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RINGKASAN

Kota Semarang menghadapi berbagai tantangan
terkait air yang saling berhubungan antara satu
dengan lainnya. Urbanisasi dan perubahan iklim
meningkatkan ancaman terjadinya banjir tidak
hanya di kawasan pesisir (Semarang bawah)
tetapi juga di kawasan perbukitan (Semarang
atas). Ekstraksi air tanah jangka panjang juga
menyebabkan penurunan muka tanah dan
menguras ketersediaan air yang ada.
Saat ini, beragam upaya telah dilakukan untuk
mengatasi bahaya langsung yang mungkin
muncul, antara lain melalui pembangunan
polder, tanggul laut, dan normalisasi kanal
(sungai) agar pembuangan air menjadi optimal.
Meskipun upaya-upaya tersebut dianggap berhasil
mengatasi banjir, namun belum dapat mengatasi
kelangkaan air (kekeringan) dan penurunan muka
tanah, dimana kedua isu ini akan terus muncul
dan bahkan menjadi lebih parah jika tidak segera
ditangani. Oleh karena itu, hal selanjutnya yang
perlu diperhatikan adalah tidak hanya terfokus
pada upaya penanganan banjir, namun juga
bagaimana air yang berlimpah yang tersedia dapat
dimanfaatkan seoptimal mungkin.
Kita perlu memastikan ketersediaan dan
kapasitas penyimpanan air. Kita juga perlu
meningkatkan ketangguhan terhadap banjir pada
skala yang lebih kecil (lokal) melalui upaya-upaya
yang terdesentralisasi yang dapat dilakukan oleh
masyarakat, serta memperkuat jaringan yang
telah terbangun.
Peluang-peluang pengoptimalan daerah aliran
sungai dari hulu ke hilir telah dilakukan dan telah
merubah pandangan terhadap air dari sebuah
ancaman menjadi sesuatu yang bermanfaat
dan memberikan banyak peluang. Dengan
menambahkan konsep ‘cascading’ (mengalirkan
air dari atas ke bawah) pada sistem pengelolaan
air saat ini, serangkaian elemen konsep
penyimpanan dan pemanfaatan air dibuat dengan
saling melengkapi dan melalui pendekatan yang
sinergis. Dengan demikian, tercipta pergeseran
paradigma dari “semua air mengalir keluar”
menjadi “tidak setetes pun air hilang ”.
Kami telah mendefinisikan lima konsep. Tiga
konsep diantaranya telah dikembangkan lebih
lanjut sebagai bagian dari kolaborasi dan
pendekatan komprehensif dengan tim ‘One
Resilient Semarang’.
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Air - LEBIH dari pada minyak di
abad ke 21!
Air telah menjadi “minyak di abad ke-21”. Barang
langka di banyak tempat, namun pada saat
yang sama, ketersediaannya juga berlimpah, di
tempat lain atau bahkan di tempat yang sama.
Tidak seperti minyak, manusia tergantung pada
air bersih untuk bertahan hidup. Tubuh kita
terdiri atas lebih dari 50% air. Tidak ada air bersih
artinya berisiko langsung terhadap kesehatan,
kekurangan makanan, penyakit dan kemiskinan.
Di Asia Tenggara tantangan terkait dengan air
ini lebih besar dari pada di tempat lain. Iklim
alaminya dikenal dengan curah hujan yang
sangat besar yang selanjutnya diikuti kekeringan
yang mengarah pada pasokan air permukaan
yang relatif kurang stabil. Perubahan iklim tidak
merubah hal ini tetapi cenderung meningkatkan
kemungkinan perubahan cuaca yang lebih
ekstrim.
Asia Tenggara mengalami urbanisasi yang cepat.
Aglomerasi kota-kota besar dapat ditemukan di
kawasan ini dimana puluhan atau bahkan ratusan
juta penduduk tinggal, terkonsentrasi di daerah
yang relatif kecil. Sebagian besar aglomerasi
perkotaan ini berada di daerah pesisir/dataran
rendah sehingga sangat rentan terhadap kenaikan
permukaan laut akibat dari perubahan iklim.
Daerah perkotaan ini membutuhkan air – banyak
air. Kurangnya penyediaan air dari sistem sungai
membuat penduduk perkotaan sering beralih
menggunakan air tanah, yang pada akhirnya
meningkatkan kerentanan terhadap banjir dan
juga berakibat pada penurunan muka tanah. Kota
memiliki limpasan air permukaan yang lebih tinggi
daripada daerah pedesaan sehingga mengurangi
kemungkinan untuk mengisi kembali akuifer air
tanah secara alami dengan cara yang memadai.
Semua masalah ini hanya dapat diatasi dengan
langkah-langkah strategis yang ditetapkan
bersama, dan disertai tindakan pemecahan
masalah secara sistemik, bukan hanya pada
tingkat gejala yang muncul saja.

Afrika

Alexandria
3.0 juta

Eropa

Den Haag
2.5 juta

Miami
2.7 juta

Amerika
Utara

Shanghai
17.5 juta

Amerika
Selatan

Rio de Janeiro
1.8 juta

Hongkong
8.4 juta

Osaka
5.2 juta

Sumber: The Guardian 3 Nov 2017 Dunia tiga derajat: kotakota yang akan tenggelam akibat pemanasan global
Sumber: Water as leverage for resilient cities Asia - Setting the scene for a call for action
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SEMARANG
KOTA PELABUHAN STRATEGIS
Semarang adalah kota penting, ibu kota
provinsi Jawa Tengah. Kota ini adalah salah
satu aglomerasi perkotaan strategis, wilayah
metropolitan terbesar ke-5 di Indonesia.
Dalam dua dekade terakhir, kota Semarang
memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup
dinamis. Jumlah penduduknya bertambah dari
1 juta hingga 1,55 juta jiwa dalam rentang 20
tahun. Ekspansi ini tidak hanya menghasilkan
perkembangan perekonomian yang signifikan
dan pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi,
tetapi juga berimplikasi pada munculnya
sejumlah masalah yang berkaitan dengan air.
Kekurangan pasokan air yang stabil dari
sumber-sumber alternatif dan ekstraksi air
tanah untuk kebutuhan rumah tangga dan

Pelabuhan Semarang dengan latar belakang Gunung Ungaran
Sumber: Fung Swee, 2011, diambil dari fungswee.wordpress.com

Jakarta

Indonesia
Populasi: 9,6 juta (2010)
450km-8 jam dengan kendaraan
1 jam dengan pesawat

Semarang

Indonesia
Populasi 1,5 juta (2010)

Surabaya

Indonesia
Populasi: 3,4 juta (2016)
314km – 4 jam perjalanan dengan
kereta api – 1 jam dengan pesawat

industri telah menyebabkan penurunan muka
tanah hingga 17 cm per tahun di beberapa
lokasi. Masalah ini semakin rumit karena adanya
peningkatan limpasan air permukaan akibat
dari bertambahnya area terbangun sehingga
menyebabkan banjir yang selalu terjadi di
kawasan strategis kota dan menimbulkan
kerusakan yang besar yang dialami oleh
masyarakat. Sementara pembangunan dimulai
dari kawasan pesisir, perkembangan kota secara
perlahan tumbuh ke arah perbukitan, menempati
wilayah yang semakin luas dengan risiko tanah
longsor yang tinggi karena penggundulan hutan
yang menyebabkan terjadinya perubahan
tutupan lahan. Selain itu, perkembangan ini
juga mengurangi laju air untuk masuk ke dalam
lapisan akuifer.

SEMARANG ADALAH
SALAH SATU PUSAT
PERDAGANGAN DAN
JASA DI INDONESIA
YANG DIHARAPKAN
DAPAT BERKEMBANG
LEBIH PESAT LAGI DI
MASA YANG AKAN
DATANG

Yogyakarta

Indonesia
Populasi 0,4 juta (2014)
120km – 3 jam perjalanan dengan
kendaraan
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KOTA PESISIR DAN
PERBUKITAN
Pulau Jawa merupakan bagian dari sabuk api
sirkum pasifik, serangkaian gunung berapi yang
mengelilingi lautan pasifik. Gunung Ungaran
yang berlokasi 20 km di sebelah selatan Kota
Semarang adalah bagian dari pegunungan
besar ini. Posisi geografis tersebut menjadikan
topografi yang tinggi di sekeliling kota dengan
kemiringan yang cukup signifikan dari daerah
perbukitan ke daerah pesisir yang lebih rendah.

Belanda saat masa penjajahan. Dua kanal yang
terbesar adalah Banjir Kanal Barat yang terletak
di sebelah barat pusat kota dan Banjir Kanal
Timur yang berada di sebelah timur pusat kota.
Terdapat sembilan daerah tangkapan air utama
yang berada di Kota Semarang, yang mengalirkan
curah hujan sebesar 999mm/m2 per tahun ke Laut
Jawa.

Kota ini terletak di zona iklim maritim tropis
dengan suhu rata-rata nya 26,7 derajat celsius
dan curah hujan tahunan sebesar 2182 mm.
Lansekap kota membuat jaringan arus yang
kecil saling bersilangan dan terkait kemudian
terakumulasi menuju sungai dan selanjutnya
membawa air menuju laut. Jenis tanah pada
umumnya terdiri dari tanah liat aluvial dan
fluvial di kawasan pesisir dan sepanjang sungai,
tanah mediteran di Semarang bagian tengah
serta batuan vulkanik dan tufa di kawasan
perbukitan. Jenis-jenis tanah tersebut memiliki
kapasitas infiltrasi yang terbatas dan menjadikan
pengaturan drainase yang sulit di Kota
Semarang.
Isu terkait air di Kota Semarang diperparah
dengan adanya praktek pengambilan air tanah
yang ekstensif. Untuk mengatasi masalah
banjir, Kota Semarang dihubungkan oleh
jaringan drainase yang saling terkait. Saluran
terbesar yang memiliki nilai historis adalah
Kanal Semarang, dibangun oleh pemerintah

PUSAT KOTA SEMARANG
BERADA DI DATARAN RENDAH
YANG MENDAPAT TEKANAN
DARI NAIKNYA PERMUKAAN
AIR LAUT DAN LIMPASAN
AIR YANG TINGGI DARI
DAERAH SEMARANG ATAS
(PERBUKITAN)
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Semarang saat ini berada pada situasi yang menguntungkan karena
tingkat pertumbuhan dan kekuatan ekonomi yang dapat mengubah
tantangan terkait dengan air menjadi sebuah peluang baru bagi
kota untuk meningkatkan kualitas hidupnya, tingkat kesehatan
masyarakatnya, dan disaat yang sama juga mampu menyediakan
persediaan air sepanjang tahun di masa-masa yang akan datang.

SEBUAH KOTA YANG TERUS
BERKEMBANG DENGAN KERENTANAN
YANG JUGA TERUS MENINGKAT
1880
Kawasan pemukiman Belanda Kota
Lama di belakang hutan bakau

48.4 %

415,83 ha

penduduk tinggal di
kawasan perkotaan

1,729,428
jiwa (BPS,2011)

total luas permukiman kumuh

1970
Perluasan pelabuhan Semarang
membuat hutan bakau menjadi lebih
jauh letaknya

373.70 km

71.55 %

2

penduduk usia produktif

total luas wilayah

424.628
KK
Saat ini
Semarang berkembang menuju arah
perbukitan (Semarang atas)

25.34 %

penduduk bekerja di sektor
informal

Sumber : Kota Semarang dalam Angka, 2017

MENINGKATNYA TANTANGAN
TERKAIT DENGAN AIR
Semarang berada di Pantai Utara Jawa, pulau
yang paling padat di Indonesia. Kota ini terdiri
atas hamparan dataran dengan jenis tanah
alluvial yang dibentuk oleh ratusan sungai-sungai
kecil. Daerah Semarang bawah menghadapi
banyak masalah terkait dengan air yaitu banjir,
penurunan muka tanah, dan polusi, sementara
daerah Semarang atas mengalami kelangkaan air
bersih, tanah longsor, dan banjir. Isu air di Kota
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Semarang saling terkait satu dengan lainnya,
oleh karena itu pendekatan tradisional yang fokus
pada gejalanya saja dengan mengurangi masalah
yang sedang dihadapi saat ini secara reaktif
tidaklah cukup, dimana lebih lanjut, kemungkinan
besar akan muncul biaya yang lebih banyak
untuk membangun sistem pencegahan dan
pengoperasiannya.

ISU AIR MERUPAKAN ISU
YANG TERKAIT DENGAN
BANYAK HAL LAIN DALAM
SEBUAH SISTEM YANG
SALING BERHUBUNGAN
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Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kenaikan permukaan air laut dan
Kota yang tenggelam

Terdapat empat DAS utama di Semarang; yang
terdiri atas sungai, aliran, dan sub aliran. Air
mengalir dengan gravitasi dari hulu ke hilir, mulai
dari Gunung Ungaran dan bermuara di Laut
Jawa.

Ekstraksi air tanah yang terus berlanjut untuk
berbagai macam kebutuhan mengakibatkan
penurunan muka tanah di Kota Semarang. Kota
semakin tenggelam dengan tingkat penurunan
tanah mencapai lebih dari 17 cm/tahun
(Murdohardono and Tobing 2001; Abidin et al.
2004). Peninggian jalan selalu dilakukan secara
berkala di kampung-kampung yang terletak di
daerah Semarang bagian utara yang berdampak
pada makin rendahnya akses masuk ke rumah
warga. Penurunan muka tanah di Semarang dan
pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat
telah banyak dikaji dan didiskusikan. Pengaruh
yang paling parah disebabkan oleh rob (banjir
akibat naiknya muka air laut). Daerah yang

DAS ini mendukung banyak aktivitas yang
memerlukan air seperti pertanian, kebutuhan
untuk rumah tangga, industri, perikanan, dan
pariwisata. Jaringan saluran air yang ada
mendukung kehidupan masyarakat Semarang,
tetapi juga menjadi sebuah ancaman jika air
limpasan yang terjadi menimbulkan banjir.
Pendekatan yang holistik diperlukan untuk
mengelola sistem ini untuk melestarikan dan
mendukung ekosistem yang berkelanjutan.

terkena rob semakin meluas setiap tahunnya
dan memberikan pengaruh yang buruk terhadap
kualitas lingkungan hidup di wilayah pesisir
Semarang. Dengan semakin besarnya ancaman
kenaikan permukaan air laut, isu ini akan
menjadi tantangan yang paling berat untuk Kota
Semarang.

Kenaikan permukaan air laut
disebabkan oleh perubahan iklim
15 cm - 20 tahun SLR model simulasi

Sumber : Masterplan Drainase BAPPEDA
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30 cm - 40 tahun SLR model simulasi
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Air yang berlimpah dan
Kelangkaan air

Kelangkaan Air selama sisa tahun
ini

Terdapat 21 sungai di Kota Semarang yang
menyebabkan tingginya risiko banjir bandang.
Banjir ini juga disebabkan oleh buruknya
infrastruktur drainase, degradasi lingkungan
di daerah hulu, sedimentasi di daerah hilir, dan
tingginya curah hujan. Banjir ini umumnya terjadi
saat musim penghujan, menyebabkan gangguan
pada aspek transportasi dan aktivitas ekonomi,
kehidupan sehari-hari masyarakat, dan kerusakan
infrastruktur. Dengan pola cuaca yang lebih
ekstrem karena perubahan iklim dan tekanan
dari urbanisasi yang terus meningkat, membuat
Semarang semakin rentan terhadap banjir.

Isu lain yang juga mempengaruhi Kota Semarang
adalah kekeringan karena adanya pergantian
musim. Kurangnya infrastruktur air bersih
membuat pertumbuhan pembuatan sumur
oleh industri meningkat, dimana sumur ini juga
dibuat untuk pemenuhan aktivitas perdagangan
dan rumah tangga. PDAM hanya menyediakan
60% dari total kebutuhan air bersih. Kurangnya
pasokan air yang berkelanjutan menyebabkan
pertumbuhan eksponensial dari sumur yang
dimiliki secara pribadi dan eksploitasi air tanah
yang berlebihan. Kekurangan air bersih ini juga
menimbulkan masalah di sektor pertanian,
yang mempengaruhi mata pencaharian petani
setempat.

Proyeksi kebutuhan air harian per kabupaten

2030 - Kebutuhan air harian 151.293.150 liter
2030 - Kebutuhan air harian 85.846.950 liter
2030 - Kebutuhan air harian 57.863.850 liter
2015 - Area yang dicakup oleh jaringan air pipa

sumber: BAPPEDA Kota Semarang,
”PENGELOLAAN AIR DI SEMARANG”. Workshop Regional “Air sebagai Pengungkit dan Efek Transformatif”
Singapore, 28-29 September 2017
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sumber: *Prihanto Et. Al, 2018. Reprofiling landscape of rainwater harvesting in supporting Semarang urban water
resilience. 3rd International Symposium for Sustainable Landscape Development. IOP Publishing. ** Bappeda
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Tangah Longsor

Polusi Air

Tanah longsor pada umumnya terjadi di kawasan
perbukitan, seperti di Kecamatan Banyumanik
dan Gajahmungkur. Di wilayah ini juga tinggal
kelompok masyarakat yang terkategori rentan.
Hujan yang lebat di kawasan yang rawan longsor
seringkali menjadi penyebab utama terjadinya
tanah longsor.

Sumber air utama di Kota Semarang yaitu (1)
sumber mata air yang berkontribusi sebanyak
kurang lebih 11%, (2) air tanah yang mensuplai
kurang lebih 19%, dan (3) air permukaan yang
memenuhi kurang lebih 70% (100RC, 2016).
Namun demikian, kualitas air dari sumber-sumber
tersebut di atas terancam oleh sampah domestik
maupun non-domestik yang dibuang ke sungai.
Menurut estimasi, kebutuhan air bersih akan
terus meningkat hingga lebih dari 200% pada 15
tahun yang akan datang.

Di kota Semarang, terdapat 22 Kelurahan yang
termasuk kawasan rawan longsor (Prasetyo, Y.,
Bashit, N. and Azeriansyah, R., 2018). Bencana
tanah longsor dapat menyebabkan korban luka
pada masyarakat, hilangnya infrastruktur dan
aset masyarakat. Pengelolaan yang baik sangat
diperlukan pada kawasan pembangunan yang
baru dan di lingkungan yang sudah ada saat ini.

Strategi alternatif penyediaan air bersih dan
strategi pengelolaan sampah sangat diperlukan
untuk bisa memenuhi kebutuhan air bersih yang
terus meningkat.

Banjir Kanal Barat; tingkat polusi air
rendah hingga sedang dari limbah
cair rumah tangga

Sungai Tapak, tercemar
limbah industri,
mencemari tambak

Sungai Tenggang,
tercemar oleh limbah
industri, limbah rumah
tangga dan sampah

Banjir Kanal Timur,
tercemar oleh logam

TPA Jatibarang
Waduk Jatibarang,
sumber air untuk
SPAM Semarang
Barat

Sungai Kaligarang;
tingkat polusi rendah
hingga sedang namun
masih memenuhi
Standar Kualitas Air
Golongan IV; 40% dari
kebutuhan air di Kota
Semarang diambil oleh
PDAM dari sungai ini

Tingkat Polusi Air
tingkat polusi air tinggi

Tidak ada risiko tanah longsor

tingkat polusi air sedang

Risiko tanah longsor rendah

tingkat polusi air ringan

Risiko tanah longsor sedang

Kawasan industri

Risiko tanah longsor tinggi

Sumber : Peta Rawan Bencana, UNDIP
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Sumber : *Prihanto Et. Al, 2018. Reprofiling landscape of rainwater harvesting in supporting Semarang urban water
resilience. 3rd International Symposium for Sustainable Landscape Development. IOP Publishing. ** Bappeda
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SEMARANG 2040

Meningkatnya tekanan akibat perubahan iklim dan pertumbuhan kota
Apa konsekuensinya jika Kota Semarang tidak
melakukan upaya apapun dalam menghadapi
perubahan iklim dan pertambahan penduduk yang
cepat? Berdasarkan skenario ‘business as usual,
kami merangkum bahwa tekanan yang dihadapi
oleh Kota Semarang cenderung terus meningkat.
Beberapa tahun mendatang, tantangan terkait
dengan air, sosial, dan kehidupan di perkotaan
semakin signifikan sebagai akibat dari ancaman
perubahan iklim dan pertumbuhan penduduk yang
juga terus meningkat.
Perubahan iklim atau peningkatan suhu global
menimbulkan berbagai macam konsekuensi
penting seperti peningkatan permukaan air laut
yang menyebabkan terjadinya banjir di kawasan
pesisir. Permukaan air laut naik rata-rata 0,2
mm/tahun sehingga menyebabkan terjadinya
genangan dan hilangnya wilayah pesisir sekitar
2817 ha. Peningkatan suhu juga menyebabkan pola
cuaca yang lebih ekstrim baik dari segi intensitas
maupun frekuensinya. Hal ini akan menjadi pemicu
terjadinya kekeringan yang berkepanjangan atau
lebih ekstrim lagi dengan tidak datangnya musim

20cm

hujan, atau keduanya. Apabila kedua hal tersebut
terjadi maka akan memberikan konsekuensi yang
besar terhadap keberadaan flora dan fauna lokal,
dan juga masalah pada sektor pertanian. Pada
saat yang sama, kekeringan yang berkepanjangan
dapat mempengaruhi regenerasi sumber daya
air, dan ekstraksi air tanah yang berlebihan akan
meningkatkan tingkat penurunan muka tanah.
Tidak hanya perubahan iklim yang memberikan
tekanan terhadap Kota Semarang, tetapi juga
pertumbuhan penduduk yang diprediksi terus
meningkat. Semakin menipisnya habitat alami akan
menimbulkan hilangnya dukungan ekosistem dan
menjadikan kota menjadi lebih rentan terhadap
bencana alam. Dalam jangka waktu 15 tahun
kedepan, kebutuhan air diproyeksikan meningkat
hingga lebih dari 200% akibat dari pertambahan
penduduk. Pertambahan penduduk ini juga akan
menyebabkan meningkatnya produksi sampah
dan juga masalah polusi dimana jika hal ini tidak
di tangani dengan baik akan mempengaruhi tingkat
kesehatan masyarakat. Pada skenasio business as
usual, pembangunan kawasan baru menyebabkan
berkurangnya tutupan lahan (atau berkurangnya
daerah hijau) yang selanjutnya meningkatkan
limpasan air dan ancaman banjir di kota.
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Peningkatan permukaan
air laut

Musim kemarau +1
bulan
Musim penghujan +2
bulan 3

Peningkatan
ancaman dari rob
(banjir akibat air
laut)

Kelangkaan air dan
kekeringan

Melalui perubahan pola
curah hujan

+ 1.5°C

+1°-2°C

1

Peningkatan
intensitas dan
terjadinya cuaca
ekstrim
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Suhu permukaan bumi

PEMANASAN GLOBAL
DI 2040

+0.9°C

Perubahan pola
migrasi, hilangnya
keanekaragaman
hayati
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Peningkatan suhu
permukaan laut

Penurunan muka
tanah akibat
pertambahan
bangunan

+30.294ha
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Pembangunan kota baru

Peningkatan
tekanan akibat
limbah dan polusi

Hilangnya layanan
ekosistem
8

+510M Kwh/year

Airport
Culture
Trade and Services, Settlements
Drainage
Embung
Forest
Industry
Hospital
Industry boundary
Beach Border
Train Station
Railway station
Ponds

+631.587
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PERTAMBAHAN JUMLAH
PENDUDUK DENGAN
TINGKAT PERTUMBUHAN
1,66%

Kebutuhan energi di
Semarang

Peningkatan
ekstraksi air tanah

Peningkatan emisi
gas rumah kaca

Reservoir
Public Cemetery (TPU)
Clinic
Retention Pool
Conservation
Sports and Recreation
Sea port
EDUCATION
Trade and Services
Warehousing
College
Office
Settlement
Industrial Settlement
Wetlands Farming
Dryland Agriculture

Sumber:
1. IpCC special report on global warming, 2018, https://www.ipcc.ch/sr15/
2-4. CCROM-IPB. 2010. Final Report: Vulnerability Assessment and Climate Change Adaptation in Semarang 2010; DKP 2008
5. ICCSR 2010, https://www.adaptation-undp.org/sites/default/files/downloads/indonesia_
climate_change_sectoral_roadmap_iccsr.pdf
6. BPS,2017
7. Helmi, 2018
8. worlddata.org, https://www.worlddata.info/asia/indonesia/energy-consumption.php

Terminal
Final Disposal Site (TPA)

Sumber: Masterplan Bappeda
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LINGKARAN TANPA
UJUNG PANGKAL
Dinamika Peningkatan Kerentanan
Kota Semarang. Mengapa kita
perlu sebuah perubahan?
Diagram pada halaman berikut menggambarkan
sejumlah mekanisme pertahanan diri atau
lingkaran tanpa ujung yang memicu proses
pertumbuhan eksponensial dari kerentanan
kota saat tumbuh dan berkembang. Mekanisme
tersebutnadalah: Pertama, pertumbuhan jumlah
penduduk dan perluasan kota menyebabkan
perluasan jaringan perkotaan dan meningkatkan
kawasan terbangun di daerah hulu Semarang,
yang selanjutnya berdampak pada berkurangnya
tingkat infiltrasi, peningkatan debit air yang
tinggi saat curah hujan ekstrim. Frekuensi banjir
yang tinggi menyebabkan banyak orang tertarik
untuk pindah dan bertempat tinggal di Semarang
atas, yang memperbesar pengurangan tingkat
penyerapan air pada tahap awal.
Kedua, peningkatan frekuensi banjir meningkatkan
resiko dari sisi iklim bagi sektor swasta (kerusakan
aset serta pendapatan yang hilang karena
aktivitas ekonomi yang terganggu) juga sektor
publik (kerusakan pada aset publik seperti jaringan
infrastruktur). Yang pertama, kerugian bagi
sektor swasta yang mengurangi basis pajak bagi
kota Semarang. Basis pajak yang lebih rendah
mengurangi ketersediaan sumber daya modal
yang diperlukan pemerintah untuk pengembangan
dan pemeliharaan infrastruktur terkait air;
sehingga berdampak negatif pada kapasitas kota
dalam menghadapi kejadian ekstrem.
Selain itu, peningkatan nilai risiko pada aset
publik diperkirakan mengarah ke kerusakan
yang lebih tinggi. Kurangnya sumber daya dalam
pemeliharaan dan perkiraan kerusakan yang besar
menyebabkan buruknya tingkat pemeliharaan
infrastruktur air selama ini, memperbesar
peningkatan awal Nilai Risiko aset publik dan
swasta saat kejadian banjir yang lebih besar.
Ketiga, kegiatan sosial ekonomi di Semarang
sangat bergantung pada sumber daya air tanah.
Tingkat abstraksi saat ini tidak berkelanjutan
dan cenderung menyebabkan penipisan akuifer
dan penurunan muka tanah. Penurunan muka
tanah dari waktu ke waktu berimplikasi pada
meningkatnya risiko banjir baik yang berasal dari
sungai maupun dari laut khususnya pada kawasan
pesisir atau kawasan hilir.
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Peningkatan risiko banjir sejauh ini menyebabkan
lebih banyak kanalisasi di kawasan perkotaan
agar pembuangan air menuju lautan lebih cepat;
mempengaruhi secara negatif ketersediaan air
permukaan di DAS dan infiltrasi air permukaan,
dimana keduanya berkontribusi pada laju
penipisan sumber daya air tanah.

FAKTOR PAPARAN
EKSTERNAL

PERTUMBUHAN
KOTA

Terakhir namun tidak kalah pentingnya,
pemanasan global diketahui meningkatkan
variabilitas iklim, yang menyebabkan lebih
banyak peristiwa curah hujan ekstrem dan
musim kemarau yang lebih lama. Kedua tren ini
memperburuk mekanisme kegiatan pengurangan
risiko yang dilakukan kota Semarang karena
peningkatan risiko banjir dan berkurangnya
ketersediaan dan infiltrasi air (tanah).

+
PENGAMBILAN
AIR TANAH

+

(m3/year)

PENURUNAN
MUKA TANAH
(cm/year)

-

+
-

KETERSEDIAAN
AIR
PERMUKAAN

Singkatnya, perkembangan kota saat ini, dengan
mempertimbangkan preferensi masyarakat
(preferensi terkait air tanah yang ada saat ini
adalah persepsi bahwa kualitas air permukaan
tidak sebagus air tanah); menguatkan
proses (lingkaran) yang secara eksponensial
meningkatkan laju penurunan muka tanah dan
diikuti dengan meningkatnya frekuensi kejadian
ekstrem yang didorong oleh Perubahan Iklim,
menghasilkan banjir yang lebih sering dengan
daerah genangan yang lebih besar dan dalam.

CLIMATE
VaR - PRIVATE
($)

+

SIKLUS
PENYEDIAAN AIR

+

-

+
SIKLUS
FINANSIAL

TINGKAT
PERMUKAAN
AIR SUNGAI

-

KAWASAN
BANJIR
(km2)

+

TINGKAT
KANALISASI
SUNGAI

+

BASIS
PAJAK

+

+
TINGKAT
PEMELIHARAAN
INFRASTRUKTUR
AIR
(% of target)

-

(%)

+

Kesimpulannya, perkembangan kota saat ini
cenderung tidak berkelanjutan dan tidak tangguh.
Ketidakberlanjutannya perkembangan kota yang
saat ini terjadi dikarenakan :
• Penurunan muka tanah yang merusak
infrastruktur dan membuat properti di wilayah
pesisir tidak layak huni
• Industri di wilayah pesisir menghadapi risiko
banjir yang semakin meningkat karena perubahan
iklim dan penurunan permukaan tanah, jika
kelangsungan bisnis tidak dapat dijamin maka
tidak ada lagi pendapatan (pajak) yang dapat
dihasilkan
• Urbanisasi di hulu tanpa adanya langkahlangkah untuk meningkatkan kapasitas retensi air
akan meningkatkan risiko banjir lebih lanjut yang
menyebabkan penambahan migrasi ke kawasan
hulu dan urbanisasi
• Kemungkinan penipisan air tanah dan
variabilitas curah hujan yang lebih tinggi
meningkatkan risiko kelangkaan air bagi
masyarakat, pertanian, dan industri

CLIMATE
VaR - PUBLIC
($)

KEJADIAN
CURAH HUJAN
EKSTRIM
(#/tahun)

PERUBAHAN
IKLIM

KENAIKAN
MUKA AIR
LAUT
(cm/tahun)

RISIKO
TANAH
LONGSOR

PERPINDAHAN
PENDUDUK
KE KAWASAN
ATAS/HULU

TINGKAT
PENYERAPAN
AIR
(mm/h/m2)

SIKLUS
URBANISASI

(ppl/year)

+
TOTAL
KAWASAN
PERKOTAAN
(km2)

FAKTOR PAPARAN EKSTERNAL

-

+

KAWASAN
TERBANGUN
DI WILAYAH
HULU
(km2)

PERUBAHAN
IKLIM

+
KEJADIAN
CURAH HUJAN
EKSTRIM
(#/tahun)
FAKTOR PAPARAN
EKSTERNAL

PERTUMBUHAN
KOTA
FAKTOR PAPARAN
EKSTERNAL
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TANTANGAN YANG
SALING TERKAIT
Tantangan yang dihadapi kota Semarang saling
terkait dan tidak dapat ditangani secara terpisah.
Hubungan yang kompleks di antara semua
isu yang muncul dan strategi apa yang akan
diimplementasikan menjadi tantangan besar
bagi kota. Di antara intervensi yang ada saat
ini, terdapat beberapa kontradiksi yang justru
menghambat efektivitas berbagai proyek yang
dilaksanakan.
Selain itu, seperti yang disebutkan sebelumnya,
Semarang mengalami banjir yang terjadi akibat
aliran air dari kawasan hulu karena kedekatan
bukit dan gunung. Perubahan tutupan lahan di
kawasan hulu pada akhirnya akan menyebabkan
masalah di kawasan hilir, yang juga merupakan
tantangan untuk bisa menghasilkan upaya
yang lebih sistemik di mana masyarakat dapat

memahami bahwa masalah yang mungkin terjadi
di suatu tempat, disebabkan oleh masalah
ditempat lain.
Tantangan terkait air juga berhubungan erat
dengan isu-isu sosial dan perkotaan, di mana
pembangunan kota dan mata pencaharian
penduduk terancam oleh masalah air. Pada
saat yang sama, isu-isu sosial dan perkotaan
juga menciptakan tekanan yang cukup besar,
menyebabkan terjadinya banjir, persoalan
ketersediaan air, dan perlindungan pantai.
Program Water as Leverage bertujuan untuk
memberikan perspektif yang berbeda dalam
melihat tantangan terkait dengan air, dan
menghasilkan strategi yang komprehensif yang
menciptakan banyak manfaat untuk kota.

Mobilitas yang rentan: kereta api, hanya 0,5 m di atas permukaan air rata-rata

SETING SOSIAL

TANTA

NG
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N
KA
YA
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Air sebagai tempat sampah: sampah padat di pantai dan di area bakau

N
A

TANTANGAN TERKAIT AIR

Masalah terjadi di lingkungan yang rentan: rumah yang tenggelam di laut
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POTENSI DAN TANTANGAN
KOTA SEMARANG
Semarang saat ini merupakan kota terbesar di
Provinsi Jawa Tengah sekaligus menjadi kota
pelabuhan pada lokasi yang strategis, memiliki
peran sebagai salah satu pusat perdagangan di
Indonesia. Meskipun memiliki tantangan yang
kompleks terkait dengan air, Kota Semarang
masih terus bertumbuh khususnya ke arah
selatan dan barat. Proses urbanisasi di Kota
Semarang terjadi dengan dua cara. Di satu sisi,
perencanaan pembangunan kota secara formal
yang diindikasikan dengan berkembangnya
perumahan-perumahan yang di bangun oleh
pengembang (swasta) dan aplikasi dari konsep

Kehidupan yang sehat

eco-district terus dilaksanakan. Disisi lain,
terjadi perkembangan secara non-formal yang
cukup masif, yang seringkali menimbulkan
sprawl (pemekaran kota) yang tidak terkendali.
Pada akhirnya, perkembangan tersebut akan
sangat terkait dengan isu mengenai air,
energi, transportasi, dan pengelolaan sampah.
Peluang untuk memperbaiki sistem perkotaan
secara keseluruhan perlu dipertimbangkan
melalui strategi yang holistik sehingga mampu
menghasilkan sistem yang lebih tangguh di Kota
Semarang.

Siklus – distribusi
barang/material
Memiliki status sebagai kota
pelabuhan dan industri, distribusi
barang di Kota Semarang lebih
banyak di dorong oleh aktivitas
impor, pengolahan bahan baku,
dan ekspor barang jadi. Pelayanan
pengelolaan sampah saat ini
mengangkut 34% sampah yang
dihasilkan di Kota Semarang
(100RC, 2016). Sampah diangkut
menuju TPA Jatibarang, dimana
lokasinya berdekatan dengan
waduk utama kota.
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Ekonomi Vital
Semarang berkembang dan
eksis sebagai kota pelabuhan.
Aktivitas perdagangan
menjadi bagian penting dari
pertumbuhan ekonomi selama
perjalanan sejarah Semarang.
Saat ini, Kota Semarang
memiliki ambisi dan sedang
bertransisi menuju kota
perdagangan dan jasa dengan
mengurangi fokus pada industri.
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1 Semarang Tanjung Emas Container Port
2 Semarang Tawan Railway Station
3 Ahmad Yani International Airport
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6 Jatibarang eco-zone tourism
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Transisi Energi
Semarang saat ini juga menghadapi
tantangan terkait energi. Pada
tahun 2013, tercatat 1144 kejadian
pemadaman listrik. Beberapa
bagian kawasan Kota Semarang
masih belum mendapatkan aliran
listrik yang memadai. Sesuai
dengan prediksi pertumbuhan
kota, maka kebutuhan energi juga
semakin meningkat hingga 75%
dari tahun 2010 ke 2020 (100RC,
2016). Selain itu, penyediaan energi
sebagian besar masih berasal
dari sumber yang yang tidak
berkelanjutan, seperti minyak, gas,
dan batubara.

Prioritas utama Kota Semarang
adalah peningkatan kapasitas
penannganan penyakit dan
penciptaan lingkungan yang
berkelanjutan (100RC, 2016).
Prioritas-prioritas ini dapat
diwujudkan melalui perbaikan
sistem penyediaan air bersih
dan drainase, perbaikan sistem
pelayanan pengelolaan sampah,
pembangunan kota berbasis
lingkungan (eco-zones), dan
peningkatan kualitas air bersih.
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Sosial dan Budaya
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Sebagian besar penduduk
Kota Semarang (mencapai
90%) beragama Islam. Terkait
dengan aspek sosial ekonomi,
isu yang cukup krusial adalah
terkait dengan permukiman
informal dan sektor ekonomi
informal. Sektor ekonomi
informal cenderung berkembang
di bantaran sungai dan
ruang-ruang publik. Dinamika
perkembangan sektor informal
ini memiliki peran kunci dalam
emansipasi sosial ekonomi pada
para perempuan dan kelompok
lain yang rentan secara sosial.
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SETING SOSIAL DAN
DAMPAKNYA
Kota Semarang merupakan kota delta dengan
potensi pertumbuhan ekonomi yang yang cukup
baik. Secara administratif, kota ini berfungsi
sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah dan karena
tingginya tingkat urbanisasi menjadikan kota
ini sebagai kota metropolitan terbesar keempat
setelah Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Area
Semarang metropolitan terdiri dari aglomerasi
kota/kabupaten di sekitarnya, meliputi Kota
Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal,
Salatiga, Grobogan, dan Demak yang kemudian
lebih dikenal sebagai wilayah KEDUNGSEPUR.
Kota Semarang juga menjadi bagian dari kawasan
ekonomi strategis regional, segitiga pertumbuhan
ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, bersama
dengan Yogyakarta dan Solo atau disebut wilayah
JOGLOSEMAR. Keberadaan pelabuhan utama
dan bandara yang mendukung pertumbuhan
ekonomi dan juga urbanisasi meningkatkan peran
Kota Semarang sebagai Kawasan Strategis
Nasional, seperti yang tertuang dalam Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Hal ini

menunjukkan bahwa Kota Semarang memiliki
posisi yang strategis baik pada skala nasional
maupun provinsi.
Terkait dengan aspek kependudukan, Kota
Semarang berubah secara dinamis menuju arah
yang lebih baik untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi. Hal tersebut di dasarkan pada dua
alasan. Pertama, dalam rentang tahun 2010-2015,
jumlah penduduk di Kota Semarang mengalami
peningkatandan sebagian besar diantaranya
tinggal di pusat kota. Kedua, selama periode
waktu yang sama, komposisi penduduk didominasi
oleh usia produktif yaitu usia 15-39 tahun. Jumlah
penduduk usia produktif merupakan aset (potensi)
yang dimiliki, walaupun jumah penduduk dengan
pendidikan yang tinggi dan terampil jumlahnya
masih relatif terbatas, Sebagian besar penduduk
tidak melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat
universitas atau pendidikan yang lebih tinggi,
sebagian besar tenaga kerja terserap pada sektor
industri, bekerja sebagai buruh industri.

Isu air dan Sanitasi
Pengelolaan sampah dan sanitasi yang layak menjadi
dua hal utama terkait isu sosial-ekonomi di Kota
Semarang. Kedua isu ini seringkali ditemukan di
kawasan pasar tradisional dan kawasan kumuh. Salah
satu contoh nyata adalah di Pasar Peterongan. Disana
tidak ada infrastruktur pengelolaan limbah yang
baik, dimana para pedagang membuang sampahnya
langsung ke sungai yang pada akhirnya menyebabkan
buruknya kualitas lingkungan dan kawasan yang tidak
sehat bagi pedagang dan pengunjung pasar (pembeli).

Segregasi Sosial
Struktur kawasan dan masyarakat kota secara umum
menjadi tiga bagian: kelompok masyarakat ekonomi
rendah hingga menengah di kawasan timur dan utara
(pesisir), kelompok masyarakat menengah di bagian barat
kota, dan kelompok ekonomi menengah atas berlokasi di
kawasan perbukitan. Beberapa kawasan perumahan yang
sudah ada sejak lama seperti daerah Candisari, dijadikan
sebagai perumahan taman kota selama masa kolonial.
Beberapa bangunan bersejarah masih ada hingga saat ini
dikawasan tersebut, namun demikian akuisisi lahan oleh
para pengembang perumahan dan perubahan lingkungan
fisik terjadi secara perlahan sehingga merubah karakteristik
kawasan ini.

Pertumbuhan Kota yang Tidak Terkendali dan
Perubahan Guna Lahan

Kawasan Semarang atas mengalami perubahan
yang luar biasa karena transformasi guna lahan dari
kawasan hijau menjadi kawasan perumahan. Kota
berkembang cenderung tidak terkendali. Sebagian
besar pembangunan perumahan di kawasan atas
ini dilakukan oleh pengembang swasta. Masyarakat
setempat dan tokoh masyarakat selalu melakukan
koordinasi dengan Kementrian Pekerjaan Umum
selaku aktor ditingkat nasional yang memberikan
bantuan (subsidi) proyek perbaikan dan pembangunan
infrastruktur drainase.

Kerugian Ekonomi: Kerusakan dan
Properti yang diabaikan

* PP No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
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Bencana alam yang terkait dengan iklim, seperti banjir
dan tanah longsor, yang terjadi di Semarang juga
menyebabkan kerugian ekonomi pada masyarakat
karena adanya kerusakan dan properti yang terbengkalai
khususnya di kawasan yang rawan bencana. Beberapa
kawasan rawan longsor dan banjir ini diantaranya
berlokasi di Semarang atas (antara lain wilayah Sadeng
dan Meteseh), kawasan kota lama, dan kawasan pesisir
(antara lain wilayah Kaligawe dan Genuk). Banyak
properti, termasuk perumahan dan bangunan komersial
ditinggalkan oleh pemiliknya.
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TANTANGANTANTANGAN
TERKAIT AIR

PENDEKATAN EMPAT PILAR
operasional & pemeliharaan)
• Penggerak keuangan dan ekonomi untuk
proyek yang dapat diinvestasikan, dengan fokus
pada sumber pendanaan publik dan swasta,
didukung oleh mekanisme keuangan yang sesuai
(seperti KPBU – Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha)

Pemikiran yang sistemik cenderung terbatas
pada faktor teknis dan sistem alami yang
terpaku pada desain. Kami meyakini bahwa
definisi ini perlu diperluas kepada dua faktor lain
yaitu manusia dan institusi, yang pada akhirnya
harus memberikan, memelihara, membiayai,
dan mewakili sistem dalam aktivitas sehari-hari.
Oleh sebab itu, kami menyarankan pendekatan
melalui empat pilar :

Untuk keduanya, baik untuk faktor vertikal dan
horizontal, pembuktian/kajian tambahan akan
diperlukan.

Faktor teknis dan sistem alami (vertikal)
• Sistem air (geohidrologi, sungai, air minum, air
limbah dan manajemen limbah) dan masalahmasalah yang terkait
• Masalah dan tantangan perkotaan di
Semarang (lalu lintas, polusi udara, warisan
budaya, kota sebagai fungsi pelabuhan,
perkonomian masyarakat)

Secara vertikal: penelitian dan penilaian data
secara lebih spesifik serta identifikasi peluang
lokasi untuk proyek percontohan yang potensial
dan kemungkinan untuk meningkatkan skala
solusi yang diusulkan.
Secara horizontal: penilaian/pemetaan lebih
rinci terhadap stakeholder kunci, model
operasional, kerangka hukum, persyaratan
pemodal, dan sinkronisasi terhadap kebijakan di
tingkat lokal, nasional, dan internasional (seperti
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs)

Faktor manusia dan sistem ekonomi/pembiayaan
pembangunan (horizontal)
• Pengaturan kelembagaan dan sosial (fokus
pada perubahan perilaku, peningkatan O&M/

TANTANGANTANTANGAN
PERKOTAAN
https://mediatama.co/foto-banjir-rob-terjang-pelabuhan-tanjung-emas-semarang/
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PENDEKATAN TERINTEGRASI UNTUK
MASALAH-MASALAH YANG SALING
BERHUBUNGAN

local coalition building

Masalah yang kompleks membutuhkan
pendekatan yang terintegrasi untuk solusi
potensial yang optimal. Isu terkait air akan
menjadi mesin penggerak untuk peningkatan
kinerja kota secara sistemik, menghadapi
tantangan-tantangan sosial, perkotaan, dan
keuangan/pembiayaan pembangunan, sebagai
upaya untuk menciptakan masa depan yang
lebih tangguh bagi Kota Semarang. Dengan
menggeser paradigma dalam pemanfaatan air
hujan, strategi pengelolaan air yang berprinsip
integratif membuka peluang yang besar untuk
meningkatkan kualitas hidup bagi warga. Pada
saat yang bersamaan, proposal yang terpadu dan
multi-manfaat pada akhirnya juga akan menarik

lebih banyak peluang investasi dan memberikan create
strategi yang selaras dengan agenda lokal serta
tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Karena itu, seperti yang disajikan dalam gambar
di bawah ini, pendekatan yang kami lakukan
terstruktur ke dalam empat jalur. Keempat jalur
tersebut saling berkaitan dengan dua tujuan
improve
dalam proyek ini, yaitu untuk menghasilkan
proyek-proyek yang terintegrasi dan dapat
diinvestasikan berdasarkan penelitian pada level
desain. Tim kami terdiri dari profesional dengan
keahlian multidisiplin dengan mengedepankan
pengalaman-pengalaman internasional yang
dikombinasikan dengan pengetahuan lokal.
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MASALAH YANG KOMPLEKS
AKAN MEMBUTUHKAN
PENDEKATAN TERINTEGRASI
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PROGRAM-PROGRAM SAAT INI
DAN YANG DIRENCANAKAN
PENYEBAB

Saat ini, sudah terdapat konsensus dalam
memahami tantangan yang kompleks bagi Kota
Semarang. Serangkaian proyek, strategi, dan
intervensi kelembagaan telah tersusun dalam
rencana kota. Tujuan dari proposal ini adalah
untuk menyatukan upaya-upaya yang ada untuk
memperkuat dampak serta efektivitas proyek dan
inisiatif yang sedang berjalan, daripada memulai
proses baru.
Berbagai tingkat kewenangan terlibat dalam
pengelolaan air karena air , sungai, dan pesisir
bersifat sangat strategis serta lintas batas.
Pengelolaan sungai berada di bawah kewenangan
Kementerian Pekerjaan Umum, dan pengelolaan
pesisir berada di bawah kewenangan pemerintah
provinsi. Dengan demikian, integrasi dari proyek
yang sedang berjalan juga harus mengakomodasi
berbagai tingkat pemerintahan tersebut.

Program yang sedang berjalan saat ini sebagian
besar terfokus di daerah pesisir. Program
seawall (tembok laut) yang sedang berjalan,
tanggul, pengembangan sistem polder, dan
proyek normalisasi sungai di wilayah pesisir
timur Kota Semarang dilaksanakan sejak adanya
permasalahan air kronis yaitu penurunan muka
tanah, rob, dan pemenuhan air bersih yang
terjadi di daerah padat penduduk. Namun, belum
terdapat program yang lebih terfokus pada
optimalisasi pengelolaan air di daerah Semarang
Atas sementara ekspansi kota terus berlangsung
di area tersebut. Dengan demikian, sangat
penting dan strategis untuk dapat mendorong
pengembangan proyek dengan pendekatan yang
komprehensif (dari hulu sampai dengan pesisir),
terintegrasi, dan inklusif untuk memastikan
bahwa masalah air ditangani secara tepat di
dalam level komunitas, lingkungan, dan kota
secara keseluruhan (lihat gambar di hal. 35).

ANCAMAN
DARI AIR
HUJAN

4
1

CLAY

SAND

Kolam retensi (66,000 m3) in
Kaligawe-around Unissula
Kelurahan: Terboyo Kulon
Kecamatan: Genuk

2

Kolam retensi (30,000 m3) in
Kelurahan: Banjardowo
Kecamatan: Genuk
1. BKT - Normalisasi
2. Tenggang River - Normalisasi
3. Sringin River - Normalisasi
4. Babon River - Normalisasi

Polder system

Polder in (2019)
Kelurahan: Muktiharjo Lor
Kecamatan: Genuk
Polder in (2019)
Kelurahan: Muktiharjo Kidul
Kecamatan: Pedurungan
Embung (Pond) 6.19 Ha
Kelurahan: Tlogomulyo
Kecamatan: Pedurungan
Embung (Pond) 6.19 Ha
Kelurahan: Sambiroto
Kecamatan: Tembalang

Embung (Pond)
Kelurahan: Sekaran
Kecamatan: Gunungpati
Eco-tourism
Kelurahan: Kandri
Kecamatan: Gunungpati
Embung (Pond)
Kelurahan: Wonolopo
Kecamatan: Gunungpati
Eco-tourism
Kelurahan: Nongkosawit
Kecamatan: Gunungpati
Embung (Pond)
Kelurahan: Patemon
Kecamatan: Gunungpati
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Embung (Pond) 0.49 Ha
Kelurahan: Sambiroto
Kecamatan: Tembalang
Embung (Pond) 0.2 Ha
Kelurahan: Mangunharjo
Kecamatan: Tembalang
Embung (Pond) 1.21 Ha
Kelurahan: Bulusan
Kecamatan: Tembalang
Kolam retensi in Meteseh
Embung (Pond) 3.68 Ha
Kelurahan: Jangli
Kecamatan: Tembalang
Embung (Pond) 1.49 Ha
Kelurahan: Gedawang
Kecamatan: Banyumanik

ANCAMAN
DARI LAUT

BANYAK AIR
YANG DILEPASKAN

A tanggul in Terminal Terboyo
Kelurahan: Terboyo Wetan
Kecamatan: Genuk
3

INVESTASI

Program Strategis
Polder Banger
Polder Banger adalah proyek yang dibangun
atas perjanjian Pemerintah ke Pemerintah,
dalam hal ini antara Belanda dan Indonesia.
Polder ini terletak di Kemijen, Semarang
Timur dan menjadi proyek percontohan untuk
mengatasi banjir rob yang selalu terjadi di kota
karena kenaikan permukaan air laut. Untuk
mengelola polder tersebut, untuk pertama
kalinya Dewan di Bidang Air didirikan di
Indonesia, otoritas polder dibentuk dengan
partisipasi masyarakat dan (sebagian) juga
dibiayai oleh masyarakat.

Revitalisasi Kampung Bahari
Kampung Bahari di Tambaklorok, Semarang
adalah contoh program peningkatan kualitas
kampung yang terintegrasi di Indonesia,
yang masih berlangsung. Beberapa fasilitas
telah dibangun oleh pemerintah untuk
meningkatkan kualitas hidup nelayan, antara
lain: dermaga nelayan, pasar ikan, jalan,
kanal, dan pemukiman penduduk. Daerah
tersebut sebelumnya terdampak banjir rob
dan penurunan muka tanah, belum lagi kondisi
kehidupan tidak layak bagi penghuni- yang
dianggap sebagai daerah kumuh.
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Program-Program yang
Direncanakan

Program Yang Sedang Berjalan
Revitalisasi Kanal Banjir Barat
Semarang telah melakukan langkah
progresif untuk meningkatkan kualitas hidup
penghuninya. Terlepas dari fungsi pencegahan
banjir, Kanal Banjir Barat juga direvitalisasi
menjadi ruang publik. Kanal Banjir Barat saat
ini memiliki taman dan air mancur sebagai daya
tariknya. Warga dapat menggunakan ruang
publik di sepanjang kanal untuk tujuan rekreasi.

Program Kampung Tangguh –
Kelurahan Tangguh Bencana
Sebagai respon terhadap bencana alam
(khususnya banjir tahunan) di beberapa daerah
di dalam kota, Kota Semarang dan BPBD (Badan
Penanggulangan Bencana Daerah) memberikan
serangkaian pelatihan untuk warga, organisasi
masyarakat, dan masyarakat sipil di tingkat
kelurahan untuk meningkatkan ketangguhan
mereka terhadap bencana. Pada tahun 2018,
terdapat 11 Kelurahan yang ditargetkan yaitu:
Wonosari, Gondoriyo, Kalipancur, Randusari,
Mangkang Kulon, Mangkang Wetan, Mangunharjo,
Sukorejo, Kemijen, Rowosari, dan Kaligawe.

Program Limbah Menjadi Energi

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kota
Semarang adalah kota metropolitan di Indonesia
yang menghadapi tantangan terkait air yang luar
biasa, mulai dari banjir, pencemaran air, dan
kekeringan. Permasalahan ini telah diakui oleh
berbagai stakeholder di kota. Kota Semarang
telah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah
ini dengan keterlibatannya dalam beberapa
jaringan di tingkat global antara lain 100 Kota
Tangguh (100 Resilient Cities) yang juga telah
melaksanakan beberapa program. Komitmen
tersebut juga dinyatakan secara jelas di dalam
dokumen perencanaan pembangunan yaitu

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah-RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.
Berdasarkan RPJMD Kota Semarang Tahun
2016-2021, Kota Semarang telah merencanakan
beberapa program untuk mengatasi masalah
terkait air dalam menanggapi perubahan iklim.
Intervensi tersebut bukan semata-mata terkait
dengan infrastruktur fisik tetapi termasuk aksi
mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim
dan respons terkait dengan air.

Pembangunan drainase

Pengendalian banjir bandang dan
rob

Institusi yang bertanggung jawab: Dinas
Pekerjaan Umum dan Dinas Penataan Ruang
Kota Semarang.

Pengelolaan sistem jaringan
irigasi

Institusi yang bertanggung jawab: Dinas
Pekerjaan Umum dan Dinas Penataan Ruang
Kota Semarang

Pengelolaan dan Penyediaan air
bersih
Institusi yang bertanggung jawab: Dinas
Pekerjaan Umum dan Dinas Penataan Ruang
Kota Semarang.

Program-program tersebut adalah sebagai
berikut:

Institusi yang bertanggung jawab: Dinas
Pekerjaan Umum dan Dinas Penataan Ruang
Kota Semarang

Peningkatan pengelolaan air
limbah

Institusi yang bertanggung jawab: Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota
Semarang

Mitigasi dan adaptasi bencana

Institusi yang bertanggung jawab: Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota
Semarang

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang di
Kota Semarang menjadi proyek percontohan
nasional pertama untuk program limbah
menjadi energi. Limbah/ sampah di TPA ditutupi
oleh membran yang dapat membantu untuk
menghasilkan gas metan yang dapat dikonversi
menjadi listrik. Program ini dilaksanakan
dengan kolaborasi bilateral antara Indonesia
dan Denmark. Semarang adalah salah satu dari
tujuh kota percontohan untuk program limbah
menjadi energi yang telah direncanakan (Kota
lainnya adalah Jakarta, Tangerang, Bandung,
Solo, Surabaya, dan Makassar).
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SEBUAH PROSES
KOLABORATIF
Dalam persiapannya, proses Water as Leverage
menargetkan beragam solusi dan konsep yang
potensial dengan mengundang berbagai ahli dan
profesional berpartisipasi untuk memastikan
pendekatan dan ide yang beragam dengan
pertimbangan yang komprehensif. Pada saat
yang bersamaan, pentingnya keterlibatan
stakeholder lokal, kompleksitas budaya dan
jaringan serta jumlah data yang dikumpulkan,
memerlukan kolaborasi yang baik untuk dapat
mengidentifikasi berbagai peluang yang ada.

satu sama lain yang akan memperkuat intervensi
yang saat ini telah dilakukan oleh Kota Semarang.
Visinya adalah membangun Kota Semarang yang
lebih tangguh di masa depan, dengan masyarakat
lokal serta para stakeholder bekerjasama dengan
ahli di tingkat internasional. Pekerjaan dari kedua
tim memiliki fokus yang berbeda terkait aspek
air, di dalamnya terdapat dua program strategis
yang independen. Kemudian, bersama sama dari
kedua program tersebut dirumuskan visi yang
komprehensif untuk mengubah Kota Semarang
menjadi Kota Metropolitan yang tangguh iklim di
masa yang akan datang.

Oleh karena itu, kedua tim desain di Kota
Semarang berkolaborasi pada beberapa topik
dan tugas, terutama di dalam pengumpulan data
referensi serta pelibatan stakeholder. Selain itu,
pendekatan berbeda yang timbul, dikembangkan
menjadi dua set konsep yang saling melengkapi

Pendekatan komplementer dan kolaboratif
ini juga berkontribusi pada penerimaan dan
kepercayaan pada program WaL oleh stakeholder
lokal.
AIR SEBAGAI PENGUNGKIT

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

FASE 1

JANUARI

IMPLEMENTASI
FEBRUARI

MARET

APRIL

FASE 2

LOKAKARYA
STAKEHOLDER 1
25/10/2018 Semarang

LOKAKARYA
LOKAL
29-30/11/2018 Semarang

MEI

JUNI

LOKAKARYA
DESAIN
28-31/01/2019 Semarang
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SEPTEMBER

LOKAKARYA
LOKAL
13-14/03/2019 Semarang

LOKAKARYA
REGIONAL
24-25/04/2019
Singapore

LOKAKARYA
REGIONAL
TBD Singapore

IDA KONSEPTUAL

PENGECEKAN
OLEH RVO
02/21/2019 Den Haag

PENGUMPULAN IDE

06-07/12/2018 Singapore

IDA KONSEPTUAL

LOKAKARYA
REGIONAL

PENGUMPULAN IDE

LOKAKARYA
STAKEHOLDER 2
07/11/2018 Semarang

AUGUSTUS

FASE TINDAK
LANJUT

LOKAKARYA
LOKAL
TBD Semarang

LOKAKARYA
LOKAL
03-04/09/2018 Semarang

JULI
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PENDEKATAN YANG
KOMPREHENSIF
Tim Cascading Semarang fokus kepada upaya
untuk menangkap, menyimpan, mengelola air
hujan serta memitigasi dampak lingkungan.
Tim One Resilient Semarang melakukan
analisis untuk mekanisme penyediaan air yang
berkelanjutan dan perlindungan pesisir. Kedua
tim berusaha untuk melakukan penelitian terkait
permasalahan yang ada dan merumuskan

PENYEDIAAN AIR

PERLINDUNGAN
PESISIR
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strategi yang tepat. Di ranah tersebut, kolaborasi
juga menjadi prioritas. Sebagai hasilnya, delapan
program strategis dihasilkan untuk mengubah
Kota Semarang menjadi Kota yang berketahanan.
Sebagai program individual, kedua tim juga
bekerja untuk memberikan serangkaian strategi
individual untuk mencapai tujuan masing-masing.

ISU AIR TIDAK TERBATAS PADA
WILAYAH ADMINISTRASI

memiliki kondisi beragam, lima program strategis
yang dirumuskan fokus pada:

Air dan kondisi alam lainnya tidak mengikuti
batas administrasi. Kedua tim memulai dengan
Kota Semarang, tetapi seluruh program strategis
diperluas hingga melampaui batas Kota. Dengan
melihat seluruh Daerah Aliran Sungai (DAS) yang

1) pengembangan daerah Semarang Atas
2) jaringan air kota
3) ketahanan dalam skala kampung
4) pengembangan industri
5) perlindungan pesisir

MENYIMPAN DAN
MENGISI KEMBALI

MENGELOLA
DAN MITIGASI
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PERMAINAN
INTERAKTIF
Kolaborasi sebagai kunci untuk
pendekatan sinergis
Pendekatan yang sinergis diperlukan untuk
menyatukan berbagai elemen dalam menghadapi
kompleksitas masalah yang saling berhubungan
di Kota Semarang,. Untuk memahami peluang
dan tantangan dari perspektif yang berbeda
dan mencari solusi yang mengintegrasikan
berbagai aspek dalam pembangunan kota dan
pengelolaan air, kami mengusulkan desain
lokakarya kolaboratif yang melibatkan berbagai
stakeholder untuk berpartisipasi. Lokakarya
ini memungkinkan adanya diskusi terbuka dan

interaktif untuk mensimulasikan strategi atau
intervensi sebagai bahan pertimbangan dari
berbagai disiplin ilmu.
Kami menggunakan permainan sebagai
pengantar pengambilan keputusan abstrak
dan pembuatan materi kota (Kan, 2014).
Alat sederhana seperti kartu dan peta akan
memungkinkan profesional non-desain
mengekspresikan visi mereka untuk kota dengan
lebih baik. Kegiatan tersebut juga mengarahkan
pada tipologi pengembangan kota yang
dapat diterjemahkan dalam bentuk dan hasil
operasional. Pada akhirnya, serangkaian proyek
potensial dirangkum sebagai peluang untuk
dianalisis lebih lanjut.

PERMAINAN INTERAKTIF UNTUK
MELIBATKAN STAKEHOLDER
UNTUK MENEMUKAN PELUANG DAN
MEMETAKAN RISIKO LINGKUNGAN,
SOSIAL, DAN PEMERINTAHAN
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Prosedur Permainan
Permainan ini diselenggarakan dalam enam
kelompok dengan berbagai topik diskusi.
Di setiap meja terdapat koordinator untuk
memandu diskusi dan menjelaskan prosedur
permainan. Selama proses diskusi, seorang
notulen mendokumentasikan proses diskusi.
Stakeholder dalam masing-masing kelompok
bersama-sama membahas dan menyampaikan
usulan mengenai apa tipe intervensi terkait
air serta dimana intervensi tersebut akan
diimplementasikan. Kartu dan peta tipologi

Koordinator

Notulen

pengembangan tertentu sebagai alat bantu
permainan disediakan untuk mensimulasikan
rencana pembangunan kota yang sinergis.
Dalam kombinasi dari intervensi yang berbeda,
serangkaian desain spesifik lokasi diusulkan dan
didokumentasikan dalam lembar usulan proyek.
Banyak strategi pengembangan yang berharga
serta lokasi menarik yang diusulkan selama sesi
permainan. Akhirnya, pemetaan permasalahan
yang ada, diidentifikasi dengan jelas dengan
pelibatan stakeholder yang berbeda.

Stakeholder dan keahlian yang beragam sebagai peserta
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Petunjuk diskusi
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MENDENGARKAN MASUKAN
MASYARAKAT

Peraturan tentang lahan
akan berdampak besar pada
pengembangan area di masa depan

Wilayah Sadeng- Gunung Pati berkembang
sebagai daerah permukiman baru yang mengakibatkan deforestasi yang masif

Dua lokasi di Sadeng rawan terhadap risiko
tanah longsor. Jika tanah longsor terjadi, akan
mengakibatkan banyak kerusakan

Aktifitas Kampung Tematik akan
menarik pariwisata disini

Kolaborasi dan kerja sama yang baik di antara
seluruh stakeholder adalah kunci dalam
mewujudkan pengelolaan air yang terintegrasi
dari area Semarang atas (perbukitan) hingga
ke pesisir. Satu dari stakeholder kunci yang
penting untuk dilibatkan lebih lanjut adalah
masyarakat setempat. Hal tersebut sangat
strategis untuk memastikan bahwa masyarakat
lokal sebagai penerima manfaat akhir sudah
terlibat secara aktif dari proses awal, sejalan Visi
Walikota Semarang “Bergerak Bersama Menuju
Semarang Hebat ”.
Tujuan utama mendengarkan penduduk
setempat adalah untuk benar-benar memahami
bagaimana masyarakat lokal menangkap dan
mengatasi masalah terkait air, apa preferensi
mereka, dan pada dasarnya untuk mendalami
masalah dari akar rumput dengan harapan agar
solusi-solusi yang ditawarkan dapat memenuhi
kebutuhan riil masyarakat. Beberapa kegiatan
kunjungan lapangan dilakukan secara merata
ke seluruh bagian kota, meliputi kegiatan
wawancara dengan informan kunci, serta
melaksanakan FGD kecil untuk diskusi yang
lebih komprehensif. Perwakilan penduduk lokal
yang terlibat dalam proses tersebut adalah
kepala kelurahan sebagai perwakilan pemerintah
di level terbawah, ketua komunitas, pemuda
(Karang Taruna), kelompok perempuan (PKK),
dan juga masyarakat rentan yang bekerja di
sektor informal seperti pedagang kaki lima,
pedagang pasar tradisional, dan pelaku usaha
lokal.
Beberapa fakta menarik ditemukan berdasarkan
komunikasi langsung dengan masyarakat,
antara lain terkait tingkat kesadaran
masyarakat setempat yang tinggal di daerah
rawan longsor /banjir di wilayah Gunung Pati,
antusiasme masyarakat di Pasar Peterongan
untuk meregenerasi/ merevitalisasi pasar
untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik,
serta pemahaman pola pikir dari masyarakat
yang hidup di kawasan padat dan banjir untuk
memastikan kesediaan mereka pindah ke tipe
rumah vertikal (rumah susun).

Kunjungan lapangan dan interview dengan Kelurahan
Sadeng dan penduduk lokal pada 30 Januari 2019.

Masyarakat di sekitar pasar Peterongan
terganggu dengan pedagang informal yang
tidak tertata dan sanitasi yang buruk dan
menimbulkan bau

Bangunan pasar yang baru belum
sepenuhnya digunakan karena kurangnya
fasilitas dan desain yang tepat untuk logistik

Pembebasan lahan diperlukan untuk
membersihkan informalitas di sepanjang kanal

Sungai masih terbuka
di tahun 1980

Kunjungan lapangan dan interview dengan Kepala KelurahanPak Rubby, asosiasi pedagang, dan penduduk setempat pada 29
Januari 2019.

Timur Laut Semarang mengalami penurunan tanah paling parah. Jalan-jalan di daerah perkampungan padat
penduduk dinaikkan setiap beberapa tahun. Perubahan
elevasi mempersulit warga masuk ke rumah.
Program relokasi untuk mengurangi
kepadatan pemukiman juga ada di Kota
Semarang

Konstruksi untuk perlindungan pesisir cukup
terhambat karena tidak mudah untuk merelokasi
penduduk lokal dari kampung nelayan

Kunjungan lapangan ke area pesisir dan kampung nelayan pada 5
November 2018
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PENDEKATAN
SAAT INI

Saat ini air hujan dikumpulkan oleh sistem kanal dan dilepaskan
secepat mungkin. Seluruh strategi yang diterapkan saat ini terfokus
pada upaya untuk mengeluarkan air. Sementara itu, peluang
memanfaatkan air hujan untuk mengatasi masalah kekurangan air
bersih di Kota Semarang belum terelaborasi optimal.

Air dimanfaatkan secara maksimal dalam berbagai cara dan
di berbagai bagian kota. Mulai dari hulu, Derah Aliran Sungai
mengalir untuk menyimpan, mengurangi dan memanfaatkan air. Di
bagian kota yang berbeda, air terintegrasi dengan intervensi yang
ada untuk menciptakan sinergi antara domain yang berbeda.

CASCADING
SEMARANG

PENYERAPAN AIR DI WILAYAH PERBUKITAN SECARA TERASERING

OPTIMALISASI KONEKTIVITAS ALIRAN AIR

PENYEDIAAN AIR
UNTUK INDUSTRI

LIMA KONSEP MENUJU
PERTUMBUHAN INKLUSIF

PENGISIAN KEMBALI AKUIFER

PENYEDIAAN AIR UNTUK INDUSTRI

PENYERAPAN
AIR DI WILAYAH
PERBUKITAN SECARA
TERASERING

OPTIMALISASI
KONEKTIVITAS
ALIRAN AIR

Sebuah pendekatan sistemik

OPTIMALISASI KONEKTIVITAS
ALIRAN AIR

PENYEDIAAN AIR
UNTUK INDUSTRI
INTERVENSI MIKRO

INTERVENSI
MIKRO

Daripada mencoba untuk memecahkan
masalah individu dengan tindakan individual,
kami menggunakan pendekatan sistemik
untuk menentukan jawaban atas perbedaan
pertanyaan terkait air yang muncul di Kota
Semarang. Pendekatan yang tradisional berfokus
pada gejala yang terjadi dan bagaimana untuk
menguranginya, dan hal tersebut tidaklah cukup.
Selanjutnya untuk membangun sistem mitigasi
dan pengoperasiannya akan menimbulkan biaya
yang secara signifikan lebih tinggi. Karena itu,
lima konsep yang fokus pada berbagai tahap
dalam memanfaatkan air hujan telah diusulkan.
Masing-masing dari konsep tersebut memiliki
fokus tersendiri di berbagai area intervensi,
tetapi mereka juga berfungsi bersama sebagai
penggerak untuk perubahan sistemik. Melalui
pemikiran sistemik ini, kami percaya Semarang
dapat menjadi contoh untuk aksi berkelanjutan,
mengamankan keberhasilan jangka panjang
kota.

PENYERAPAN AIR DI WILAYAH
PERBUKITAN SECARA TERASERING
PENGISIAN KEMBALI
AKUIFER
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MEMATAHKAN SIKLUS

Kasus Bisnis Strategis: Dari
sebuah dinamika peningkatan
kerentanan menjadi pertumbuhan
perkotaan yang berkelanjutan,
inklusif, dan berketahanan
Pada bagian ini kami menyampaikan elemenelemen mendasar untuk Kasus Bisnis Strategis
dari Cascading Semarang. Seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya, dinamika perkembangan
perkotaan Kota Semarang saat ini sepertinya
masih belum berkelanjutan. Melalui lima
konsep kami,kami memiliki tujuan untuk
menggerakkan perubahan sistemik. Sesuai
pada bagian ini, kami menyampaikan “Teori
Perubahan” kami; bagaimana kelima strategi
dan implementasinya dirancang untuk mencapai
ketahanan dan pengembangan keberlanjutan
serta menyelesaikan tantangan terkait air yang
dihadapi Kota Semarang saat ini.
Dalam grafik dibawah in (diagram lingkaran

sebab-akibat), kami menggambarkan cara kelima
konsep kami berdampak pada sistem pengelolaan
air dan juga hasilnya untuk pertumbuhan
ekonomi yang inklusif serta berketahanan
dalam jangka panjang. Kelima strategi tersebut
juga berkontribusi dalam pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan 6 / SDG 6 (air), SDG
13 (Aksi Iklim), 10 ( Mengurangi ketimpangan),
dan SDG 8 (pekerjaan yang layak dan
pertumbuhan ekonomi).
Masing-masing konsep dirancang untuk
mengurangi dampak negatif ke dalam siklus,
atau setidaknya mengaktifkan pembangunan
sosial-ekonomi dari peningkatan nilai iklim yang
berisiko- baik publik dan swasta. Di bawah ini
adalah narasi pembangunan berkelanjutan yang
disediakan untuk setiap ukuran, yang secara
grafis digambarkan dalam grafik di halaman 58
- 59 untuk gambaran umum dari layanan utama
dan/atau manfaat dari masing-masing konsep
dan semua manfaat tambahan yang terkait.
Untuk tinjauan lengkap mengenai manfaat
ekonomi, lihat pada bagian Kasus Bisnis Ekonomi.

Penyerapan air di wilayah perbukitan
secara terasering
Penyimpanan tambahan dan kapasitas infiltrasi
akan dibuat untuk mengurangi peningkatan
tingkat limpasan yang disebabkan oleh
pembangunan perkotaan. Pembangunan
perkotaan ditambah dengan struktur spongy
mountain terrace setidaknya dapat menyebabkan
stabilisasi dari tingkat limpasan, yang dapat
mengurangi risiko banjir di area hilir. Hal tersebut
dapat mengurangi kerusakan fisik baik milik
pribadi maupun publik akibat banjir.
Sementara cara lingkungan baru ini dirancang
untuk menghasilkan penyediaan air yang lebih
baik bagi masyarakat, pertanian, dan keperluan
industri. Peningkatan tingkat retensi air
mengurangi risiko kekeringan, terutama untuk
area pertanian di sekitarnya. Teknik stabilisasi
yang akan diterapkan, yang dikombinasikan
dengan tingkat infiltrasi yang lebih baik serta
stabilisasi dari limpasan juga diharapkan dapat
mengurangi risiko tanah longsor.
Melalui berbagai upaya pengurangan risiko air
tersebut, kelangsungan bisnis dapat terjaga,
yang akan menciptakan iklim investasi yang
menguntungkan. Selain ketiga manfaat langsung,
berbagai manfaat tambahan seperti ruang
terbuka dan hijau menjadi bagian dari jaringan
perkotaan.

Optimalisasi konektivitas aliran air
Penyimpanan tambahan akan dibuat untuk
mengurangi risiko banjir di Semarang dan
meningkatkan ketersediaan air. Berkurangnya
risiko banjir bandang diperkirakan dapat
mengurangi kerugian dan gangguan ekonomi
seperti yang dijelaskan sebelumnya.
Selanjutnyam perbaikan dari pengelolaan
sampah padat juga akan meningkatkan kualitas
air dan menciptakan ruang publik dengan kualitas
yang lebih baik. Seluruh hasilnya dikombinasikan,
terutama untuk kualitas air yang lebih baik
diketahui akan meningkatkan produktivitas
ekonomi dan mengurangi biaya kesehatan
masyarakat.

Grafik: Lima konsep dan dampaknya terhadap sistem pengelolaan air dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif & tangguh
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Penyediaan air untuk industri
Reservoir menciptakan pasokan sumber
air tambahan selain air tanah, yang saat ini
dieksploitasi secara berlebihan dan berisiko
mengandung garam karena kenaikan air laut.
Variabilitas yang tinggi dalam penyediaan air
karena perubahan iklim meningkatkan risiko
kelangkaan air untuk bisnis, dan menyebabkan
gangguan ekonomi. Apalagi berkurangnya
penggunaan air permukaan, penipisan akifer,
penurunan muka tanah, selanjutnya berisiko
banjir.

Intervensi Mikro
Intervensi mikro akan meningkatkan
pemenuhan air untuk tingkat kampung dan
potensial untuk kelompok masyarakat rentan
untuk mengembangkan akktivitas ekonomi,
meningkatkan ketahanan pangan dan
stabilitas pendapatan. Jika direncanakan dan
diimplementasikan dengan benar, intervensi
mikro bersama dengan inovasi sosial, dan
keterkaitan pasar dapat menghasilkan
peningkatan kualitas tata ruang, kualitas
hidup yang lebih baik, dan peluang untuk
mengembangan ekonomi lokal.

Pengisian ulang akifer
Pengisian ulang akifer akan menurunkan
penurunan muka tanah (saat ini maks. 8 cm per
tahun), sehingga mengurangi peningkatan banjir
pluvial, fluvial, serta rob yang disebabkan oleh
perubahan iklim dan pembangunan di daerah
hulu yang diperburuk oleh penurunan muka
tanah. Penurunan muka tanah berdampak pada
penurunan aset publik dan mengurangi masa
pakai infrastruktur air. Contohnya, investasi
yang ada saat ini untuk perlindungan banjir
misalnya adalah tembok laut tepi pantai yang
sedang dikembangkan, akan berfungsi dalam
jangka waktu yang pendek ketika tembok
tersebut tenggelam akibat penurunan tanah
serta mengurangi efektivitasnya. Selain itu,
penurunan muka tanah mengurangi nilai properti
pesisir karena risiko banjir yang lebih tinggi. Oleh
karena itu, berkurangnya penurunan muka tanah
akan mengurangi biaya investasi tambahan di
kemudian hari terkait perlindungan banjir dan
mempertahankan nilai properti.
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Gambaran Manfaat Dan Biaya

LAYANAN
UTAMA

MENGURANGI RISIKO BANJIR

MANFAAT TAMBAHAN

meningkatkan ketersediaan lahan
meningkatkan mata pencaharian dan ekonomi lokal
meningkatkan keanekaragaman hayati di area perumahan di masa depan

SPONGY MOUNTAIN
TERRACE

BIAYA

biaya konstruksi untuk infrastruktur retensi
biaya konstruksi untuk reservoir air

PENYEDIAAN AIR YANG LEBIH BAIK

meningkatkan infiltrasi sehingga mengurangi penurunan muka tanah
meningkatkan aksesibilitas terhadap air untuk kelompok rentan
memperbaiki pengumpulan limbah dan kualitas lingkungan

kolam atau utir pengolahan air

menciptakan lapangan kerja baru untuk pemeliharaan, operasional dan implementasi

biaya konstruksi untuk ruang publik/ taman sungai

MENGURANGI RISIKO TANAH LONGSOR

meningkatkan sanitasi terkait dengan risiko terhadap kesehatan

mengurangi efek pemanasan permukaan bumi melalui badan air
meningkatkan keanekaragaman hayati
penyimpanan yang dipompa dengan tenaga air
menyediakan area rekreasi dan ruang publik yang fleksibel
meningkatkan infiltrasi sehingga mengurangi penurunan muka tanah
mengurangi dampak kesehatan terkait air
MENGURANGI RISIKO BANJIR

mengurangi kerusakan infrastruktur publik

biaya konstruksi untuk kanal

MEMPERBAIKI KUALITAS AIR

meningkatkan keanekaragaman hayati
mengurangi risiko kesehatan terkait air

program pemindahan pemukiman

menciptakan pekerjaan baru untuk pemeliharaan, operasional, dan implementasi

fasilitas penangkap/ pemindahan sampah

MEMPERBAIKI PENGELOLAAN SAMPAH

RECHANNLING
THE CITY

meningkatkan kualitas lingkungan
menciptakan pekerjaan baru untuk pemeliharaan, operasional, dan implementasi

MENYEDIAKAN RUANG PUBLIK YANG LEBIH BAIK

berkurangnya risiko kesehatan terkait sanitasi

unit pengolahan air
biaya konstruksi untuk ruang publik/ taman

pengaturan kembali “informalitas”
meningkatkan aktivitas ekonomi lokal
menyediakan sistem mobilitas lambat
menciptakan identitas yang kuat

memungkinkan lingkungan yang menarik untuk pertumbuhan industri

FEEDING THE
INDUSTRY

MENGAMANKAN PENYEDIAAN AIR (UNTUK INDUSTRI)

mengurangi ketergantungan pada penyediaan air eksternal

biaya konstruksi untuk fasilitas retensi air

mengurangi dampak kesehatan terkait air
mengurangi kerusakan material untuk aktivitas pribadi
peluang untuk mendorong industri tambahan seperti akuakultur

biaya konstruksi untuk fasilitas transportasi air

MENGURANGI RISIKO BANJIR

mengurangi kerentanan terhadap banjir
mengurangi kerusakan untuk rumahtangga
meningkatkan ketersediaan lahan

mengendalikan penegakan hukum

MENGURANGI TINGKAT PENURUNAN MUKA TANAH

PEMENUHAN AIR YANG LEBIH BAIK DI TINGKAT
RUMAH TANGGA / KAMPUNG

biaya konstruksi untuk fasilitas pengolahan air

meningkatkan ketahanan pangan untuk kelompok yang paling rentan
meningkatkan kualitas tata ruang
meningkatka stabilitas pendapatan dan mata pencaharian
meningkatkan kondisi untuk pengembangan ekonomi lokal

INTERVENSI
MIKRO

MENGURANGI TINGKAT PENURUNAN MUKA TANAH

PENGISIAN ULANG
AKUIFER
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Teori Perubahan Kami: Harmoni
baru antara air dan pertumbuhan
ekonomi
Secara ringkas, tipologi pertumbuhan kota yang
kami usulkan melalui lima konsepnya bertujuan
untuk menggerakkan perubahan paradigma yaitu
pertumbuhan ekonomi yang tidak terpisahkan
dengan peningkatan kerentanan terhadap
banjir, tanah longsor serta dampak negatif pada
sumber daya alam utama, seperti air. Visi kami
adalah untuk mengubah kedua pola tersebut
dalam jangka panjang dengan menerapkan
kelima konsep; yang seluruhnya bertujuan untuk
meningkatkan penyimpanan dan penyerapan
air, meningkatkan ketersediaan dan tingkat
konsumsi air permukaan, serta menurunkan
ekstraksi air tanah secara signifikan. Tujuan
utamanya adalah untuk menciptakan strategi
penguatan antara pertumbuhan ekonomi Kota
Semarang (SDG8) melalui upaya berbasis pajak,
pekerjaan dan sumber pendapatan lokal, serta
pencapaian terhadap keamanan di bidang air
(SDG6) dalam menghadapi perubahan iklim.

Kasus bisnis ekonomi
Menindaklanjuti konsep terkait kasus bisnis yg
bersifat strategis, dimana bukti-bukti disajikan
untuk menjelaskan mengapa dibutuhkan sebuah
perubahan dan investasi modal yang signifikan;
aspek ekonomi bertujuan untuk menguji apakah
opsi yang lebih dipilih telah mewakili “nilai yang
proporsional secara keuangan”. Hal tersebut
dapat ditentukan dengan mempertimbangkan
biaya dan manfaat dari pilihan-pilihan yang ada.
Seperti yang dapat diamati dalam gambaran
manfaat untuk tiga konsep utama (lihat pada
gambar 1), kami melakukan penilaian untuk
kasus bisnis ekonomi dengan melihat pada:
a.
Empat kategori dari manfaat yang
diharapkan: lingkungan, sosial, ekonomi, dan
kelembagaan

Manfaat ekonomi sebagian besar
3.
bernilai positif. Berkurangnya tingkat kerusakan
sangat relevan dengan ketiga konsep yang ada,
dan dampaknya dapat dirasakan segera setelah
proyek mulai diimplementasikan. Terkait dengan
pasar tenaga kerja diharapkan dapat membuka
peluang berkembangnya bisnis baru dan
meningkatkan ketersediaan sumber daya yang
handal (pasokan air) serta industri pariwisata
akan mulai tumbuh.
Kami lebih banyak melakukan penelitian
mengenai pasar tenaga kerja, tingkat pendidikan,
dan tingkat pengangguran yang ada di Kota
Semarang saat ini Untuk menilai dampak sosial
secara keseluruhan. Pengurangan risiko tanah
longsor dan banjir akan meningkatkan nilai
properti serta tanah di masing-masing wilayah
yang terdampak bencana. Hal tersebut berlaku
untuk properti milik pribadi, komersial, dan
umum.

4.
Aspek kebijakan terkait dengan
perubahan dan peluang yang lebih besar di
Kota Semarang. Bukan hanya untuk program
percontohan saja akan tetapi untuk seluruh
program. Sebagai contoh, akan ada lebih banyak
ruang “aman” yang dibuat oleh kombinasi dari
berbagai kegiatan yang menunjukkan bahwa
perencanaan tata ruang memiliki lebih banyak
potensi dan kemungkinan. Dengan cara yang
sama, seluruh wilayah Kota Semarang akan
menjadi lebih tangguh terhadap risiko-risiko
yang berhubungan dengan air serta peristiwa
ekstrim terkait siklus air yang didorong oleh
perubahan iklim dengan mengimplementasikan
kelima konsep dalam skala sistem.

b.
Manfaat dari berbagai konsep untuk tiga
agen ekonomi: individu/konsumen, produsen/
perusahaan, dan pemerintah
Seluruh manfaat tersebut bersifat relatif,
dilakukan dengan membandingkan skenario
alternatif dimana konsep-konsep tersebut akan
diimplementasikan dengan skenario business
as usual. Seluruh manfaat tersebut dijelaskan
untuk menunjukkan adanya perbaikan dan atau
penurunan.
Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari
gambaran manfaat tersebut adalah:
1.
Program investasi sebagai
penggabungan dari berbagai konsep
memberikan manfaat yang positif untuk
lingkungan, tetapi tidak seluruhnya memberikan
manfaat secara langsung. Sebagian besar
memberikan manfaat untuk peningkatan “aset/
barang publik” .
Manfaat sosial juga memberikan
2.
dampak yang positif di tingkat rumah tangga
dan produsen. Akan tetapi kontribusi untuk
manfaat sosial ini sangat tergantung pada teknik
penilaian yang dilakukan. Jika di dalamnya
terdapat inklusifitas, kesetaraan dan penurunan
angka kemiskinan (contohnya) yang merupakan
tujuan di tingkat nasional, maka untuk tahap
berikutnya kita perlu menggunakan sistem
pembobotan untuk memastikan nilai dari
manfaat sosial.
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Effect
Magnitude of Effect

Positive
Large

Duration before expected effect
occurs
Instant (after implementation)

Rechanneling the City

Spongy Mountain

Main benefits: flashflood reduction from extreme rainfall (safety), improvement of water quality (health) and improvement of public
space
Economic agent directly affected
Micro level (household) *for the people living in
Individual/
Consumer Producer/ Firm Government
effect
Magnitude
Duration

Environmental effects

Energy Efficiency or reduction in usage

Safety
Health
(hygiene and
sanitation)
Accessibility and well-being

Social Effects

Damage to physical assets
"Cost of Illness"
Labour market

Slow

Neutral

Small

Slow

√

√

√

Positive

Small

Slow

Neutral

Small

Slow

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

√

√

√

Positive

Small

Slow

Positive

Small

Slow

Positive

Small

Slow

Positive

Small

Slow

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Positive

Small

Slow

Positive

Small

Slow

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Positive

Small

Slow

Positive

Small

√

√

√

Slow

√

√

√

Medium

Instant

√

√

Neutral

Large

Gradual

Positive

Large

Gradual

√

√

Neutral

Small

Slow

Neutral

Small

Slow

Positive

Small

Instant

√

√

Neutral

Large

Gradual

Positive

Large

Gradual

√

√

Neutral

Small

Slow

Neutral

Small

Slow

Instant

Neutral

Medium

Instant

√

√

Positive

Large

Instant

Neutral

Medium

Gradual

√

√

Neutral

Small

Slow

Neutral

Small

Slow

Gradual

Neutral

Small

Instant

√

√

Positive

Large

Gradual

Neutral

Medium

Gradual

√

√

Neutral

Small

Slow

Neutral

Small

Slow

√

√

√

√

Positive

Medium

Gradual

Positive

Small

Slow

√

√

Reduction of expected casualties
direct - due to (flash)floods/landslides

√

√

Positive

Large

Instant

Positive

Reduction of expected injuries
direct - due to (flash)floods/landslides

√

√

Positive

Medium

Instant

Reduction of expected casualties
indirect: health problems due to hygiene and sanitation/ contaminated fish and co

√

√

Positive

Large

Reduction of expected illness
indirect: health problems due to hygiene and sanitation/ contaminated fish and co

√

√

Positive

Medium

General well-being and hapiness
improved spatial quality - pride, more public space, better air and water quality, et

√

Improved/reliable access to public facilities
Schools/Hospitals

√

Improved /reliable access to retail area
Food supply system (consumers)

√

√

Improved/reliable access to retail area
Food supply system (producers)

√

√

Positive

Medium

Gradual

Positive

Small

Slow

Positive

Medium

Instant

Neutral

Medium

Positive

Large

Instant

Neutral

Positive

Large

Instant

n.a.

n.a.

n.a.

√

Positive

Medium

Gradual

Positive

Small

Slow

Instant

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Medium

Instant

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Neutral

Medium

Instant

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Positive

Large

Gradual

Positive

Large

Gradual

√

Positive

Large

Gradual

Positive

Large

Gradual

√

Positive

Medium

Instant

Positive

Medium

Instant

Positive

Large

Slow

Positive

Medium

Slow

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Positive

Large

Instant

Positive

Medium

Gradual

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Positive

Large

Gradual

Positive

Large

Gradual

√

Medium

Instant

Positive

Medium

Instant

Positive

Large

Instant

Positive

Medium

Instant

√
√

Positive

Medium

Instant

Positive

Medium

Instant

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

√

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Positive

Large

Instant

Neutral

Medium

Gradual

√
√

Instant

Positive

Medium

Gradual

√
√

n.a.

Large

√
√

Positive

Positive

√

√
√

√
√

√

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Positive

Large

Gradual

Positive

Medium

Instant

Positive

Large

Gradual

Positive

Medium

Instant

Positive

Large

Instant

Positive

Medium

Gradual

Positive

Large

Instant

Neutral

Medium

Gradual

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Positive

Large

Instant

Neutral

Medium

Gradual

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Large

Instant

Positive

Medium

Gradual

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Neutral

Small

Instant

Positive

Medium

Instant

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Neutral

Small

Instant

Neutral

Small

Instant

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Positive

Large

Gradual

Positive

Large

Gradual

Positive

Medium

Gradual

Positive

Medium

Gradual

Positive

√

Neutral

Small

Instant

Positive

Medium

Instant

√

Neutral

Small

Instant

Neutral

Small

Instant

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

√

√

√

Employment creation (permanent)
Jobs for maintenance and operation - wate rmanagement system

√

√

Employment creation (temporary)
Jobs for construction

√

√

Neutral

Small

Instant

Neutral

Small

Instant

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Employment creation (permanent)
Increase in tourism

√

√

Positive

Medium

Slow

Positive

Large

Slow

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Positive

Large

Gradual

Positive

Large

Gradual

Positive

Medium

Gradual

Positive

Medium

Gradual

Positive

Medium

Gradual

Positive

Medium

Gradual

Positive

Medium

Gradual

Positive

Large

Gradual

√

Positive

Medium

Gradual

Positive

Large

Gradual

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

√

Positive

Large

Gradual

Positive

Large

Gradual

Positive

Large

Gradual

Neutral

Medium

Gradual

Increased value of private/commercial owned land

Value of proporty

Slow

Small

n.a.

Economic development
business/industrial/agricultural development

Spatial planning, expenditures and opportunities

Small

Positive

Increased number of trees
CO2 capture

Reduced Cost of emergency services

Positive

√

Slow

√

Slow

√

Small

√

Small

√

Positive

√

Positive

Slow

Slow

Health related - improved productivity
indirect: increased income / working time

Duration

√

Small

Small

√

Magnitude

√

Positive

Positive

√

effect

Slow

√

Health related - medical expenses
direct: medical care and travel costs

Duration

Small

√

Reduction in loss of (private) land (gardening and private agriculture)

Magnitude

Positive

√

Reduction in loss of (commercial/agricultural) land (use)

Macro level (city)

effect

√

n.a.

√

Micro level (household)

Government

√

n.a.

Reduction of damages to public property
direct damages to physical assets (hospitals, schools, electricity stations, market ar

dividual/Consum Producer/Firm

√

n.a.

√

Duration

n.a.

n.a.

Reduction of damages to private property (real estate)
direct damages to physical assets

Economic agent directly affected

Magnitude

n.a.

n.a.

√

Macro level (city)
effect

n.a.

n.a.

√

Main benefits: Improved water supply, reduction of floodrisk, reducing landsubsidence rate

n.a.

√

√

Slow

n.a.

√

Stabilized slopes
effect on biodiversity

Gradual

Feeding the Industry

Main benefits: Floodrisk reduction downstream, stable water supply, reducution in landslide risk
Economic agent directly affected
Micro level (household) *for the people living in
Individual/
Consumer Producer/ Firm Government
effect
Magnitude
Duration

Negative
Small

n.a.

√

reduction in managementcosts of infrastucture

Economic effects

Duration

Improved water quality
effect on biodiversity

Reduction of damages to commercial property (real estate)
direct damages to physical assets

Policy and institutional effects

Magnitude

Reduction in greenhouse gas emissions
due to lower temperatures and less AC usage / reduction in water ransportation

Improved and reliable access to water
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Macro level (city)
effect

Neutral
Medium

√

√

Increased value of publicly owned land

√

Positive

Medium

Gradual

Positive

Large

Gradual

Increased value of real estate (public)

√

Positive

Large

Gradual

Positive

Large

Gradual

Increased value of real estate (private)

√

Real estate development

√

√

Formalization of market place

√

√

Formalization of informal settlements

√

Increased tax base (rent, gentrification, & incomes)

√

Reduced Cost of temporary housing

Development of sport facilities & parks

Increased availability of (safer) land

√

√

√
√

√

√

√

√
√

Positive

Large

Gradual

Neutral

Medium

Gradual

Positive

Large

Gradual

Positive

Large

Gradual

Positive

Medium

Gradual

Positive

Medium

Gradual

Neutral

Large

Slow

Positive

Large

Slow

√
√

√

Negative

Medium

Gradual

Positive

Large

Gradual

√

Neutral

Small

Gradual

Positive

Large

Gradual

√

Positive

Medium

Gradual

Positive

Medium

Gradual

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Positive

Large

Gradual

Positive

Large

Gradual

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Neutral

Large

Slow

Positive

Large

Slow

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Negative

Medium

Gradual

Positive

Large

Gradual

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Neutral

Large

Slow

Positive

Large

Slow

√

Negative

Medium

Gradual

Positive

Large

Gradual

√

Neutral

Small

Gradual

Positive

Large

Gradual

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

√

√

Neutral

Large

Slow

Positive

Large

Slow

√

√

√

√
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DISTRIBUSI SPASIAL DARI
BERBAGAI KONSEP
LIMA KONSEP
Penyerapan air di wilayah perbukitan
secara terasering berfokus di area perbukitan
(Semarang atas) dalam tiga kondisi yang
berbeda, yaitu wilayah rawan longsor dimana
proyek belum berkembang, wilayah urbanisasi
dengan risiko tanah longsor rendah, serta zona
pelestarian/ kawasan hijau.

Penyediaan air untuk industri terutama
untuk melihat kemungkinan menciptakan
reservoir dalam skala besar. Memanfaatkan
upaya yang telah ada yaitu rencana
pembangunan tembok laut di Kota Semarang.
Lokasi yang diusulkan berada di bagian timur
dan barat Kota Semarang, di Kawasan Industri
sepanjang pesisir.

Optimalisasi konektivitas aliran air dengan
melihat pada jaringan perkotaan di wilayah
tengah dan hilir. Hal tersebut bertujuan untuk
memperkuat jaringan air permukaan di Kota
Semarang.

Pengisian kembali akuifer akan sangat
efektif untuk diimplementasikan di wilayah yang
paling terdampak oleh penurunan muka tanah.
Khususnya dalam hal ini adalah yang berlokasi
di kawasan industri Karangroto di wilayah timur
Kota Semarang.
Intervensi mikro dapat dilaksanakan di
berbagai kampung di Kota Semarang.

RECHARGE THE
AQUIFER

RECHARGE THE
AQUIFER
FEEDING THE
INDUSTRY

RECHANNEL THE
CITY

SPONGY MOUNTAIN
TERRACE

SPONGY MOUNTAIN
TERRACE

MICRO
INTERVENTIONS

MICRO
INTERVENTIONS

CASCADING SEMARANG:
Steps to Inclusive Growth

CASCADING SEMARANG:
Steps to Inclusive Growth

KONSEP - LIMA STRATEGI UTAMA DISUSUN SESUAI
VISI KITA YAITU ‘CASCADING SEMARANG’
FIVE CONCEPT

KONSEP - LIMA STRATEGI UTAMA DISUSUN SESUAI
VISI KITA YAITU ‘CASCADING SEMARANG’
FIVE CONCEPT

RECHARGING THE AQUIFERS

FEEDING THE INDUSTRY
RECHARGING THE AQUIFERS

FEEDING THE INDUSTRY

CASCADING SEMARANG:
Steps to Inclusive Growth

KONSEP - LIMA STRATEGI UTAMA DISUSUN SESUAI
VISI KITA YAITU ‘CASCADING SEMARANG’
FIVE CONCEPT

TERAS KAWASAN SEMARANG ATAS YANG
MENYERAP AIR LAYAKNYA SPONS
SPONGY MONTAIN TERRACE
RECHARGING THE AQUIFERS

TERAS KAWASAN SEMARANG ATAS YANG
MENYERAP AIR LAYAKNYA SPONS
SPONGY MONTAIN TERRACE

CASCADING SEMARANG:
Steps to Inclusive Growth

1.

CASCADING SEMARANG:
Steps to Inclusive Growth

FEEDING THE INDUSTRY

RECHANNELING
THE CITY
KONSEP - LIMA STRATEGI UTAMA DISUSUN
SESUAI
VISI KITA YAITU
‘CASCADING
SEMARANG’
TERAS
KAWASAN SEMARANG
ATAS YANG
FIVE CONCEPT
MENYERAP
AIR LAYAKNYA SPONS

2.

SPONGY MONTAIN TERRACE

INTERVENSI SKALA MIKRO
MICRO INTERVENTIONS

3.

RECHANNELING THE CITY

INTERVENSI SKALA MIKRO
MICRO INTERVENTIONS

RECHARGING THE AQUIFERS

RECHARGING THE AQUIFERS
MICRO INTERVENTIONS

MENGHUBUNGKAN KEMBALI SALURAN KOTA
FEEDING THE INDUSTRY
RECHANNEL THE CITY

KONSEP - LIMA STRATEGI UTAMA DISUSUN SESUAI
VISI KITA YAITU ‘CASCADING SEMARANG’
FIVE CONCEPT

RECHANNELING THE CITY

INTERVENSI SKALA MIKRO
MICRO INTERVENTIONS

4.

MICRO INTERVENTIONS

MENGHUBUNGKAN KEMBALI SALURAN KOTA
FEEDING
THE
INDUSTRY
RECHANNEL
THE
CITY

5.
SPONGY MOUNTAIN TERRACE

TERAS KAWASAN SEMARANG ATAS YANG
MENYERAP AIR LAYAKNYA SPONS
SPONGY MONTAIN TERRACE

PENYEDIAAN AIR UNTUK INDUSTRY
FEEDING THE INDUSTRY

SPONGY MOUNTAIN TERRACE
MICRO INTERVENTIONS

MENGHUBUNGKAN KEMBALI SALURAN KOTA
RECHANNEL THE CITY

TERAS KAWASAN SEMARANG ATAS YANG
MENYERAP AIR LAYAKNYA SPONS
SPONGY MONTAIN TERRACE

SPONGY
MOUNTAIN
MENGISI KEMBALI AKUIFER
TERRACE

PENYEDIAAN AIR UNTUK INDUSTRY

FEEDING THE INDUSTRY
FEEDING
THE
INDUSTRY

RECHANNEL
THE CITY

RECHANNELING THE CITY

RECHARGE THE AQUIFER

SPONGY MOUNTAIN TERRACE

INTERVENSI SKALA MIKRO
MICRO INTERVENTIONS

MENGISI KEMBALI AKUIFER
RECHARGE THE AQUIFER

RECHANNELING THE CITY

PENGISIAN
KEMBALI
AKUIFER
PENYEDIAAN AIR UNTUK INDUSTRY
FEEDING THE INDUSTRY
MENGHUBUNGKAN KEMBALI SALURAN KOTA
RECHANNEL THE CITY

INTERVENSI SKALA MIKRO

MICRO INTERVENTIONS
INTERVENSI
MIKRO

MICRO INTERVENTIONS

MENGISI KEMBALI AKUIFER
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MICRO
INTERVENTIONS
RECHARGE
THE AQUIFER

MENGHUBUNGKAN KEMBALI SALURAN KOTA
RECHANNEL THE CITY

SPONGY MOUNTAIN TERRACE

PENYEDIAAN AIR UNTUK INDUSTRY
FEEDING THE INDUSTRY
SPONGY MOUNTAIN TERRACE
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CASCADING
SEMARANG

Penyediaan Air Untuk Industri - Pengisian Kembali Akuifer
Reservoir Air Yang Baru

Penyediaan Air Untuk Industri
Zona/ Kawasan Industri

Optimalisasi Konektivitas Aliran Air
Kanal/ Saluran Yang Sesuai Untuk Pengisian Kembali Akuifer Dangkal

Penyerapan Air Di Wilayah Perbukitan Secara Terasering
Urbanisasi di Kawasan Pemukiman

Penyerapan Air di Wilayah Perbukitan Secara Terasering
Reservoir Air Yang Baru

Spongy Mountain Terrace
Urbanization in high Landslide Risk Areas

Penyerapan Air diSpongy
Wilayah
Perbukitan
Mountain
Terrace Secara Terasering
Kawasan Hijau Urbanization in low Landslide Risk Areas
Spongy Mountain Terrace
Potential urbanization in unplanned areas
Spongy Mountain Terrace
New water reservoirs
Spongy Mountain Terrace
Green Biocorridors
Feeding the industry Industrial Zones
Feeding the industry - Recharging Aquifers
New water Reservoirs
Re-Channeling the city
Canals suitable for recharging shallow aquifers
Feeding the industry - Recharging Aquifers
Water treatment parks
Micro-interventions
Example of location and variety

Secara keseluruhan, konsep dari “Cascading Semarang” bertujuan untuk
mengubah cara pandang terhadap air dari ancaman menjadi manfaat. Dengan
menambahkan konsep “bertingkat/ terasering” ke dalam sistem pengelolaan
air saat ini, serangkaian elemen untuk penyimpanan dan pemanfaatan air
diciptakan dengan pendekatan yang sinergis dan saling melengkapi satu sama
lain. Air di Kota Semarang akan dialirkan untuk disimpan dan dimanfaatkan,
serta bahaya yang ditimbulkan akan dikurangi.

PENGEMBANGAN
PEMUKIMAN SAAT INI
40%
PUBLIC
PUBLIK

60%
PRIVATE
PRIBADI

20%

40%
10%

PAVED /
PAVING/
INFRASTRUCTURE
INFRASTRUKTUR

TERBANGUN
BUILT

40%
PUBLIC
PUBLIK

GREEN
GREEN

10%

20%

PEMUKIMAN DI PERBUKITAN
DENGAN KONSEP “SPONS”

GREEN
GREEN

air akan lebih stabil sepanjang tahun.
Penyerapan air di wilayah perbukitan secara
terasering bertujuan untuk meningkatkan
ketangguhan perkembangan perkotaan saat ini
dan yang akan datang berdasarkan pada lingkup
Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sebagian
diantaranya berlokasi di luar batas administrasi
Kota Semarang. Pendekatan melalui lingkup DAS
ini dapat menjadi pondasi untuk pembangunan
berkelanjutan secara jangka panjang. Konsep
terasering akan menghasilkan lahan baru yang
lebih siap untuk perkembangan perkotaan,
serta merangsang tipologi perkotaan dengan
cara baru untuk hidup dengan ketersediaan dan
pengelolaan air yang lebih baik.

city” (kota yang dapat menyerap air saat musim
penghujan dan memanfaatkan air tersebut
saat musim kemarau/ bersifat seperti spons)
mungkin akan membutuhkan investasi tambahan.
Agar lebih implementatif, pemerintah dapat
menetapkan berbagai mekanisme peraturan,
termasuk penyesuaian peraturan (kebijakan yang
ada) dan/atau memberikan semacam insentif
kepada pengembang dalam bentuk pengurangan
pembiayan terkait pengurusan berbagai
kepentingan dalam proses pembangunan dan
tunjangan.
Sesuai dengan aturan Rencana Tata Ruang,
perkembangan Kota Semarang harus
memastikan bahwa setidaknya 30% dari luas
wilayah kota merupakan ruang terbuka hijau (20%
untuk pengembangan publik, 10% pengembangan
pribadi/ swasta). Namun, dari pengamatan
empiris, rata-rata hanya 12,5% area hijau saja
yang dapat disediakan. Dalam rangka untuk
memastikan proses penyerapan air “sponginess”
dan keamanan pengembangan baru, peraturan
yang disarankan untuk penyerapan air di wilayah
perbukitan secara terasering serta rawan longsor
ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

WATER
WATER

Konsep “Penyerapan Air di Wilayah Perbukitan
Secara Terasering (Spongy Mountain Terraces)”
fokus kepada sistem adaptif berbasis alam
yang memungkinkan untuk menangkap,
menyimpan, dan memanfaatkan kembali air
di wilayah perbukitan Kota Semarang untuk
meminimalkan dampak negatif dari limpasan air
di daerah hilir. Intervensi di wilayah perbukitan
ini berkonsentrasi pada upaya perbaikan
kondisi penataan ruang melalui penerapan
pengembangan kawasan konservasi ekologi baru,
mitigasi risiko tanah longsor, dan meningkatkan
kapasitas penyimpanan air di area pertanian.
Dengan demikian, risiko banjir di daerah hilir di
Kota Semarang akan berkurang dan penyediaan

Penyerapan air di wilayah perbukitan secara
terasering mengkombinasikan empat strategi
penggunaan lahan yang dikembangkan
berdasarkan perencanaan pemanfaatan lahan
dan dengan melibatkan para stakeholder kunci.
Di masing-masing zona penyerapan air di wilayah
perbukitan, diusulkan adanya peraturan baru
tentang lahan untuk dapat mengoptimalkan
kapasitas penyimpanan air sesuai dengan kondisi
morfologi tanahnya. Konsep ini sangat relevan di
daerah perkotaan.
Saat ini, Kota Semarang telah memiliki standar
yang berlaku umum untuk pengembangan
baru. Dalam rangka pengelolaan lahan di area
perbukitan dengan lebih baik dengan cara
terasering, maka diperlukan peraturan yang
lebih spesifik, disesuaikan dengan konsep
tersebut untuk dapat memperoleh manfaat yang
diharapkan secara maksimal. Dalam rangka
untuk meningkatkan proses pengembangan di
masa depan, implementasi dari konsep “sponge

GREEN
GREEN

Ringkasan

Strategi Zonasi – Perubahan Paradigma dalam
Regulasi Pengembangan Lahan

BERDASARKAN
MASTERPLAN

PENYERAPAN AIR DI WILAYAH
PERBUKITAN SECARA TERASERING

PAVED
PAVED

60%
PRIVATE
PRIBADI

15%
10%

10%

40%
10%

15%
PAVING PERMEABEL/
PERMEABLE
PAVED /
INFRASTRUKTUR
INFRASTRUCTURE

GREEN
GREEN

TERBANGUN
BUILT

PERMEABLE
PAVING
PAVED
PERMEABEL

Pendekatan Zonasi – Berorientasi pada Stakeholder
PERTANIAN
Menangkap dan menyediakan

ALAM/ HUTAN
Menahan dan Menginfiltrasi

DAERAH PERKOTAAN
Menyimpan dan menggunakan
kembali
Melindungi dari tanah longsor

SUNGAI
Menahan dan Menginfiltrasi

* Skenario business as usual dilakukan berdasarkan studi dari 10 lokasi untuk penyerapan air di wilayah perbukitan
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Dampak

Alat / Metode

MANFAAT TAMBAHAN

LAYANAN UTAMA

Pengembangan area perbukitan di Kota
Semarang secara terasering yang memiliki
fungsi untuk penampungan air akan 1)
meningkatkan ketangguhan lingkungan terhadap
tanah longsor, 2) meningkatkan aksesibilitas
terhadap air untuk penduduk lokal, hal tersebut
memungkinkan 20.000 rumah tangga baru
terbebas dari wilayah rawan tanah longsor
dan menyediakan sumber air permukaan untuk
60.000 penduduk. Peningkatkan kapasitas
penampungan air juga akan berimplikasi pada
berkurangnya limpasan air yang kemudian
mengarah pada pengurangan banjir bandang.
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Strategi ini dapat meningkatkan kualitas
lingkungan pengembangan kawasan baru di
Kota Semarang dan menyediakan lebih banyak
ruang publik sebagai manfaat tambahan. Hal
tersebut akan membebaskan lahan dari wilayah
yang sulit untuk dikembangkan. Peningkatan
aksesibilitas terhadap sumber air juga
meningkatkan kualitas hidup untuk kelompok
yang lebih rentan. Jumlah air berlebih yang
tidak dapat disimpan atau dikonsumsi akan
dialirkan melalui sungai/kanal menuju ke area
penampungan yang lebih besar yaitu untuk
keperluan air industri.

PENGURANGAN
RISIKO TANAH
LONGSOR

MENINGKATKAN
AKSES TERHADAP
AIR

MENGURANGI
BANJIR
BANDANG

Hingga
28.500 rumah tangga baru
60.000 penduduk
akan terbebas dari risiko tanah
longsor di zona berbahaya

Hingga
60.000 penduduk akan memperoleh
air dari air permukaan melalui
penampungan limpasan (62% rumah
tangga di area perbukitan dengan
terasering tanpa permintaan untuk
ekstraksi air)

Hingga
80% mengurangi limpasan di wilayah
perbukitan secara terasering dan
mengurangi 10,5% limpasan di
seluruh wilayah Kota Semarang

Terkait dengan limpasan
air dan hilangnya vegetasi

Terkait dengan kelangkaan air

Karena kondisi yang berbeda untuk
penyerapan air di wilayah perbukitan secara
terasering,metode yang berbeda akan diterapkan
untuk memastikan keamanan serta kapasitas
dari penampungan air untuk pembangunan
wilayah yang baru. Untuk wilayah yang berisiko
tanah longsor, akan diterapkan infrastruktur
air seperti kontruksi tahan gesekan, pondasi
yang dalam, dinding penampungan dan parit-

LINGKUNGAN
TANGGUH
TANAH LONGSOR

Definisi: Pembangunan pemukiman yang tangguh dari tanah
longsor dan infrastruktur hijau untuk stabilisasi tanah

MENYIMPAN DAN
MEMPERLAMBAT

Definisi: memperlambat limpasan air, menyimpan ait dalam
reservoir dan kolam serta memanen air hujan untuk digunakan
kembali

•
•

Meningkatkan ketersediaan
lahan
Meningkatkan mata percaharian
dan ekonomi lokal
Meningkatkan keanekaragaman
hayati di area pemukiman masa
depan

•
•
•
•
•

Meningkatkan infiltrasi sehingga
mengurangi penurunan muka tanah
Meningkatkan aksesibilitas terhadap air
untuk kelompok rentan
Memperbaiki pengumpulan limbah dan
kualitas lingkungan
Menciptakan lapangan kerja baru
untuk pemeliharaan, operasional dan
implementasi
Meningkatkan sanitasi terkait dengan risiko
terhadap kesehatan

Infrastruktur air: konstruksi tahan gesekan/ pondasi dalam,
dinding penampungan, parit untuk saluran drainase, stabilisasi
kemiringan bioteknis

Infrastruktur air: kolam purifikasi, reservoir bertingkat
dengan dinding penampungan, taman hujan, koridor hijau
/ biru, instalasi pengolahan air minum (terpusat), instalasi
pengolahan air minum (desentralisasi), instalasi pengolahan
air limbah, perangkap sampah, tenaga air skala kecil

Terkait dengan limpasan air
yang berlebihan

AKIFER DANGKAL

•
•
•
•
•

Mengurangi efek pemanasan
permukaan bumi (heat island effect)
melalui badan air
Meningkatkan keanekaragaman hayati
Penyimpanan yang dipompa dengan
tenaga air
Menyediakan area rekreasi dan ruang
publik yang fleksibel
Meningkatkan infiltrasi sehingga
mengurangi penurunan muka tanah

Definisi: infrastruktur alami dan buatan untuk pengisian
kembali akuifer
Infrastruktur air: jalan berpori/ permeabel, arena olahraga
dan Taman Bermain permeabel, trotoar Hijau, kolam infiltrasi,
penampungan air, Reservoir Air, taman tadah hujan

+

•

parit untuk saluran drainase. Teknik stabilisasi
kemiringan bioteknis akan menjadi penilaian
ekstra untuk memastikan keamanan dari
instrastruktur yang dibangun. Untuk area tanpa
risiko tanah longsor, akan diterapkan langkahlangkah untuk penyimpanan air dan pengisian
kembali akifer dangkal. Air yang disimpan juga
dapat disaring, dibersihkan, dan dialirkan baik
untuk konsumsi penduduk lokal maupun industri.

PENYEDIAAN AIR
UNTUK INDUSTRI

Definisi: menyediakan air untuk pengembangan industri di
wilayah sekitarnya. Pengolahan air untuk keperluan industri
Infrastruktur air: sistem pengumpulan, pengolahan, dan
distribusi air terpusat/ terdesentralisasi
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TAHAPAN/LANGKAH
DALAM STRATEGI AIR
Wilayah perbukitan untuk penyerapan air
menyediakan tahapan interfensi terkait dengan
strategi air. Pendekatan zonasi yang terstruktur
dalam empat strategi, dikembangkan untuk dapat
saling mendukung dalam suatu pendekatan yang
terintegrasi. Lansekap alam dan daerah perkotaan
dirancang untuk dapat bersinergi sebagai satu
sistem air.

MENGURAGI
BANJIR
BANDANG

air dikeringkan dan dipertahankan melalui
infrastruktur keras. Di area pertanian dan zona
ekologis, dibuat reservoir air yang lebih besar,
sementara itu peningkatan jumlah kelokan aliran
air sungai akan memastikan adanya penyerapan
dan kapasitas penyimpanan air di sungai.

2. PEMUKIMAN

3. PEMUKIMAN

4.PERTANIAN

5. KAWASAN EKOLOGIS

CAMPURAN

SKALA KECIL
MENAHAN, MENGGUNAKAN KEMBALI
MENYERAP

MENAHAN, MENGGUNAKAN KEMBALI,
MENSTABILKAN TANAH

MENAHAN, MENGGUNAKAN KEMBALI

MENAHAN, MENYERAP
DISTRIBUSI

Lereng

Lembah

Sungai

Dataran Tinggi

MENINGKATKAN
AKSES
TERHADAP AIR

Strategi serupa juga diaplikasikan di area
pemukiman dengan skala yang lebih kecil,
infrastruktur air yang permeabel menyusun
jaringan untuk penyimpanan air dan penundaan
limpasan. Sebaliknya, di zona risiko tanah
longsor, infiltrasi air dicegah, stabilisasi tanah
akan memberikan kondisi yang aman untuk
pembangunan perkotaan. Di zona-zona ini,

1. LAYANAN/ PENGGUNAAN
SKALA BESAR
MENAHAN, MENGGUNAKAN KEMBALI
MENYERAP

PENGURANGAN
RISIKO TANAH
LONGSOR

Di dalam zona layanan dan penggunaan campuran,
yang umumnya terletak di daerah dataran
tinggi, air dikumpulkan di ruang publik, dengan
penyimpanan air yang fleksibel. Permeabilitas
juga ditingkatkan untuk memaksimalkan infiltrasi
air.

Lereng

AIR SEBAGAI PENGUNGKIT
AIR SEBAGAI PENDORONG TRANSFORMASI
PERKOTAAN
Strategi ini dapat dilakukan secara bertahap dengan
merespon setiap kondisi zonasi dengan strategi
yang spesifik untuk karakteristik wilayah yang
berbeda, namun seluruh solusi dilaksanakan dalam
sistem yang komprehensif dan koheren. Sistem ini
akan menghasilkan serangkaian nilai tambah untuk
pembangunan berkelanjutan di Semarang.

74

SOSIAL- BUDAYA
•
•

Meningkatkan ruang publik yang ada
Menghasilkan ruang baru yang fleksibel untuk
aktivitas sosial budaya

•

Penyediakan peluang untuk pendidikan dan 		
penelitian terkait air

ENERGI
•
Menyediakan infrastruktur pembangkit tenaga air
skala kecil
•
Mengoperasikan sistem air dengan energi yang
berkelanjutan

EKONOMI
•
Meningkatkan ruang Komersial yang ada
Menyediakan ruang komersial baru yang 		
•
fleksibel
•
Mengaktifkan siklus ekonomi lokal skala 		
kecil
MATERIAL DAN LIMBAH
•
Menerapkan infrastruktur pengumpulan 		
sampah
•
Mengatur ruang untuk transformasi dan 		
penggunaan kembali sampah

KESEHATAN
•
Meningkatkan (melindungi dan memperluas)
ekologi
•
Menyediakan infrastruktur sanitasi
•
Menghasilkan ruang baru yang fleksibel 		
untuk gaya hidup yang lebih sehat
•
Meningkatkan pengaturan terhadap iklim 		
melalui upaya pengurangan pemanasan 		
permukaan bumi
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LOKASI PENGUJIAN DAN
PROYEK PERCONTOHAN

1. SADENG

Dua lokasi pengujian (Sadeng dan Tembalang)
telah dipilih untuk konsep penyerapan air di
kawasan perbukitan secara terasering. Strategi
pengungkit terkait air diterapkan untuk kedua
lokasi, berikut dengan persyaratan tertentu
untuk perencanaannya serta disesuaikan dengan
kondisi yang ada. Analisis biaya manfaat dibangun
pada hasil desain eksploratif untuk kedua lokasi
pengujian dan kemudian ditingkatkan untuk
menyusun taksiran untuk keseluruhan wilayah
perbukitan. Selain itu karena ada kebutuhan yang
mendesak untuk mengurangi risiko tanah longsor,
dua lokasi potensial untuk dijadikan sebagai
proyek percontohan lingkungan yang tangguh
terhadap tanah longsor juga telah diidentifikasi
(Gunung Pati dan Jabungan).

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada
disana, Sadeng telah dipilih sebagai lokasi uji pertama.
Topografi Kelurahan Sadeng beragam dan sebagian besar
sesuai dengan konsep penyerapan air di area perbukitan
termasuk rencana pengembangan pemukiman di daerah
yang berisiko tanah longsor, dan dekat dengan industri.
LOKASI PENGUJIAN

2. TEMBALANG

LOKASI PENGUJIAN

Tembalang terpilih sebagai lokasi uji tambahan untuk
hubungannya dengan konteks perkembangan baru. UNDIP
menciptakan peluang untuk integrasi strategi penyerapan
air di wilayah perbukitan untuk membuka jalinan perkotaan
(urban fabric), sementara area permukiman terdampak
banjir, yang menuntut solusi yang tepat waktu di daerah
perkotaan padat penduduk.

3. GUNUNG PATI
SADENG
TEMBALANG

ZONA POTENSIAL UNTUK PROYEK
PERCONTOHAN WILAYAH TANGGUH
TANAH LONGSOR

JABUNGAN

4. JABUNGAN

GUNUG PATI

ZONA POTENSIAL UNTUK PROYEK
PERCONTOHAN WILAYAH TANGGUH
TANAH LONGSOR
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Gunung Pati disarankan sebagai zona potensial untuk
proyek percontohan tentang lingkungan yang tangguh
terhadap tanah longsor. Berdasarkan masterplan, Gunung
Pati direncanakan sebagai zona pemukiman, dengan risiko
tanah longsor dan kemiringan yang tinggi. Faktor-faktor
tersebut dan kedekatan secara langsung dengan aliran
air membuat lokasi ini cocok untuk dipilih suntuk inisiatif
percontohan dan model pengujian.

Jabungan disarankan sebagai zona potensial kedua untuk
proyek percontohan pengembangan lingkungan yang
tangguh terhadap tanah longsor. Berdasarkan masterplan,
Jabungan direncanakan sebagai zona pemukiman, dengan
risiko tanah longsor dan kemiringan yang tinggi. Faktorfaktor tersebut dan kedekatan secara langsung dengan
aliran air membuat lokasi ini cocok untuk dipilih suntuk
inisiatif percontohan dan model pengujian.
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Penyimpanan air di zona alami ditingkatkan
dengan menciptakan lebih banyak ruang untuk
aliran air secara alami, reservoir, dan mengurangi
kontaminasi air.

Di zona pertanian, pengembanganinfrastruktur
air baru diusulkan untuk meningkatkan kapasitas
penyimpanan dan memastikan penyediaan air
yang konsisten sepanjang tahun.

AKTOR KUNCI:

PERTANIAN

Seluas 1 - 22 ha
Batas Wilayah Kota - 1.300 ha
KAPASITAS PENYIMPANAN

485 m /ha
3

Pemilik lahan
Petani
Pemerintah Kota Semarang:
_ BAPPEDA
_ Dinas Pertanian
_ Dinas Pekerjaan Umum

Seluas 1 - 32 ha
Batas Wilayah Kota - 2.600 ha
KAPASITAS PENYIMPANAN

INFRASTRUKTUR AIR / HA

INFRASTRUKTUR AIR / HA

150 m2
300 m2
100 m2
0,4

500 m2		
3.400 m2 		
0,3		
100 m2 		

kolam infiltrasi/ purifikasi (pemurnian)
trotoar hijau
reservoir
perangkap sampah

BIAYA AIR/HA
INFRASTRUKTUR
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•
•
•

230.150.000 Rupiah
16.000 USD

AKTOR KUNCI:

HUTAN ALAM

•
•

3150 m /ha
3

PDAM
Pemirintah Kota Semarang:
_ BAPPEDA
_ Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang

kolam infiltrasi
koridor hijau
perangkap sampah
reservoir

BIAYA AIR/HA
INFRASTRUKTUR

65.230.000 Rupiah
4.550 USD
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Di daerah pemukiman, dimana limpasan air
biasanya tinggi, serangkaian strategi terkait
air bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
penyerapan dan mengumpulkan air untuk
digunakan kembali. Selain itu, di daerah tertentu
dilaksanakan upaya anti-longsor.

Kapasitas penyerapan dari sungai meningkat
dengan memperbesar permukaan dasar sungai
dan melestarikan keanekaragaman hayati
disekitarnya.

PEMUKIMAN BARU
(TANPA TANAH LONGSOR)

PEMUKIMAN BARU
(ZONA BERISIKO TANAH LONGSOR)

Seluas 1 - 45 ha
Batas Wilayah Kota - 4.600 ha
KAPASITAS PENYIMPANAN

1.570 m3/ha

INFRASTRUKTUR AIR / HA
263 m
1.050 m2
16 m2
263 m2
49 m2
117 m2
157 m2
49 m2
555m2
300 m2

parit untuk saluran drainase
jalan permeabel
area olahraga yang permeabel (1/1.400 unit)
trotoar hijau
kolam infiltrasi (1/1.000 unit)
rekreasi air (1/5.000 unit)
reservoir air (1/5.000 unit)
kolam purifikasi/ pemurnian (1/1000 unit)
taman tadah hujan
koridor hijau / biru

BIAYA AIR/HA
INFRASTRUKTUR
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1.250.000.000 Rupiah
86.950 USD

Seluas 1 - 27 ha
Batas Wilayah Kota - 600 ha
KAPASITAS PENYIMPANAN
BIAYA AIR/HA
INFRASTRUKTUR

5.380 m3/ha

91.750.000.000 Rupiah
6.382.000 USD

AKTOR KUNCI:
•
•
•
•

AKTOR KUNCI:

SUNGAI

Seluas 1 - 14 ha
Municipal Boundaries - 1.300 ha
KAPASITAS PENYIMPANAN

3.700 m3/ha

INFRASTRUKTUR AIR / HA
200 m2 		
8.800 m2 		
1.000 m2 		

kolam infiltrasi
koridor hijau
sedimentasi sungai

•

•
•

BBWS (Badan Pengelolaan
Sungai - Kementerian Pekerjaan
Umum) otoritas yang bertanggung
jawab atas sungai utama
PDAM
Dinas Pekerjaan Umum
Kota Semarang, otoritas yang
bertanggung jawab atas anak sungai

Pemilik lahan
Pengembang perumahan
Stakeholder lokal
Pemerintah Kota Semarang:
_ BAPPEDA
_ Dinas Pekerjaan Umum
_ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
_ Kelurahan

BIAYA AIR/HA
INFRASTRUKTUR

2.670.700.000 Rupiah
185.800 USD
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SADENG:
FOCUS AREA
Proyek-proyek diimplementasikan
secara sinergis di dalam sebuah
sistem
Kita bisa melihat empat strategi yang
dikelompokkan dalam satu sistem yang terpadu
dengan mengilustrasikan Kelurahan Sadeng
sebagai fokus area.
Menurut Rencana Tata Ruang/ masterplan,
pengembangan permukiman baru akan terjadi
secara
signifikan
untuk
mengakomodasi
pertumbuhan Kota Semarang di masa depan.
Sadeng merupakan salah satu kelurahan
yang diindikasikan akan mengalami ‘ledakan’
pengembangan tersebut. Lahan di Sadeng telah
didominasi oleh kepemilikan secara pribadi
(menurut Kepala Kelurahan Sadeng, 87% lahan di
Sadeng telah dimiliki oleh pengembang swasta).
Pengembangan permukiman sebagai potensi
pembangunan yang dilakukan oleh pengembang
swasta akan berdampak pada sistem air di masa
depan Pada saat yang bersamaan, beberapa
pemukiman yang ada berlokasi di area rawan
tanah longsor dengan risiko kerusakan yang tinggi
apabila terjadi bencana.
Penyerapan air secara terasering di daerah lereng
yang rawan terhadap tanah longsor di satu sisi
akan memungkinkan untuk menciptakan kolam
tangkapan air/ reservoir skala kecil, dan di sisi
lain akan menyediakan lahan baru yang cocok
untuk pengembangan perkotaan di wilayah
yang sebelumnya tidak dapat dibangun. Untuk
mengurangi risiko tanah longsor, dasar kolam
akan ditutup untuk menghindari penyerapan air
ke dalam tanah. Tipologi pembangunan baru ini
akan membawa daerah perbukitan menjadi lebih

stabil untuk Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota
Semarang.
Terasering dapat dilakukan dengan banyak
cara mulai dari pemukiman hingga ruang hijau
publik maupun fitur air, bahkan berpotensi untuk
diintegrasikan dengan terasering pertanian.
Terasering pada sawah dapat menyimpan air
sambil menstabilkan lereng dan menghasilkan
berbagai komoditas pertanian.
Proyek penyerapan air di wilayah perbukitan secara
terasering tidak hanya menyarankan solusi untuk
sistem air yang lebih baik dengan mengalirkan,
menyimpan, dan menunda laju air tetapi juga
menyentuh penyelesaian berbagai permasalahan
pengembangan perkotaan lain yang muncul.
Desain yang diusulkan yaitu pengembangan
wilayah secara terasering menawarkan berbagai
peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih
baik kepada alam dan masyarakat di daerah
tersebut.
Secara alami, intervensi ini dapat meningkatkan
dan memelihara kekayaan keanekaragaman
hayati dengan menciptakan ruang terbuka di
dalam sistem air yang memungkinkan tumbuhnya
berbagai spesies flora dan fauna di daerah
tersebut. Pertumbuhan ini berkontribusi pada
iklim mikro yang membantu mengurangi panas
serta memberikan kualitas hidup yang lebih sehat.
Pada tingkat masyarakat, desain yang diusulkan
dapat menciptakan ruang untuk penyelenggaraan
berbagai program; taman bermain untuk anakanak; ruang terbuka serba guna; aktivitas
olahraga, dan banyak lagi. Peluang ini membantu
untuk menciptakan ikatan yang lebih kuat diantara
masyarakat dengan kondisi kehidupan yang lebih
aman dan inklusif.
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Pasokan dan Permintaan Air untuk Setiap
Daerah Tangkapan
PASOKAN
Daerah tangkapan 1 173Ha
Curah Hujan tahunan:
_Tahun kering [R90%] 1,825 mm/tahun
_Tahun rata-rata
2.255 mm/tahun
Evapotranspirasi tahunan:
1,400mm/tahun
Pasokan air potensial dengan
penampungan 5% dan kedalaman 3 m:
_Tahun kering
15 l/dtk
_ Tahun rata-rata
19 l/dtk

173 ha

Total pasokan untuk populasi
dibandingkan dengan permintaan 150 l/
orang/hari:
_Tahun kering
9.000 ps
_Tahun rata-rata
11.000 ps

PERMINTAAN

er
Wat

Jumlah Rumah Tangga
5.000
Penggunaan air
150 liter/hari
Rata-rata ukuran rumah rangga
3,70
Permintaan/ rumah tangga
203,5 m3/ tahun

shed

Total permintaan rumah tangga

1.017.500 m3/tahun

Program Pemanfaatan Lahan

Program perumahan
Divisi berdasarkan persyaratan masterplan saat ini

Pertanian kering
25 ha

ZONA A - pemukiman

kemiringan < 20%
32 ha

Hijau		
Terbangun		
Permeabel		
Kedap air
Air		

Zona pelestarian ekologis

8 ha
12.8 ha
8 ha
0 ha
3.2 ha

Lahan pertanian kering
kemiringan > 20%
27 ha
rt o

Pengembangan permukiman
eksisting/ yang direncanakan

ug
ia

13 ha

Ko
l.

Rw
.S

Pemanfaatan lahan campuran
(komersial/ pemukiman/...)
lan

Badan air

Hijau		
Terbangun		
Permeabel		
Kedap air
Air		

10.8 ha
8 ha
0 ha
5.4 ha
1.35 ha

Ja

Ja
lan
Ko
l. R

w.
S

ug
i

ar

to

ZONA B - pemukiman

27 ha
950 hh

ZONA C - mixed use

Lahan pertanian basah

slope < 20%
13 ha

Rencana induk (Peta Rencana
Tata Ruang Kota Semarang)
untuk pengembangan perkotaan
(perumahan dan campuran), alam
dan pertanian
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32 ha
2250 hh
Permukiman eksisting
24 ha - 1600 hh

Hijau		
Terbangun		
Permeabel		
Kedap air
Air		

1.95 ha
5.85 ha
3.5 ha
0.9 ha
0.65 ha
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PELUANG UNTUK MENCIPTAKAN
LINGKUNGAN YANG TANGGUH
Upaya penyerapan air di wilayah perbukitan
secara terasering (Proyek Spongy Mountain)
tidak hanya memberikan solusi untuk sistem
air yang lebih baik dengan mendistribusikan,
menyimpan, dan memperlambat air tetapi juga
menyentuh permasalahan yang ada secara
lebih lanjut. Desain yang diusulkan terdiri dari
pembangunan terasering yang menawarkan
berbagai peluang untuk pengelolaan alam yang
lebih baik serta bermanfaat untuk masyarakat di
daerah tersebut.
Secara alami, intervensi tersebut dapat
meningkatkan dan menjaga kekayaan
keanekaragaman hayati dengan menciptakan

ruang terbuka di dalam sistem air yang
memungkinkan tumbuhnya keberagaman spesies
flora dan fauna. Pertumbuhan ini berkontribusi
terhadap iklim mikro yang membantu mengurangi
panas dan menyediakan kualitas hidup yang lebih
sehat.
Pada tingkat masyarakat, desain yang disarankan
adalah dengan menciptakan ruang untuk
menampung barbagai program; taman bermain
untuk anak-anak; lahan multi guna; aktivitas
olahraga, dan banyak lagi yang lainnya. Peluang
ini membantu dalam menciptakan ikatan yang
lebih kuat di antara para penduduk setempat
melalui kondisi kehidupan yang lebih aman dan
inklusif.

LOKASI-LOKASI YANG
POTENSIAL
Desain konseptual ini menunjukkan kreasi
dari sistem adaptif berbasis alam, yang
memungkinkan untuk menangkap, menyimpan,
dan menggunakan kembali air di daerah
perbukitan untuk meminimalkan dampak negatif
di daerah hilir.
Intervensi tersebut diuji di dua lokasi: Sadeng
(1) dan Tembalang (2). Lokasi pengujian terletak
di seluruh area perbukitan untuk penyerapan
air (3) yang merupakan zona yang cocok untuk
impelentasi dari konsep penyerapan air di
kawasan perbukitan secara terasering.

1

LOKASI UJI 1
SADENG

SADENG

2

TEMBALANG

LOKASI UJI 2
TEMBALANG

Tabel di bawah ini menunjukkan perhitungan
yang telah dilakukan di kedua lokasi pengujian
dan berdasarkan pada pengujian untuk daerah
perbukitan terasering.

LUAS PERMUKAAN KAWASAN
PERBUKITAN UNTUK
PENYERAPAN AIR

12.000 ha

Hanya di Kota Semarang

SADENG
seluas 1
450 ha

DAERAH URBAN / PERKOTAAN
(variabel kepadatan, variabel pemanfaatan)
PEMUKIMAN BARU DI WILAYAH BERISIKO TANAH
LONGSOR (50 Units / ha)

4.600 ha

300.000 units
900.000 penduduk

600 ha

28.500 units
85.500 penduduk

27 ha

1.350 units
4.050 penduduk

22 ha

PERTANIAN

2.900 ha

PELESTARIAN ALAM / HUTAN

2.600 ha

SUNGAI

1.300 ha

32 ha

14 ha

ANALISIS BIAYA
MANFAAT
PENYERAPAN AIR DI WILAYAH
PERBUKITAN
+ 20% Biaya untuk untuk Penyerapan
Air di kawasan perkotaan yang Baru
+ 70% Biaya untuk ketahanan kawasan
rawan longsor

230.000 Unit rumah terbebas dari
risiko tanah longsor

URBANISASI BUSINESS AS USUAL

30.440 JUTA RUPIAH/ HA
2,12 JUTA USD/HA

5300 ha Jaringan perkotaan yang
mampu menyerap air, menahan air
hingga 1500m3 / ha

240.000 unit rumah

Dampak Langsung terhadap
pengolahan terkait AIR

5.300 ha jaringan perkotaan tradisional
menahan air hingga 150 m3/ha

LAYANAN UTAMA

PENGURANGAN
RISIKO TANAH
LONGSOR

MENINGKATKAN
AKSES TERHADAP
AIR

MENGURANGI
BANJIR BANDANG

Dampak langsung terhadap
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

MANFAAT

MANFAAT TAMBAHAN

Hingga
28.500 rumah tangga baru
85.500 penduduk
akan terbebas dari risiko tanah
longsor di zona berbahaya

1. Meningkatkan ketersediaan lahan
2. Meningkatkan mata percaharian
dan ekonomi lokal
3. Meningkatkan keanekaragaman
hayati di area pemukiman masa depan

Hingga
60.000 penduduk akan memperoleh
air dari air permukaan melalui
penampungan limpasan (62% rumah
tangga di area perbukitan dengan
terasering tanpa permintaan untuk
ekstraksi air)

1. Meningkatkan infiltrasi sehingga
mengurangi penurunan muka tanah
2. Meningkatkan aksesibilitas terhadap air
untuk kelompok rentan
3. Memperbaiki pengumpulan limbah dan
kualitas lingkungan
4. Menciptakan lapangan kerja baru untuk
pemeliharaan, operasional dan implementasi
5. Meningkatkan sanitasi terkait dengan risiko
terhadap kesehatan

Hingga
80% mengurangi limpasan
di wilayah perbukitan secara
terasering dan mengurangi
10,5% limpasan di seluruh
wilayah Kota Semarang

1. Mengurangi efek pemanasan permukaan
bumi (heat island effect) melalui badan air
2. Meningkatkan keanekaragaman hayati
3. Penyimpanan yang dipompa dengan tenaga
air
4. Menyediakan area rekreasi dan ruang publik
yang fleksibel
5. Meningkatkan infiltrasi sehingga
mengurangi penurunan muka tanah

INFRASTRUKTUR AIR
Pertanian
435.000 m2
870.000 m2
290.000 m2
960

kolam infiltrasi/ purifikasi (pemurnian)
trotoar hijau
reservoir
perangkap sampah

Hutan/Alam
1.300.000 m2
24.440.000 m2
860		
260.000 m2

kolam infiltrasi
koridor hijau
perangkap sampah
reservoir

Sungai
260.000 m2
11.440.000m2
1.300.000 m2

kolam infiltrasi
koridor hijau
sedimentasi

Pemukiman
1.122.212 m
4.840.000 m2
72.000 m2 		
1.207.500 m2
225.000 m2
711.000 m2
720.000 m2
267.750 m2
8.700.000m2
6.100.000 m2
1.425.000 m2
855,000 m 		
160.313 m2

parit untuk saluran drainase
jalan permeabel
area olahraga yang permeabel (1/1.400 unit)
trotoar hijau
kolam infiltrasi (1/1.000 unit)
rekreasi air (1/5.000 unit)
reservoir air (1/5.000 unit)
kolam purifikasi/ pemurnian (1/1000 unit)
taman tadah hujan
koridor hijau / biru
reservoir bertingkat
pondasi dalam/ tahan gesekan
dinding penyimpanan

TOTAL BIAYA UNTUK SELURUH WILAYAH
PROYEK DI KOTA SEMARANG

Pertanian (1.300 ha):
46,5 Juta USD /
667.435 Miliar Rupiah

Untuk ditambahkan ke standar biaya persiapan
tanah pertanian

Hutan/Alam (2.600 ha):
11,8 Juta USD /
169,500 Miliar Rupiah
Pemukiman (5.200 ha):
41,1 Juta USD /
60.000 Miliar Rupiah

Untuk ditambahkan ke standar biaya urbanisasi

Sungai (5.200ha):
240 Juta USD /
3.470 Miliar Rupiah
*ini merupakan pra-studi kelayakan. Biaya diestimasi
berdasarkan nilai empiris yang terkait dengan biaya
konstruksi infrastruktur

IMPLEMENTASI MODEL DAN
KELAYAKAN UNTUK INVESTASI
Lingkungan yang mendukung
Elemen yang diperlukan untuk mengupayakan
lingkungan yang mendukung keberhasilan
implementasi konsep ini adalah:
1. Rencana Tata Ruang dan Pengaturan tata guna
lahan yang dapat menstimulasi pengembang
swasta untuk berinvestasi pada model tipe
perumahan baru yang tangguh, serta secara
umum memberikan insentif untuk meminimalkan
keterpaparan.
2. Penegakan peraturan yang tepat dan adanya
persyaratan minimum untuk pengembangan
perumahan baru dengan memastikan
terimplementasikannya konsep penyerapan air di
daerah perbukitan secara terasering dibandingkan
dengan model pembangunan yang dilakukan seperti
biasanya.
3. Revisi tarif air menjadi biaya reflektif dan
memungkinkan adanya peningkatan pendapatan
melalui penjualan air untuk rumah tangga
4. Revisi skema asuransi swasta yang
mempertimbangkan pengurangan risiko dari
properti yang dikembangkan sesuai prinsip
penyerapan air di kawasan perbukitan.

Aktor kunci dan langkah yang
diperlukan
1. PDAM Kota Semarang: untuk kontruksi
infrastruktur dan pengelolaan air
2. Pemerintah Kota Semarang: untuk
pemeliharaan dan pengelolaan struktur hijau-biru
publik
3. Kelurahan: untuk pemeliharaan ruang publik
4. Pengembang Proyek Swasta: mengembangkan
lingkungan dengan konsep penyerapan air di
kawasan perbukitan; implementasi dan adopsi
proyek

Strategi Implementasi Dan Pembiayaan
Strategi implementasi dan pembiayaan yang
disarankan untuk konsep ini adalah sebagai
berikut: 1) pendanaan – bisa bersifat pribadi,
pengembang proyek perumahan dapat didorong
untuk menerapkan konsep ini asalkan didukung
dengan insentif yang tepat (lihat pada bagian
lingkungan yang mendukung) 2) Strategi
pengurangan risiko dengan memanfaatkan
jaminan keuangan publik untuk melindungi dari
risiko kinerja yang disebabkan oleh teknologi
yang digunakan atau inovasi baru, dan risiko
dari sisi permintaan. 3) Partisipasi sektor swasta

5. Peraturan pengembangan perumahan
6. Masyarakat lokal: dapat merencanakan
peran yang diiemban dalam operasional dan
pemeliharaan aset publik

Persiapan
Proyek

Spongy
Mountain
KASUS BISNIS STRATEGIS
Dampak solusi vs bisnis seperti biasa (Business as usual/BAU)
Potensi pergeseran paradigma (solusi vs masalah)
Strategi : keselarasan dengan prioritas pemerintah

KASUS BISNIS EKONOMIS
Manfaat vs biaya
Potensi menciptakan lapangan kerja

KASUS BISNIS KEUANGAN
Keterjangkauan dari solusi
Keamanan dan/atau ketersediaan pendanaan
Efek pada basis pajak kota/ seperti pengembangan perumahan
Pembiayaan oleh pemerintah

KASUS BISNIS KOMERSIAL
Ketertarikan sektor swasta untuk implementasi dari rencana
Potensi untuk menghasilkan pendapatan
Ketergantungan pada regulasi [dari aktivitas komersial]
Teknis dan risiko implementasi (seperti tingkat kesiapan teknologi)
Risiko terhadap lingkungan, sosial dan pemerintahan
Kualitas proses lelang (procurement)

++++
+++++
++++
++++
+++++
+++
Perlu kajian lebih lanjut

++++
++++
++++
+++++
++++
++++
++++
Perlu diskusi lebih lanjut
dengan pihak terkait

KASUS BISNIS MANAJEMEN
Kapasitas institusi publik untuk berhasil mendapatkan proyek
Mempertimbangkan sistem pemantauan/monev
Profil risiko

– memungkinkan terciptanya kerjasama antar
sektor swasta, setidaknya ada keterlibatan dua
pengembang sejak awal. 4) Bantuan dana teknis
bagi pengembang untuk berpartisipasi dalam
tahap ujicoba dan bank menawarkan instrumen
pembiayaan untuk pengembangan lingkungan
dengan konsep penyerapan air di kawasan
pemukiman secara terasering.
Perkiraan secara kuantitatif untuk profil
risiko dari proyek masih dalam tahap proses
penyusunan.

Tidak bisa diterapkan

++++
++++

1 y e ar

2019

3 t ahun
fase
1

2020

Studi Kelayakan
_Penjelasan mengenai analisis biaya-manfaat dari
perspektif publik, serta daya saing untuk bisnis dengan
praktik business as usual (BAU) dari perspektif
pengembang perumahan
_Perkiraan biaya dan profil risiko
_Mengembangkan strategi implementasi di masa
depan dan merumuskan partisipasi dari para
stakeholder

Replikasi di 5 sampai
7 lokasi lain
_Pembelajaran dari
lokasi-lokasi pertama
digunakan untuk
penyesuaian konsep, yang
kemudian dikembangkan
untuk wilayah lain yang
terpilih untuk konsep
penyerapan air di wilayah
perbukitan secara
terasering

Pengembangan proyek di
Sadeng dan Tembalang
_Mengimplementasikan konsep untuk 2
hingga 4 lokasi, dimana setidaknya ada
2 pengembang perumahan swasta yang
berpartisipasi dalam pengembangan
teknik baru tersebut

2023

ah
... t un

fase
3

5 t ahun

fase
2

2028

Replikasi di lokasi lain
yang sesuai
_Sebanyak 17 untuk
keseluruhan wilayah di
Kota Semarang yang tidak
membutuhkan
hibah atau jaminan lagi.

MODEL BARU UNTUK PENGEMBANGAN
YANG TANGGUH (RESILIENT)
Hidup Harmoni dengan Alam
Usulan proyek penyerapan air di wilayah
perbukitan secara terasering adalah model
baru untuk pengembangan kelurahan tangguh
di daerah hulu dan strategi perbaikan alam di
wilayah tersebut.
Perbaikan kualitas tersebut akan dapat
dirasakan oleh masyarakat setiap harinya yang
hidup berhubungan langsung dengan alam
dengan berbagai keanekaragaman hayati,
dalam konteks yang diberdayakan untuk
interaksi serta ikatan sosial. Ruang komunal
dapat diadaptasikan secara fleksibel untuk
mengakomodasi kebutuhan penyimpanan air dan
kegiatan budaya atau ekonomi, sementara alam
dibuat lebih mudah diakses melalui konektor dan
jalur hijau.
Identitas perkotaan dari penyerapan air di
wilayah perbukitan menjadi unik dan khas,
menampilkan fitur-fitur inovatif dari model
kehidupan yang diusulkan dengan dampak ikonik
yang kuat untuk Kota Semarang.

OPTIMALISASI KONEKTIVITAS
ALIRAN AIR

Banjir Kanal Barat
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K. Tambakharjo

K. Tugu Rejo

K. Tapak

K. Karang Anyar

K. Bringin

K. Randu Garut

K. Mangkang Wetan

K.

Banjir Kanal Tumur

secepat mungkin untuk mencegah banjir. Upaya
ini akan melindungi sebagian besar wilayah kota
dari kerusakan akibat banjir, tetapi potensi untuk
meningkatkan ketersediaan air akan hilang. Oleh
karena itu, konsep optimalisasi konektivitas
aliran air tidak hanya fokus pada pencegahan
banjir saja tetapi juga memanfaatkan peluang
untuk menciptakan jaringan tangguh untuk
peningkatan layanan sanitasi air dan kesehatan
lingkungan, ekonomi lokal serta memberdayakan
masyarakat yang rentan. Adanya fungsi jaringan
air , ruang publik, dan koneksi sosial yang
tangguh akan meningkatkan kualitas hidup
penduduk Kota Semarang.

Sistem drainase yang dimiliki Kota Semarang
saat ini telah ditingkatkan untuk mengamankan
wilayah dari banjir, namun ketika hujan deras
terjadi, kuantitas air masih melebihi kapasitas
saluran drainase. Dalam struktur perkotaan
Kota Semarang , peluang dalam pengelolaan
air terletak pada upaya untuk menghubungkan
kembali konektivitas dari aliran air ke dalam
jaringan air (sungai/drainase) kota.
Konsep ini memperkuat sistem jaringan air
yang menyediakan kapasitas penyimpanan
air lebih besar, mengatur aliran air dengan
lebih baik dan memiliki permukaan yang lebih
permeabel. Pada waktu yang bersamaan,
konsep ini mampu meningkatkan kualitas air
dan kapasitas pengelolaan limbah, sehingga
dapat memperbaiki kualitas lingkungan secara
keseluruhan dan benar-benar menyesuaikan
sistem air permukaan dengan pola dan struktur
ruang perkotaan.
Strategi terkait dengan pengelolaan air di Kota
Semarang saat ini adalah dengan melepaskan air

K. Mangkang Kulon

Desain konseptual ini bertujuan untuk
memperbaiki pengelolaan air perkotaaan di
pusat kota, menciptakan kapasitas tambahan
untuk penyimpanan dan pengaturan aliran air.
Konsep ini mampu menyimpan air hujan dan
kemudian secara perlahan dilepaskan setelah
hujan, sehingga dapat mengurangi risiko banjir
di daerah hilir. Konsep ini menggunakan metode
penanganan air hujan secara lokal dibandingkan
dengan hanya memindahkan massa air ke
daerah hilir. Perbaikan dari infrastruktur air
akan meningkatkan kualitas sanitasi dan ruang
publik yang sudah ada serta membuat ruang
yang baru. Sebagai komponen yang sangat
penting untuk kota tangguh dan sehat, konsep ini
akan merangsang proses perbaikan perkotaan
dan menyediakan lahan untuk komersial serta
pembangunan perumahan baru di pusat kota.

Peningkatan Jaringan yang
Tangguh

K. Plumbon

Ringkasan

proposed belt channel
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Dampak

MANFAAT TAMBAHAN

LAYANAN UTAMA

Empat layanan utama untuk konsep ini adalah
(1) mengurangi risiko banjir bandang dengan
mengurangi jumlah dan memperlambat
laju puncak limpasan air; (2) memperbaiki
kualitas air ; (3) pengelolaan limbah padat
dengan memperkenalkan pengelolaan air

98

PENGURANGAN
RISIKO BANJIR
BANDANG

MENINGKATKAN
KUALITAS AIR

Hingga
21% dengan meningkatkan
area penampungan untuk
1% wilayah jaringan kota

1600 air limbah rumah
tangga

•
•
•

Meningkatkan
keanekaragaman hayati
Memperbaiki kualitas
lingkungan
Mengoptimalkan sistem
mobilitas
Berkurangnya risiko
kesehatan yang terkait
dengan air

MENINGKATKAN
PENGELOLAAN
LIMBAH PADAT

Dengan menerapkan
pengolahan air limbah yang
terdesentralisasi dan filter
organik

Dengan memperkenalkan
sistem pengelolaan sampah
yang baru di skala rumah
tangga

+

•
•
•

Meningkatkan inklusifitas
sosial
Penataan kembali
“informalitas”
Menciptakan identitas kota/
masyarakat
Menciptakan lapangan kerja/
perekonomian baru

Sistem jaringan yang tangguh fokus kepada
penyimpanan dan memperlambah air hujan
sebelum menuju ke saluran drainase utama
untuk meringankan tekanan di daerah hilir.

Mendistribusikan air hujan dan limpasan
melalui implementasi infrastruktur hijau dan biru
yang tepat untuk mengalihkan air dari wilayah
dengan tekanan tinggi.

Untuk menerapkan jaringan air yang koheren
dan dapat diaplikasikanm maka dibutuhkan
serangkaian alat/metode yang terintegrasi.

Menyimpan air hujan dan limpasan dengan
meningkatkan kapasitas penyimpanan di saluran
yang ada melalui relokasi informalitas.

Memperlambat air hujan dan limpasan
sebelum sampai ke aliran air utama dengan
meningkatkan permeabilitas permukaan dan
memanfaatkan intervensi mikro untuk menahan
air.

Membersihkan air sebelum sampai ke saluran
drainase utama menggunakan pengolahan air
limbah yang terdesentralisasi yang mengolah,
membuang, maupun menggunakan kembali air
limbah dari komunitas skala kecil.

MEMPRLAMBAT

MENGALIRKAN

MENYIMPAN

MEMBERSIHKAN

Meningkatkan kualitas
72 ha ruang publik
Meningkatkan 8,8 km
bagian kota yang
berdekatan dengan air
yang dapat diakses

ALIRAN MATERIAL
DAN LIMBAH

SOSIAL BUDAYA
•

Alat / Metode

MENYEDIAKAN
RUANG PUBLIK
YANG LEBIH BAIK

Hingga perawatan

HIDUP
SEHAT
•

dan limbah yang terdesentralisasi serta
teknologi pengumpulan sampah, selain itu
(4) menyediakan lebih banyak ruang publik
dengan kualitas yang lebih baik. Secara umum,
manfaat tambahan untuk konsep ini termasuk
untuk lingkungan hidup yang lebih sehat,
mendorong ekonomi lokal, serta meningkatkan
inklusifitas sosial dan siklus material yang lebih
berkelanjutan

•
•
•

Mengurangi dampak dari
sanitasi yang terkait dengan
kesehatan
Meningkatkan siklus material
yang berkelanjutan
Meningkatkan kualitas
lingkungan
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PROYEK
PERCONTOHAN
Perluasan Kanal/Sungai Peterongan
sebagai langkah pertama menuju
jaringan air yang tangguh

lebih banyak waktu dan ruang untuk mengurangi
limpasan puncak sehingga dapat mereduksi
ancaman dari curah hujan ekstrim ke lingkungan.
Proyek ini memiliki potensi yang tinggi untuk
meningkatkan kinerja drainase secara keseluruhan
dan juga mengurangi tekanan di daerah hilir.

Optimalisasi konektivitas aliran air bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas penampungan air dalam
struktur perkotaan di daerah Semarang Tengah.
Dengan menelusuri kondisi sungai secara langsung
maupun secara historis, kami mengidentifikasi
saluran air penting yang menghubungkan dan
meningkatkan sistem air yang ada. Pada saat yang
bersamaan, daerah potensial yang diidentifikasi
menyediakan lahan kosong dan ruang publik di
sepanjang lintasan sungai memberikan peluang
untuk membuat infrastruktur multi-fungsi hijaubiru serta menyediakan nilai ekologis, sosial dan
ekonomi.

2

1
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Old Wonderia Park

6

4
8
1

Junior high school 37

3

Peterongan Market

TBRS
JL. Sriwijaya

2

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5
4

Konektor Peterongan
Konektor Bandara
Konektor Timur
Simpangan Kanal Kota Semarang
Konektor Tengah

7

Taman Kehati Candisari

Pada saat yang bersamaan, serangkaian tempat
penyimpanan air, taman dan ruang publik
disediakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan
perkotaan. Isu sosial seperti penataan kembali
pemukiman dan pasar di sepanjang kanal/
sungai menjadi bagian penting dari sub program
optimalisasi konektivitas aliran air. Secara
keseluruhan, program ini menyediakan pengelolaan
limpasan air di perkotaan yang lebih kuat dan
meningkatkan kualitas lingkungan serta mengatasi
tantangan sosial/ perkotaan. Untuk elaborasi lebih
lanjut di lokasi pengujian (Peterongan-Tegalsari),
program Building with People (Membangun
Bersama Masyarakat) yang komprehensif,
menggunakan pendekatan dari bawah ke atas
untuk menciptakan proses desain yang inklusif,
akan dilakukan. Program ini sejalan dengan konsep
cascading Semarang, dan akan menjadi awal untuk
proses implementasi dari proyek percontohan ini.

Menurut Masterplan Drainase terbaru, proyek
percontohan Peterongan-Tegalsari menghubungkan
dua saluran pembuangan utama Kota Semarang
(Kanal Banjir Timur dan Barat) dan merupakan
bagian dari “kanal sabuk” Dengan merevitalisasi
kanal dan menyediakan jaringan air yang lebih baik
(atau sistem drainase), konsep ini menawarkan

1
2
3
4
5

9

3

Sistem Polder
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DEFINISI DARI PROYEK
PERCONTOHAN

Interventions
+ 879m³ penyimpanan

Kelebihan jumlah air yang
perlu dikelola

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
penyimpanan air yang ada di Kelurahan Peterongan
dan Tegalsari. Konsep ini berprinsip pada upaya
peningkatan jumlah kapasitas penampungan air dan
di saat yang bersamaan memberikan lebih banyak
waktu untuk pemompaan air ke dalam sistem makro.
Namun, perlu untuk dipahami bahwa dampak proyek
ini untuk sistem air akan berkontrubsi kepada solusi
yang lebih besar dan menyeluruh. Efektifitasnya tidak
akan signifikan tanpa upaya meningkatkan konektivitas
dengan sistem yang lebih besar.
Selama permukaan air di saluran utama berada pada
level tinggi (misalnya di Kanal Banjir Timur dan Barat),
maka pintu air akan ditutup untuk menghindari banjir
di Kota Semarang yang berasal dari sungai-sungai
tersebut. Stasiun pompa dipasang untuk mengalirkan
air dari kota menuju ke sungai. Pelebaran sungai serta
upaya untuk menemukan lokasi penyimpanan air
tambahan dalam struktur perkotaan akan meningkatkan
ketangguhan lingkungan. Pompa dalam pintu air akan
mengontrol debit air yang masuk ke dalam Kanal Banjir
Timur.

SMR maksimal
Kapasitas drainase

+ 0,6ha infiltrasi
+ 800m³ penyimpanan

waktu

I

volume
limpasan

I

Peningkatan kapasitas
drainase

+ 8.4ha infiltrasi
+ 6840m³ penyimpanan

II

+ 0.2ha infiltrasi
+ 250m³ penyimpanan

LEGENDA
kanal yang ada saat ini

II

IV+ 0.6ha infiltrasi
Penundaan waktu saat
limpasan puncak

V
belt
chan
nel

PENDISTRIBUSIAN AIR
_kanal untuk pengalihan
aliran air

PINTU AIR
_mengatur aliran air yang
lebih baik

STASIUN POMPA

waktu

Program optimalisasi konektivitas aliran
air ini memanfaatkan saluran sabuk yang
menghubungkan dua saluran pengendali banjir
utama. Kapasitas dari sungai yang ada saat
ini belum cukup untuk menangani akumulasi
limpasan air yang menuju daerah hilir Kota
Semarang. Hasil simulasi menunjukkan bahwa
curah hujan dengan intensitas kejadian selama
periode dua tahun menyebabkan kelebihan air
hampir 40 cm di sepanjang sungai. Dengan
meningkatkan kapasitas penyimpanan dan

air melebihi kapasitas
penyimpanan oleh ca. 40 cm

III

cu
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IV

I

PENYIMPANAN AIR
_meningkatkan kapasitas
kanal untuk menyimpan air

FASILITAS UNTUK
MEMPERLAMBAT ALIRAN
AIR
_limpasan air permukaan
_air hujan
_kelebihan air di sungai

+ 800m³ penyimpanan

proposed polder
Banjir Kanal Timur

prop
osed

IV

III

banjir kanal timur

Perluasan Kanal/Sungai Peterongan
sebagai langkah pertama menuju
jaringan air yang tangguh

V

+ 8277m³ penyimpanan

volume
limpasan

ir
banj

memperluas sungai secara bersamaan, kami
dapat menghindari adanya kelebihan air
antara Wonderia dan Peterongan. Program ini
menciptakan 13 Ha ruang hijau dengan laju
infiltrasi yang tinggi sehingga dapat mengurangi
jumlah limpasan air yang menuju ke sungai.
Air limpasan yang berlebih difasilitasi melalui
perluasan dari sistem air yang ada. Kanal/sungai
dirancang ulang agar mampu membawa air lebih
banyak yaitu sekitar 25%. Skema ini adaptif untuk
berbagai intensitas curah hujan dan berfungsi
sebagai ruang publik di musim kemarau.

meningkatnya kapasitas
penyimpanan melalui
ekspansi kanal/sungai

meningkatnya kapasitas
penundaan laju air melalui
meningkatnya
kapasitas penundaan taman lahan basah
(wetland) Wonderia di TBRS
air melalui area
pemukiman

II
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VISI DESAIN
TAMAN LAHAN
BASAH

2

KANAL SEBAGAI
TERAS

1 Taman secara terasering diperkenalkan sebagai
tipologi lansekap baru untuk Kota Semarang. Konsep
ini berasal dari terasering untuk area persawahan dan
kemudian diisi dengan vegetasi yang padat (rimbun).
Terasering tersebut membantu memperlambat laju
limpasan serta pembuangan air melalui infiltrasi.
Konsep ini dapat direncanakan dalam bentuk pertanian
secara vertikal yang menampilkan kekayaan flora di
Jawa Tengah..

PEMANFAATAN
BATU-BATUAN ALAM

5

4

Rice terraces, Tegalalang, Bali

2 Taman lahan basah mampu untuk memperlambat
aliran air hujan dan kemudian air tersebut teinfiltrasi
menuju ke akuifer dangkal. Konsep ini berkontribusi
untuk meningkatkan infrastruktur ekologis di Kota
Semarang dan menyediakan berbagai layanan
ekosistem seperti pembersihan air, habitat untuk flora
dan fauna lokal, serta menciptakan ruang publik untuk
kegiatan budaya.

Minghu wetland park, Liupanshui, CN by Turenscape

3 Rekreasi air menggabungkan konsep penyimpanan

air sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas
ruang publik perkotaan. Rekreasi air mengandung
strategi ganda. Konsep ini menggunakan investasi
pendanaan untuk fasilitas penyimpanan air sebagai
suatu amenitas yang meberikan berbagai manfaat.
Selain itu, konsep ini juga menghasilkan peluang untuk
menciptakan lingkungan yang berkualitas dan memiliki
identitas untuk ruang-ruang strategis.

Watersquare Benthemplein, Rotterdam, NL by De Urbanisten

4 Pijakan atau tangga di tepi sungai mungkin dapat

tergenang dengan ketinggian tertentu tetapi dalam
keadaan kering dapat tetap dimanfaakan sebagai
ruang publik. Konsep ini memanfaatkan sungai untuk
tempat rekreasi dan mengembalikan fungsi sungai
untuk Kota Semarang. Regenerasi kanal/sungai
menawarkan pengembangan dan peluang bisnis yang
baik disamping sebagai ruang publik yang menarik
serta menawarkan ruang untuk kegiatan budaya.

Chicago riverwalk, Chicago, USA by Chicago dep. of transportation

1

3

6
Cheonggyecheon stream , Seoul,KR by Seo Ahn Total landscape

HUTAN SECARA
TERASERING

REKREASI AIR

5 Batu-batuan alam sebagai stepping stone bertindak
sebagai perangkap sampah, memungkinkan untuk
kegiatan pengumpulan sampah padat. Batu tersebut
juga berfungsi sebagai media penyeberangan informal
di sungai dalam kondisi kering. Batu-batu tersebut
membentuk penghalang pertama untuk proses
pembersihan sungai secara bertahap, diikuti dengan
bak saring untuk membersihkan polutan organik dan
berbagai zat yang mengandung unsur kimia yang akan
dibersihkan oleh HUB.
6 Rekreasi berbasis air di kampung membentuk
sebuah pusat lingkungan yang baru dan menyediakan
iklim mikro yang sejuk dan jauh dari pencemaran
dan kebisingan akibat lalu lintas. Konsep tersebut
selanjutnya dapat direncanakan sebagai sarana rekreasi
dengan fitur air untuk kolam ikan.

REKREASI
KAMPUNG
Kampung watersquare
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PENGUNGKIT

HIDUP SEHAT

Memperbaiki jaringan ruang terbuka untuk menyediakan lingkungan hidup yang lebih sehat

Perogram ini menghasilkan sejumlah ruang publik dalam bentuk lahan basah perkotaan,
taman bertingkat/secara terasering, kampung hijau, dan jalur hijau di sepanjang sungai.
Ruang hijau yang lebih luas akan menjadi habitat bagi beragam flora dan fauna lokal.
Selain itu, konsep ini juga mengurangi pemanasan permukaan bumi dengan mendinginkan
daerah sekitarnya melalui kanopi area hijau. Penambahan jumlah tanaman dan pohon
akan memperbaiki tingkat konversi CO2 dan berkonntribusi untuk menciptakan kualitas
udara yang lebih baik di daerah tersebut. Konsep ini juga memiliki tujuan jangka panjang
yaitu membangun jaringan jalur pejalan kaki yang aman di sepanjang sungai. Konsep
ini akan meningkatkan keragaman dan kualitas ruang publik serta infrastruktur untuk
rekreasi yang bisa mendorong pariwisata di Kota Semarang. Penghubung atau konektor
Peterongan/ Wonderia akan menciptakan ruang terbuka publik seluas 12 Ha, jalur yang
ramah untuk pejalan kaki sepanjang 6,75 km, serta kanopi yang teduh.

SOSIAL-BUDAYA
Proyek yang diusulkan akan dirancang untuk memiliki hubungan yang erat dengan
masyarakat setempat dalam mempromosikan lembaga dan inisiatif budaya untuk
meningkatkan kesadaran terkait metabolisme air yang sehat. Penelitian dasar Building
with People (Membangun Bersama Masyarakat) menunjukkan bahwa disamping masalah
terkait dengan air, ruang publik yang menjadi lokasi untuk gerakan inisiatif dan budaya
lokal masih sangat kurang. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang
mampu menyatukan masyarakat serta menawarkan platform untuk hidup bermasyarakat
dan rekreasi. Di tepi sepanjang kanal Sriwijaya dan Pasar Peterongan, kami mengusulkan
program untuk olahraga di TBRS, taman lahan basah yang dilengkapi dengan fasilitas
untukberbagai acara dan festival di bekas taman air Wonderia, serta taman pendidikan
botani.
Jejaring sosial dengan fasilitas publik yang menyatukan masyarakat lokal untuk meningkatkan
inklusivitas

ALIRAN MATERIAL DAN LIMBAH
Sampah dan polusi adalah masalah besar di Kota Semarang. Proyek ini berpotensi untuk
memperkenalkan pengolahan limbah yang terdesentralisasi di tingkat kelurahan yang
dapat dengan mudah direplikasi di daerah lain di Kota Semarang. Sistem ini menggunakan
alat pendistribusian air untuk mengumpulkan limbah padat denganperangkap sampah
yang memiliki fungsi ganda sebagai batu loncatan untuk menyeberangi kanal/sungai.
Sampah dibersihkan, dikumpulkan, dan disortir untuk didaur ulang. Sebagai alternatif
adalah dengan pemanfaatan timbulan sampah untuk pengembangan bisnis skala kecil.
Bisnis ini diharapkan dapat menghasilkan produk dari sampah yang dikumpulkan. Air
akan dipurifikasi atau dimurnikan dengan sistem pengolahan air yang terdesentralisasi
agar memiliki kualitas sebagai air minum. Selain itu, program pemanenan air hujan dapat
dilakukan untuk bangunan publik yang besar seperti sekolah untuk kegiatan penghematan
dair dan pelibatan generasi muda ke dalam pengelolaan air yang cerdas.
Pengelolaan limbah dan jaringan pengolahan air terpusat
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ANALISIS BIAYA
MANFAAT
OPTIMALISASI KONEKTIVITAS
ALIRAN AIR

25,2 Juta USD /
353,5 Miliar Rupiah
Kapasitas meningkat hingga 27%
Ruang Publik bertambah 72ha
KANAL AIR BUSINESS AS USUAL

56ha permukaan permeabel

10,80 Juta USD /
151,3 Miliar Rupiah

8,8 Km fasade pesisir perkotaan

152 ha - Kapasitas retensi terbatas

10 Km fasade alami

LAYANAN UTAMA

PENGURANGAN
RISIKO BANJIR
BANDANG

MANFAAT
Hingga 21% Mengurangi
Limpasan untuk seluruh wilayah
SMR (dengan meningkatkan area
penampungan untuk 1% wilayah
jaringan kota)

MANFAAT TAMBAHAN
1. Mengurangi efek pemanasan
permukaan bumi melalui badan air
2. Meningkatkan keanekaragaman hayati
3. Meningkatkan infiltrasi karena
berkurangnya penurunan muka tanah

INFRASTRUKTUR AIR
1. Kanal
2. Sistem Sub-aliran
3. Rekreasi air
4. Kolam
5. Bangunan pasar yang baru

BIAYA

Lokasi Percontohn Proyek:
1,27 Juta USD /
17,8 Miliar Rupiah
berdasarkan biaya infrastruktur air

MENINGKATKAN
KUALITAS AIR

Hingga 1600 air limbah
rumah tangga diolah dengan
menerapkan pengolahan air
limbah yang terdesentralisasi

IMENINGKATKAN Tidak ada limbah padat di kanal
sepanjang lokasi percontohan dengan
PENGELOLAAN
menerapkan sistem pengelolaan sampah
LIMBAH PADAT
yang baru di skala rumah tangga

MENYEDIAKAN
RUANG PUBLIK
YANG LEBIH BAIK
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Meningkatkan kualitas 72 ha ruang publik
Meningkatkan 8,8 km bagian kota yang
berdekatan dengan air yang dapat
diakses

1. Meningkatkan keanekaragaman hayati
2. Meningkatkan kualitas lingkungan
3. Berkurangnya risiko kesehatan yang
terkait dengan air

1. Mengurangi permasalahan sanitasi,
meningkatkan kualitas kesehatan
penduduk
2. Meningkatkan siklus material yang
berkelanjutan
3. Meningkatkan kualitas lingkungan
1. Meningkatkan inklusivitas sosial
2. Penataan kembali informalitas
3. Menciptakan identitas masyarakat dan
perkotaan yang kuat
4. Terciptanya lapangan kerja dan
perekonomian baru

1. Kotak air UV Genap
2. Sistem Pengolahan Air Limbah
yang Terdesentralisasi(DEWAT)

1,80 Juta USD /
25,2 Miliar Rupiah

berdasarkan biaya investasi untuk
pengungkit

Program Optimalisasi
Konektivitas Aliran Air:
1. Perangkap Sampah

10,80 Juta USD /
151,3 Miliar Rupiah
berdasarkan biaya infrastruktur air

1. Taman Kota

14,42 Juta USD /
202.2 Miliar Rupiah

berdasarkan biaya investasi untuk
pengungkit
* Ini adalah studi pra-kelayakan. Estimasi biaya didasarkan pada nilai-nilai empiris
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IMPLEMENTASI MODEL DAN
KELAYAKAN UNTUK INVESTASI
Lingkungan yang mendukung
Diperlukan kondisi yang mendukung untuk
pembiayaan yang berkelanjutan dari operasional
infrastruktur dalam konsep ini, meliputi:
1.
Implementasi dari sistem pemantauan
untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan
untuk proses pembangunan, keamanan air, dan
rasional iklim untuk investasi infrastruktur yang
besar.
2.
Data dasar mengenai kinerja secara
historis yang dikumpulkan melalui sistem
pemantauan dapat memungkinkan sektor
swasta untuk terlibat dalam pengelolaan dan
pengoperasian infrastruktur.

Aktor kunci dan langkah yang
diperlukan

Strategi Implementasi dan
Pembiayaan

1. Kota Semarang (Dinas Pekerjaan Umum bekerjasama
dengan Bappeda) perlu menyusun rancangan program
revitalisasi sungai untuk memetakan kanal/sungai
potensial yang memiliki posisi strategis dalam jaringan
air

Strategi implementasi dan pembiayaan yang
disarankan untuk konsep ini adalah sebagai
berikut:

KELOMPOK MASYARAKAT
2. Kelurahan dapat berperan secara lebih aktif untuk
bekerja bersama masyarakat dalam proses revitalisasi
kanal/sungai yang berada di wilayah administrasi
kelurahannya
STAKEHOLDER TERKAIT
3. Untuk kanal sepanjang Peterongan, stakeholder
pasar menjadi aktor kunci karena pasar menempati
sebagian besar sempadan sungai. Stakeholder ini perlu
dilibatkan pada proses pengambilan keputusan pada
kegiatan perencanaan revitalisasi. Stakeholder terkait
perlu dilibatkan secara aktif sebagai aktor kunci dalam
tahap implementasi, oleh sebab itu kebutuhan dan
manfaat untuk mereka harus difasilitasi

1. Pendanaan: investasi publik selain untuk
pembangkit energi masih sangat memungkinkan
dan dapat memberikan pendapatan yang
signifikan

Potensi pergeseran paradigma (solusi vs masalah)
Strategi : keselarasan dengan prioritas pemerintah

KASUS BISNIS EKONOMIS
Manfaat vs biaya
Potensi menciptakan lapangan kerja

KASUS BISNIS KEUANGAN
Keterjangkauan dari solusi
Keamanan dan/atau ketersediaan pendanaan
Efek pada basis pajak kota/ seperti pengembangan perumahan
Pembiayaan oleh pemerintah

3. Partisipasi sektor swasta: dalam investasi
publik, partisipasi swasta dapat melalui

Persiapan
Proyek

++++
++++
++
Perlu kajian lebih lanjut

++++
+++++

1t

ahun
k ir a
-

++++
++++
+++++

2019

Studi Kelayakan
_Studi mengenai sistem drainase: meneliti tentang
konektivitas yang paling efisien untuk memperbaiki
kinerja jaringan air
_Pengembangan data dasar secara historis
_Pengenalan program (kick-off) : rekreasi berbasis air,
saluran hijau untuk distribusi air, penataan kawasan

Teknis dan risiko implementasi (seperti tingkat kesiapan teknologi)
Risiko terhadap lingkungan, sosial dan pemerintahan
Kualitas proses lelang (procurement)

Perlu diskusi lebih lanjut
dengan pihak terkait

KASUS BISNIS MANAJEMEN
Kapasitas institusi publik untuk berhasil mendapatkan proyek
Mempertimbangkan sistem pemantauan/monev
Profil risiko
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2023

9 ta

Perlu kajian lebih lanjut

+++
+
++++
++

_Implementasi saluran pertama (pendanaan dan
pengawasan pelaksanaan oleh pemerintah),
bersama dengan intervensi lain dengan melibatkan
masyarakat: rekreasi berbasis air, penataan kembali
pasar, dll.
_Menyiapkan sistem pemantauan

_Implementasi dari
bagian saluran kedua dan
ketiga; jika memungkinkan
menggunakan model
sub-kontrak untuk
pengelolaannya

5 t ahun

n hingg
hu

Fase
3

.
a..

Potensi untuk menghasilkan pendapatan
Ketergantungan pada regulasi [dari aktivitas komersial]

a3
kir t a
Fase
1

2020

KASUS BISNIS KOMERSIAL
Ketertarikan sektor swasta untuk implementasi dari rencana

5. Hibah bantuan teknis pada persiapan proyek
dapat meningkatkan kualitas dan kelayakan
proyek dan dapat diajukan kepada pemilik modal
seperti AIIB dan GCF

n
hu

Dampak solusi vs bisnis seperti biasa (Business as usual/BAU)

4. Pembiayaan: dalam hal proyek yang didanai
oleh anggaran publik, maka pembiayaan
dapat dilakukan melalui penerbitan obligasi,
jika pembiayaan swasta dimungkinkan maka
model yang dapat diterapkan adalah melalui
pembiayaan kerjasama pemerintah-swasta (PPP/
KPBU)

2. Pengurangan risiko: jika partisipasi sektor
swasta diinginkan, maka jaminan untuk
melindungi dari munculnya risiko penting harus
di tawarkan oleh MDB (Multilateral Development
Banks)

Rechanneling
the city
KASUS BISNIS STRATEGIS

kontrak berbasis kinerja untuk Operasional dan
Pengelolaan/Pemeliharaan reservoir dan saluran,
untuk memastikan pelaksanaan dan pemberian
layanan yang berkelanjutan.

_Implementasi dari
bagian saluran terakhir

Fase
2

2028

Tidak bisa diterapkan

++++
++

2037
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STUDI PENDAHULUAN
ASPEK SOSIAL EKONOMI
Kajian awal aspek sosial-ekonomi
dilakukan oleh program Building
with People (Membangun bersama
Masyarakat)
Dalam upaya penerapan konsep-konsep yang
ditawarkan, Tim Cascading Semarang mendapat
dukungan dari program Building with People untuk
melakukan kajian awal mengenai aspek sosial
ekonomi. Pasar Peterongan telah di pilih sebagai
lokasi pengujian awal. Pemahaman terhadap aspek
sosial ekonomi sangat penting untuk memastikan
bahwa konsep -konsep yang ada dapat diterapkan
sesuai dengan kondisi lingkungan dan harapan
masyarakat (hasil studi pendahuluan aspek sosial
ekonomi dapat di lihat di lampiran).
Beberapa tantangan utama terkait aspek sosialekonomi yaitu:
Pengelolaan sampah
Sanitasi dan air minum
Kualitas dan keamanan ruang publik
Proporsi pendapatan yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan pangan dan pendidikan
Secara paralel, tantangan-tantangan yang ada juga
perlu diselaraskan dengan upaya yang tepat untuk
mendorong perekonomian lokal, menyediakan
lapangan kerja, dan mendukung pendidikan
masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu lebih kreatif
dalam merumuskan solusi holistik untuk merubah
tantangan menjadi sebuah peluang.
Sungai di sepanjang Pasar Peterongan memiliki
tepi yang curam. Sungai ini dirancang agar mampu
mengalirkan air dengan cepat. Sebagian lapaklapak pedagang di Pasar ini menghadap sungai,
dan sebagian besar lainnya membelakangi sungai .
Dengan tidak adanya infrastruktur drainase dan
sistem pengolahan air limbah yang baik, pedagang
pasar membuang sampahnya ke sungai. Alihalih menjadi sumber kehidupan bagi lingkungan
dan masyarakat (seperti fungsi sungai yang
seharusnya ), sungai di lokasi pasar ini cenderung
menjadi sumber penyakit, tercemar, diabaikan,
dan membahayakan. Sungai menjadi tempat yang
kumuh dan kurang dihargai serta rentan untuk
disalahgunakan.
Pertanyan kunci yang kemudian perlu dijawab
adalah bagaimana kita bisa mengatasi tantangan
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ini, membuat sungai menjadi tempat yang lebih
baik dan memiliki nilai?
Pendapatan sebagian besar pedagang yang
membuka usaha nya dipinggir jalan sangat
bergantung pada pembeli yang melewati jalan
tersebut, sehingga sangat logis jika mereka memilih
lapaknya lebih menghadap ke jalan dibandingkan
menghadap ke kanal. Namun, beberapa pedagang
makanan yang tidak bergantung pada pembeli
yang lewat, mungkin akan mendapat manfaat jika
lapak berjualannya menghadap ke air (kanal).
Kawasan ini dipenuhi dengan pedagang kaki lima
(PKL) baik yang informal, semi-formal, maupun
formal, pasar, dan warung-warung. Semua
bangunan yang digunakan oleh PKL, pasar,
maupun warung ini memiliki kualitas bangunan
yang berbeda-beda. Mereka memiliki kontribusi
yang besar terhadap hidupnya aktivitas masyarakat
dan lingkungan sekitarnya serta memiliki potensi
yang cukup besar untuk pengembangan ruang
publik aktif. Namun demikian, pedagang-pedagang
ini tidak memiliki keterkaitan dengan ruang
terbuka yang ada saat ini, dan seperti disebutkan
sebelumnya, banyak dari lapak-lapak pedagang di
belakang pasar yang masih membelakangi sungai/
kanal. Kegiatan komersial ini juga berkontribusi
besar dalam menghasilkan timbulan sampah.
Selain itu, sebagian besar struktur bangunan
di kawasan ini dibangun dengan kualitas yang
buruk. Kita perlu mencari sinergi yang dapat
mengaitkan antara persoalan sampah, kualitas
bahan bangunan dengan perbaikan struktural. Kita
juga mungkin bisa memanfaatkan atap bangunan
sebagai panel surya (penghasil energi) yang juga
bisa digunakan sebagai penampungan air. Kita juga
dapat memanfaatkan energi dari keberadaan pasar
dan semangat masyarakat untuk membangkitkan
kembali ruang publik.

Energi yang dihasilkan dari panel surya dan
pengolahan air tersebut diatas merupakan kunci
penting dalam mewujudkan masyarakat dan
lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Energi
yang bersih dan terbarukan (clean energy) yang
dihasilkan tersebut juga dapat mengurangi
kebutuhan energi berbahan diesel (yang cenderung
tinggi emisi dan tumpahannya mengkontaminasi
tanah atau air). Clean energy ini dapat menjadi
salah satu sumber penghasilan tambahan. Stasiun
pengisian daya perangkat juga bisa dibangun untuk
mendukung penerangan secara lokal, dan juga
untuk berbagai manfaat lainnya.
Pemanenan dan pembersihan (pemurnian) air
hujan yang selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai
air minum akan meningkatkan kualitas lingkungan
dan mengurangi permintaan air kemasan botol dan
pada akhirnya dapat mengurangi sampah botol
plastic air kemasan.

Menjadikan masyarakat yang tinggal dan
beraktivitas di sepanjang kanal sebagai titik fokus
pembangunan akan membuat mereka lebih aktif
berpartisipasi dan menyadarkan mereka bahwa
keberadaannya diperlukan, yang selanjutnya akan
menumbuhkan rasa memiliki sehingga mereka
akan terus terlibat dan pada akhirnya hal ini akan
menumbuhkan nilai positif di masyarakat.
Masyarakat selama ini terlalu fokus pada
pemenuhan biaya hidup dan kualitas konsumsi
pangan sehari-hari saja. Disisi lain, kanalkanal (sungai) yang dulunya mendukung sistem
pertanian dan kualitas lingkungan, saat ini telah
terkontaminasi dan tidak produktif lagi.
Menemukan solusi untuk mencegah polusi
yang terjadi saat ini dan mengembalikan sungai
menjadi habitat yang memiliki nilai, ruang rekreasi,
dan bahkan mungkin sebagai ruang penghasil
pangan, dapat dikembangkan sebagai bagian dari
pembangunan kapasitas masyarakat.

Kawasan bernuansa hiijau dan biru di daerah
perkotaan tidak hanya sangat penting bagi
alam, tetapi juga untuk kesejahteraan fisik dan
mental warga. Di kawasan perkotaan yang padat,
pemanasan perkotaan (heat islands) terjadi secara
signifikan, dan ruang terbuka inilah yang menjadi
tempat untuk berlindung di mana orang dapat
‘melarikan diri’ dan menemukan tempat teduh yang
lebih sejuk, ruang hijau yang menenangkan, untuk
sejenak menjauhkan diri dari intensitas kehidupan
perkotaan.
Ketika kita mengabaikan ruang-ruang potensial
untuk pengembangan kawasan hijau dan biru
sebagai ruang terbuka yang bernilai strategis,
kita kehilangan banyak peluang untuk dapat
meningkatkan kualitas lingkungan. Kecenderungan
yang terjadi saat ini adalah ruang -ruang potensial
ini disalahgunakan karena tidak ada yang
menghargai atau mengambil tanggung jawab
terkait dengan keberadaan ruang tersebut.
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Di aula pasar yang baru saja dibangun, kami melihat
beberapa peluang untuk menggunakan elemenelemen yang ada dan bermanfaat bagi masyarakat.
Pasar tersebut memiliki atap yang cukup besar
dan dibangun dengan baik. Pada atap ini, panel
surya bisa diterapkan untuk menghasilkan energi
matahari. Konstruksi pasar juga dapat dimodifikasi
untuk fungsi penyimpanan air dan selanjutnya
bisa dilakukan pemurnian sehingga air tersebut
bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air
dipasar atau bahkan dijual.

113

LOKASI-LOKASI
POTENSIAL
5

1

PETERONGAN,
JALAN SRIWIJAYA,
BARAT

2

4

3

1

B
NJ

BA
NJ

IR

PENGHUBUNG
KARANGAYU- BKB

1

IR K
NA
LT
IM

L
KA NA

R
U

2

A RAT

A

B

A

Sistem polder akan dibangun di wilayah utara
Semarang. Berdasarkan Masterplan drainase
(MP), hanya sungai-sungai besar yang bermuara
di pesisie utara Semarang yang bisa mengalirkan
airnya menuju laut. Tanggul laut akan dibangun di
sepanjang sungai-sungai ini. Sistem manajemen
air internal akan dioperasikan melalui stasiun
retensi dan pompa.
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PROYEK PERCONTOHAN
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PENGHUBUNG
KARANGAYU- BKB

PENGHUBUNG KANAL
TENGGANG- BKT

DEVIASI
KANAL SEMARANG

PENGHUBUNG BKBKALI SEMARANG

20 ha

40 ha
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20 ha

44.5 ha

17,000 m3

27 %

21 %

21 %

20 %

13 ha
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PERMUKAAN YANG PERMEABEL
(% DARI RUANG PUBLIK)

8.45 ha
(65%)

18 ha
(80%)

19 ha
(85%)
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7.2 ha
(85%)
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Selain itu juga direncanakan “kanal sabuk”
antara sistem drainase yang memanfaatkan
gravitasi dan sistem polder. Proyek
percontohan yang dikaji, pasar Peterongan yang
menghubungkan Banjir Kanal Timur (BKT) ke
Banjir Kanal Barat (BKB) melalui sepanjang JI.
Sriwijaya, merupakan bagian dari kanal sabuk
yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas
penyimpanan air.
Lokasi potensial lain yang diusulkan juga terletak
di dalam sistem polder yang berperan sebagai
penghubung antara sungai-sungai besar, BKT
dan BKB, dan kanal sekunder. Lokasi pengujian
(proyek percontohan) ini menjadi penyimpanan
air yang memanjang di kawasan-kawasan
potensial tersebut.

1,42km

1,8 ha
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SUASANA BARU RUANG
PUBLIK PERKOTAAN
Ruang untuk semua
Proyek ini menargetkan terjadinya transformasi
kawasan menjadi lebih inklusif melalui
pengembangan fungsi ruang publik perkotaan.
Kawasan Peterongan-Tegalsari diregenerasi
agar lebih tangguh melalui beberapa strategi
sehingga tercipta ketahanan dan peningkatan
kualitas kota.
Upaya inti untuk regenerasi kanal/ sungai
dilakukan dengan membuka kembali saluran
tersebut yang semula tertutup bangunan pasar
agar masyarakat disekitarnya bisa terhubung
kembali dengan air. Perancangan ulang terhadap
sistem ruang publik dilakukan untuk memastikan
bahwa kanal dan sekitarnya dapat diakses
dengan mudah dan berkualitas. Intervensi ini
juga menyediakan lebih banyak ruang hijau
sehingga mendukung keanekaragaman hayati.
Kanal ini berfungsi sebagai penghubung
masyarakat melalui proses pembangunan yang
inklusif. Kawasan kanal ini bisa menjadi wadah
bagi aktivitas ekonomi lohal, interaksi sosial
masyarakat, dan menjadi media untuk bisa
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya keberadaan air di Kota Semarang.
Melalui upaya ini, diharapkan juga bisa
membentuk kembali identitas kota Semarang.
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FEEDING THE INDUSTRY
(Penyediaan Air Untuk Industri)
Perubahan paradigma penyediaan
air
Saat ini sebagian besar industri menggunakan
air dari akuifer tertekan atau akuifer terbatas
(confined aquifer). Hal ini menjadi salah
satu penyebab utama penurunan muka
tanah di Semarang. Penurunan muka tanah
ini meningkatkan risiko banjir akibat banjir
limpahan air sungai dan air laut. Tingkat
penurunan muka tanah sudah jauh lebih tinggi
daripada kenaikan permukaan air laut, dimana
hal ini bisa menyebabkan kerusakan yang
lebih ekstrem, dan meluas kepada kerusakan
infrastruktur – baik infrastruktur publik maupun
privat. Tujuan utama dari konsep ini adalah
merubah paradigma terkait dengan konsumsi
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air di Semarang agar lebih menguntungkan bagi
kota itu sendiri dan masyarakatnya serta pihak
industri (swasta).
Membuat reservoir skala besar dengan
memanfaatkan upaya yang dilakukan saat ini
seperti tanggul (tembok) laut dan reservoir skala
menengah disepanjang saluran drainase untuk
menangkap air da[at dijadikan sumber alternatif
penyediaan air untuk keperluan industri.

Kondisi eksisting : ekstraksi air tanah oleh
industri menyebabkan penurunan muka tanah

Setelah konsep di implementasi: Industri
disuplai dengan air permukaan, dan laju
penurunan permukaan tanah melambat

Perubahan ini akan mampu mengurangi atau
menghentikan ekstraksi air tanah dari akuifer
terbatas dan dapat mengurangi penurunan muka
tanah.
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PENENTUAN PROYEK
PERCONTOHAN

Dampak

LAYANAN UTAMA

Upaya utama yang dilakukan dari proyek ini
adalah (1) mengamankan penyediaan air untuk
industri. Cara ini diharapkan apat mengurangi
ekstraksi air tanah; (2) mengurangi laju
penurunan muka tanah. Hal Ini akan mencegah
kerentanan kota terhadap banjir dan mengurangi
ketergantungan industri lokal pada penyediaan
air eksternal di masa depan. Upaya ini juga

MENJAMIN
PENYEDIAAN
AIR
•

MANFAAT TAMBAHAN

•
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•

•

MENGURANGI
TINGKAT
PENURUNAN
MUKA TANAH

Menyediakan
100% dari estimasi
kebutuhan air untuk
industri saat ini
Mengurangi fluktuasi
ketersediaan air

Mengembangkan
lingkungan yang
menarik untuk
pertumbuhan industri
Mengurangi
ketergantungan
penyediaan air dari luar

dapat meningkatkan ketersediaan lahan untuk
pembangunan di masa yang akan datang. Hal
ini akan membuat kawasan lebih atraktif bagi
pertumbuhan ekonomi dan perkembangan
industri yang berkelanjutan. Pada saat yang
sama, (3) risiko banjir dikurangi dengan
menyediakan area penampungan baru dengan
kapasitas besar untuk menangkap limpasan
berlebih.

•
•

MENGURANGI
RISIKO BANJIR
•

Meningkatkan kadar air
tanah di kawasan hilir
Pengurangan penurunan
muka tanah secara jangka
panjang

•

+
•
•

•

Mengurangi masalah
kesehatan yang ditimbulkan
oleh air
Mengurangi kerusakan
konstruksi bangunan yang
menghambat aktifitas
masyarakat/sektor privat
Peluang untuk meningkatkan
industri tambahan seperti
akuakultur

•
•
•

Debit puncak air
berkurang sekitar
20% karena adanya
penampungan air
Tidak ada peningkatan
pengambilan air tanah
yang menyebabkan
penurunan tanah

Di bagian barat Kota Semarang, kawasan
industri utama seperti Wijaya Kusuma, Tambak
Aji dan Candi menghadapi tantangan terkait
dengan penurunan muka tanah dan air
pasang yang levelnya terus meningkat. Pada
saat yang bersamaan, aktivitas komersial di
dataran pantai termasuk aktivitas industri
berkembang dengan cepat. Penyediaan air yang
handal sejak awal pengembangan industri di
kawasan ini dapat mengurangi insentif bagi
perusahaan yang mengebor sumur air tanah
mereka sendiri. Industri-industri ini juga perlu
mengetahui urgensi dari pentingnya mengubah
cara memanfaatkan air. Misalnya, industri
Wijaya Kusuma telah mulai mengembangkan
sistem penyediaan airnya sendiri. Oleh karena
itu terdapat peluang yang besar untuk bisa
menerapkan alternatif lain dalam mekanisme
penyediaan air di kawasan ini.
Satu reservoir (kolam/waduk) skala besar di
dekat kawasan pesisir mampu menangkap air
dari cekungan di satu fasilitas. Langkah potensial
ini bisa ditempuh karena adanya kemungkinan
salinisasi dari intrusi garam dan kualitas air yang

buruk karena polusi yang mencemari reservoir
melalui sungai.
Namun, reservoir berskala besar di daerah
tangkapan air ini tidak akan mengurangi banjir di
kawasan pesisir.
Penyediaan beberapa reservoir yang lebih
kecil di kawasan hulu membutuhkan strategi
perencanaan dan implementasi. Keuntungannya
adalah reservoir ini dapat menyimpan air dengan
demikian mengurangi risiko banjir di kawasan
hilir. Namun demikian, potensi volume air yang
ditangkap masih lebih kecil dari kapasitas
penampungan drainase.
Baik satu reservoir berskala besar dan beberapa
reservoir skala kecil telah diakomodir dalam
masterplan drainase saat ini. Solusi yang dipilih
nantinya perlu dibahas lebih lanjut dengan para
pemangku kepentingan utama.
Kawasan industri bagian timur Semarang
menjadi proyek percontohan bagi tim One
Semarang.

KAWASAN INDUSTRI
WIJAYA KUSUMA

KAWASAN INDUSTRI
CANDI

Mengurangi kerentanan
terhadap banjir
Mengurangi kerusakan
properti
Meningkatkan
ketersediaan lahan untuk
pembangunan
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PERUBAHAN PARADIGMA
PENYEDIAAN AIR
Infrastruktur yang Multifungsi
Membuat infrastruktur penyediaan air alternatif
untuk memenuhi kebutuhan air bagi industri di
Kota Semarang merupakan sebuah tantangan
yang besar. Investasi yang besar ini memiliki
banyak manfaat baik bagi kota, pembangunan
berkelanjutan jangka panjang, dan bermanfaat
untuk lingkungan. Oleh karena itu, kami
percaya bahwa penyesuaian terhadap program
pembangunan infrastruktur baik yang saat ini
sedang dilakukan maupun yang masih berupa
rencana juga dengan pengenalan fungsi-fungsi
baru yang berjenjang akan meningkatkan nilai
dari rancangan infrastruktur saat ini. Strategi ini
bertujuan untuk mengubah proyek infrastruktur
dengan tujuan tunggal menjadi pendekatan yang
berjenjang dalam penyediaan air bagi industri
juga untuk mengurangi banjir dan menciptakan
kawasan ekologis.
Jalan tol laut yang direncanakan juga akan
dijadikan sebagai tanggul untuk melindungi
JASLE
AA
NW
TA
OLL
DA
+

kota dari banjir, serta membentuk kawasan
penampungan air di bagian barat Semarang
untuk menangkap dan menyimpan air limpasan.
Kolam retensi juga memiliki fungsi sebagai
habitat bagi flora/fauna lokal dan tempat
pemurnian air melalui proses penyaringan alami.
Tanggul laut juga harus dirancang sedemikian
rupa untuk melindungi habitat bakau dan spesies
lokal lainnya.
Jalan tol menuju arah Jakarta yang direncanakan
saat ini dapat diubah menjadi infrastruktur
hijau yang mampu menangkap air limpasan dari
daerah atas dan mengalirkan secara langsung ke
industri-industri yang menggunakan air dengan
kualitas rendah atau mengumpulkannya ke
kolam retensi untuk dimurnikan dahulu secara
terpusat. Air bersih ini kemudian dapat diambil
oleh industri yang membutuhkan kualitas air
yang tinggi atau untuk air minum. Dengan
desain yang tepat, infrastruktur ini juga dapat
berfungsi sebagai eco-corridor yang mendukung
jalur migrasi spesies asli dan dengan demikian
menciptakan manfaat tambahan bagi lingkungan.
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2

DARI BARAT KE TIMUR
Program penyediaan air untuk industri bertujuan untuk
mentransformasi proyek infrastruktur dari tujuan
tunggal yang sedang berlangsung, seperti jalan tol
laut yang telah direncanakan, menjadi infrastruktur
yang berfungsi ganda yaitu sebagai jaringan jalan dan
sekaligus untuk menangkap dan menyimpan air. Investasi
besar seyogianya memiliki tujuan yang multi-manfaat
untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan
jangka panjang bagi Kota Semarang. Program ini
menciptakan situasi yang saling menguntungkan baik
untuk sektor publik maupun swasta, dengan mengubah
infrastruktur abu-abu menjadi infrastruktur hijau yang
multi-manfaat. Strategi tersebut diuji di kawasan
industri Semarang Barat, dan cocok untuk diterapkan
di seluruh kota, mengikuti proyek yang sedang
berlangsung dan kebutuhan khusus.

PROYEK PENYEDIAAN AIR SEMARANG
BARAT
Proposal ini dibangun dalam kerangka pengembangan
proyek sistem penyediaan air Semarang Barat yang
dikelola oleh PDAM, yang bertujuan untuk menyediakan
air bagi 60.000 rumah tangga dan industri di wilayah
barat kota. Strategi yang dirumuskan ini adalah sebagai
pelengkap dari program dengan memberdayakan
inisiatif yang sedang berlangsung dengan nilai tambah
dan perbaikan, yang berorientasi pada kinerja jangka
panjang.
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KONSEP 2:
DIAGRAM BAGIAN SALURAN
PENGANGKUTAN AIR

KONSEP 2: INFRASTRUKTUR AIR – LOKASI PERCOBAAN

KONSEP 2: MANFAAT TAMBAHAN - LOKASI PERCONTOHAN

Saluran
pengangkutan air
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Dengan membuat saluran di samping jalan tol,
beberapa peluang muncul: infrastruktur hijau,
peningkatan kualitas kawasan eksisting, dan
pada saat yang bersamaan juga dapat mendorong
pengembangan industri yang ada saat ini untuk
meningkatkan kinerja dan pendapatan. Lokasi kawasan
industri Tambak Aji digunakan sebagai contoh disini,
namun strategi ini juga dapat diimplementasikan di
daerah lain di Kota Semarang.

KONSEP 2: DIAGRAM SISTEM AIR

Saluran alami /
taman penyerap air

Luapan dari kolam
penyimpanan air

Pemurnian air alami

Meningkatkan
kualitas hidup

Ruang publik baru

Keanekaragaman
hayati yang
dilindungi

Meningkatkan produktifitas
/ mengurangi dampak
lingkungan
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MENINGKATKAN KAPASITAS
INFRASTRUKTUR
Potensi dan Risiko
Pentingnya upaya mengurangi penurunan muka
tanah belum disadari oleh semua pemangku
kepentingan. Pengambilan air tanah masih
menjadi biaya efektif jangka pendek yang
membuat peralihan ke sumber-sumber alternatif
menjadi sulit. Setelah sumber air alternatif untuk
industri ini disediakan, penggunaan air tanah yang
tidak berkelanjutan harus dilarang dan ditegakkan.
Operator dari reservoir (waduk) yang dibangun
bisa berasal dari pihak pemerintah seperti Dinas
Pekerjaan Umum atau dari swasta. Larangan
pengambilan air tanah yang tidak berkelanjutan
akan membutuhkan peraturan dan penegakan
yang kuat dari pemerintah setempat.
Pembangunan reservoir sejalan dengan program
kota Semarang yang diusulkan yaitu jalan
tol dan tanggul laut. Hal tersebut juga dapat
diintegrasikan dengan program perlindungan
pesisir nasional. Reservoir dapat dikombinasikan
dengan kolam retensi yang ada di dalam
masterplan drainase.
Penggunaan air tanah yang tidak berkelanjutan
oleh industri, akan mengakibatkan berkurangnya
air tanah yang cukup berkualitas karena adanya
salinisasi. Pada masa yang akan datang,

pemerintah dan swasta memiliki alasan untuk
berinvestasi pada kegiatan peningkatan sumber
daya air permukaan dan kemungkinan penipisan
air tanah semakin kecil serta kekurangan air hanya
bersifat sementara. Dengan membuktikan bahwa
jumlah air tambahan tersedia untuk industri dan
memastikan mereka mendapat bagian dari air ini,
akan membuat mereka lebih termotivasi untuk
menjadi investor bagi pengembangan reservoir.
Jika industri tidak ingin berkontribusi pada
investasi awal reservoir, maka dapat dibuat
perjanjian antara pemerintah kota dengan industri
mengenai harga tertentu dalam penyediaan air
permukaan di masa depan, dimana nantinya
dapat digunakan untuk membayar kembali
pinjaman yang telah diambil untuk pembangunan
reservoir. Hal ini berarti bahwa perlu adanya
perjanjian bahwa industri akan menggunakan
air permukaan tersebut dimasa depan dan perlu
adanya peraturan yang ketat untuk membatasi
penggunaan air tanah dan lebih menggunakan air
permukaan yang disediakan.
Nilai aset publik/privat atas bekurangnya
penurunan muka tanah: berkurangnya kerusakan
yang mungkin muncul pada infrastruktur publik
dan privat karena adanya investasi pada konsep
ini memungkinkan pendekatan pembiayaan
gabungan pada investasi pembangunan reservoir.

Keunggulan dari konsep ini adalah menciptakan
nilai tambah yang berjenjang pada proyek
infrastruktur. Konsep ini menggantikan ide-ide
‘grey infrastructure’ yang memiliki tujuan tunggal
menjadi infrastruktur hijau dengan banyak
manfaat yang melayani aktivitas masyarakat
serta menyediakan habitat bagi keanekaragaman
hayati. Tanggul laut, jalan tol laut, dan kolam
retensi dikembangkan untuk dapat memberikan
nilai ekologis dan meningkatkan kualitas habitat
alami.

Tanggul laut melindungi kawasan pesisir dari
kondisi laut yang ekstrim
Tanggul Houtrib antara Lelystad dan Enkhuizen, Belanda

Taman lahan basah (wetland) akan
menyaring air dan menyediakan ruang untuk
rehabilitasi ekosistem lokal
Taman lahan basah Hong Kong, Tiongkok

Koridor ekologis di bawah jalan tol
Eco-link di Terengganu, Mianmar
wetland park
aqua farming

Saluran pengangkutan air yang menangkap
air di sepanjang infrastruktur (jalan tol)

new industrial reservoir

beaches

SEBELUM
Ekstraksi air tanah yang berlebihan oleh industri
menyebabkan penurunan muka tanah
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SESUDAH

Sea wall with toll road
filter ponds

Industri menggunakan air permukaan dari reservoir baru dan tidak lagi
menggunakan air tanah. Reservoir ini akan memberikan manfaat ekonomi
dan lingkungan.
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ANALISIS BIAYA
MANFAAT
PENYEDIAAN AIR UNTUK INDUSTRI
63 JUTA USD / 882 MILYAR
RUPIAH
Penyediaan air yang stabil
Peningkatan tingkat air tanah

BUSINESS AS USUAL

Distribusi air dan pengolahan air

BIAYA PENGAMBILAN AIR

Area Penyimpanan air seluas 2 km2

Penyediaan air yang tidak stabil

Zona Ekologi dan Akuakultur

Penipisan akuifer jangka panjang dan
efek pada penurunan muka tanah

LAYANAN UTAMA

PENYEDIAAN
AIR YANG
AMAN

BERKURANGNYA
TINGKAT
PENURUNAN
MUKA TANAH

BERKURANGNYA
RISIKO BANJIR

MANFAAT

Mencapai 100% Penyediaan Air
yang Stabil untuk mengintervensi
kawasan industri melalui estimasi
konsumsi air saat ini

Meningkatkan tingkat air tanah di
kawasan hilir (Semarang bawah)

Mencapai 20% debit limpasan air
yang dilepaskan karena peningkatan
penyimpanan air

MANFAAT TAMBAHAN

1. Lingkungan atraktif yang
mendorong pertumbuhan industri
2. Pengurangan ketergantungan
terhadap penyediaan air dari luar
(eksternal)

1. Pengurangan dampak terhadap
kesehatan akibat masalah air
2. Pengurangan kerusakan material
(bahan) bagi aktivitas swasta
3. Peluang untuk meningkatkan
industri-industri tambahan seperti
akuakultur

1. Pengurangan kerentanan
terhadap banjir
2. Pengurangan kerusakan
properti masyarakat
3. Peningkatan ketersediaan lahan

INFRASTRUKTUR AIR

Kualitas Air :

InstalasiPengolahan Air
Fasilitas Pengolahan Air

BIAYA

Instalasi Pengolahan Air:
2,28 juta USD / 32,9 milyar Rupiah
berdasarkan 50 liter/detik per satu fasilitas

Penyimpanan Air :

Kolam penyimpanan air (embung) :

Fasilitas penyimpanan air
Reservoir skala kecil
Reservoir tanggul laut

59,9 juta USD / 840 milyar Rupiah

Jaringan Distribusi Air :

Transportasi/Pengangkutan Air :

Perpipaan
Saluran skala kecil
Saluran pengangkutan

berdasarkan kolam penyimpanan dengan luas
2km2 dan kedalaman 3 m

1,3 juta USD / 18,7 milyar Rupiah

Berdasarkan saluran perpipaan HDPE 13,8 km
dengan diameter 300 mm
* Ini adalah hasil kajian pra kelayakan proyek: Estimasi biaya berdasarkan nilai empiris
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IMPLEMENTASI MODEL DAN
KELAYAKAN UNTUK INVESTASI
Lingkungan yang mendukung
Elemen-elemen yang diperlukan agar proyek
berhasil dilaksanakan adalah:
1. Tarif air untuk industri merupakan biaya reflektif
(biaya reflektif adalah biaya aktual/sebenarnya
yang diperlukan dalam proses pengolahan dan
penyediaan air)
2. Revisi peraturan eksisting dan elemen
kelembagaan lain yang terkait untuk menciptakan
insentif bagi industri agar mau menggunakan air
permukaan bukan air tanah; yang nantinya akan
menciptaakan permintaan air yang berkelanjutan
dari industri. Jika kontrak mengenai bulk water
(Air curah - untuk keperluan minum yang diangkut
oleh truk tangki) mendekati utilitas untuk harga
per m3 sehingga bisa menutupi biaya investasi;
maka risiko ini tergantung dari permintaan dan
pasar, yang akan menjadi tantangan bagi utilitas
dan bukan pengembang proyek.

Aktor kunci dan langkah yang
diperlukan

Strategi Pelaksanaan dan
Pembiayaan

SEKTOR PUBLIK
1. Bappeda perlu bertanggung jawab terhadap
rencana jangka menengah dan jangka panjang
pengembangan kawasan industri – dimana
rencana ini akan memuat proyeksi permintaan
air dan selanjutnya dapat ditentukan kelayakan
investasi secara komersial dan finansial; dan
juga dapat ditentukan strategi pengadaan untuk
investasi ini
2. PDAM perlu bertanggung jawab atas
penyusunan rencana baru dalam penyediaan air
3. ESDM perlu memantau ekstraksi air tanah
dan menegakkan peraturan tentang ekstraksi air
tanah

Strategi pelaksanaan dan pembiayaan yang
diusulkan untuk investasi ini adalah:
1. Pendanaan: kombinasi pembiayaan pemerintah
dan swasta, dengan kata lain pajak dapat
menutupi Dana Dukungan Tunai dan Tarif
Infrastruktur (Viability Gap Funding and Taxes)
yang dibayar oleh industri secara langsung, atau
oleh PDAM melalui kontrak dengan distributor air
(bulk water contract) sehingga dapat menutupi
sisa kebutuhan pembiayaannya.

SEKTOR SWASTA
Pengembang proyek yang memiliki pengalaman
dalam hal konstruksi, O&M reservoir bisa tertarik
untuk terlibat dalam proyek ini lebih lanjut.

2. Partisipasi sektor swasta dapat dirangsang
melalui penggunaan kontrak Berbasis Kinerja
dari aset infrastruktur tertentu; dan /atau bahkan
konsesi.

Potensi pergeseran paradigma (solusi vs masalah)
Strategi : keselarasan dengan prioritas pemerintah

KASUS BISNIS EKONOMIS
Manfaat vs biaya
Potensi menciptakan lapangan kerja

KASUS BISNIS KEUANGAN
Keterjangkauan dari solusi
Keamanan dan/atau ketersediaan pendanaan
Efek pada basis pajak kota/ seperti pengembangan perumahan
Pembiayaan oleh pemerintah
Ketertarikan sektor swasta untuk implementasi dari rencana
Potensi untuk menghasilkan pendapatan
Ketergantungan pada regulasi [dari aktivitas komersial]
Teknis dan risiko implementasi (seperti tingkat kesiapan teknologi)

++++
Perlu kajian lebih lanjut

++++
++++
++++
+++++
++++
++++

Risiko terhadap lingkungan, sosial dan pemerintahan

Perlu kajian lebih lanjut
Perlu diskusi lebih lanjut
dengan pihak terkait

KASUS BISNIS MANAJEMEN
Profil risiko
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t ahun
3-8
Fase
1

2019

Kualitas proses lelang (procurement)
Kapasitas institusi publik untuk berhasil mendapatkan proyek
Mempertimbangkan sistem pemantauan/monev

ahun

2020

Studi kelayakan

_Studi biaya-manfaat pada proyek alternatif penyediaan air
untuk indutri; dan atau negosiasi dengan PDAM mengenai
kemungkinan kerjasama air curah
_Estimasi lebih lanjut dari kas proyek reservoir dan profil risiko,
termasuk risiko ESG
_Menyelaraskan dengan proyek investasi infrastruktur eksisting
di kawasan tersebut
Termasuk program penyediaan air untuk industri dengan
rancangan proyek infrastruktur yang sedang berjalan saat ini
(tanggul laut dan jalan tol barat)

Proyek Penampungan Air
_Kolam retensi perlu dibangun lingkungan yang
mendukung juga perlu dikembangkan sesuai dengan
konsep Spongy Mountain (Konsep Penyediaan air di
Wilayah Perbukitan dengan Terasering)
_Penerapan sistem monitoring untuk memperkirakan
aliran air yang bisa mengalir ke reservoir

2023

_Reservoir dirancang
berdasarkan aliran
air yang dipantau dan
kapasitas yang dibutuhkan
atau yang diinginkan
_Permohonan perijinan
dan pelaksanaan
pembangunan dimulai

ahun - .
1t

..

KASUS BISNIS KOMERSIAL

1t

++++
+++++
++++
++++
+++

5. Hibah bantuan teknis dari MDB dapat
membantu dalam persiapan proyek lebih lanjut,
termasuk dalam penentuan spesifikasi risiko dan
profil kas.

1

Dampak solusi vs bisnis seperti biasa (Business as usual/BAU)

4. Penggunaan KPBU campuran: dibayar
kembali dengan biaya ketersediaan (untuk
menutupi layanan publik dan dampak sosial) dan
tarif (dibayar oleh industri atau utilitas untuk
penyediaan air).

Persiapan
Proyek

Feeding the
industry
KASUS BISNIS STRATEGIS

3. Pembiayaan; bisa melalui penerbitan obligasi
kota (hijau) dan / atau keuangan proyek (dalam
hal investasi swasta)

Fase
3

11 t ahun
8Fase
2

_Reservoir telah bisa
difungsikan dan air
dalam jumlah cukup
mengalir dari kolam ke
jaringan perkotaan
_Mulai perjanjian untuk
distribusi air melalui
bulk water contract.

2028

Perlu kajian lebih lanjut

++++
++

2039
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PENYEDIAAN AIR UNTUK INDUSTRI
HABITAT UNTUK SEMUA
Infrastruktur
penyediaan
sebagai habitat ekologis

air

Kolam retensi/ penyimpanan yang menyediakan
air untuk industri yang terletak berdekatan juga
berfungsi sebagai habitat bagi flora dan fauna
lokal. Tanggul ini direkayasa sedemikian rupa
sehingga juga berfungsi sebagai infrastruktur dan
jalan tol hijau yang menghubungkan Semarang
dengan kota-kota di sekitarnya.
Di sisi utara tanggul, terdapat potensi zona
ramah lingkungan untuk menahan limpasan
air. Air tersebut terkumpul di dalam sebuah
cekungan dan dapat diolah melalui instalasi
pengolahan maupun melalui proses alami dengan
menggunakan helophytes untuk mendorong
pertumbuhan tanaman dan budidaya perairan.
Cekungan ini akan berubah menjadi area
pelestarian ekologis dengan minimnya aktivitas
manusia.
Infrastruktur buatan manusia ini dirancang
khusus untuk melindungi daerah pesisir dari
kenaikan muka air laut yang didorong oleh proses
alami. Hutan bakau yang menuju sisi laut akan
membantu dalam proses ini dan memiliki fungsi
untuk perlindungan. Hutan bakau tersebut juga
berperan sebagai pusat keanekaragaman hayati
yang menjadi tempat berkembang biak ikan serta
tempat berlindung berbagai jenis flora dan fauna.
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Mewujudkan keterlibatan yang baik dengan
kelompok masyarakat yang rentan tersebut
sangatlah menantang; bagaimana menemukan
mekanisme yang tepat agar orang-orang yang
memberikan kontribusi positif mendapat imbalan
yang sepadan, termasuk misalnya untuk dapat
berkontribusi bagi kota mereka sendiri di masa
depan. Hal ini dapat dilakukan dengan mencari
cara untuk menyusun dan melegalkan penggunaan
serta pemanfaatan lahan berdasarkan komitmen
bersama untuk menerima, melaksanakan, dan
mendukung perubahan yang positif. Upaya-upaya
tersebut telah dilakukan di berbagai belahan
dunia, misalnya berbagai contoh kepemilikan
lahan yang kemudian memberikan lahan tersebut
saat daerahnya ditata ulang dan komitmen
untuk membayar pajak yang manfaatnya akan
kembali ke masyarakat seperti perbaikan layanan,
lingkungan, dan kenyamanan.Selain itu, terdapat
banyak contoh keterlibatan masyarakat dalam
penanganan masalah-masalah lingkungan yang
hasil akhirnya dapat memberikan manfaat finansial
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Saat kami bekerja sama dengan komunitas paling
miskin dan paling rentan, masalah pembiayaan
pelaksanaan proyek menjadi tantangan yang
nyata dan utama. Oleh karena itu, proposal perlu
dipikirkan dengan baik dan holistik sehingga
manfaat maksimal dapat dicapai dari setiap
intervensi; setiap intervensi harus memiliki fokus
yang jelas untuk menyelesaikan tantangan tertentu
tetapi juga berkontribusi untuk dalam penanganan
tantangan lainnya.Pengembangan intervensi dari
level bawah ke atas juga sangat penting, yang
memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam
proses desain dan pelaksanaan sehingga hambatan
dalam realisasi proyek berkurang dan manfaatnya
dirasakan oleh masyarakat yang memang layak
menerima pendanaan dari proyek atau menjadi
fokus proyek. (Informasi lengkap silakan merujuk
laporan Building with People di lampiran).

OUTCOME

Tujuan utama dari konsep ini bukan untuk
menciptakan intervensi mikro baru, tetapi untuk
bekerja bersama dengan masyarakat lokal dalam
mengidentifikasi peluang untuk memperbaharui
(memperbaiki) inisiatif yang ada saat ini dan
mewujudkan sinergi dengan berbagai upaya
eksisting. Oleh karena itu, proyek Cascading
Semarang bekerja sama dengan “Building with
People” untuk menciptakan koalisi dalam rangka
bekerja sama dengan dan untuk masyarakat di
Semarang.
Proyek Building with People, merupakan bagian
dari pekerjaan tim Cascading Semarang, yang
memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi
kelompok-kelompok masyarakat yang paling
rentan dan melibatkan mereka dengan cara yang
konstruktif dan bermanfaat sehingga mereka dapat
menjadi bagian dari perubahan-perubahan yang
akan dilaksanakan untuk menjaga masa depan
Semarang agar lebih kuat dan tangguh.

bagi masyarakat. Mekanisme-mekanisme diatas
perlu melibatkan masyarakat secara langsung;
untuk mendapatkan informasi tentang sumber
mata pencaharian masyarakat, mengidentifikasi
kekhawatiran dan aspirasi mereka, serta
mengidentifikasi aspek budaya yang penting
untuk diperhatikan. Ide-ide yang muncul dan cara
implementasinya dibahas dengan masyarakat,
untuk memastikan bahwa mereka terlibat dan
nantinya mempengaruhi kehidupan mereka di
masa depan. Hal mendasar saat perencanaan dan
perancangan Bersama dengan masyarakat adalah
apakah mungkin untuk mengembangkan solusi
yang meyakinkan, realistis, dan dapat dicapai/
diimplementasikan. Ketika ini dilakukan dengan
baik, maka akan menguntungkan semua yang
terlibat.

OUTPUT

Memahami dan menciptakan
peluang yang terintegrasi dengan
dan untuk masyarakat

DAMPAK

INTERVENSI MIKRO
Perbaikan kehidupan kelompok masyarakat yang rentan

Perbaikan (perubahan) pelaksanaan
proyek WaL Cascading Semarang

Proyek WaL Cascading Semarang
dengan komponen inklusif yang
lebih kuat dan data yang transparan

Menetapkan prinsip

Apa saja kriteria-kriteria yang dapat
digunakan untuk mengukur kemungkinan
opsi dan solusi yang paling tepat bagi
masyarakat, yang menawarkan nilai
terbaik dan potensi terbesar?

Memahami konteks

Apa saja karakteristik utama yang
bisa memberikan informasi mengenai
kemungkinan solusi seperti yang kami
kemukanan sebelumnya?

(terkait dengan teknik, teknologi,
TH

MICR
OKUIP INTERVEN
ERCO
MPAG TIONS
NONS

Manual inklusif Belanda/peningkatan
pembelajaran tentang bagaimana
pembangunan perkotaan inklusif dilakukan

Dikerjakan oleh Building with People pada proyek Cascading Semarang

Potensi dan Tantangan

CASC
ADIN
G SEM
ARAN
STEP
G
S TO
INCLU
SIVE
GROW

Keunggulan kompetitif
bagi sektor bawah Belanda

dan strategi)

Langkap selanjutnya/
Proyek Percontohan

Apa saja potensi dan tantangan inti yang bisa
memberikan informasi kemungkinan solusi
seperti yang kami kemukakan? Apa saja
kemungkinan strategi pelaksanaan dan potensi
business case yang bisa dibuat?

Dimana lokasi terbaik untuk menjadi
percontohan dari implementasi teknik,
teknologi, dan strategi ini? Apa yang
dibutuhkan untuk memulai semua ini?
Siapa yang perlu didekati?
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BUILDING WITH
PEOPLE
Building with People merupakan koalisi dari enam perusahaan pengembang infrastruktur ditambah
dengan LSM dan perusahaan sosial yang diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana pemukiman
masyarakat dapat dibuat lebih inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Building with People
mengembangkan alat, metodologi, dan praktik terbaik dalam proyek-proyek percontohan.
Konsorsium Building with People berupaya untuk memberikan nilai tambah baik pada dampak
finansial maupun sosial.
•
Memperkuat keunggulan kompetitif sektor infrastruktur Belanda. Dengan
mengembangkan dan menunjukkan pengetahuan dan pengalaman dari sektor swasta Belanda,
perusahaan akan dibangun menjadi posisi yang kuat sebagai pemimpin global dalam menawarkan
solusi untuk pengembangan inklusif.
•
Berkontribusi terhadap SDG 11; membuat kota inklusif, aman, dan berkelanjutan. Dengan
bekerja menggunakan pendekatan pembangunan perkotaan yang inklusif, ‘barang publik’ yang
signifikan diciptakan saat melakukan business as usual.
•
Mengembangkan profil dan menempatkan diri bersama untuk pembangunan
inklusif. Pendekatan berstandar Belanda untuk proyek-proyek infrastruktur. Hal Ini dibutuhkan
dalam jangka panjang agar dapat memenangkan lebih banyak proyek (dan juga pendapatan) bagi
perusahaan yang berpartisipasi, sementara itu pada saat yang sama juga dapat proyek-proyek
yang dikerjakan ini menghasilkan dampak positif melalui penerapan pengetahuan dan solusi terkait
pembangunan inklusif yang dimiliki. Saat pemerintah Belanda menyediakan dana untuk serangkaian
pengembangan infrastruktur, kriteria inklusivitas / pengambilan keputusan perkotaan yang
partisipatif harus ditetapkan.

Pengenalan Tim Building with People
•

Witteveen + Bos; coordinator implementasi metode SIA.

•

KuiperCompagnons; bertanggung jawab untuk menyusun strategi desain dan perencanaan
terkait dengan perencanaan berbasis masyarakat. Menginterpretasikan dialog ke dalam 		
perancangan dan perencanaan dari kemungkinan solusi.

•

Sweco; koordinator persiapan dan koordinasi lokakarya lokal untuk mendukung proses desain
inklusif

•

Fugro: memimpin proses pengumpulan data.

•

Deltares: berkontribusi terhadap proses SIA, juga memfasilitasi komunikasi dengan 		
konsorsium lain pada proyek Water as Leverage di Semarang

•

MVO NL; bertanggung jawab terhadap keseluruhan koordinasi / koordinator koalisi Building
with People

•
Mengintegrasikan internasional dengan lokal. Pembangunan perkotaan yang inklusif
memerlukan pemahaman aktor internasional terhadap situasi lokal. Pada akhirnya, agar inklusivitas
dapat berkelanjutan maka hal ini perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat
setempat.
•
Menghubungkan keahlian metodologis dengan pengetahuan teknis. Pengambilan
keputusan partisipatif dan solusi inklusif tidak boleh dilihat sebagai proyek sampingan, tetapi
terintegrasi ke dalam inti solusi teknis.
•
Memfasilitasi kolaborasi yang baik antar lembaga dengan berbagi dan
memvisualisasikan pengetahuan ini dalam desain, (pra) tahap perencanaan, rekayasa dan konstruksi,
inisiatif ini akan dapat mengurangi risiko secara signifikan, juga mengurangi biaya secara drastis.
•
Kemitraan dengan knowledge partners berbasis kepercayaan. Kekuatan Building
with People adalah jaringan sektor swasta yang solid yang didukung dengan knowledge partners yang
memiliki pengalaman sebagai aktor inti, yang bekerja bersama dengan cara yang jujur dan tepercaya
untuk merancang dan menerapkan prototipe canggih.
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BUILDING WITH
PEOPLE
Mengembangkan intervensi mikro
dengan dan untuk masyarakat
Keberlanjutan, sirkularitas, dan teknologi hijau
adalah hot words (kata-kata kunci) terkait dengan
urbanisme dan perencanaan, namun seringkali
cara (metode) dan hasilnya tidak dihubungkan
bersama-sama dalam sebuah strategi yang
terpadu, terutama dalam kasus masyarakat
miskin. Oleh karena itu tantangannya adalah
untuk menghubungkan permasalahan yang ada,
dengan teknologi yang tersedia, pendanaan
dan cara untuk membuat visi yang solid dimana
masyarakat dapat berkembang.
Ketika kami mengaitkan antara hasil dan
metode dengan tantangan spesifik dan rencana
pengembangan yang menunjukkan sistem
apa yang paling tepat bagi masyarakat yang
membutuhkannya; bagaimana sistem dan hasil
ini dapat diterapkan, selanjutnya keduanya
dapat menjadi bagian dari model bisnis yang
berkelanjutan bagi masyarakat.
Meskipun pengelolaan sampah menjadi
tantangan utama khususnya di komunitas

Terdapat banyak kemungkinan untuk
implementasi intervensi mikro. Pada bagian ini
kami membahas tiga alternatif:
masyarakat miskin, ada banyak peluang untuk
mendaur ulang dan menggunakan kembali
sampah tersebut, jika hal tersebut dilakukan
dengan baik maka dapat menstimulasi
pengembangan usaha lokal skala kecil, program
peningkatan pendidikan dan lingkungan.
Pada saat yang sama, pendidikan dapat
mendukung pengembangan keterampilan
sehingga masyarakat setempat menjadi
terampil dalam pemasangan, pengoperasian,
dan pemeliharaan produk dan sistem yang
dikembangkan.
Tujuan kami adalah untuk mengembangkan visi
yang menawarkan cara hidup yang lebih baik
dengan mengembangkan dan meningkatkan
peluang bagi pribadi masyarakat, profesional,
sosial dan lingkungan. Namun untuk menjadi
efisien dan efektif, kita perlu membuat,
menginspirasi dan memberdayakan masyarakat
lokal untuk menjadi pemilik dan pendorong
perubahan.

HIDROPONIK

PEMANENAN
AIR HUJAN

AKUAPONIK

A. Pusat-pusat lokal yang mengintegrasikan
energi, pangan, pengelolaan sampah, air, dan
kegiatan masyarakat
B. Menyediakan ruang sebagai pusat aktivitas
kampung
C. Masyarakat dihubungkan dengan taman
sepanjang sungai yang berkualitas baik dan
keberadaannya dapat menjadi peluang usaha

A: Sebuah pusat yang
mengintegrasikan (Hub) energi,
pangan, pengelolaan sampah, air,
dan kegiatan masyarakat
Pengembangan konsep pusat yang terintegrasi
ditujukan untuk mengatasi berbagai tantangan
seperti masalah sampah, akses terhadap air
bersih, dan energi bersih (clean energy) yang
dapat diandalkan, serta meciptakan beberapa
peluang peningkatan kualitas lingkungan dan
kesehatan, ekonomi, serta pendidikan.
Pusat yang terintegrasi ini dapat dibuat dalam
berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan,
persyaratan, dan karakteristik dari masingmasing lokasi. Jangka waktu pengembalian
investasi dapat dikurangi dengan menerapkan
strategi yang terpadu dan holistik sehingga
mampu menangani tantangan yang ada.
Pengembangan pusat ini juga dapat dibuat
dalam bentuk badan usaha (bisnis) dari
tingkat masyarakat hingga pemerintah yang
meliputi aspek kepemilikan, proses konstruksi,
pembiayaan, dan pengoperasian. Pemilihan
bentuk badan usaha sangat ditentukan oleh
faktor-faktor internal yang ada.
Bab ini secara singkat telah menjelaskan
beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan
seperti bagaimana membangun dengan
memanfaatkan bahan daur ulang, cara
menghasilkan energi alternatif, mengelola
sampah, menghasilkan air minum, dan lainlain. Masing-masing peluang tersebut memiliki
beragam manfaat. Misalnya, pemanfaatan
bahan daur ulang akan berpengaruh terhadap
kebersihan lingkungan seperti jalan, ruang

publik dan saluran air yang bersih, serta dapat
menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang
melakukan daur ulang. Biaya-biaya antara
lain untuk pengerukan dan membersihkan
saluran air akan berkurang. Pemerintah juga
akan lebih efisien untuk mengalokasikan biaya
pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan
sampah. Selain itu, jika bahan bangunan yang
dibuat berkualitas tinggi maka bisa djual dan
mendapatkan keuntungan , serta bangunan yang
dibuat juga akan memiliki kualitas yang baik.
Akan memiliki manfaat lebih jika pemanfaatan
bahan bangunan dapat membantu mengurangi
biaya terkait energi seperti biaya penggunaan AC.
Pemanfaatan atap sebagai panel surya
dan sebagai pengumpul air hujan yang
kemudian dimurnikan melalui teknik UV dapat
meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan dan
juga dapat dijadikan sebegai komoditas yang bisa
dijual. Dengan demikian kita dapat menciptakan
peluang bisnis bagi masyarakat sebagai penjual
air atau memungkinkan masyarakat untuk
memproduksi air minumnya sendiri, atau untuk
irigasi dan lain-lain. Pada akhirnya, masyarakat
bisa menghemat pengeluaran untuk membeli
air, dan pemerintah juga bisa mengurangi biaya
untuk penyediaan air yang berkualitas tinggi
pada sistem perpipaan. Implementasi konsep ini
juga akan efektif untuk mengurangi konsumsi air
kemasan dan sampah botol air kemasan, serta
berperan untuk mengurangi pengambilan air
tanah.
Pengembangan pusat yang terintegrasi dapat
membantu mengurangi biaya eksisting (baik
biaya finansial maupun biaya lingkungan) serta
dapat menjadi sumber pendapatan baru.

BIOPORI
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PERTANIAN
PERKOTAAN
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B : Menyediakan ruang sebagai
pusat aktivitas kampung

Ilustrasi berikut menggambarkan konsep
yang dikembangkan untuk beberapa kegiatan
yang meliputi Pengelolaan Sampah Terpadu,
Produksi Energi, Penyediaan Air, dan Produksi
Bahan Makanan. Pada saat yang bersamaan
air tersimpan dan terkelola melaui beberapa
intervensi, dan kegiatan yang dilakukan betulbetul berpusat pada masyarakat. Kombinasi
beberapa intervensi yang terpusat ini mampu
memberikan akses air, energi dan sumberdaya
yang lebih baik untuk masyarakat sekaligus
mampu mengatasi beberapa tantangan seperti
keterbatasan lahan untuk TPA, penyediaan
energi, penyediaan air bersih, dan akses terhadap
makanan sehat dan segar.

1

3
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2
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14
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9
8
10
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Salah satu tantangan terbesar di kawasan
perkotaan padat baik kawasan informal maupun
semi formal adalah keterbatasan lahan. Hal
ini sangat membatasi pilihan intervensi yang
dapat dilakukan untuk perbaikan lingkungan,
peningkatan pelayanan sarana prasarana, serta
perbaikan ruang publik, ruang terbuka, dan jalan.
Permasalahan-permasalahan ini cukup sensitif,
dan perlu kehati-hatian untuk mendiskusikannya
dengan masyarakat. Ide-ide penataan ulang
atau regenerasi kawasan terutama jika terkait
penggusuran/relokasi, berdasarkan pembelajaran
dari program-program yang telah dilaksanakan,
harus disampaikan dengan cara yang tepat.
Buruknya proyek-proyek pembaruan kota
mengakibatkan fragmentasi dan hilangnya kohesi
sosial masyarakat. Masyarakat seringkali merasa
tidak aman karena ketidakjelasan status lahan
dan kepemilikan properti. Faktor lain yang yang
ditemukan di kawasan informal perkotaan adalah
kebiasaan bertempat tinggal masyarakat pada
hunian bertingkat rendah (berorientasi horizontal)
sehingga mereka tidak menyukai dan cenderung
skeptis terhadap bangunan bertingkat tinggi
seperti rumah susun (berorientasi vertikal).
Oleh karena itu, pengembangan strategi
densifikasi di kawasan perkotaan perlu melibatkan
masyarakat setempat dan mempertimbangkan
luas kawasan yang mampu mengakomodasi
pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas lain
seperti aktivitas komersial.
Proses densifikasi dan relokasi penduduk
membutuhkan pendekatan yang melibatkan
berbagai pemangku kepentingan. Pemilik lahan,
masyarakat yang tinggal dikawasan yang akan
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7. Penjernihan air dalam kemasan Soldis
8. Bangunan utama dengan struktur dasar beton
9. Kisi-kisi jendela dari botol plastik
10. Dinding ban
11. Pengumpul Sampah Roda tiga
12. Kebun sayur (menggunakan kompos dari pusat daur
ulang)
13. Loker Pengisi Tenaga Surya
14. Ruang tunggu yang teduh dengan kursi dari ban
bekas

Hal yang cukup penting pada strategi ini adalah
bagaimana memberikan kepastian dan jaminan
kepada masyarakat melalui upaya memformalkan
pekerjaan semi-formal dan ilegal sehingga akan
mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan
pemerintah daerah. Jika masyarakat dapat
memahami manfaat yang diterima dan merasa
yakin dengan hal tersebut, maka mereka akan
memberikan dukungan dan menjadi bagian
dalam proyek perbaikan lingkungan ini. Upaya
memformalkan pekerjaan masyarakat ini juga
memberikan peluan pada aspek perpajakan dan
pembiayaan pengadaan sarana prasarana yang
memang diperlukan dalam proses peningkatan
kualitas lingkungan.
Pemerintah daerah dan pengembang swasta perlu
bekerja sama dengan baik. Berbagai intervensi
yang dilakukan cenderung bersifat campuran
antara pengembangan berbasis pasar yang
melibatkan pihak swasta dan pengembangan
infrastruktur publik yang menjadi tanggung jawab
pemerintah agar dapat menghasilkan perumahan
dan kawasan komersial yang terjangkau.
Oleh karena itu, pemerintah bisa memperoleh
pendapatan dari penjualan lahan, pengembang
bisa berkontribusi pada perbaikan jalan dan
sarana prasarana, penyediaan ruang yang nyaman
bagi masyarakat dan perluasan pasar dari usaha
(bisnis) yang saat ini sudah dijalankan maupun
usaha baru.
Namun demikian, semua strategi di atas perlu
dibahas dan disempurnakan melalui proses yang
kolaboratif.
Contoh disamping menunjukkan
bahwa densifikasi lokal menjadikan
ruang publik sebagai pusat kawasan
yang mewadahi berbagai fasilitas
umum dan memiliki nilai tinggi
karena dikelilingi oleh aktivitas
komersial dan permukiman.
Bangunan yang terletak di pusat
kawaan dapat berupa fasilitas yang
mengintegrasikan aspek pangan,
air, energi dan fasilitas publik
sebagai kawasan percontohan
kegiatan daur ulang dan
pembangunan keberlanjutan.

* Konsep dibuat oleh Building with People

1. Panel Surya
2. Pemanenan air (hujan) dan tangki penyimpanan
3. Kompartemen pengomposan sampah organik yang
cepat
4. Desalinator air Solar Still (menggunakan air tanah yang
dipompa)
5. Area penanaman Polytunnel (menggunakan kompos
dari pusat daur ulang)
6. Area pembibitan tanaman yang tertutup / teduh

diintervensi, pemerintah daerah, dan pelaku bisnis
semua harus menjadi terlibat aktif dan mengikuti
prosesnya sejak awal. Masing-masing pemangku
kepentingan ini akan mendapat manfaat dan
peluang yang berbeda-beda.

*Ilustrasi dan konsep dibuat oleh Building with People.
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C: Masyarakat dihubungkan
dengan taman sepanjang sungai
yang berkualitas baik dan
keberadaannya dapat menjadi
peluang usaha
Kami telah menyampaikan beberapa peluang
untuk meningkatkan sirkularitas dan kualitas
lingkungan perkotaan melalui konsep
pengembangan pusat yang integrasi. Peluangpeluang tersebut memberikan ruang sekaligus
memerlukan partisipasi masyarakat untuk
meningkatkan kualitas lansekap dan ruang
terbuka perkotaan. Kami telah membahas secara
detail pengembangan sungai melalui konsep
rechanneling the city (konsep Optimalisasi
Konektivitas Aliran Air) dan menetapkan Pasar
Peterongan dan sekitar sungai sebagai proyek
percontohan. Konsep yang diusulkan adalah
merubah saluran air perkotaan (dalam hal ini
sungai) dari sebuah selokan (tempat pembungan
berbagai macam sampah) menjadi sebuah aset
yang bernilai strategis bagi masyarakat.

lain, masyarakat sebenarnya tidak memiliki ruang
publik yang memadai, sehingga isu ini menjadi
salah satu yang ingin dijawab dan ditangani.
Beberapa ide yang disampaikan berikut ini dapat
digunakan untuk menguji bagaimana masyarakat
menilai peran mereka dalam mengembangkan
ruang perkotaan yang lebih baik.
Ide-ide tersebut masih perlu terus dikembangkan
melalui berbagai kegiatan diskusi. Pada diskusi
ini, masyarakat akan ditunjukkan mengenai
berbagai kemungkinan apabila mereka pindah
dari hunian berlantai satu ke hunian berlantai
banyak (vertikal), mengelaborasi peluangpeluang apa saja yang muncul dan bisa mereka
manfaatkan.
Saluran air (sungai) bisa menjadi tempat
yang inovatif, menarik, dan menjadi tempat
bagi masyarakat untuk mengembangkan
kreatifitasnya sehingga mampu berkontribusi
besar dalam peningkatan kualitas lingkungan.

Berdasarkan SEB (Social-Economic Baseline
- kondisi awal sosial ekonomi masyarakat)
diketahui bahwa saluran air perkotaan (sungai)
diabaikan dan disalahgunakan. Aktivitas dan
bangunan yang membelakangi sungai dan
kurangnya rasa memiliki serta tanggungjwab
masyarakat untuk memelihara sungai. Disisi

SOCIAL IMPACT
ASSESSMENT TOOL
Inklusivitas menjadi emelen kunci
dalam implementasi proyek.
Bank Dunia (2013) mendefinisikan inklusivitas
menjadi dua makna: (1) proses peningkatan peran
individu dan kelompok-kelompok yang ada dalam
kehidupan bermasyarakat; (2) proses peningkatan
kemampuan, peluang, dan martabat orang-orang
yang seringkali diaabaikan dalam kehidupan
bermasyarakat sehingga dapat memiliki peran
yang lebih baik.
Program WAL melibatkan beragam pemangku
kepentingan di Kota Semarang. Persepsi dan
preferensi dari para pemangku kepentingan ini
berkonstribusi terhadap proses penyusunan
rencana program WaL. Oleh karena itu, beberapa
masukan terkait metode desain inklusif yang
ditawarkan oleh konsorsium Building with
People (Membangun Bersama Masyarakat)
diharapkan dapat melibatkan lebih banyak
anggota masyarakat yang tinggal di lokasi proyekproyek percontohan yang telah dipilih oleh tim
Casacading Semarang.
Inti dari kegiatan yang dilakukan oleh konsorsium
Building with People adalah melakukan
identifikasi dan penilaian sosial ekonomi di lokasi
percontohan menggunakan metode Penilaian

*Ilustrasi dan konsep dibuat oleh Building with People.

MATAHARI

IDE
1. PEMAHAMAN

Pengumpulan
air

DAUR ULANG

2. PERKIRAAN,
PENGARUH, TAHAPAN

Biogas skala
rumah

Membuat ruang publik
tepi sungai

Tetapkan ruang yang menghubungkan tepi
air dengan pinggir jalan dan berikan ruang
atau outlet untuk penjual makanan yang
ada di jalanan agar mengaktifkan ruang
publik tepi sungai

Gunakan teknik bangunan daur ulang
untuk meningkatkan struktur yang ada,
atau membuat struktur baru yang lebih
baik

*Ilustrasi dan konsep dibuat oleh Building with People.
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Tujuan akhir yang ingin dicapai dari kolaborasi
Building with People dengan tim Cascading
Semarang adalah menghasilkan solusi yang
mengintegrasikan komponen pembangunan
kawasan inklusif. Pada tahap pelaksanaan
proyek percontohan, tim Cascading Semarang
akan menghasilkan peningkatan kualitas sarana
prasarana dan kehidupan masyarakat khususnya
untuk kelompok masyarakat yang rentan di
kawasan percontohan. Proyek percontohan
Peterongan dan Tegalsari telah dikaji. (Informasi
detail proyek percontihan ini bisa merujuk ke
laporan Building with People di lampiran).

DAMPAK SOSIAL PROYEK

Memfasilitasi perluasan secara vertikal dengan cara memundurkan tepi sungai:
Penggunaan atap untuk panel surya dan pengumpul air hujan
Menggunakan teras yang telah dimundurkan untuk ruang terbuka privat dengan
pemandangan ruang publik tepi sungai – pengawasan, kepemilikan...

Biogas skala rumah untuk
energi yang lebih bersih, pupuk
tanaman, dan pengelolaan
sampah – intensifikasi produksi
pangan lokal

Dampak Sosial (SIA – Social-Impact Assessment;
tahap-tahap penilaian SIA dapat dilihat pada
gambar dibawah). Teknik ini dirujuk dari Asosiasi
Internasional untuk Penilaian Dampak “Petunjuk
Penilaian dan Pengelolaan Dampak Sosial
Proyek” (Frank Vanclay, 2015) yang dikembangkan
oleh Witteveen + Bos, yang berisi mengenai
metode pengelolaan risiko fisik lingkungan yang
terstruktur pada proyek-proyek berskala besar
mulai dari tahap analisis, monitoring, dan mitigasi
risiko. Analisis dampak sosial menjadi bagian
dari sebuah desain proyek fisik lingkungan , yang
memuat peluang-peluang sosial yang mungkin
dihasilkan, upaya untuk menghidari dampak
negatif yang bisa muncul, dan meningkatkan
peluang untuk bisa mendapat manfaat yang lebih
besar.

3. STRATEGI

4. MONITORING

APA?

ANGGOTA
MASYARAKAT YANG
TELAH MEMAHAMI
PROYEK

SIAPA?

PENGARUH
SECARA
LANGSUNG

PENGARUH
TIDAK
LANGSUNG

DAMPAK
KUMULATIF

RESPON

MENGATASI
DAMPAK
NEGATIF YANG
BERPOTENSI
MUNCUL

MENGEMBANGKAN
DAN
MELAKSANAKAN
STRATEGI BESERTA
UMPAN BALIKNYA

KESEPAKATAN
MENGENAI
DAMPAK DAN
MANFAAT

RENCANA
PENGELOLAAN
DAMPAK
SOSIAL

MENGEMBANGKAN
INDIKATOR UNTUK
MEMONITOR SETIAP
PERUBAHAN

MENGEMBANGKAN
RENCANA
MONITORING YANG
PARTISIPATIF

MENERAPKAN
PENGELOLAAN
YANG ADAPTIF

PARTISIPASI

PRIORITAS
DAMPAK
SEBAGAI
DASAR AKSI

MEMBERIKAN
DUKUNGAN
DAN BANTUAN
PADA RENCANA
KINERJA SOSIAL
EKSISTING

MELAKUKAN
EVALUASI DAN
REVIEW SECARA
BERKALA

*SIA akan diterapkan pada program Cascading Semarang sebagai Strategi Pengurangan Risiko.
Informasi lebih lanjut mengenai SIA bisa dilihat pada program Building with People.
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PENGISIAN KEMBALI AKUIFER
(RECHARGING THE AQUIFER)
Mengurangi tingkat penurunan
muka tanah sebagai tujuan jangka
panjang

Lokasi
Eksploitasi air tanah yang berlebihan terjadi baik
di bagian barat maupun timur wilayah pesisir
Kota Semarang. Kawasan industri Karangroto
di timur Semarang merupakah lokasi prioritas
karena pengambilan air tanah telah dilakukan
cukup lama. Tetapi pengembangan kawasan
industri di bagian barat Semarang yang dilakukan
baru-baru ini juga meningkatkan pengambilan air

Selama periode musim penghujan, air
dikumpulkan di reservoir yang ditujukan untuk
menyediakan air bagi industri. Saat reservoir ini
penuh, maka air dapat di masukkan (disuntikkan)
melalui sumur dalam. Penyerapan air ke dalam
tanah oleh sistem drainase gravitasi atau melalui
penyuntikan akan mengisi kembali akuifer
sehingga dapat mengurangi penurunan muka
tanah.
Pemanfaatan kapasitas penyimpanan reservoir
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bagi
industri dan instalasi pengolahan air untuk
mengolah air sebelum diserap untuk mengisi
kembali akuifer dalam.

Recharge basins
Recharging well

Penyerapan air melalui sumur dalam merupakan
solusi teknis yang membutuhkan pengetahuan
khususnya saat proses implementasi dan
pengoperasian. Pengetahuan ini perlu untuk di
kembangkan dan dipastikan keberlanjutannya.
Akuifer ini tidak boleh tercemar, oleh karena
itu perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu
sebelum proses penyerapan air. Pengolahan air
ini dilakukan pada fasilitas pengolahan yang juga
dijadikan sebagai taman pengolahan air berbasis
alam.
Penyerapan air melalui sumur dalam ini
membutuhan suatu institusi pengelolan
khususnya terkait pengopersionalan dan
perawatan. Institusi pengelola bisa diemban oleh
pihak yang berwenang saat ini seperti DPU atau
pihak swasta.
Konsep penyerapan ini dapat diintegrasikan
dengan instalasi pengolahan air (khususnya black
water) untuk memastikan kandungan/kualitas
air sekaligus berpotensi untuk menghasilkan
bioenergi. Taman pengolahan air dapat menjadi
bagian dari program pemerintah yang ditujukan
untuk meningkatkan kualitas lingkungan
perkotaan.
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Efektivitas pengisian kembali akuifer akan
tercapai apabila pengambilan air tanah
dihentikan sama sekali atau dikurangi sehingga
target pengisian kembali akuifer pertahunnya
akan tercapai.

treatment facility

wate
r t able

Potensi dan Risiko

tanah sehingga perlu adanya intervensi serupa.
Oleh karena itu, pengisian kembali akuifer secara
efektif perlu dilakukan dibagian barat dan timur
Kota Semarang.

Apabila ketersediaan air permukaan menipis
saat musim kemarau maka air tanah dapat
dimanfaatkan selama tingkat penyerapan
rata-rata pertahun lebih tinggi dari tingkat
pengambilannya.
Paradigma penipisan sumber daya air tanah
dan peningkatan penurunan muka tanah
merupakan tindakan yang tidak berkelanjutan
dan meningkatkan risiko banjir serta kegagalan
fungsi infrastruktur bagi masyarakat luas.
Baik pemerintah maupun swasta harus memiliki
motivasi dan visi yang sama untuk merubah
praktik-praktik yang tidak berkelanjutan
terutama untuk meminimalkan dampak negatif
yang ditimbulkan. Oleh karena itu, investasi
pemerintah untuk mengisi kembali akuifer
terbatas dapat melibatkan swasta melalui
investasi awal atau pengenaan pajak progresif
sehingga pendanaan proyek ini menjadi lebih
ringan dengan jaminan pendapatan yang baik.
Selain itu, penting untuk dipahami bahwa
penurunan muka tanah dapat menjadi masalah
nasional yang membutuhkan intervensi nyata dan
nantinya bisa di replikasi dilokasi lain.
Investasi pada proyek percontohan skala
nasional memiliki peluang lebih besar daripada
skala daerah karena potensi sumber daya bisa
disesuaikan dan dapat ditingkatkan skalanya
pada masa yang akan datang.

confi

Retention pond
Retention pond

ned la
yer

Galloway, D.L., 1984. Evolving issues and practices in managing ground-water resources: Case
studieson the role of science (Vol.1247). US Government Printing Office.

Fasilitas pengolahan air Water Factory 21, Orange County, California.

145

Air sebagai Pengungkit untuk
Ekosistem Perkotaan yang Sehat

Lingkungan yang Sehat
•
•
•
•
•
•
•
•

Memperbaiki kondisi hunian
Adanya jalur bebatuan untuk mobilitas hewan
Keanekaragaman hayati
Meningkatkan akses air bersih
Meningkatkan kualitas ruang publik
Meningkatkan kualitas udara
Mengurangi dampak pemanasan permukaan bumi
(urban heat island effect)
Menyediakan pangan organik dari sumber daya lokal

Ekonomi
•
•
•
•
•
•
•

Infrastruktur baru dan pusat transportasi yang terkait
dengan air
Meningkatkan tingkat pengetahun masyarakat mengenai
lingkungan yang lebih sehat
Adanya peluang kerja baru pada kegiatan perlindungan
alam
Memperkuat produksi pangan
Mengembangkan eco-tourism melalui kegiatan urban
farming
Pengembangan perumahan baru
Menyediakan ruang untuk aktivitas ekonomi informal

Sosial Budaya
•
•
•
•

Menghubungan kehidupan sehari-hari dengan air
Menyediakan ruang publik di pasar tradisional dan di
sepanjang sempadan sungai
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat; menghubungkan
masyarakat dengan air
Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan 		
pengembangan ekonomi lokal, seperti pengembangan
akuaponik

Sistem yang Tangguh
•
•
•

Menggunakan teknologi untuk mengatasi tantangan : pintu
air otomatis, prediksi jumlah curah hujan
Meningkatkan sistem tangkapan air
Mencegah penurunan muka tanah dan banjir akibat luapan
air laut

Aliran Material/Limbah
•
•
•
•
•

Mengurangi dan mendaur ulang limbah padat yang
dibuang ke sungai
Meningkatkan aksesibilitas ke pusat pengumpulan
sampah dengan menghubungkan saluran air
Meningkatkan produksi pangan yang juga berkorelasi
terhadap peningkatan kebutuhan kompos dan limbah
organik
Menggunakan bahan daur ulang seperti limbah kaca untuk
membuat penyaring air
Sungai/saluran sebagai jalur pengumpul dan titik penentu
untuk intervensi daur ulang

Peralihan energi
•
•
•

Meningkatkan ketersediaan air untuk pembangkit listrik
tenaga air skala kecil
Meningkatkan kawasan penyangga air dan reservoir untuk
pembangkit listrik tenaga air skala besar
Meningkatkan penyediaan biomassa melalui produksi
pangan

Pengelolaan air dan pembangunan ketahanan kawasan menjadi
target dari intervensi ini, yang akan dicapai melalui beberapa
peluang yang telah disampaikan untuk meningkatkan kualitas
lingkungan perkotaan. Beragam aspek seperti lingkungan yang
sehat, keterkaiatan sosial budaya, aliran material dan peralihan
energi dapat diatasi secara bersamaan dengan peningkatan
sistem pengelolaan air.

MENUJU
IMPLEMENTASI

SKEMA RENCANA
PEMBANGUNAN DI INDONESIA
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HIGHER LEVEL

Dokumen perencanaan pembangunan di
Indonesia dapat dibagi ke dalam dua kategori
besar, yaitu skema perencanaan umum
(normative – statutory) atau mainstream dan
skema perencanaan tematik.Skema perencanaan
umum memuat perencanaan pembangunan
jangka panjang (dua puluh tahun) dan menengah
(lima tahun).
Dokumen perencanaan ini mengakomodasi aspek
pembangunan yang komprehensif (perencanaan
strategis) dan aspek spasial (perencanaan

ruang). Rencana tata ruang merencanakan dan
mengatur aspek tata ruang suatu wilayah, seperti
zonasi, penggunaan lahan, tinggi bangunan, dan
sebagainya. Di bawah skema perencanaan tata
ruang, terdapat Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Selanjutnya, kategori perencanaan tematik
mengatur pembangunan perkotaan berdasarkan
topik atau tema atau aspek tertentu, misalnya,
perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan
(SDGs).

Constitutional Law
(Undag-Undang Dasar/UUD 1945)

Governmental Regulation that Could Replace Law
(PERPPU)

Governmental Regulation
(Peraturan Pemerintah/PP)

Presidential Decree
(Peraturan Presiden/PERPRES)

Provincial Regulation
(PERDA PROVINSI)

City/Municipal Regulation
(PERDA KOTA/KABUPATEN)

Provincial Level

Law
(Undag-Undang/UU)

National Level

General / Normative Planning

Municipal Level

Cascading Semarang bukanlah inisiatif yang
berjalan secara terpisah, melainkan penawaran
alternatifsolusi melalui cara yang lebih
kolaboratif dan terintegrasi untuk menyelesaikan
masalah terkait air sebagai respons terhadap
perubahan iklim di kota Semarang.
Bagian ini memberikan pandangan yang
komprehensif tentang bagaimana proses atau
skema perencanaan di Indonesia dan bagaimana
inisiatif ini dapat dimasukkan ke dalam skema
tersebut serta mendukung pembangunan kota di
Semarang menuju pembangunan kota yang lebih
baik dan lebih tangguh terhadap perubahan iklim
Skema perencanaan di Indonesia sangat
kompleks. Hal ini salah satunya disebabkan oleh
adanya dokumen perencanaan di tingkatan yang
berbeda (Nasional – Provinsi – Kabupaten/Kota)
sebagai dasar acuan yang perlu diperhatikan.
Perencanaan kota di Indonesia tidak hanya
dipengaruhi oleh kondisi lokal, tetapi juga oleh
kondisi dan kesepakatan global. Perjanjian
global di mana Indonesia menjadi salah satu
negara yang terlibat dan berkomitmen, antara
lain, Perjanjian Paris tentang Iklim, Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan
Agenda Perkotaan Baru (NUA). Akibatnya,
skema perencanaan pembangunan kota menjadi
kompleks dan cenderung terfragmentasi.
Hal pertama yang harus diketahui dalam
memahami skema perencanaan pembangunan
adalah bahwa setiap dokumen perencanaan
memiliki kekuatan legal, sehingga pemerintah
dan pemangku kepentingan lainnya berkewajiban
untuk mengimplementasikan apa yang telah
ditulis dan akan mendapatkan penalti dan sanksi
jika tidak melakukannya dengan benar. Sistem
hukum di Indonesia
diatur dalam birokrasi yang hirarkis baik pada
tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota
(Gambar 1).
Untuk memahami skema perencanaan
pembangunan di Indonesia yang kompleks dan
terfragmentasi ini, maka skema perencanaan
pembangunan dapat dilihat dari tiga pendekatan:
• berdasarkan kategori (Gambar 2)
• berdasarkan validitas dokumen (Gambar 3)
• berdasarkan hierarki (Gambar 4).

Perencanaan Berdasarkan Kategori

Spatial Planning

Thematic Planning

Development Planning

National Action Plan for SDGs
(RAN-SDGs)

National Strategic
Regional Spatial Plan
(RTRWN)

Long-Term Plan (RPJPN)
Mid-Term Plan (RPJMN)

National Action Plan for Climate
Change Adaptation (RAN-API)

Island-specific Spatial
Plan (RTRW)

Strategic Planning Sectoral
Approach
Planning

National Action Plan for GHG
Reduction (RAN-GRK)

Provincial Development

Regional Action Plan for SDGs
(RAD-SDGs)

Provincial Strategic
Regional Spatial Plan
(RTRW Province)

Municipal Regional
Spatial Plan
(RTRW-Municipal)
District/Municipal
Detailed Regional
Spatial Plan (RTDRK)

National Development

Long-Term Plan (RPJPD)
Mid-Term Plan (RPJMD)
Annual (RKT Province)

Regional Action Plan for Climate
Change Adaptation (RAD-API)

Strategic Planning Sectoral
Approach
Planning

Regional Action Plan for GHG
Reduction (RAD-GRK)

Municipal Development

Long-Term Plan (RPJPD)
Mid-Term Plan (RPJMD)
Annual (RKP District)
Strategic Planning Sectoral
Approach
Planning

Building and
Environment Plan
(RTBL Kawasan,
renovation,
redevelopment,
revitalization,

conservation)

Gambar 2: Perencanaan Berdasarkan Kategori

LOWER LEVEL

Gambar 1

Perencanaan Berdasarkan Validitas
Dokumen

Setiap dokumen memiliki masa berlaku yang
berbeda. Seperti disebutkan sebelumnya,
dokumen perencanaan yang berada di bawah
kategori normatif memiliki validitas dengan
periode yang definitif. Dokumen perencanaan
jangka panjang dengan periode dua puluh tahun
dan dokumen perencanaan jangka menengah

dengan periode lima tahun. Masing-masing
berlaku untuk level Nasional, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota. Namun, perencanaan tematik
lebih spesifik dan juga berbeda satu dengan
lainnya, tergantung pada aspek hukum yang
mendasari setiap dokumen dan dinamika politik
dalam proses perencanaannya.
(Periksa gambar di halaman berikutnya.)
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National Urban Development Policy (KSPPN) 2016-2045
National Level

National Development Long-Term Plan (RPJPN)
2005-2025
Mid-Term
Plan (RPJMN)
2005-2010

Mid-Term
Plan (RPJMN)
2010-2015

Mid-Term
Plan (RPJMN)
2015-2020

National Level

National Development Long-Term Plan (RPJPN)
2025-2045

Mid-Term
Plan (RPJMN)
2020-2025

Mid-Term
Plan (RPJMN)
2025-2030

Mid-Term
Plan (RPJMN)
2030-2035

Mid-Term
Plan (RPJMN)
2035-2040

Mid-Term
Plan (RPJMN)
2040-2045

National Regional Spatial Plan (RTRWN) 2017-2037

Name of the Planning Document

Legal Framework

National Development Long-Term Plan (RPJPN)

UU No. 17 Year 2007 / Law

National Development Mid-Term Plan (RPJMN)

Presidential Decree
RPJMN 2015-2019: PERPRES No. 12 Year 2015
RPJMN 2010-2014: PERPRES No. 5 Year 2010

National Regional Spatial Plan (RTRWN)

Governmental Regulation
PP No. 47 Year 1997

National Action Plan for Climate Change
Adaptation (RAN-API)

Ministry of Public Works
Regulation (PERMEN PU)
PERMEN PU No. 11/PRT/M/2012 Year 2012

National Action Plan for GHG Reduction
(RAN-GRK)

Presidential Decree
PERPRES No. 61 Year 2011

National Action Plan for Sustainable
Development Goals (RAN-SDGs)

Presidential Decree
PERPRES No. 59 Year 2017

RAN-API & GRK

Municipal and
Provincial Level

SDGs Action Plan 2016-2030
Regional Development Long-Term Plan (RPJPD)
2005-2025
Mid-Term
Plan (RPJMD)
2005-2010

Mid-Term
Plan (RPJMD)
2010-2015

Mid-Term
Plan (RPJMD)
2015-2020

Regional Development Long-Term Plan (RPJPD)
2025-2045

Mid-Term
Plan (RPJMD)
2020-2025

Mid-Term
Plan (RPJMD)
2025-2030

Mid-Term
Plan (RPJMD)
2030-2035

Mid-Term
Plan (RPJMD)
2035-2040

Mid-Term
Plan (RPJMD)
2040-2045

Provincial/City Spatial Plan (RTRW) 2017-2037
RAD-API & GRK
SDGs Action Plan 2016-2030

2005

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

Gambar 1: Perencanaan Berdasarkan Validitas Dokumen

Perencanaan Berdasarkan Hirarki

Dokumen tematik dapat menjadi dasar untuk
dokumen perencanaan jangka menengah,
terutama untuk menerjemahkan strategi yang
disebutkan dalam dokumen ke dalam rencana
aksi. Namun, hal ini tidak berlaku untuk rencana
tata ruang dan pedoman desain perkotaan
(UDGL).

Seperti juga disebutkan sebelumnya, setiap
dokumen perencanaan memiliki kekuatan dan
kerangka hukum. Kerangka hukum ini berfungsi
sebagai dasar acuan untuk setiap dokumen.
Informasi lebih lanjut mengenai kerangka hukum
setiap dokumen perencanaan dapat dilihat pada
gambar berikut. (Gambar 5)

Local Level
Name of the Planning Document

Legal Framework

Regional Development Long-Term Plan (RPJPD)
National Urban Development
Policy and Strategy (KSPPN)

Alignment /
integration

Action Plan for Sustainable
Development (RAN/RAD-SDGs)

•
•

Provincial Regulation (PERDA PROVINSI)
City/Municipal Regulation (PERDA 		
KOTA/KABUPATEN)

•
•

Governor’s Decree (PERGUB)
Mayor’s Decree (PERWALIKOTA)

Provincial & City Regional Spatial Plan (RTRW)
Detailed Spatial Plan (RDTR)

Provincial & City Development
Mid-Term Plan (RPJMN)

Sectoral Strategic Plan
(Renstra)

Provincial & City Regional
Spatial Plan (RTRW)

Provincial & City Regional
Detailed Spatial Plan (RTDR)

Gambar 4. Perencanaan Berdasarkan Hirarki
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National Budget
(APBN)

National Regional Spatial Plan
(RTRWN)

Action Plan for GHG Reduction
(RAN/RAD-GRK)

Provincial & City Development
Long-Term Plan (RPJPN)

Sectoral Strategic Plan
(Renstra)

Urban Design Guidelines
(UDGL)

Alignment /
integration

Action Plan for Climate Change
Adaptation (RAN/RAD-API)

National Development
Mid-Term Plan (RPJMN)

Alignment /
integration

National Development
Long-Term Plan (RPJPN)

Regional Development Mid-Term Plan (RPJMD)

National Budget
(APBN)

Regional Development Long-Term Plan (RPJPD)
Regional Development Mid-Term Plan (RPJMD)
Provincial & City Regional Spatial Plan (RTRW)
Detailed Spatial Plan (RDTR)

Gambar 5: Legal Framework for Planning Documents
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PERUBAHAN PARADIGMA
PADA PROGRAM INVESTASI
Strategi implementasi Cascading
Semarang : Komersial,
Pembiayaan, dan Manajemen
Business Case

Karakteristik Strategi
Implementasi yang diusulkan
Strategi implementasi dirancang untuk
memenuhi berbagai tujuan dengan
menggabungkan komponen lingkungan
pendukung yang dominan dengan pengaturan
implementasi yang spesifik per konsep. Beberapa
tujuan yang ingin dicapai antara lain:
- Peningkatan pekerjaan yang berorientasi
lingkungan (green jobs): pengembangan pasar
melalui unit-unit usaha kecil yang berorientasi
pada layanan berbasis ekosistem
- Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta
(PPP - KPBU) dan kontrak berbasis kinerja untuk
penyediaan air dan adaptasi
- Keterlibatan sinergis antara pemerintahswasta: saat ingin mengurangi Biaya Transaksi
secara signifikan untuk memperluas skala
dan mereplikasi konsep di kawasan DAS dan
seluruh Kota Semarang, maka perlu dipastikan
keberlanjutan penyediaan layanan infrastruktur.
Hal tersebut diyakini dapat memberikan
kontribusi positif terhadap daya saing sektor
swasta di Kota Semarang pada sektor air dan
pembangunan perkotaan.

Tujuan utama dari program ini adalah
menciptakan strategi yang memperkuat
pertumbuhan ekonomi (SDG8) Kota Semarang
melalui peningkatan basis pajak, membuka
lapangan kerja, menambah sumber pendapatan
lokal, dan pencapaian Keamanan Air (SDG6)
dalam menghadapi Perubahan Iklim.
Namun perlu disadari bahwa untuk memastikan
tingkat keberhasilan yang signifikan dan
perbaikan yang berkesinambungan; maka kita
tidak bisa melakukan semuanya sekaligus secara
bersamaan. Pertama, dengan memahami fakta
yang ada, kondisi masyarakat serta dukungan
dari sektor swasta perlu dikembangkan
terlebih dahulu melalui proyek berskala kecil
dan sub konsep yang berpengaruh signifikan
terhadap aspek-aspek pengungkit seperti:
tingkat penyerapan air tanah dan permeabilitas
pembangunan perkotaan.

SDG 13
CONCEPTS

IMPLEMENTATION STRATEGY: FUNDING + FINANCING
Increaseperkotaan
in green jobs:disesuaikan
market development
Wilayah
dengan
Ecosystem services providers (SME’s)
Increase in green
development
perubahan
iklimjobs:
danmarket
meningkatnya
Ecosystem services providers (SME’s)
variabilitas
IMPLEMENTATION STRATEGY:
FUNDING + FINANCING

Increase Storage and Infiltration

pengurangan biaya pemerintah
Storage
and Infiltration
danswasta karena Increase
banjir dan
penurunan
CONCEPTS
muka tanah

Increase in PPP’s and Performance-based contracts
for water supply and Adaptation
Increase
in PPP’s
and Performance-based
contracts
Kurangi
penggunaan
energi dan emisi
Increase in green
jobs: market
development
for water
supply
and Adaptation
Ecosystem services
providers
(SME’s)

Decrease groundwater extraction

Meningkatkan
penyerapan extraction
Decrease
Increase Storage
and groundwater
Infiltration
dan penyimpanan

CONCEPTS

= SDG 6 & CCA
--> reduction of public and private costs
= SDG 6 & CCA
duepengambilan
to floods and subsidence
Mengurangi
airand private costs
--> reduction
of public
Decrease groundwater
extraction
tanah
due to floods and subsidence
= SDG 6 & CCA
Increase
High
Quality
Public
--> reduction
of public
and
private
costsspaces
due Storage
to floods
andInfiltration
subsidence
Increase
High Quality Public spaces
Increase
and

Public-Private synergetic engagement
Increase in PPP’s
and Performance-based
contracts
Public-Private
synergetic engagement
for water supply and Adaptation

+

IMPLEMENTATION STRATEGY: FUNDING + FINANCING
= Reduction Transaction Costs of upscaling and replicating
=
Transaction
of upscaling and replicating
+ Reduction
Sustainablity
in serviceCosts
provision
Public-Private synergetic
engagement

Increase in green jobs: market development
+ Sustainablity
service
provision
Competitiveness
of Semarang
private sector
Ecosystem services
providers in
(SME’s)
+ Competitiveness of Semarang private sector

Increase (safe) area for Urban development

SDG 8

pembiayaan dan pendanaan, yang selanjutnya
di bagi menjadi beberapa bagian investasi yang
saling terkait. Keseluruhan investasi, termasuk
investasi pemerintah juga memerlukan business
case yang lengkap.
Pada halaman sebelumnya, pada bagian kasus
strategis – kebutuhan akan adanya perubahan
– dan business case ekonomi – mengapa
konsep pembangunan kawasan perkotaan yang
disajikan menjadi bagian dari prinsip-prinsip
yang diusulkan tim Cascading Semarang melalui
pengoptimalan pemanfaatan dana pemerintah
yang jarang dilakukan, telah dielaborasi. Pada
bagian ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai:
(a) business case komersial: bagaimana
mengatur program agar bisa diimplementasikan
dan menarik para investor (perusahaan besar
dan juga UMKM); (b) Business Case finansial:
menjelaskan apakah pemerintah Kota Semarang
dan pemerintah pusat mampu mendanai
program ini?, dan (c) Business Case manajemen:
bagaimana konsep dan keseluruhan program
agar berhasil dilaksanakan, siapa yang akan
melaksanakan ? (pemerintah, swasta, atau
masyarakat).

adaptasi terhadap
perubahan
iklim
IMPLEMENTATION
STRATEGY:
FUNDING
+ FINANCING

CONCEPTS

SDG 6

MENUJU PROYEK YANG
LAYAK (BANKABLE)

Increase High Quality Public spaces

Increaseextraction
(safe) area for Urban development
Decrease groundwater

CONCEPTS
semakin banyak pendapatan
yangfor Industry
Increase water
= SDG
6 & CCA
Increase
(safe) area
for Urban development
diterima oleh
pemerintah
Kota
waterprivate
for Industry
--> reduction ofIncrease
public and
costs
Semarangdue
sekaligus
to floods penambahan
and
subsidence
= SDG8
Development
Increase Storage and Infiltration
peluang kerja
--> more generation of local revenues
= SDG8 Development

= Reduction Transaction Costs of upscaling and replicating

Increase
in PPP’s
and Performance-based
contracts
+
Sustainablity
in service
provision

for water supply and STRATEGI
Adaptation
IMPLEMENTASI :

+ Competitiveness of Semarang private sector

(Semarang
City) and jobs
Increase water
for Industry

--> more generation of local revenues

Meningkatkan (Semarang
kualitas ruang
City) and jobs
Increase High Quality Public spaces
Decrease groundwater extraction
publik
= SDG8 Development
--> more generation of local revenues

Public-Private synergetic engagement
Meningkatkan peluang kerja yang berorientasi
Increase in green jobs: market development
lingkungan
(green jobs): melalui unit-unit usaha kecil
Ecosystem services providers (SME’s)

yang berorientasi pada layanan berbasis ekosistem

= Reduction Transaction Costs
of upscaling
and replicating
Meningkatkan
kerjasama
pemerintah dan swasta
Increase in PPP’s and Performance-based contracts
(PPP
- KPBU)
dan
kontrak
berbasis kinerja untuk
+ Sustainablity in service provision
for water
supply
and
Adaptation
penyediaan air dan adaptasi
+ Competitiveness of Semarang private sector

(Semarang(melindungi)
City) and jobs
Meningkatkan
= SDG 6 & CCA
kawasan
kegiatan
--> reduction of public and private costs
Increase untuk
(safe) area
for Urban development
due to floods and subsidence
pembangunan kota

Meningkatkan penyediaan
water for Industry
airIncrease
untuk industri

IMPLEMENTATION
FUNDING + FINANCING
PENDANAANSTRATEGY:
+ PEMBIAYAAN

Keterlibatan pemerintah dan swasta
Public-Private synergetic engagement
secara sinergis

= Pengurangan biaya transaksi pada upaya perluasan
= Reduction
dan replikasi
konsep Transaction Costs of upscaling and replicating
Increase High Quality Public spaces

= SDG8 Development
--> more generation of local revenues
(Semarang City) and jobs
Increase (safe) area for Urban development

+ Sustainablity in service provision

+ Keberlanjutan penyediaan layanan
+ Competitiveness
private sector
+ Daya saing
sektor swasta of
di Semarang
Kota Semarang

Kunci penting dalam penyusunan Business
Case dan kelima elemennya (strategis, ekonomi,
komersial, pembiayaan, dan pengelolaan) adalah
dengan mengembangkan prosedur pelaksanaan
program yang baik dan terukur.
Opsi untuk menyusun dasar dari business case
telah ditetapkan. Opsi tersebut terkait dengan
hal-hal berikut:
•
Metode tata kelola
•
Strategi pendanaan: pemerintah atau 		
swasta, yang terdiri dari pajak, tarif atau
transfer
•
Strategi pembiayaan
•
Strategi pengadaan proyek
Persyaratan dari lima business case tersebut
perlu direspon dengan strategi implementasi
yang bertahap. Karakteristik instansi pemerintah
yang berbeda-beda dan adanya kendala internal
serta pentingnya penyesuaian dengan tujuan
dan prioritas kebijakan pemerintah daerah
perlu diantisipasi dengan baik. Selain itu,
masing-masing konsep memiliki karakteristik
yang berbeda baik secara teknis, pembiayaan,
maupun kelembagaan, sehingga telah disusun

tahap implementasi yang paling memungkinkan
dari tiap konsep. Proses penyusunan tahapan
implementasi (pendanaan, pembiayaan,
dan pengadaan) yang paling efektif ini telah
disesuaikan dengan Kerangka Pembiayaan
untuk Keamanan Air (Altamirano 2017 *) untuk
memastikan keberlanjutan pembiayaan dan
kelembagaan dalam memberikan layanan melalui
solusi cara-cara yang sedang dilaksanakan.
Kerangka kerja ini membantu untuk memilih
berbagai proyek dan opsi pembiayaan yang juga
beragam, dari murni dikelola oleh pemerintah
hingga penciptaan pasar yang atraktif
untuk investasi swasta, dengan beberapa
pertimbangan: a) transaksi (misalnya barang dan
ukurannya; karakteristik proyek: pembiayaan,
dan aspek teknis), b) tingkat pelayananan yang
diperlukan, dan c) pengaturan kelembagaan:
pemangku kepentingan, kekuatan pemerintah
daerah, sektor swasta dan masyarakat serta
insentif yang diperoleh dari lembaga formal dan
informal.
*Source: Altamirano, M.A.(2017) A Financing Framework for
Water Security. Presentasi lisan, lokakarya Water Futures,
selama Kongres Air Dunia XVI, Cancun, Meksiko

STRATEGI
Apakah ada alasan
untuk berubah?

PENGELOLAAN
Bagaimana caranya
agar usulan dapat
disampaikan dan
diimplementasikan
dengan baik?

PEMBIAYAAN
Apakah biaya yang
diusulkan masih
terjangkau?

EKONOMI

Apakah opsi yang
direkomendasikan dapat
mengoptimalkan
nilai kawasan?

KOMERSIAL
Apakah kesepakatan
yang diusulkan dapat
tercapai dan mampu
menarik pasar?

Sumber: The Five Business Cases methodology (Public
SectorBusiness Cases using the five case model, HM Treasury’s Green Book on Appraisal of Policies, Programmes and
Projects, UK).

Increase water for Industry
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= SDG8 Development
--> more generation of local revenues
(Semarang City) and jobs

POSISI STRATEGIS
CASCADING SEMARANG
Cascading Semarang sebagai
strategi yang tepat dan prioritas
dalam perencanaan pembangunan
Kota Semarang
Cascading Semarang sebagai bagian dari Water
as Leverage (Air sebagai Pengungkit) merupakan
inisiatif utama yang tidak terpisah dari rencana
pembangunan perkotaan umum atau tematik di
Indonesia, tepatnya di kota Semarang.
Cascading Semarang hadir untuk mendukung
perencanaan pembangunan Semarang
menuju pembangunan Semarang yang lebih
tangguh. Cascading Semarang berfungsi untuk

memberikan saran dan rekomendasi terkait
dengan tindakan, program, dan proyek pada
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah
Semarang berikutnya yaitu RPJMD 20212025, yang saat ini mulai di susun oleh Badan
Perencanaan Daerah (BAPPEDA).
Selain itu, setiap proyek yang diusulkan oleh
tim Cascading Semarang dan One Resilient
Semarang pada kegiatan Water as Leverage,
juga diselaraskan dengan agenda perencanaan
pembangunan jangka menengah saat ini.
Kesesuaian inisiatif tersebut dapat dilihat dalam
skema berikut.
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SPONGY
MOUNTAIN
TERRACE
RECHANNELING
THE CITY
FEEDING THE
INDUSTRY

MICROINTERVENTIONS

FIGHTING LAND
SUBSIDENCE

TUJUAN

TARGET

PROGRAMS
Diambil dari RPJMD Kota Semarang 2016-2021

Meningkatkan
produktivitas ekonomi
lokal

Mewujudkan
pembangunan kota yang
tangguh, produktif, dan
berkelanjutan

Peningkatan kualitas
pelayanan perdagangan
dan jasa

Program pengembangan
destinasi wisata

Terwujudnya perencanaan
tata ruang yang efektif

1. Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang

Peningkatan kinerja
layanan infrastruktur kota

Program Penanganan Banjir

Terwujudnya lingkungan
yang berkualitas

Realisasi fasilitas dan
infrastruktur perumahan
yang berkualitas

Meningkatkan ketahanan
terhadap bencana

3. Program Penguatan Mitigasi dan
Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim

1. Program Peningkatan Kualitas dan
Akses terhadap sumber daya air dan
lingkungan

1. Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau

Program Pencegahan Bencana
dan Kesiapsiagaan

3. Program pembangunan
sarana prasarana dan
infrastruktur dasar perkotaan

2. Program pembangunan
dan pemeliharaan
sumber daya air

2. Program Peningkatan Kinerja
Pengelolaan Sampah

2. Program Peningkatan Kualitas dan
Pelayanan Limbah

3. Program Penyediaam dan
Pengelolaan Air Minum

4. Program Infrastruktur
lingkungan permukiman
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DARI KASUS BISNIS EKONOMI
MENJADI FINANSIAL
Penjelasan terkait kasus bisnis ekonomi telah
disajikan dibagian sebelumnya, bagian ini
akan mengilustrasikan pendekatan yang telah
kami lakukan untuk beralih dari kasus bisnis
ekonomi menjadi finansial. Konsep yang kami
usulkan diharapkan memiliki dampak positif
untuk sejumlah tujuan dan sektor dalam SDGs,
hal tersebut sangat penting untuk memastikan
kemanfaatan konsep yang diusulkan. Dalam

LAYANAN UTAMA

rangka untuk melanjutkan konsep-konsep yang
dapat diinvestasikan, hal tersebut menjadi kunci
untuk memastikan layanan utama proyek akan
memberikan jaminan kemanfaatan (misalnya
pengurangan risiko banjir bandang) dan seluruh
manfaat tambahan lainnya ketika proyek
diimplementasikan.
Layanan utama ini pada prinsipnya adalah layanan
agar wajib pajak atau pengguna akan mampu

MANFAAT TAMBAHAN

1.

membayar dan harus menghasilkan pendapatan
yang cukup untuk pengembalian modal (CAPEX)
serta pengeluaran untuk operasional (OPEX).
Seperti yang akan kita sajikan bagian selanjutnya,
dengan mengacu kepada hirarki layanan yang
telah disepakati, proyek akan menawarkan dan
menetapkan sebanyak mungkin tingkat layanan
yang seharusnya dijamin oleh proyek; kita bisa
mencari seluruh kemungkinan cara/ strategi

GAMBARAN BIAYA
( satu lokasi spesifik)

Dalam proses : Program Membangun Bersama Masyarakat

2.

12 juta USD/ 168 milyar rupiah
(tidak termasuk biaya urbanisasi)

3.

ID

3,5 juta USD/
49 milyar rupiah

untuk menangkap manfaat yang terkait dengan
tiga layanan utama ini dan membuatnya menjadi
arus kas untuk pembayaran kembali proyek.
Untuk memperjelas kasus bisnis finansial/
keuangan, kami menggunakan estimasi biaya dan
manfaat untuk lokasi tertentu yang dipilih atau
transaksi perintis/ pelopor.

UKURAN/ BESARAN PROYEK
(rata-rata)

----

180 ha

Pemukiman + ekologi + penggunaan
campuran

20 ha

infrastruktur air + ruang publik

4.

64 juta USD /
890 milyar rupiah

9 km / 2 km2
saluran + kolam penyimpanan
(proyek utuh)

5.

Dibutuhkan penelitian
lebih lanjut
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MERANCANG TAHAPAN IMPLEMENTASI:
DESAIN PENGEMBANGAN FFWS
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kerangka
pembiayaan untuk menjamin ketersediaan air
adalah metodologi yang kami kembangkan di
Deltares untuk memperkuat pekerjaan kami
terkait dengan perencanaan induk (IWRM & ICZM)
sehingga dapat meningkatkan potensi untuk
implementasi.
Dengan FFWS, kami memandu tim dalam
mengembangkan rencana induk melalui sejumlah
analisis yang memungkinkan tim melangkah lebih
jauh dalam menentukan desain pengembangan
utama untuk tiga kasus bisnis terakhir: komersial,
keuangan, dan manajemen BC. Tahapan yang
dilakukan adalah sebagai berikut:
Langkah 1: Tentukan layanan utama yang akan
dibuat oleh proyek dan kategorikan dalam jenis
barang benilai ekonomi. Penting disini untuk
memahami bahwa kami mengkategorikan layanan
dan aset yang akan diberikan oleh proyek, tidak
harus aset itu sendiri. Misalnya, hutan dapat
memberikan layanan yang dapat dianggap bersifat
pribadi, namun hutan itu sendiri dapat menjadi
barang publik. Kategorisasi ini kemudian akan
membantu kita untuk menentukan jenis pendanaan
mana yang sesuai untuk memastikan pengembalian
biaya.
Langkah 2: Strategi Pendanaan: pendanaan
suatu proyek dapat bersifat publik atau swasta.
Secara umum, sumber pendanaan utama adalah
apa yang disebut dengan OECD 3T (taxes, tarrifs,or
transfers): Pajak, Tarif atau Transfer. Setelah
sumber pendanaan- yang harus membayar untuk
proyek-sudah dapat diselesaikan, kita dapat masuk
ke detail mengenai bagaimana untuk mengatur
keuangan pada tahap awal (pembiayaan) dan
bagaimana untuk menempatkan proyek di pasar
(pengadaan).
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Langkah 3: Strategi Pembiayaan: berbagai
instrumen pembiayaan dapat digunakan tergantung
pada jenis proyek dan apakah pendanaan proyek itu
bersumber dari publik atau swasta. Dalam grafik
di bawah ini kami menunjukkan contoh berbagai
instrumen pembiayaan inovatif untuk adaptasi
perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana
(PRB) (Altamirano et al. 2019).
Langkah 4: Strategi pengadaan: yang mengacu
pada cara dimana lembaga pemerintah yang
bertanggung jawab atas proyek dapat memilih
untuk memanfaatkan dan mengembangkan
proyek. Grafik yang ditampilkan di sini berlaku
utamanya untuk infrastruktur publik, sementara
untuk sektor atau jenis transaksi lainnya mungkin
akan memerlukan pendekatan yang berbeda,
seperti desain berdasarkan kondisi pasar atau
mengacu kepada inisiatif berbasis masyarakat.
Seperti yang
ditunjukkan dalam grafik ini
terkait dengan pengadaan infrastruktur publik,
pemerintah dapat memilih untuk melakukan tender
dengan kontrak penuh (misalnya melibatkan sektor
swasta mulai dari perencanaan hingga operasi dan
pemeliharaan) atau memilih untuk melakukannya
secara terpisah.

Kerangka Desain Pengembangan
Kerangka pembiayaan untuk menjamin ketersediaan air

1

Layanan > jenis barang ekonomi
Pengecualian

Barang privat

Persaingan

Tanpa
persaingan

3

Contoh: es krim, keju, rumah,
mobil

Barang klub (club goods)
Contoh: TV kabel, bioskop, wifi,
jalan tol

Mekanisme
Pembiayaan
Mekanisme
manfaat
adaptasi
Rantai dampak
Rantai
ketangguhan
Rantai dampak
lingkungan

Tanpa pengecualian

2

Sumber daya umum

Contoh : air bersih, ikan, kayu,
padang rumput

Kesenjangan
Pembiayaan

Kesenjangan
Pembiayaan

Tarif

Tarif
Pajak

Barang publik

Contoh : air bersih,
pengetahuan, pertahanan
nasional

Pajak

Transfer (ODA)

4

Pembayaran
untuk layanan
DAS

Strategi Pendanaan

Strategi
Pengadaan

Transfer (ODA)

Perencanaan

Desain

Teknis

Pembangunan Perawatan Pelaksanaan Ketersediaan

Pembayaran
keberhasilan/
PBC
Rantai biru
Insentif Keuangan

Rantai iklim
Rantai hijau
Rantai CAT

PPP (pembiayaan
proyek)

Asuransi
parametrik

Mitigasi
perbankan

Insentif Keuangan

Tingkat transfer risiko
Kemanfaatan insentif

Pertukaran pajak

dana risiko pembayaran Bonus/ Tahapan
Kemajuan
bersama
PB
Malus Kegiatan

Tingkat transfer risiko
Kemanfaatan insentif
Kriteria
Seleksi

Aliansi

kematangan
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Pada grafik dan bagian kedua, kami menyajikan
contoh bagaimana analisis ini diterapkan pada
konsep “optimalisasi aliran air – rechannelling the
city”.
Langkah 1: Menentukan layanan utama dan jenis
barang ekonomi. Berdasarkan hasil diskusi, tim
kami sepakat bahwa terdapat 4 layanan utama
yang dapat diberikan oleh investasi ini, yaitu:
1. Pengurangan risiko banjir bandang
2. Penyediaan Air Permukaan
3. Peningkatan kualitas air - melalui pengelolaan
limbah padat yang lebih baik
4. Penyediaan ruang publik berkualitas tinggi untuk
semua masyarakat
Langkah 2: Strategi Pendanaan: Selanjutnya
kami mengkategorikan layanan-layanan di atas
sebagaimana dapat dilihat pada grafik; layanan 1
dan 4 merupakan barang publik; kami tidak dapat
mengecualikan, semua orang dapat menggunakan
layanan tersebut dan pemanfaatannya adalah
tanpa pesaing. Oleh karena itu, langkah pendanaan
yang terbaik adalah dengan menggunakan
instrumen berbagai jenis pajak. Kita bisa memilih
untuk membangun strategi yang memiliki nilai,
penggunaan pajak yang disisihkan, dan/atau
strategi perpajakan lainnya. Dalam hal in,i terdapat
banyak pilihan yang memungkinkan, tergantung
pada apa yang layak dan memungkinkan secara
kelembagaan. Kemudian untuk layanan 2 dan 3
yaitu secara bersamaan menyediakan pasokan air
untuk rumah tangga, industri dan pertanian serta
meningkatkan kualitas air dengan meningkatkan
pengumpulan sampah; perbedaannya adalah
kita dapat mengecualikan pengguna, jadi kami
menyebutnya sebagai barang klub (club goods)dan karena ada tingkat persaingan atau kompetisi
tertentu dalam penggunaan air; maka kami sebut
hal ini sebagai barang pribadi. Namun demikian,
jika mengingat status air sebagai Hak Asasi
Manusia, dalam banyak konteks (barang pribadi
diatas) tidak dapat diterima secara sosial.
Karenanya kami tetap mengkategorisasi jenis
layanan ini sebagai barang klub dan mengusulkan
penerapan prinsip User Pays; dimana tarif sebagai
sumber atau pendapatan utama. Pada akhirnya,
jika ditinjau kembali ke layanan 1 (pengurangan
risiko banjir bandang); karena layanan ini sejalan
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dengan adaptasi terhadap peningkatan variabilitas
iklim yang disebabkan oleh Perubahan Iklim; kita
juga bisa anggap bahwa transfer (subsidi) sebagai
sumber pendanaan yang memungkinkan. Transfer
atau subsidi dapat menjadi sumber pendanaan
yang diberikan oleh pemerintah pada level yang
lebih tinggi atau organisasi internasional baik untuk
memastikan penanganan
kesenjangan antara
tingkat optimal komersial dan sosial; atau karena
proyek bertujuan untuk menangani eksternalitas
yang dibuat oleh pihak lain yang memberikan
transfer/subsidi. Semua hal tersebut merupakan
contoh dari Climate Financial internasional.
Langkah 3: Strategi Pembiayaan: Setelah kami
menentukan sumber pendanaan utama - dan
di dalamnya dengan jelas terdapat perbedaan
sumber keuangan - kami melanjutkannya ke tahap
mekanisme pembiayaan yang memungkinkan
untuk mengalokasikan biaya dengan proporsi yang
besar pada tahap awal melalui investasi ini. Dalam
hal ini, mengingat jenis T, opsi pembiayaan yang
tampaknya masuk akal adalah: _Untuk pembiayaan
sektor publik: a) pinjaman kepada MDB; b)
Penerbitan obligasi hijau / iklim / ketahanan kota;
_Untuk pembiayaan sektor swasta, yang mungkin
berlaku untuk beberapa elemen proyek yang dapat
diberikan dalam bentuk konsesi; opsinya adalah
penggunaan jenis-jenis kontrak proyek keuangan
dan Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPBU);
_Climate finance yang dapat diminta oleh salah
satu pihak, tergantung pada bagaimana seluruh
program disusun dan ditenderkan.

Optimalisasi Aliran Air

Kerangka Pembiayaan untuk jaminan ketersediaan air

1

Layanan / jenis barang ekonomi

Persaingan

Pengecualian

Tanpa pengecualian

Barang privat

Sumber daya umum

Contoh: es krim, keju, rumah,
mobil

Barang klub (club goods)
Tanpa
persaingan

3

_Penyediaan air permukaan
_Peningkatan kualitas air

2

1. Pajak/transfer – pengurangan risiko banjir
bandang

Contoh : air bersih, ikan, kayu,
padang rumput

2. Tarif – penyediaan air permukaan
3. Tarif – peningkatan kualitas air/ pengelolaan
sampah padat

Barang publik
_Pengurangan risiko banjir
bandang
_Penyediaan ruang publik yang
berkualitas tinggi

Mekanisme
Pembiayaan
- Pinjaman IFI untuk pemerintah

Strategi Pendanaan

4. Pajak – penyediaan ruang publik yang
berkualitas tinggi

4

Strategi Pengadaan

Perencanaan

Desain

Teknis

Pembangunan

Perawatan

Pelaksanaan

Ketersediaan

- Pembiayaan obligasi
- Keuangan proyek (PPP)
- Climate finance

Langkah 4: Strategi Pengadaan: Dengan melihat
strategi pengadaan, untuk saluran pertama
yang akan ditenderkan - adanya inovasi dan
kemungkinan risiko lingkungan, sosial, dan tata
kelola (Environmental, Social, and Governance),
dan bagi otoritas untuk tetap memegang kendali
lebih besar; kami sarankan untuk memiliki
dua kontrak terpisah: kontrak Rekayasa dan
Konstruksi; diikuti oleh kontrak Operasional dan
Pemeliharaan beberapa tahun. Di kemudian hari,
untuk bagian-bagian saluran berikutnya yang akan
ditenderkan, apabila terdapat peran dari sektor
publik dan swasta di sana; mereka dapat memilih
untuk kontrak yang lebih terintegrasi atau bahkan
jenis KPS konsesional.
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PEMETAAN
STAKEHOLDER
Rencana aksi dan pembagian
peran serta tanggung jawab

Usulan pengaturan implementasi
per konsep

Bagian penting dari proses ini, yang tidak kami
perlihatkan secara lebih rinci, adalah penjelasan
siapa saja aktor kunci dalam implementasi setiap
jenis tindakan, dan apa peran mereka. Aktor kunci
pada kegiatan implementasi ini bukan hanya
pihak yang memiliki otoritas dan dana, tetapi
juga memiliki relasi dan keahlian. Penting atau
tidaknya peran dari aktor lain tergantung pada
tahapan proyek; beberapa aktor memiliki peran
penting selama tahap perencanaan proyek tetapi
perannya akan semakin berkurang saat tahap
operasional dan pemeliharaan.
Pada FFWS, kami melakukan analisis kelembagaan
melalui pendekatan yang sedikit berbeda dari
analisis pemangku kepentingan pada umumnya.
Analisis dilakukan secara lebih detail per tahapan
pada setiap konsep: pemangku kepentingan
(stakeholder) mana yang menjadi aktor kunci
pada setiap fase siklus penyediaan infrastruktur
(Perencanaan, Desain, Konstruksi, Pembiayaan,
Operasional, Pemeliharaan) dan sumber daya apa
yang mereka miliki: Otoritas (A), Jaringan atau
relasi (N), Keahlian (E), dan Modal (€).

Intervensi
Mikro

Penyerapan air di
Kawasan Perbukitan
SPONGY MOUNTAIN
dengan Terasiring

CASCADING SEMARANG:
Steps to Inclusive Growth

Nasional

National
Level
Level

1

1

Bappenas
Building with People
BWP

Bappenas

Sumber Daya Air dan
Penataan Ruang

Bappeda

Pendanaan: Pemerintah dan
Swasta / Pajak dan Tarif

Partisipasi sektor swasta:
kontrak berbasis kinerja untuk
kegiatan operasional dan
MENGHUBUNGKAN KEMBALI
SALURAN KOTA
pemeliharaan
reservoir dan
RECHANNEL THE CITY
OPTIMALISASI
saluran-saluran
KONEKTIVITAS

Penanganan
Penurunan

1

Bappenas

Tengah

Level
Provinsi
Provincial
Level

(Provinsi
Central JavaJawa
Prpvince)

Municipal Level

Level Kota
(Semarang City)
Kota Semarang

3

Dinas Pekerjaan Umum
3

Sumber Daya Air dan
Penataan Ruang*4
4
3

4.

2

Bappeda
3

Dinas Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum
& Sumber Daya Air
dan
& Sumber Daya Air dan
TERAS KAWASAN SEMARANG ATAS YANG
Penataan Ruang MENYERAP AIR LAYAKNYA
Penataan
SPONSRuang4
SPONGY MONTAIN TERRACE
3

Dinas Pekerjaan Umum
& Bina Marga dan Cipta
Karya8
2

RECHANNELING THE CITY

2

Dinas Pekerjaan
Umum3

Local communities

Local communities

Bappeda

Bappeda2

Bappeda2

Kelurahan7

Dinas Pekerjaan
Dinas Pekerjaan
MENGHUBUNGKAN KEMBALI SALURAN
KOTA
*3
Umum*3
RECHANNEL THE CITYUmum

Relevant/Related
Agency

Management of
Industrial zone

Dinas Lingkungan
Hidup6

Relevant Local
Communities

Dinas Lingkungan
Hidup6

PDAM

2

Dinas Lingkungan Hidup

*3

6

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum*3

PDAM

PDAM
7

Kelurahan

Bappeda

7

Bappeda

MENGISI KEMBALI AKUIFER
RECHARGE THE AQUIFER

Kelurahan

FIG 1: Stakeholder mapping

1

National Planning Board

5

Housing & Settlement Agency

2

Provincial Planning Board

6

Envorinmental Agency

3

Public Works Agency

7

Local Stakeholder

4

Water Resources &

8

Road & Settlement

Spatial Planning
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2

Bappeda

Private delevopers &
land owners

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman*5

Pendanaan : Pemerintah dan
Swasta / Pajak dan Tarif

INTERVENSI SKALA MIKRO
MICRO INTERVENTIONS

Partisipasi sektor swasta:
kontrak berbasis kinerja untuk
dan
CASCADING SEMARANG: kegiatan operasional
KONSEP - LIMA
STRATEGI UTAMA DISUSUN SESUAI
Steps to Inclusive Growth
VISI KITA YAITU
‘CASCADING SEMARANG’
pemeliharaan reservoir
dan
FIVE CONCEPT
PENYEDIAAN AIR UNTUK INDUSTRY
PENYEDIAAN
FEEDING THE INDUSTRY saluran-saluran
AIR UNTUK
INDUSTRI

RECHARGING THE AQ

Pembiayaan: pemerintah kota
/ penerbitan obligasi hijau,
PENYEDIAAN AIR UNTUK INDUSTRY
FEEDING
THE INDUSTRY (keuangan) proyek /
Pembiayaan
Special Purpose Vehicle)
FEEDING THE INDUSTRY

Hibah persiapan proyek TA

TERAS KAWASAN SEMARANG ATAS YANG
MENYERAP AIR LAYAKNYA SPONS
SPONGY MONTAIN TERRACE

PPP/KPBU Campuran :
kontrak penyediaan air baku
mentah dengan utilitas

RECHANNELING THE CITY

IN
M

RECHARGING THE AQUIFERS

Private delevopers &
land owners

6

RECHANNELING THE CITY

Bappenas

FEEDING THE INDUSTRY

Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman*5

SPONGY MOUNTAIN TERRACE

3.

1

*8

Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan
Permukiman*5

SPONGY MOUNTAIN TERRACE

Hibah persiapan proyek TA

KONSEP - LIMA STRATEGI UTAMA DISUSUN SESUAI
VISI KITA YAITU ‘CASCADING SEMARANG’
FIVE CONCEPT

BBWS Pemali Juana

3

MICRO INTERVENTIONS

MENGHUBUNGKAN KEMBALI SALURAN KOTA
RECHANNEL THE CITY

Pembiayaan : pemerintah
kota / penerbitan obligasi hijau
(pembiayaan melalui obligasi
untuk pembangunan infrastruktur
MENGISI KEMBALI AKUIFERhijau)
RECHARGE THE AQUIFER

Steps to Inclusive Growth

MICRO INTERVENTIONS

Pengurangan risiko: jaminan
risiko kinerja karena inovasi +%
kerugian (permintaan)

INTERVENSI SKALA MIKRO
MICRO INTERVENTIONS

TERAS KAWASAN SEMARANG ATAS YANG
MENYERAP AIR LAYAKNYA SPONS

2.
SPONGY MONTAIN TERRACE

ALIRAN AIR

FEEDING
FIGHTING LAND
Muka Tanah
CASCADING SEMARANG:
THE INDUSTRY
SUBSIDENCE

RECHANNELING THE CITY

MENGISI KEMBALI AKUIFER
RECHARGE THE AQUIFER

FEEDING THE INDUSTRY

MICRO INTERVENTIONS

Bappenas

Dinas Pekerjaan Umum
& Sumber Daya Air dan
Penataan Ruang*4

Hibah TA : untuk pihak
pengembang dan bank

MENGHUBUNGKAN KEMBALI SALURAN KOTA
RECHANNEL THE CITY

KONSEP - LIMA STRATEGI UTAMA DISUSUN SESUAI
VISI KITA YAITU ‘CASCADING SEMARANG’
FIVE CONCEPT

SPONGY MOUNTAIN TERRACE

1

*2

TERAS KAWASAN SEMARANG ATAS YANG

RECHARGING THE AQUIFERS

TERAS KAWASAN SEMARANG ATAS YANG
MENYERAP AIR LAYAKNYA SPONS
SPONGY MONTAIN TERRACE

implementasi lima konsep yang ditawarkan.

Penyediaan Air
untuk Industri

RECHARGING T

Partisipasi sektor swasta:

2 pengembang untuk
MENYERAP AIR LAYAKNYA>
SPONS
PENYERAPAN
SPONGY MONTAIN TERRACE
mengembangkan konsep
AIR DI
KAWASAN
PERBUKITAN Pembiayaan : Pembiayaan
(keuangan) Proyek
DENGAN
TERASIRING

RECHANNELING THE CITY

Optimalisasi
Konektivitas

Pendanaan: insentif dari sektor
swasta melalui “anggaran air”
yang baru atau pembiayaan
produktif pemerintah

RECHARGING THE AQUIFERS

FEEDING THE INDUSTRY

KONSEP - LIMA STRATEGI UTAMA DISUSUN SESUAI
VISI KITA YAITU ‘CASCADING SEMARANG’
FIVE CONCEPT

FEEDING THE INDUSTRY

KONSEP - LIMA STRATEGI UTAMA DISUSUN SESUAI
VISI KITA YAITU ‘CASCADING SEMARANG’
FIVE CONCEPT

CASCADING SEMARANG:
Steps to Inclusive Growth

Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan
kategorisasi singkat dari para stakeholder di
Semarang dan peran mereka dalam upaya

RECHANNELING
Aliran Air
THE CITY

TERRACE

1.

Seperti telah dijelaskan di atas, berikut ini disampaikan
beberapa alternatif pengaturan implementasi dan
model kerjasama pemerintah-swasta/ badan usaha
pada tiap konsep berdasarkan metodologi Kerangka
Pembiayaan untuk Keamanan Air. Rincian dan
kelayakan dari model-model ini akan diuji lebih lanjut
dan dikerjakan bersama dengan PT SMI.(Lihat gambar
di halaman 133)

Tiga hal yang perlu dihindari, yang umum
ditemukan pada proses perencanaan induk
adalah:
a) Fokus tunggal pada Otoritas, yang hanya
membuat kita dan perencanaan yang efektif
menjadi semakin jauh
b) Melihat MDB sebagai sumber modal utama,
tetapi bukan menjadi satu-satunya sumber
pembiayaan.
c) Menganggap sektor swasta sematamata sebagai sumber modal dan cenderung
mengabaikan
“keahlian”
mereka;
dimana
sebenarnya sektor swasta dapat memberikan
kontribusi terbesar untuk peningkatan efisiensi
dan keberlanjutan penyediaan infrastruktur.

MENGISI KEMBALI AKUIFER
RECHARGE THE AQUIFER

MICROINTERVENTIONS

CASCADING SEMARANG:
Steps to Inclusive Growth

MICRO INTERVENTIONS

SPONGY MOUNTAIN TERRACE

Pembiayaan: pemerintah
(subsidi atau dari dana pribadi
tergantung dari pendapatan
masyarakat)

Keterlibatan sektor swasta:
INTERVENSI SKALA MIKRO
UKM khusus yang menyediakan
MICRO INTERVENTIONS
INTERVENSI
desain, instalasi, operasional
MIKRO
dan perawatan / menyewakan
peralatan
Pembiayaan untuk rumah
tangga (masyarakat):
Keuangan mikro / UKM dalam
bidang keuangan / jalur kredit
PENYEDIAAN AIR UNTUK INDUSTRY
FEEDING THE INDUSTRY hijau
Hibah TA : evaluasi masyarakat
dan penawaran produk dari bank
Pengurangan risiko:
menjamin% kerugian & TA untuk
bank yang menawarkan bentuk
pembiayaan baru

MICRO INTERVENTIONS

MENGHUBUNGKAN KEMBALI SALURAN KOTA
RECHANNEL THE CITY

5.

Pendanaan: Pemerintah dan
swasta / Pajak dan tarif
SPONGY MOUNTAIN TERRACE

Keterlibatan sektor swasta:
kontrak berdasarkan kinerja
untuk kegiatan operasional dan
MENGISI KEMBALI AKUIFER
pemeliharaan dari reservoir dan
RECHARGE THE AQUIFER
PENGISIAN
saluran-saluran
KEMBALI
AKUIFER

PE
FE

Pembiayaan: pemerintah kota
/ penerbitan obligasi hijau,
Pembiayaan (keuangan) proyek /
Special Purpose Vehicle)
Hibah persiapan proyek TA
PPP/KPBU campuran: biaya
ketersediaan (pengisian kembali
akuifer)
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Tahapan Strategi

Oleh karena itu kami mengusulkan:
Pertama, dimulai dengan sejumlah strategi
(transaksi) perintis yang telah terpilih - idealnya
satu strategi per konsep, di lokasi yang memiliki
banyak dukungan dan memiliki peluang
keberhasilan implementasi, dan dimulai dengan
langkah-langkah skala kecil (quick win) - seperti
a) memberikan bukti nyata (sebagai pengaruh
dari intervensi yang berbeda yang telah
dilakukan ), b) membangkitkan keterlibatan dan
antusiasme masyarakat, pemerintah, dan swasta,
dan c) secara bertahap meningkatkan kapasitas
pemerintah agar mampu melakukan pengadaan
proyek dengan baik untuk memastikan sektor
swasta.
Lihat halaman 93, 111, 131.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
sepertinya tidak mungkin untuk
mengimplementasikan seluruh konsep Cascading
Semarang di kawasan DAS dan tingkat kota
sekaligus. Hal ini disebabkan oleh adanya
resistensi terhadap perubahan di tingkat yang
berbeda; ditambah kapasitas pemerintah dan
swasta yang terbatas pada tahap implementasi.
Mengarahkan implementasi keseluruhan secara
sekaligus akan menyebabkan meningkatnya
biaya transaksi atau risiko reputasi yang
dapat membahayakan dukungan politik pada
keseluruhan strategi.

FIGHTING LAND
SUBSIDENCE

FEEDING THE
INDUSTRY

RECHANNELING
THE CITY

SPONGY MOUNTAIN
TERRACE

MICRO
INTERVENTIONS

2020
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2021

2026

Tahap 1

Tahap 2

Meningkatkan ke Wilayah
Metropolitan Semarang

Kedua, bekerja sama dengan pemerintah dari
berbagai level dengan dukungan MDB, Dana Iklim
(Climate Funds) dan lembaga donor utama untuk
mempertimbangkan kembali insentif eksisting
yang ditentukan berdasarkan risiko, penghargaan,
dan tanggung jawab yang dialokasikan oleh
pemerintah dari berbagai level, begitu pula
perlunya kerjasama pemerintah dan swasta pada
pengembangan kawasan perkotaan, pengelolaan
air dan pengelolaan risiko bencana.
Setelah diagnosa ini dilakukan, pemerintah dan
swasta bersama-sama mendorong perubahan

untuk menciptakan lingkungan yang mendukung
sehingga memungkinkan pengadopsian beberapa
model bisnis inovatif dalam penyediaan layanan
air minum yang efektif dan efisien serta
penggunaan instrumen keuangan inovatif.
Di bawah ini disajikan tiga elemen kunci dari
komponen terakhir yang transversal, serta indikasi
pihak mana saja yang potensial untuk terlibat dan
memberikan dukungan dana atau hibah Bantuan
Teknis yang sesuai dengan kebutuhan.
Pada pengembangan dua elemen kunci dari
strategi implementasi ini, kami akan bekerja
sama dengan Dana SDG Indonesia Satu (SDG
One Indonesia Fund) yang baru dibuat, dan
manajernya PT Sarana Multi Infrastruktur
(PTSMI). Hal ini telah disetujui oleh mereka saat
lokakarya Regional di Singapura.

2035

2031

Program Percontohan
Proyek yang terisolasi

Menciptakan Lingkungan yang
Mendukung – memerlukan
dukungan dari MDB

Lingkungan Yang Mendukung
Kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Kemungkinan
kontributor
Persiyapan Proyek
Studi Kelayakan
_Menjelaskan analisis
biaya-manfaat
_Menghitung gambaran
pendapatan dan risiko
_Mengembangkan strategi
implementasi

Persiyapan Proyek
Studi Kelayakan
_Kajian terhadap
sistem drainase
_Pengembangan
baseline (data awal)

Persiyapan Proyek
Studi Kelayakan
_Menyelaraskan
dengan proyek
investasi infrastruktur
saat ini di daerah
tersebut

Pra-Kelayakan
Studi Pra-Kelayakan
_ Perkiraan langkahlangkah sementara
_Indikasi biaya-manfaat
indikatif,
_ Menyelaraskan dengan
investasi saat ini

Tahap 1
Proyek
pembangunan
di Sadeng dan
Tembalang

Tahap 2

Tahap 3

Memperluas
usaha ke 5-7
lokasi lain

Perluasan ke lokasi-lokasi
lain yang sesuai

Tahap 1
_Implementasi pada
saluran pertama
_Pendanaan dari
pemerintah dan
pengawasan
pelaksanaan

_Total ada 17 di seluruh
Kota Semarang

Tahap 2

Studi kelayakan
_ Mengklarifikasi
analisis biaya-manfaat
_Kembangkan
implementasi
_Estimate uang tunai
dan profil risiko

Meningkatkan basis pajak dan pendapatan domestik
Rencana tata ruang dan strategi peningkatan nilai
Revisi tarif air: biaya reflektif + biaya pengelolaan air atau
perlindungan ekosistem
Dana air atau pengumpulan pajak lainnya melalui DRR/CCA (seperti
di Peru)

•

•
•

Tahap 2

Proyek Penampungan Air

Persiyapan Proyek

•

Tahap 3

Desain reservoir
berdasarkan hasil
pemantauan aliran air

Tahap 1
Implementasi dulu
lokasi tes
_ Pendanaan
pemerintah dan
pengawasan
pelaksanaan

Program kelayakan kredit
WB
Fasilitas layanan
konsultasi infrastruktur
pemerintah dan swasta
(Trustfund)
Belaggio Valueing Water
Principles (Belanda)
Hibah kesiapan GCF

Implementasi pada saluran
bagian akhir

Implementasi pada
saluran bagian
pertama dan kedua

Tahap 1

Sistem pemantauan
dipasang untuk
menghitung aliran air

Tahap 3

1. Basis pajak dan perubahan perilaku

_Reservoir mulai
digunakan
_Memulai kontrak air
curah (bulk water)
dengan dukungan
utilitasnya

Tahap 2

Tahap 3

Peningkatan ke detik
lokasi percontohan

Penskalaan untuk
sisa lokasi yang
cocok

2. Pengawasan dan sistem pengelolaan air (DAS dan
seluruh kota) yang cermat
Pengumpulan data yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan
atau jaminan ketersediaan air dan investasi pada Climate Business
Case

3. Pembiayaan campuran : mengembangkan pasar baru
_Mitigasi risiko dari investasi yang sesuai
_Secara perlahan mengurangi persepsi risiko pihak swasta =
penyedia layanan
_Menciptakan permintaan yang berbeda untuk perumahan dan
model urbanisasi
_Fokus pada pengembangan unit-unit usaha kecil dan pembukaan
lapangan kerja berorientasi lingkungan (green jobs)

•
•

Hibah kesiapan GCF
TNC – memiliki
pengalaman dalam
membuat desain dana
air (water funds) LAC

•

Fasilitas layanan
konsultasi infrastruktur
pemerintah dan swasta
(Trustfund)
GFC fasilitas sektor
swasta : jaminan dan
pinjaman
IFI’s & OECD & 100RC
– untuk replikasi dan
pembelajaran di daerah

•
•
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Mengatasi kesenjangan dalam implementasi:
Strategi untuk meningkatkan kelayakan proyek
Cascading Semarang
Strategi implementasi yang kita usulkan
bertujuan untuk meningkatkan kelayakan
investasi setiap konsep pada seluruh program
dengan cara :
• Mendorong investasi multi-sektoral, yang
memungkinkan pembiayaan dan pengadaan
proyek-proyek multifungsi
• Menggunakan strategi pembiayaan campuran:
setiap konsep dan proyek akan menggabungkan
beberapa tujuan SDGs, tujuan dari pemerintah
dan swasta, memungkinkan penggunaan dana
konsesi dan dana komersial dari sumber lain,
seperti:
- Bantuan Pembangunan Resmi untuk SDG6 dan
SDG8
- Climate finance - untuk komponen Adaptasi
Perubahan Iklim

• Keuntungan efisiensi karena meningkatnya
partisipasi sektor swasta dalam pengembangan
infrastruktur dan penggunaan kontrak berbasis
kinerja

Strategi untuk meningkatkan
kelayakan proyek Cascading
Semarang

• Memperkenalkan nilai baru air dan risiko iklim
terkait dengan air; yang akan mengarah pada
pertukaran baru (new trade-offs), meningkatkan
kelayakan ekonomi dan pembiayaan dari
investasi terkait dengan penjaminan ketersediaan
air.

Strategi implementasi yang kita ajukan bertujuan
untuk meningkatkan kelayakan tiap konsep pada
seluruh program dengan cara :

Pada akhirnya, pendekatan pembiayaan
campuran juga akan memungkinkan penggunaan
pembiayaan lunak untuk merangsang penciptaan
pasar yang terbatas, dengan a) memanfaatkan
skema pembiayaan lunak untuk mengurangi
risiko kesesuaian investasi , b) memungkinkan
aktor baru yang berasal dari sektor swasta
sebagai aktor inti dalam penyediaan layanan
sehingga konsekuensi persepsi risiko mereka
sebagai pemodal menurun, dan c) menciptakan
permintaan yang berbeda untuk perumahan dan
model urbanisasi.

2. Menggunakan strategi pembiayaan campuran:
setiap konsep dan proyek akan menggabungkan
beberapa tujuan SDG, tujuan dari pemerintah dan
swasta, memungkinkan penggunaan dana konsesi dan
dana komersial dari sumber lain, seperti:

iii. Efisiensi yang maksimal didorong melalui
peningkatan pendekatan pembiayaan campuran yang
juga memungkinkan penggunaan pembiayaan konsesi
untuk merangsang penciptaan pasar perbatasan
melalui :
a) pemanfaatan pembiayaan konsesi untuk
mengurangi risiko kesesuaian investasi, b)
memungkinkan aktor baru yang berasal dari sektor
swasta sebagai aktor inti dalam penyediaan layanan
dan konsekuensinya persepsi risiko mereka sebagai
pemodal menurun, dan c)menciptakan permintaan
yang berbeda untuk perumahan dan model urbanisasi

1. Memperkenankan investasi multi sektor, sehingga
memungkinkan pembiayaan dan pengadaan proyekproyek multi manfaat

iv. Keuntungan dari efisiensi dapat diperoleh melalui
meningkatnya partisipasi sektor swasta pada
pengembanan infrastruktur dan penggunaan kontrak
berbasis kinerja
v. Memperkenalkan nilai-nilai baru dari air dan risiko
iklim terkait air; yang akan mengarah pada pertukaran
yang menguntungkan, yang dapat meningkatkan
kelayakan ekonomi dan finansial dari investasi untuk
keamanan air (water security).

i. Bantuan Pembangunan Resmi untuk SDG6 dan
SDG8Climate finance - untuk komponen Adaptasi
Perubahan Iklim
ii. Sumber pendapatan daerah baru

- Sumber pendapatan daerah baru

Konsep

Business Cases
STRATEGIS
Dampak solusi vs bisnis seperti biasa (Business as usual/BAU)

SPONGY MOUNTAIN

Konsep
RECHANNELING THE CITY

FEEDING THE INDUSRTY

MICRO INTERVENTIONS

RECHARGING THE AQUIFER

Signifikan

Signifikan

Signifikan

Perlu kajian lebih lanjut

Perlu kajian lebih lanjut

Potensi pergeseran paradigma (solusi vs masalah)

Sangat besar

Signifikan

Sangat besar

Signifikan

Signifikan

Strategi : keselarasan dengan prioritas pemerintah

Signifikan

Signifikan

Signifikan

Perlu kajian lebih lanjut

Positif

Perlu kajian lebih lanjut

Sangat signifikan

EKONOMIS
Manfaat vs biaya

Positif

Potensi menciptakan lapangan kerja

Besar: green jobs

Positif

Positif

Positif

Jumlahnya terbatas

Besar: green jobs

Jumlahnya terbatas

KEUANGAN
Keterjangkauan dari solusi
Keamanan dan/atau ketersediaan pendanaan
Efek pada basis pajak kota/ seperti pengembangan perumahan
Pembiayaan oleh pemerintah

Bisa diterima (sektor swasta)
Perlu kajian lebih lanjut
Positif
Baik

Tantangan (bagi pemerintah)
Perlu kajian lebih lanjut
Positif
Sangat Baik

Affordable (Sektor swasta)
Perlu kajian lebih lanjut
Positif

Sangat affordable (mix)

Menantang

Perlu kajian lebih lanjut

Perlu kajian lebih lanjut

Bisa diterima

Perlu kajian lebih lanjut

Baik

Baik
Signifikan

Perlu kajian lebih lanjut

KOMERSIAL
Ketertarikan sektor swasta untuk implementasi dari rencana
Potensi untuk menghasilkan pendapatan
Ketergantungan pada regulasi [dari aktivitas komersial]

Signifikan

Perlu kajian lebih lanjut

Signifikan

Besar

Beberapa

Besar

Beberapa

Tidak ada

Beberapa

Tidak ada

Beberapa

Beberapa

Sangat tergantung sekali

Teknis dan risiko implementasi (seperti tingkat kesiapan teknologi)

Sedang

Sedang

Sedang

Risiko terhadap lingkungan, sosial dan pemerintahan

Rendah

Sedang

Perlu kajian lebih lanjut

Kualitas proses lelang (procurement)

Perlu diskusi lebih lanjut dengan pihak terkait

Perlu diskusi lebih lanjut dengan pihak terkait

Perlu diskusi lebih lanjut dengan pihak terkait

Rencah (kecuali DB)
Perlu kajian lebih lanjut
Perlu diskusi lebih lanjut dengan pihak terkait

Limited

Menantang
Perlu kajian lebih lanjut
Perlu diskusi lebih lanjut dengan pihak terkait

MANAJEMEN
Kapasitas institusi publik untuk berhasil mendapatkan proyek
Mempertimbangkan sistem pemantauan/monev
Profil risiko
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Tidak bisa diterapkan

Tidak bisa diterapkan

Ya
Berisiko

Berisiko

Perlu kajian lebih lanjut

Perlu kajian lebih lanjut

Ya

Dianggap tidak perlu

Berisiko

Tidak derisiko

Perlu kajian lebih lanjut
Perlu diskusi lebih lanjut dengan pihak terkait

Sangat derisiko
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KESIMPULAN DAN UPAYA
SELANJUTNYA
Kesimpulan dan rekomendasi

Upaya Selanjutnya

Hingga saat ini, Kota Semarang meyakini
kualitas/hasil dari program WaL dan
menunjukkan dukungan untuk menindaklanjuti
usulan konsep dan pendekatan utama yang
ditawarkan. Hal ini dapat diindikasikan dari
pelaksanaan ‘Seminar Internasional: Air
sebagai Pengungkit’ yang diselenggarakan oleh
walikota Semarang pada bulan Maret tahun2019.
Program WaL, melalui pelaksanaan seminar,
menjadi momentum untuk mengatasi persoalanpersoalan terkait air yang didukung oleh
masyarakat dan pemerintah lokal. Inklusifitas
pemangku kepentingan (stakeholder) di tingkat
lokal akan memungkinkan keberlanjutan
program yang juga perlu diselaraskan dengan
kerjasama pemerintah dan lembaga di tingkat
regional dan nasional.
Pendekatan terpadu dari program WaL telah
beresonansi dengan pemerintah daerah.
Internalisasi konsep/solusi yang ditawarkan
dengan kepentingan pemerintah kota telah
dilakukan oleh kedua tim, meskipun tetap
memungkinkan bagi masing-masing tim untuk
menampilkan solusi terpisah, namun tetap
sebagai bagian dari program WaL.

Program WaL yang saat ini sedang berjalan dan
berakhir pada akhir April 2019, memunculkan
pertanyaan penting yaitu bagaimana menjaga
momentum dan keberlanjutan program.
Penyelarasan dengan kebijakan dan otoritas pada
tingkat provinsi dan nasional diperlukan untuk
menjaga kelangsungan program, terutama pada
konsep infrastruktur skala besar.

Pendekatan yang diusulkan oleh tim ‘Cascading
Semarang’ melihat secara komprehensif dengan
mengelaborasi daerah aliran sungai dari daerah
hulu (Semarang atas) hingga ke hilir (pesisir),
fokus pada potensi lokal, cukup mendetail, dan
sesuai karateristik kawasan setempat.
Perubahan paradigma yang diharapkan adalah
perubahan pemikiran dari “mengeluarkan air
sesegera mungkin” menjadi “tidak ada setetes
airpun yang hilang” akan mewujudkan perubahan
yang sistemik pada infrastruktur air yang ada
saat ini.
Tim Cascading Semarang mengusulkan
lima strategi yang saling melengkapi dan
berjenjang : Penyerapan Air di Kawasan
Perbukitan secara Terasiring (Spongy Mountain
Terrace), Optimalisasi Konektivitas Aliran Air
(Rechannelling the City), Penyediaan Air untuk
Industri (Feeding the Industry), Intervensi Mikro
(Micro Intervention), dan Pengisian Kembali
Akuifer terbatas (Recharging the Aquifer).
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Hal inilah yang melatarbelakangi diusulkannya
tim khusus (taskforce) WaL, sebagai fasilitator
yang mengkomunikasikan program dengan
pemerintah dan lembagai lain dari berbagai
level agar keterpaduan program dapat dicapai.
Tim khusus WaL ini terdiri dari pemangku
kepentingan lokal yang terkait. Namun
demikian, karena adanya keterbatasan dalam
hal pendanaan maka ketua dari kedua tim tidak
menjadi bagian dari tim khusus ini.
Isu lainnya terkait dengan momentum WaL adalah
fakta bahwa, semakin besar dan semakin luas
skala dari konsep infrastruktur yang diusulkan
maka akan membutuhkan waktu yang lebih
banyak untuk proses penyelerasan, yang bisa
jadi justru akan menghilangkan momentum WaL
. Oleh karena itu, disarankan untuk memulai
konsep & program skala kecil yang sangat
potensial (quick win) sebagai hasil nyata
(langsung) dari program WaL.
Berdasarkan hasil identifikasi selama
proses kajian, maka proyek percontohan dari
konsep Optimalisasi Konektivitas Aliran Air
(Rechannelling the City) dapat menjadi contoh
pertama yang baik, dimana program tersebut
mampu merepresentasikan harapan masyarakat
dan kelompok-kelompok lain yang terkait, serta
memiliki potensi yang terukur dan hasil yang
secara visual nantinya dapat dilihat.
Pesan paling penting yang diberikan oleh
pemberi dana adalah bahwa konsep-konsep
dan detail cara eksekusinya perlu disampaikan
(misalnya saat perumusan bersama dengan
pemangku kepentingan lokal) dengan cara yang
menarik bagi pemangku kepentingan; agar

mereka benar-benar menilai kelayakan proyek
dan terlibat secara efektif dalam pengembangan
lebih lanjut dan implementasi program. Tim juga
perlu mengakomodasi ide-ide yang dihasilkan
ini mulai pada tahap perumusan konsep hingga
tahap investasi melalui strategi implementasi
yang jelas.
Hal ini berarti bahwa perlu pengembangan
lebih lanjut terhadap lima business case
(Strategis, Ekonomi, Komersial, Keuangan, dan
Manajemen). Pengembangan lima business case
ini melibatkan:
1. Kerjasama intensif dengan kolaborasi yang
baru dibuat - SDG One Indonesia Fund, dengan
koordinator PT Sarana Multi Infrastruktur
(PTSMI) bekerjasama dengan tim WWF Finance
dan Bank Dunia. Tim ini memahami secara detail
seluk beluk pembiayaan di Indonesia.
2. Mengkaji lebih lanjut terhadap potensi MDB
(AIIB, WB, ADB, ISDB), Bank Pembangunan
(FMO) dan FUNDS Iklim dan Lingkungan
(GCF dan GEF) dalam mendukung persiapan
proyek lebih lanjut dan pembiayaan pada tahap
implementasi. Mendukung pemerintah Kota
Semarang untuk:

Hal ini juga termasuk mengartikulasikan prinsipprinsip intervensi perintis ke skala kawasan DAS,
antara lain prinsip: spasial, kualitatif, kualitatif
dan pembiayaan.
4. menjelaskan lebih lanjut tentang strategi
implementasi dan tahapan-tahapannya;
komersial, manajemen dan finansial business
case dari lima strategi. Disarankan oleh
para pemberi dana - sebagaimana kami juga
mengusulkan - untuk a) memecah paket total
menjadi proyek-proyek dengan skala yang lebih
kecil sehingga lebih mudah diimplementasikan
dan b) Terlibat dengan sektor swasta lokal
untuk meningkatkan pembelian (investasi)
untuk strategis business case dan menentukan
kegiatan market sounding - yang diselenggarakan
oleh pemerintah / SDG Indonesia One- sebagai
aktor yang berperan strategis dalam penerapan
konsep Cascading Semarang.
5. Melanjutkan kolaborasi dengan tim One
Resilient Semarang (ORS) pada pelaksanaan
program Cascading Semarang.
6. Kolaborasi yang intensif dengan tim One
Resilient Semarang (ORST)

a) terlibat dengan Otoritas Nasional yang ditunjuk
untuk GCF sehingga bisa memposisikan program
WaL sebagai bagian strategis dari rencana
adaptasi nasional. Diharapkan, pemerintah
Semarang diperkenankan untuk mengajukan dua
dukungan persiapan proyek GCF yang terpisah;
b) dukungan Bank Dunia untuk pengembangan
program investasi modal multi-tahun, dan c)
memetakan potensi Bantuan Teknis eksisting dan
program investasi yang ditawarkan ke kota-kota
di Indonesia oleh MDB (misalnya lima program
dari Bank Dunia, fasilitas ADB SURF, dan
Fasilitas Bisnis FMO) .
3.Merinci lebih lanjut lima strategi untuk
meningkatkan nilai tambah sehingga
meningkatkan kualitas ekosistem perkotaan
yang sehat sesuai dengan kerangka SDG dan
pendekatan kelayakan proyek; mengidentifikasi
dan menetapkan pemangku kepentingan lokal
yang juga termasuk perintis transaksi pertama.
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