa 
memprogramkan berbagai 
konsultasi dan seminar tentang 
karir dan pendidikan tinnggi 
bagi para pelajar SMA. Kegiatan 
semacam ini sebaiknya dihadiri 
oleh perwakilan dari sektor usaha 
dan akademisi, serta dilakukan 
sejak awal tahun ajaran agar para 
pelajar memperoleh gambaran 
mengenai karir yang dapat 
mereka pilih. 

A2 | Penyelarasan Pendidikan dan 
Pelatihan dengan Tren Ekonomi

Program
Potensi
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SEMARANG TANGGUH

Dinas Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi Kota Semarang 
serta Bapermasper KB Kota 
Semarang.

LSM, Save The Children, sektor 
usaha.

Inisiatif aksi: 
Pelatihan keterampilan 
dan pendampingan sesuai 
dengan kebutuhan pasar, 
penyampaian etika kerja.

Target Kelompok: 
Lulusan SD dan SMP.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Tren di Kota Semarang yang 
semakin condong ke sektor 
perdagangan dan jasa menuntut 
adanya tenaga kerja yang 
memiliki keahlian dan kualifikasi 
lebih tinggi. Karena itu, inisiatif 
ini mengutamakan masyarakat 
lulusan SD dan SMP yang tidak 
dapat melanjutkan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi. 
Berdasarkan usia, mereka telah 
masuk dalam kategori angkatan 
kerja aktif. Mereka bisa diberi 
pelatihan-pelatihan yang sesuai 
dengan kualifikasi industri dan 
tren ekonomi yang strategis.

A3 | Peningkatan Kapasitas 
Masyarakat Lulusan SD & SMP 

Program
Pengembangan
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STRATEGI PILAR 6 | SDM BERDAYA SAING 

B

Kualifikasi angkatan kerja di Kota 
Semarang didominasi oleh lulusan SMA.
Proporsi yang cukup signifikan juga 
terdapat pada lulusan SD dan SMA. 
Sementara itu, jumlah warga Kota 
Semarang yang mengenyam pendidikan 
tinggi, baik sarjana dan diploma, masih 
rendah. Karena itu, kualitas pendidikan 
masyarakat perlu ditingkatkan 
agar masyarakat menjadi bisa lebih 
mengembangkan diri. Inisiatif untuk 
peningkatan kualitas ini difokuskan pada 
para pelajar dan warga usia dewasa 
yang belum mendapat pendidikan 
menengah.

Inisiatif Strategi :

MENDORONG PENINGKATAN 
KUALITAS PENDIDIKAN 
ANGKATAN KERJA 

B1 | Pengadaan Beasiswa dan 
Penyebarluasan Informasi 
Beasiswa
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SEMARANG TANGGUH

Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Setda bagian PDE Kota 
Semarang, lembaga penyedia 
beasiswa, universitas, sektor 
usaha, Kementerian Penelitian, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 
sektor industri dan komersial.

Inisiatif aksi: 
Pengembangan sistem 
database beasiswa, 
pembuatan seminar 
tentang beasiswa, 
pengembangan sistem 
beasiswa langsung 
(contoh: program orang 
tua asuh).

Nilai ketahanan: 
Pelajar-pelajar dari 
berbagai latar belakang 
berbeda akan memiliki 
lebih banyak kesempatan 
untuk mengembangkan 
diri. Selain itu, akses 
pendidikan yang baik 
dapat meningkatkan 
partisipasi elemen kota 
yang lebih luas dalam 
membangun ketahanan 
kota.

Target Kelompok: 
Pelajar SMA.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Melalui program-program seperti 
BOS (Bantuan Operasional 
Sekolah) dan beasiswa, dinas 
pendidikan terus membantu 
Masyarakan Berpenghasilan 
Rendah (MBR) untuk mendapat 
pendidikan yang lebih baik. 
Selain itu, beasiswa untuk 
tingkat perguruan tinggi juga 
cukup banyak tersedia, baik 
dari pemerintah, perusahaan 
swasta, maupun lembaga donor. 
Informasi ini harus disebarkan 
kepada para pelajar SMA sejak 
tahun-tahun awal sehingga 
mereka bisa menyiapkan diri. 

Inisiatif ini mencoba 
mengembangkan bantuan dan 
fokus pada MBR yang berada di 
usia sekolah dan memiliki prestasi 
yang baik. Proses seleksi perlu 
disampaikan secara luas dan 
transparan untuk memastikan 
pemberian beasiswa dapat tepat 
sasaran. Pemberian beasiswa 
juga perlu didukung dengan 
pengawasan dan evaluasi yang 
terpadu.

B1 | Pengadaan Beasiswa dan 
Penyebarluasan Informasi Beasiswa

Inisiatif
Kunci

Program
Pengembangan
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STRATEGI PILAR 6 | SDM BERDAYA SAING 

C

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
dapat diukur dari kualitas pendidikannya. 
Tenaga kerja yang produktif dan 
berkualitas diperoleh melalui sistem 
pendidikan yang baik. Di Kota Semarang, 
mayoritas masyarakatnya masih 
berpendidikan SMA atau di bawahnya. 
Hal ini menunjukkan bahwa kita masih 
membutuhkan peningkatan kualitas 
pendidikan. Pendidikan ini tak hanya 
bisa diperoleh melalui sistem formal, 
namun juga dari sistem non-formal (luar 
sekolah). Dengan begini, masyarakat 
yang tidak dapat mengakses sekolah 
formal juga bisa meningkatkan kapasitas 
mereka.

Inisiatif Strategi :

MENINGKATKAN PELAYANAN 
PENDIDIKAN

C1 | Pengembangan Pelayanan 
Pendidikan Lanjut untuk Semua 
Umur
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SEMARANG TANGGUH

Dinas Pendidikan Kota Semarang, 
universitas.

Kantor Perpustakaan Kota 
Semarang, Kelurahan dan 
Kecamatan di Kota Semarang.

Inisiatif aksi: 
Pembangunan “rumah 
pintar” dan perpustakaan, 
pendampingan 
masyarakat oleh pelajar 
dan relawan.

Nilai ketahanan: Distribusi 
layanan pendidikan 
untuk semua umur 
dapat mendorong 
masyarakat untuk selalu 
mengembangkan diri dan 
meningkatkan kapasitas 
mereka. Manfaat lain yang 
diperoleh melalui inisiatif 
ini adalah adanya kohesi 
sosial, dengan adanya 
fasilitas ini di tingkat 
kampung atau kelurahan

Target Kelompok: 
Masyarakat kelurahan 
dan kecamatan di Kota 
Semarang.

Pelaku Utama

Pelaku Pendukung

Dengan hadirnya fasilitas seperti 
“rumah pintar” dan perpustakaan, 
masyarakat dapat mengakses 
informasi dengan lebih mudah. 
Fasilitas seperti ini juga bisa 
mendorong budaya membaca. 
Fasilitas seperti ini bisa dibangun 
dengan cara bekerjasama 
dengan Pemerintah Kota, sektor 
usaha, dan komunitas lokal. Bila 
pengelolaannya dikoordinir dalam 
skala kota, koleksi buku pun bisa 
dirotasi. 

Selain itu, masyarakat harus 
terus didampingi oleh pelajar 
dan relawan. Pendampingan ini 
dilakukan untuk memudahkan 
masyarakat untuk meningkatkan 
kapasitas mereka. 

C1 | Pengembangan Pelayanan 
Pendidikan Lanjut untuk Semua Umur

Inisiatif
Kunci

Program
Pengembangan
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MEWUJUDKAN 
KOTA TANGGUH

Dokumen ini adalah rencana awal yang 
bertujuan untuk memperkuat ketahanan 
kota. Hal ini sejalan dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah dan 
Jangka Panjang Kota Semarang. Strategi 
ketahanan kota akan memperkaya upaya 
kota dalam membangun ketahanan 
dengan menciptakan beragam manfaat 
yang diperoleh dari pelaksanakan setiap 
inisiatif. 

Strategi ketahanan kota ini adalah upaya 
membangun Semarang yang lebih baik. 
Tantangan-tantangan yang teridentifikasi 
di Kota Semarang diperoleh dari proses 
inklusif, dengan menangkap perhatian 
dan aspirasi para pemangku kepentingan 
kota. Dunia terus berkembang dengan 
berbagai tantangannya, sehingga apabila 

upaya “business as usual” diterapkan, 
Kota Semarang tidak akan bisa mengikuti 
perkembangan. 

Kami akan berupaya memenuhi kebutuhan 
air dan energi secara berkelanjutan, 
menciptakan iklim usaha untuk peluang 
baru, meningkatkan kesiapsiagaan bencana 
dan wabah penyakit, mengintegrasikan 
sistem mobilitas, meningkatkan transparansi 
informasi publik dan tata kelola, serta 
meningkatkan kapasitas sumber daya 
manusia. Sehingga, Semarang diharapkan 
bisa memberi perlindungan yang layak bagi 
masyarakat, memiliki mobilitas yang efisien, 
dan mempunyai kapasitas masyarakat yang 
unggul.

Semarang masih menghadapi berbagai tantangan perkotaan 
dalam upayanya untuk mencapai kota yang tangguh. 
Kunci untuk memperkuat ketahanan kota adalah dengan 
meningkatkan kapasitas masyarakatnya. Upaya ini tidak 
akan berhasil tanpa partisipasi semua pihak.
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MEWUJUDKAN KOTA TANGGUH

RENCANA AKSI

Dalam proses pelaksanaannya, CRO 
bersama dengan kelompok kerja 
ketahanan kota dapat menginisiasi 
pelaksanaan inisiatif. Dalam beberapa 
bulan ke depan, rencana aksi yang lebih 
rinci juga harus disiapkan. Di samping itu, 
penyusunan kerangka kerja sama dengan 
mitra kota yang potensial dapat dimulai. 
Selama proses penyusunan strategi, 
daftar awal mengenai Platform Partner 
yang berpotensi untuk bekerja sama 
dengan Kota Semarang, telah disusun 
untuk setiap strategi pilar. Lingkup kerja 
yang  lebih detil akan disusun, diawali 
dengan lokakarya bertema pilar “Peluang 
Ekonomi Baru” yang paling lambat akan 
dilaksanakan pada akhir 2016.

Mekanisme pemantauan dan evaluasi juga 
perlu disusun dengan didampingi oleh 
Komite Pengarah Ketahanan. Dengan 
mempertimbangkan penilaian ketahanan 
dan studi diagnostik yang dilaksanakan 
pada tahap penilaian awal ketahanan 
kota, kerangka “bluewheel” ketahanan 
kota dapat dijadikan metode pemantauan 
dasar untuk menilai status ketahanan Kota 

Semarang. Hal ini bisa menjadi dasar bagi 
intervensi yang diperlukan di masa depan 
dalam membangun ketahanan kota. Selain 
itu, mekanisme ini juga bisa menjadi dasar 
dalam proses pembaharuan dokumen 
yang perlu dilakukan secara rutin. 
Pembaharuan dokumen direncanakan 
dengan menyesuaikan periode RPJM 
setiap 5 tahun sekali, sama halnya dengan 
dokumen Strategi Ketahanan Kota 
yang ada saat ini. Dokumen strategi ini 
diharapkan memiliki kesempatan untuk 
dapat sejalan dan melengkapi program-
program pembangunan di Kota Semarang.

BERGERAK BERSAMA MENUJU 
KOTA TANGGUH

Ide dan inisiatif dalam strategi ini 
diharapkan dapat menginspirasi 
pemerintah kota, masyarakat, sektor 
usaha dan elemen-elemen lainnya di Kota 
Semarang untuk menghadapi tantangan 
perkotaan dan berpartisipasi dalam 
mewujudkan kota tangguh.

Mari berkontribusi membangun Semarang 
Tangguh!
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SEMARANG TANGGUH

KOMITE KETAHANAN 
KOTA

Adi Tri Hananto – Sekretaris Daerah

Ayu Entys – Asisten Perekonomian, 

Lingkungan, dan Kesejahteraan 

Rakyat

Bambang Haryono – Kepala 

BAPPEDA Kota

Budi Prakosa – Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan

Dr. M. Agung Wibowo – Dekan 

Fakultas Teknik UNDIP

Sucahyo Kuswirantono – BAPPEDA 

Kota

Suhardjono – Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah

Akhmad Khaerudin  - Hysteria

Teguh Kismarjanto  – Ketua Klaster 

Pariwisata

Dr. Adi Ekopriyono. – Suara Merdeka

Wibowo HS - PLN

Nanang Agus K.  – Bank Jateng 

Cabang Semarang

Dwi Arti Handayani – BAPPEDA Kota

TIM KERJA

Gunawan Wicaksono - BADAN 

LINGKUNGAN HIDUP

Jawoto Sih Setyono - UNDIP

Rukuh Setiadi  - UNDIP

Safrinal Sofaniadi – BAPPEDA Kota

KELOMPOK KERJA 
KETAHANAN KOTA

Sri Hartono - BAPPEDA

Saiful Anam - PDAM

M. Irwansyah – Dinas Tata Kota dan 

Permukiman

Pujo Karyadi – Dinas Pertanian

Ali Rosyidi – Dinas Kesehatan

Adi Jatmiko – Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan

Indra Hanafi – Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan

Murni Ediati – Dinas Bina Marga

Joko Hartono – Badan 

Kesbangpolinmas

Dr. Lilin Budiati – Badan Diklat 

Provinsi Jawa Tengah

Mardwi Rahdriawan – Jurusan 

Perencanaan Wilayah dan Kota, 

UNDIP

Dr. Prihadi Nugroho - Jurusan 

Perencanaan Wilayah dan Kota, 

UNDIP

Moh. Muktiali - Jurusan Perencanaan 

Wilayah dan Kota, UNDIP

Anang Wahyu Sejati – Jurusan 

Perencanaan Wilayah dan Kota, 

UNDIP

Nana Kariada TM – LP2M UNNES

Untoro Nugroho – Jurusan Teknik 

Sipil, UNNES

Bintang Septiarani – Yayasan BINTARI

Dini Inayati - PATTIRO

Wahyuni Lasniah - PATTIRO

M. Edi Waluyo – Unsur Pengarah 

BPBD Provinsi Jawa Tengah

KELOMPOK KERJA – 
ADAPTASI PERUBAHAN 
IKLIM

DEWAN PERTIMBANGAN 
PEMBANGUNAN KOTA 
(DP2K)

PARA KONTRIBUTOR DALAM 
KEGIATAN LOKAKARYA 
100RC-SEMARANG

PARA PENGGUNA SOSIAL 
MEDIA YANG TELAH 
MEMBERIKAN MASUKAN 
BAGI TIM 100RC-SEMARANG

PARA PEMENANG DAN 
PESERTA LOMBA BLOG DAN 
TWITTER YANG DIADAKAN 
OLEH TIM 100RC-SEMARANG

MASYARAKAT KOTA 
SEMARANG YANG TIDAK 
BISA DISEBUTKAN SATU 
PERSATU

100 RESILIENT CITIES

Bryna Lipper

Maxwell Young

Paul Nelson

Lauren Sorkin

Amy Armstrong

Horng Dar Lim

Katya Sienkiewicz

Smita Rawoot

Alan Zhuang

PENGHARGAAN
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CHIEF RESILIENCE 
OFFICERS

Purnomo Dwi Sasongko – Chief 

Resilience Officer

Dr. Ing Wiwandari Handayani – 

Koordinator Teknis

M. Luthfi Eko Nugroho – Staff Teknis

Mega Anggraeni – Manajer 

Komunikasi

MITRA STRATEGIS, 
MERCY CORPS INDONESIA

Aniessa Delima Sari 

Lusia Nini Purwajati 

Aurora Dias Lokita 

Hardiyanto 

ASISTEN

Anggieta Dwi Septiani

Restu Sita Harsiwi

Nisakhaira Rahmaningtyas

Sri Febriharjati

Tya Dewi Pamungkas

Elrizky Jazwan

Indra Jumanta

Pahlawarni Girsang

Ilman Naafi’a

M. Bugi Ardhityo

PENYUNTING DAN 
PENERJEMAH

Cynthia Ratih Susilo

Ami Dwi Nidya

Ariyantri Eddy Tarman

DESAIN
Muhammad Fatchurofi

FOTO
Randry Tama

Aditya Pradana Putra





RINGKASAN INISIATIF 
KETAHANAN 
KOTA SEMARANG

LAMPIRAN 



No Inisiatif Pelaksana Utama Status  Tipe Jangka 
Waktu  

Pilar 1. Air dan Energi Berkelanjutan 

Strategi A. Mengembangkan dan mengoptimalkan pengelolaan air baku 

A1 

Pengawasan dan 
penindakan terhadap 
pelanggaran 
pencemaran sungai 

- BLH Kota 
Semarang 

- Dinas PSDA & 
ESDM Kot 
Semarang 

Program 
Pengembangan Kunci Pendek 

A2 

Konservasi daerah 
aliran sungai, 
tangkapan air dan 
sumber air baku 

- BLH Kota 
Semarang 

- Dinas Pertanian 
Kota Semarang 

Program 
Pengembangan Kunci   

A3 

Advokasi dan 
koordinasi dengan 
pemerintah provinsi, 
pusat dan wilayah 
sekitar 

Dinas PSDA/ESDM 
Kota Semarang 

Program 
Pengembangan 

Pendukung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



No Inisiatif Pelaksana Utama Status  Tipe Jangka 
Waktu  

Strategi B. Mendorong inovasi dalam penyediaan air 

B1 Peningkatan skala 
pemanenan air hujan 

- BLH Kota 
Semarang 

- Dinas PSDA & 
ESDM Kota 
Semarang 

- DTKP Kota 
Semarang 

Program 
Pengembangan 

Kunci Pendek 

B2 
Optimalisasi 
penggunaan air 
permukaan 

PDAM Tirta Moedal 
Kota Semarang 

Program 
Berjalan Kunci Menengah 

B3 
Pengembangan 
teknologi grey water 
recycle  

- BLH Kota 
Semarang 

- PSDA/ESDM 
Kota Semarang 

- PDAM Tirta 
Moedal Kota 
Semarangg 

- DTKP Kota 
Semarang 

- Penyedia air 
swasta 

- pengembang 
kawasan 
perumahan 

Program 
Pengembangan Pendukung   



No Inisiatif Pelaksana Utama Status  Tipe Jangka 
Waktu  

B4 
Pengkajian kelayakan 
teknologi desalinasi 
air laut 

- PSDA/ESDM 
Kota Semarang 

- PDAM Tirta 
Moedal 

Program 
Potensi 

Pendukung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Strategi C. Mendorong perilaku hemat energi 

C1 Kampanye perilaku 
hemat energi 

- Pemkot 
Semarang 

- Sektor usaha 
- LSM 
- Universitas 

Program 
Pengembangan 

Kunci Pendek 

C2 
Peningkatan skala 
pemanfaatan sampah 
menjadi energi 

- BLH Kota 
Semarang 

- Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan 
Kota Semarang 

- Penyedia energi 
swasta 

- LSM 
- Universitas 

Program 
Berjalan 

Kunci 

 
 
 
 
 
 
 
 

Menengah 
 
 
 
 
 
 

 
 



No Inisiatif Pelaksana Utama Status  Tipe Jangka 
Waktu  

Pilar 2. Peluang Ekonomi Baru 

Strategi A. Mendorong kewirausahaan lokal dalam mewujudkan usaha perdagangan dan jasa 
yang berdaya saing 

A1 
Peningkatan 
kapasitas UMKM dan 
ekonomi kreatif  

- Dinas Koperasi 
dan UMKM 

- KADIN 

Program 
Pengembangan 

Kunci Menengah 

A2 
Pengembangan 
pusat informasi dan 
jual beli produk 

- Dinas Koperasi 
dan UMKM 

- FEDEP 
- Sektor usaha 
- KADIN 

Program 
Pengembangan 

Pendukung   

A3 
Pengembangan E-
commerce dan E-
business 

- Dinas Koperasi 
dan UMKM 

- FEDEP 
- KADIN 
- Lembaga 

Keuangan 

Program 
Potensi Pendukung   



No Inisiatif Pelaksana Utama Status  Tipe Jangka 
Waktu  

A4 

Peningkatan 
Partisipasi jaminan 
sosial 
ketenagakerjaan 

Dinas 
Ketenagakerjaan 
dan transmigrasi 

Program 
Pengembangan Pendukung   

A5 

Peningkatan 
kapasitas dan 
pengelolaan sektor 
informal 

- Dinas Koperasi 
dan UMKM 

- Dinas Pasar 
- Sektor usaha 
- Lembaga 

Keuangan 

Program 
Pengembangan 

Pendukung   

A6 Pengubahan citra 
pasar tradisional 

Dinas Pasar Program 
Pengembangan 

Pendukung   

Strategi B. Mengembangkan jenis-jenis usaha inovatif yang ramah lingkungan dan bernilai sosial 

B1 
Pengembangan 
urban farming 

- Dinas Pertanian 
- Perusahaan 

pertanian 
- Universitas 
- LSM 

Potensi Kunci Menengah 

B2 
Pengembangan 
ekowisata dan 
eduwisata 

- Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan 

- Perusahaan 
Pariwisata 

- LSM 

Program 
Pengembangan 

Kunci Menengah 



No Inisiatif Pelaksana Utama Status  Tipe Jangka 
Waktu  

B3 

Peningkatan 
partisipasi 
masyarakat dalam 
pengelolaan sampah 

- BLH 
- LSM 
- Universitas 

Program 
Pengembangan 

Pendukung   

Strategi C. Mendorong penguatan kerjasama ABCG (Academic-Business-Community-
Government) dalam penciptaan lapangan kerja 

C1 
Koordinasi ABCG 
untuk penciptaan 
lapangan kerja 

- BAPPEDA 
- FEDEP 
- Sektor Usaha 

Program 
Pengembangan Kunci Pendek 

Pilar 3. Kesiapsiagaan Bencana dan Wabah Penyakit 

Strategi A. Mengembangkan Teknologi Tepat guna Untuk Mengendalikan Bencana dan Wabah 
Penyakit 

A1 

Pengembangan 
informasi daerah 
rawan bencana bagi 
publik 

- BPBD 
- DTKP 
- Digital Globe 

Program 
Pengembangan 

Kunci Pendek 



No Inisiatif Pelaksana Utama Status  Tipe Jangka 
Waktu  

A2 
Pengembangan 
teknologi 
pengendalian DBD 

Dinas Kesehatan 
Program 

Pengembangan Pendukung Pendek 

A3 
Pengembangan 
teknologi dalam 
menghadapi bencana 

- BPBD 
- PSDA/ESDM 
- BAPPEDA 
- sektor usaha 
- Universitas 
- BLH 

Program 
Pengembangan 

Pendukung   

Strategi B. Meningkatkan peran dan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan 
bencana dan wabah penyakit 

B1 

Pembentukan 
Kelompok Siaga 
Bencana (KSB) di 
seluruh kelurahan 
rawan bencana 

BPBD Program 
Pengembangan 

Kunci Pendek 

B2 
Peningkatan 
pengelolaan sanitasi 
perkotaan  

Dinas Kebersihan 
dan Pertamanan 

Program 
Pengembangan 

Kunci Menengah 



No Inisiatif Pelaksana Utama Status  Tipe Jangka 
Waktu  

B3 

Peningkatan 
kapasitas pemangku 
kepentingan dalam 
menghadapi bencana 
dan wabah penyakit 

- BPBD 
- Dinas Kesehatan 
- Universitas 
- LSM 

Program 
Pengembangan 

Pendukung   

Strategi C. Meningkatkan koordinasi dalam pencegahan bencana 

C1 
Penyusunan rencana 
kontijensi secara 
partisipatif 

BPBD Potensi Kunci Panjang 

Pilar 4. Mobilitas Terpadu 
Strategi A. Mendorong perubahan perilaku dari moda transportasi privat ke moda transportasi 

publik 

A1 
Pengoptimalan 
integrasi antar moda  

Dinas 
Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika  

Program 
Pengembangan Kunci   

A2 
Perluasan koridor 
BRT dan angkutan 
feeder 

Dinas 
Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika  

Program 
Berjalan Kunci   



No Inisiatif Pelaksana Utama Status  Tipe Jangka 
Waktu  

A3 
Penyiapan Mass 
Rapid Transit (MRT) 
dan Alternatifnya 

Dinas 
Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika  

Program 
Pengembangan Pendukung   

A4 
Penyediaan bus 
sekolah yang integral 
dengan BRT  

- Dinas 
Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika  

- Dinas Pendidikan 
- Save The 

Children 
(kolaborasi 
dengan Future 
Cities Laboratory 
– ETH Singapore 
Centre 

Program 
Pengembangan 

Pendukung   

A5 

Optimalisasi fasilitas 
transportasi publik 
yang ramah bagi 
difabel dan 
lingkungan 

- Dinas 
Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika  

- IGES 

Program 
Pengembangan 

Pendukung   

A6 
Optimalisasi 
penggunaan trotoar 
dan jalur sepeda  

- Dinas Bina Marga 
- Dinas 

Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika  

Program 
Pengembangan Pendukung   



No Inisiatif Pelaksana Utama Status  Tipe Jangka 
Waktu  

Strategi B. Meningkatkan koordinasi dan kualitas manajemen kelembagaan transportasi publik 

B1 
Penguatan 
manajemen 
kelembagaan BRT 

Dinas 
Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika  

Program 
Pengembangan 

Kunci   

B2 
Pembentukan 
konsorsium angkutan 
umum 

Dinas 
Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika  

Potensi Kunci   

B3 

Pembentukan forum 
koordinasi 
transportasi lintas 
Kedungsepur 

- Dinas 
Perhubungan 
dan Komunikasi 

- Bappeda 
- Bappeda Provinsi 

Jawa Tengah 

Potensi Pendukung   

Strategi C. Meningkatkan integrasi transportasi terpadu 

C1 

Intensifikasi 
pembangunan pada 
rencana pusat 
pertumbuhan  

- Bappeda 
- Dinas Tata kota 

dan Perumahan 
- Digital Globe 

Program 
Pengembangan 

Kunci   

C2 
Penyusunan 
masterplan 
transportasi regional 

- Dinas 
Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika 

- Kementrian 
Perhubungan  

- IGES 
- Digital Globe 

Program 
Pengembangan 

Pendukung   



No Inisiatif Pelaksana Utama Status  Tipe Jangka 
Waktu  

C3 
Peningkatan akses ke 
Obyek wisata melalui 
transportasi publik 

Dinas 
Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika  

Potensi Pendukung   

C4 
Peningkatan 
aksesibilitas ke pusat 
pertumbuhan 

- Bappeda 
- Dinas 

Perhubungan, 
Komunikasi dan 
Informatika 

- Digital Globe 

Program 
Pengembangan 

Pendukung   

Pilar 5. Transparansi Informasi Publik dan Tata Pemerintahan  

Strategi A. Mengoptimalkan musrenbang dalam proses perencanaan pembangunan daerah 

A1 
Peningkatan 
mekanisme Pra-
Musrenbang 

Bappeda 
Program 

Pengembangan Kunci   

A2 Peningkatan sistem 
e-musrenbang 

Bappeda Program 
Pengembangan 

Pendukung 

  
 
 
 
 

 



No Inisiatif Pelaksana Utama Status  Tipe Jangka 
Waktu  

Strategi B. Meningkatkan integrasi perencanaan dan penganggaran daerah 

B1 

Peningkatan 
kapasitas aparatur 
perencanaan dan 
penganggaran 
pembangunan 
daerah 

BKD 
Program 

Pengembangan Kunci   

B2 
Integrasi 
perencanaan dan 
penganggaran 

Bappeda 
Program 

Pengembangan Kunci 
  
 

B3 
Publikasi rencana 
dan implementasi 
program 

- Bappeda 
- Setda bagian 

humas 

Program 
Pengembangan 

Pendukung 

  
 
 
 
 
 
 
 

B4 

Peningkatan 
penatausahaan, 
monitoring dan 
evaluasi anggaran 

Bappeda Program 
Pengembangan 

Pendukung 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



No Inisiatif Pelaksana Utama Status  Tipe Jangka 
Waktu  

Strategi C. Meningkatkan koordinasi antar SKPD untuk pengintegrasian data dan penyampaian 
informasi publik  

C1 

Peningkatan 
pengelolaan 
informasi dan 
dokumentasi untuk 
publik 

- PPID 
- Universitas 

Program 
Pengembangan Kunci   

C2 

Peningkatan 
kapasitas perangkat 
keras dan lunak 
pendukung teknologi 
sistem informasi 
daerah 

- Setda bagian 
Humas 

- Setda bagian 
PDE 

Program 
Pengembangan 

Pendukung   

C3 
Pengembangan 
sistem perijinan 
daring (online) 

- BPPT 
- Digital Globe 

Program 
Potensi 

Kunci   

Pilar 6. SDM Berdaya Saing  

Strategi A. Menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar 

A1 Pusat informasi karir 
Dinas 
Ketenagakerjaan 
dan Transmigrasi 

Program 
Pengembangan Kunci   



No Inisiatif Pelaksana Utama Status  Tipe Jangka 
Waktu  

A2 

Penyelarasan 
pendidikan dan 
pelatihan dengan 
tren ekonomi 

- Lembaga 
pendidikan dan 
pelatihan 

- Dinas 
Ketenagakerjaan 
dan Transmigrasi 

- Save The 
Children  

Program 
Potensi Pendukung   

A3 
Peningkatan 
kapasitas masyarakat  
lulusan SD dan SMP 

- Dinas 
Ketenagakerjaan 
dan transmigrasi 

- Bapermasper kb 
- Save The 

Children  

Program 
Pengembangan 

Pendukung   

Strategi B. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan angkatan kerja 

B1 
Pengadaan beasiswa 
dan penyebarluasan 
informasi beasiswa 

Dinas Pendidikan Program 
Pengembangan 

Kunci   



No Inisiatif Pelaksana Utama Status  Tipe Jangka 
Waktu  

Strategi C. Meningkatkan pelayanan pendidikan 

C1 

Pengembangan 
pelayanan 
pendidikan lanjut 
untuk semua umur 

- Dinas Pendidikan 
- Universitas 

Program 
Pengembangan Kunci   

 


