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PENDAHULUAN

I.1.   Judul

Perencanaan dan Perancangan Kawasan Wisata Marabunta 

Kota Lama Semarang.

I.2.   Pengertian Judul

kawasan : Daerah tertentu yang memiliki ciri 

tertentu.

wisata : Bepergian bersama-sama dengan 

tujuan tertentu.

Marabunta : Sebuah kawasan yang dahulu merupakan 

kawasan pergudangan, saat ini menjadi 

pusat birokrasi Yayasan Kota Lama 

(Yakoma).

Kota Lama : Dahulu merupakan pusat Kota Semarang, 

berlanggam arsitektur kolonial, 

merupakan landmark Kota Semarang.

Semarang : Ibu kota Propinsi Jawa Tengah

I.3.   Latar Belakang

I.3.1.   U m u m

Kota yang baik harus merupakan suatu kesatuan 

sistem organisasi, baik yang bersifat sosial, visual, 

maupun fisik yang terencana dan terancang secara 

terpadu. Oleh karena itu, Kota Lama Semarang tidak hanya 

direncanakan tetapi juga harus dirancang. Kehadiran 

rancang kota merupakan jembatan yang diperlukan untuk 

menghubungkan secara layak berbagai kebijaksanaan 

perencanaan kota dengan produk perancangan fisiknya.
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Rancang kota merupakan suatu perangkat paduan bagi 

terwujudnya lingkungan yang tanggap terhadap berbagai

issue yang timbul di sekitarnya, baik yang bersifat 

fisik maupun nonfisik. Rancangan kota berkepentingan 

dengan kualitas ruang kota, terutama yang menyangkut 

kepentingan umum pada suatu bagian atau sektor kota.

Sebagai jembatan antara perencanaan kota dengan 

perancangan arsitektur (baik bangunan maupun ruang luar 

di antaranya), rancang kota bukan merupakan produk 

akhir, melainkan suatu proses yang memberikan arahan 

bagi terwujudnya suatu lingkungan bina fisik yang layak 

dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, kemampuan sumber 

daya setempat, serta daya dukung lahannya.

Untuk menggali nilai sejarah, keunikan rancang 

kota, dan potensi serta permasalahan yang ada, perlu 

diadakan studi khusus melalui beberapa tahap bagi suatu 

Kawasan Kota Lama. Keberadaan bangunan kuno di Kota Lama 

pada dasarnya mencerminkan kisah sejarah, tata cara 

hidup, dan warisan budaya dari peradaban yang ada pada 

masa lalu.

Kesinambungan masa lampau, masa kini, dan masa 

depan yang terejawantahkan dalam karya-karya arsitektur 

setempat, merupakan faktor kunci dalam meningkatkan rasa 

harga diri, dan percaya diri warga, serta jati diri 

suatu kawasan. Perencanaan kota dengan tetap 

memanfaatkan kembali dengan penyesuaian dan penerapan 

metode-metode konservasi dalam suatu kawasan bersejarah 

tidak menutup kemungkinan kehadiran desain baru serta 

perubahan bangunan dan lingkungan yang bertujuan untuk 

menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan baru.

I.3.2. K h u s u s

I.3.2.1. Potensi Kawasan Kota Lama Semarang
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Kawasan Kota Lama seluas 33 Ha memiliki potensi 

strategis dalam rencana Pengembangan Kota Semarang. 

Dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Semarang 2000-2010,

Kawasan Kota Lama ditetapkan sebagai kawasan konservasi 

budaya dengan mengakomodasi fungsi-fungsi perkantoran, 

perdagangan jasa serta fungsi budaya. Dari sisi 

manajemen perkotaan, lokasi di tengah kota dan landmark

kota, kawasan Kota Lama sangat potensial untuk 

diwujudkan sebagai historic disric yang akan 

menghidupkan aktifitas pariwisata sekaligus menumbuhkan 

nilai tambah kawasan sebagai ”Tourism District”.

1. Peranan Citra Kawasan Historis dalam Kebudayaan 

Perkotaan

Suatu kawasan historis bercitra budaya khas 

(sebagaimana Kota Lama sebagai suatu kawasan yang 

memiliki bangunan kuno berarsitektur kolonial 

yang beberapa di antaranya adalah merupakan 

bangunan bersejarah) merupakan prioritas utama 

preservasi baik kawasan maupun bangunannya, 

karena disamping merupakan bagian dari masa lalu 

dan kebudayaan kota, juga merupakan potensi 

pariwisata serta aset kota (bangunan dan 

infrastruktur) yang tak ternilai.

Suatu kawasan historis memiliki citra yang khas 

karena biasanya memenuhi kriteria preservasi 

suatu kawasan yang meliputi :

1) estetika

2) tipologi

3) kejamakan

4) peranan 

sejarah

5) pendukung kawasan di 

sekitarnya 

6) keistimewaannya
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Sedangkan citra kawasan historis dalam 

perkembangan perkotaan di Indonesia dewasa ini 

dapat digambarkan antara lain sebagai berikut :

a. Tata letak / komposisi / gaya /

ketinggian / elemen / bahan serta warna

bangunan dan landscape perkotaan yang kacau.

b. Jalan yang tidak manusiawi / anti 

pedestrian environment.

c. Ruang terbuka yang kehilangan format, 

communication content/lost space/ junk space.

d. Arsitektur Kota Lama yang semakin 

figurative /anti space.

e. Pembangunan baru yang tidak kontekstual.

f. Penghancuran bangunan kuno untuk 

digantikan bangunan baru yang tidak 

kontekstual.

g. Pemanfaatan ruang perkotaan dan antar 

bangunan yang tidak compartible dengan citra 

kawasan budaya.

h. Ditinggalkannya ruang terbuka yang semula 

merupakan ruang komunal baik formal maupun 

informal.

i. Munculnya lokasi-lokasi kumuh dalam 

Kawasan Kota Lama yang mengakibatkan 

terbengkalainya potensi-potensi rancang kota 

yang ada.

Fenomena di atas banyak terjadi dan berpengaruh 

besar pada kawasan-kawasan strategi kota yang 

mempunyai tingkat perubahan dan penanaman modal 

tinggi serta adanya kemampuan mendukung diri 

sendiri, bahkan kemampuan mempengaruhi 

lingkungannya. Sebagian besar Kawasan Kota Lama 

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

tidak ada “growth management” (kota tidak mampu 

berkompetisi dengan kota-kota lain), income 

kawasan mulai menurun bersamaan dengan menurunnya 

kegiatan bisnis, sehingga kawasan tidak mampu 

menyediakan dana untuk upaya 

perawatan/maintenance dan berbagai masalah lain.

2. Peranan Urban Design Kota Lama

Dalam kaitannya dengan sejarah, keunikan urban 

design Kota Lama dalam kaitannya dengan potensi 

dan masalah yang ada perlu diadakan studi khusus 

bagi kawasan tersebut dan sekitarnya melalui 

beberapa tahapan kegiatan. Kecenderungan dalam 

perencanaan kota adalah penggunaan ulang 

bangunan-bangunan tua dengan beberapa penyesuaian 

dan konservasi pada kawasan-kawasan tertentu. 

Penggunaan kembali dan konservasi tidak lagi 

terbatas pada pelestarian sejarah, namun juga 

mencakup pembuatan desain baru dan pemugaran  

bangunan dan lingkungan untuk memenuhi tuntutan 

dan kebutuhan baru dan bila memungkinkan akan 

dilakukan revitalisasi kawasan dengan 

mereplikasikan antara kondisi kawasan di masa 

lampau dengan tuntutan masa kini, bila dapat 

dilakukan dengan mereview kembali studi-studi 

yang lama untuk direplikasi dalam masa sekarang.

1.3.2.1. Kendala Pengembangan Kota Lama Semarang

Kegiatan revitalisasi kawasan Kota Lama memang saat 

ini belum dapat dirasakan secara maksimal dikarenakan 

oleh:

1. Sejarah panjang bangunan-bangunan di kawasan 

Kota Lama Semarang sejalan pula dengan sejarah 

kepemilikan yang berpindah-pindah. Riwayat 
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kepemilikan yang demikian panjang ternyata 

menimbulkan masalah adanya status kepemilikan yang 

tak jelas terutama untuk milik pribadi, sedangkan 

bangunan milik pemerintah lebih jelas 

keteraturannya. Sebagai akibatnya banyak bangunan-

bangunan tersebut berada dalam keadaan status quo. 

Hal ini menghambat usaha untuk merehabilitasi 

bangunan-bangunan tersebut serta berakibat bangunan 

tersebut akan berangsur lapuk dimakan usia.

2. Digunakannya bangunan tua sebagai penyimpanan  

barang serta sarang walet oleh para pemiliknya, 

menyebabkan kawasan tersebut menjadi kawasan yang 

tidak dinamis dan kurang memberikan pengaruh 

sebagai penggerak roda perekonomian di kawasan 

sekitarnya.

3. Persoalan lingkungan juga membutuhkan 

perhatian khusus. Rembesan air laut, banjir air 

pasang (rob) dan jaringan utilitas yang masih belum 

memadai, adalah hal yang membutuhkan proses 

perbaikan secara serius. Persoalan banjir pasang 

ini sering kali digunakan sebagai dalih dalam usaha 

perusakan ataupun penghancuran bangunan tua.

4. Penataan kembali suatu lingkungan yang 

berkaristik Kota Lama agar tercipta suatu 

lingkungan yang asri di satu sisi, dan pada sisi 

lain penciptaan kembali lingkungan agar dapat 

meningkatkan pertumbuhan kegiatan perekonomian 

perkotaan dalam arti yang luas, yang pelaksanaannya 

tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan 

ketentuan yang berlaku di daerah setempat.

a. “Kematian” Kota Lama
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Kematian Kota Lama Semarang merupakan suatu 

proses kemunduran (involusi kota) yang tampak 

melalui gejala perkotaan sebagai berikut :

1) Terjadinya pergeseran pusat-pusat kegiatan dan 

fungsi kawasan dari pusat kota yang lama ke 

pusat kota yang lain, akibat dari manajemen 

pertumbuhan kota yang kurang baik. Keadaan ini 

menimbulkan munculnya lokasi-lokasi kekumuhan di 

dalam kawasan Kota Lama sehingga potensi-potensi 

yang ada dari segi urban design menjadi 

terbengkalai, terjadinya penghancuran bangunan 

kuno dan pembangunan baru / in hill yang tidak 

kontekstual, arsitektur Kota lama yang semakin 

non figurative / anti space, ruang terbuka yang 

kehilangan kualitas komunikasi formal, maupun 

juga pemanfaatan ruang perkotaan dan antar 

bangunan yang tidak compatible dengan citra 

kawasan budaya.

Tabel 1. TATA GUNA TANAH KAWASAN KOTA LAMA

NO ZONA
PENGGUNAAN 

TANAH
LUAS %

1 Pemukiman
Pemukiman 2,64 

Ha
8,45

2
Fasilitas 

Sosial

Kantor Poltabes

Susteran 

Gedangan

Gereja Pasturan

Stasiun KA 

Tawang

7,28 

Ha
23,30
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3 Perdagangan

Pertokoan

Warung

Rumah Makan

Apotik

POM Bensin

7,52 

Ha
24,06

4

Open Space

/ 

Ruang 

Terbuka

Lapangan

Taman

Undevelop Land

3,28 

Ha
10,50

5 Perkantoran
Kantor

Bank

6,08 

Ha
19,46

6 Pergudangan
Gudang 4,25 

Ha
13,60

7 Industri
Industri 0,2 

Ha
0,64

sumber : RTBL Kota Lama Semarang

2) Kepemilikan majemuk dan ketidakmampuan merawat.

3) Business flight, banyak bangunan kuno yang 

difungsikan sebagai gudang padahal bangunan 

tersebut sebenarnya cukup potensial untuk fungsi-

fungsi mixed used yang dapat menghidupkan kawasan.

4) Non mixed used, Kota Lama merupakan kawasan dengan 

aktifitas perekonomian berupa perkantoran dan 

perdagangan / pergudangan saja sehingga

mengakibatkan kematian kawasan di malam hari.

5) Pindahnya kegiatan bisnis dari Kawasan Kota Lama ke 

Kawasan Simpang Lima. Hal ini menyebabkan 

beralihnya fungsi tata guna lahan dan tata ruang 

kawasan. Kota Lama yang semula merupakan kawasan 

strategis berangsur-angsur mengalami pergeseran 

fungsi yang menyebabkan kemundurannya. Warisan 

kekotaan yang sebenarnya sangat potensial 

dikembangkan untuk fungsi-fungsi perekonomian dan 

campuran, terkadang hanya difungsikan sebagai 

pergudangan, bangunan-bangunan menempati kawasan 
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strategis justru dibongkar untuk kegiatan ekonomi 

lain.

b. Kekacauan Urban Design Pada Pertumbuhan Kota Lama

Kekacauan urban design pada pertumbuhan Kota Lama 

bertitik tolak dari proses kematian kawasan yang 

selanjutnya ditandai dengan ketidakteraturan 

bangunan, kesemrawutan, dan kekumuhan lingkungan yang 

bahkan tidak jarang berkembang menjadi kerawanan 

sosial. Kemunduran kegiatan Kota Lama pada gilirannya 

berpengaruh pada kondisi bangunan yang mengalami 

pelapukan akibat terbatasnya perawatan.

Dari segi urban design, kondisi kawasan Kota Lama 

saat ini adalah:

1) Hilangnya elemen-elemen urban design, antara lain 

:

 artefak yang rusak

 kekacauan urban fabric

 fasade dan komposisi yang kacau

2) Space use kawasan dengan pembagian zoning yang 

kurang jelas.

3) Aktifitas yang tidak memungkinkan kawasan “hidup” 

24 jam sehari, bahkan sebagian besar kawasan

telah mengalami suasana “mati”.

1.3.2. 3.   Gagasan Pengembangan Kota Lama

Kawasan Kota Lama yang dikenal sebagai ”Little 

Netherland” menyimpan sejarah perjalanan panjang dari 

Kota Semarang. Konsep pengembangan kawasan Kota Lama 

dalam bentuk ”Revitalisasi Kota Lama sebagai Kawasan 

Wisata” bersifat memadukan antara upaya-upaya 

konservasi dengan upaya pengembangan kehidupan kawasan 

Kota Lama sebagai bagian dari sistem perkotaan. Tujuan 

dari revitalisasi adalah untuk memperkuat image
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kawasan, serta pengembangannya sebagai aset wisata dan 

budaya sekaligus mengembangkan nilai ekonomi bagi 

kawasan tersebut. Upaya merevitalisasi kawasan Kota 

Lama Semarang selain dimaksudkan untuk mengantisipasi 

lebih dini tuntutan perkembangan Kota Semarang juga 

dimaksudkan untuk melestarikan bagi kepentingan 

sejarah dan untuk menambah daya tarik kota sebagai 

tujuan wisata. Penetapan Kota Lama Semarang sebagai 

daerah obyek wisata sejarah budaya adalah sangat 

tepat.

1.3.2. 4.   Visi dan Misi Penataan Ruang Kota Semarang

a. V i s i

Mewujudkan tata ruang Kota Semarang yang dapat 

mewadahi berkembangnya kualitas kehidupan masyarakat 

dan lingkungan yang bertumpu kepada pengembangan 

ekonomi melalui potensi, letak geografis kota 

sebagai simpul nasional dan regional, lingkungan 

hidup yang bercirikan perbukitan dan pantai serta 

pengembangan sosial budaya melalui pemanfaatan 

potensi warisan sejarah perkembangan ruang kota.

b. M i s i

1) Menciptakan kondisi ruang kota yang mampu 

memanfaatkan dan mengembangkan potensinya simpul 

perkembangan nasional dan regional, dalam 

mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya 

saing global.

2) Menciptakan kondisi ruang kota yang mampu 

menciptakan keterikatan dan pengembangan timbal 

balik dengan daerah metropolitannya (KEDUNGSEPUR).

3) Mengembangkan ruang kota yang memacu 

perkembangan potensi pusat perkembangan regional 

segitiga Semarang, Solo, dan Yogyakarta 

(JOGLOSEMAR).
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4) Mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan 

lindung dan budidaya untuk mencapai pembangunan 

yang berkelanjutan.  

5) Pemanfaatan ruang kota yang memberikan potensi 

bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi 

kerakyatan.

6) Mengembangkan karateristik dan potensi ruang 

kota sesuai dengan kondisi fisik geografis yang 

berciri perbukitan kota atas, dengan hutan dan 

pertanian serta kawasan kota bawah dengan 

pengembangan garis pantai.

7) Memelihara dan merevitalisasi semua potensi 

kesejarahan ruang kota yang mampu menciptakan 

kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang 

berkualitas.

1.3.2.5.     Visi dan Misi Penataan Bangunan dan Lingkungan 

Kota Lama

a. Visi

Mewujudkan Kawasan Kota Lama sebagai kawasan 

historis yang dinamis dan hidup untuk kegiatan 

sosial, ekonomi, dan budaya.

b. Misi

1) Melestarikan aset-aset historis budaya, baik 

berupa bangunan kuno bersejarah maupun bentuk 

elemen kota.

2) Merevitalisasi Kawasan Kota Lama untuk 

mengoptimalkan fungsi bangunan dan kawasan.

1.3.2.6.    Rencana Pelestarian (Action Plan) Kota Lama 

Semarang

Didasarkan pada prinsip untuk mengembalikan atau 

menghidupkan kembali suatu potensi awal yang sudah 
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mati atau tidak berfungsi agar menjadi hidup maka 

perlu adanya action plan :

Tabel 2. Action Plan Kota Lama Semarang

NO RENCANA PROGRAM

1.
Mengembangkan 

tingkat hunian

 Memfungsikan kembali bangunan-

bangunan kuno yang pernah 

menjadi atau berpotensi untuk 

permukiman.

 Membangunan fasilitas perumahan 

dari bangunan yang  di 

demolisasi dengan desain baru 

yang kontekstual.

2.

Mengembangkan 

kehidupan 

kultural

 Fungsi utama bangunan kuno 

kolonial sebagai ungkapan 

sejarah.

 Mengembangkan museum tentang 

Kota Lama.

 Penentuan tetenger kota 

(landmark), sub kawasan 

(distrik), dan simpul aktifitas 

(nodes) kawasan pengembangan 

budaya Semarang dengan rute 

yang telah ditentukan.

 Mendukung kegiatan-kegiatan 

yang menghidupkan kesenian 

rakyat.

 Menghidupkan hasil budaya, 

kerajinan, dan makanan khas.

3.

Pelestarian 

bangunan 

bersejarah

 Penanganan bangunan melalui 

penentuan peringkatnya.

 Mengidentifikasi landmark

kawasan

 Pengembangan wisata arsitektur

4. Menciptakan  Penghidupan perdagangan kecil 
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kesempatan 

pertumbuhan 

usaha dan 

mendorong 

dunia 

investasi

dan menengah

 Pengembangan atraksi wisata 

 Bangunan baru untuk supermarket

 Menghidupkan kembali 

perdagangan 24 jam.

 Meningkatkan pariwisata melalui 

paket-paket budaya dan tepian 

sungai (river fort) dan wisata 

heritage.

 Pengembangan kegiatan festifal 

karnaval, dan promosi kesenian

5.

Memperkuat 

kemampuan 

ekonomi 

pemerintah 

kota

 Pengembangan wisata

 Kegiatan perdagangan eceran 

formal dan informal

 Pengembangan area perdagangan

6.

Melindungi 

Dan 

menciptakan 

lingkungan 

pedestrian

 Perencanaan ruang terbuka yang 

nyaman berupa plasa bangunan 

komersial

 Lorong Kota (urban koridor)

 Lingkungan pedestrian dengan 

pertokoan dan perdagangan 

eceran

 Perabot jalan (street 

furniture) bergaya kolonial

 tumbuh-tumbuhan sebagai 

pelindung dan pengarah

 Kali Semarang untuk wisata air 

dan pemandangan

7.

Membentuk 

institusi 

pengelola 

Kawasan Kota 

Lama

Pengelolaan meliputi :

 Pemeliharaan

 pemasaran

 wisata 

 insentif dan disinsentif

sumber : Dinas Pariwisata Kota Semarang
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1.3.2.7.Strategi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota Lama 

Semarang

a. Pengembangan segmen dan tema kawasan.

b. Pengembangan pusat aktifitas baru yang 

diprioritaskan pada Kawasan Gereja Blendug, 

Stasiun Tawang, dan Kali Semarang.

c. Pemanfaatan ruang pola campuran dengan fungsi 

utama yang sesuai tema dan segmen.

d. Memanfaatkan koridor jalan sebagai mall 

pedestrian.

e. Mendukung program konservasi dan revitalisasi 

melalui penyediaan aspek legal dan institusi.

1.3.2.8.Aspek Hukum

Adapun dasar hukum yang dipakai sebagai acuan adalah 

:

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

daerah-daerah kota besar dalam lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan 

DIY. Peraturan Pemerintah No. 16 Th. 1976 tentang 

Perluasan Kota Daerah Tingkat II Semarang.  

Peraturan Pemerintah No. 50 Th. 1992 tentang 

pembentukan kecamatan di wilayah kabupaten-

kabupaten Daerah Tingkat II Purbolinggo, Cilacap, 

Wonogiri, Jepara, Kendal serta penataan Kecamatan 

di Wilayah Kota Daerah Tingkat II Semarang dalam 

Wilayah Propinsi Daerah Tingat I Jawa Tengah.

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

Dasar Pokok-Pokok Agraria.

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

Pemerintahan Daerah.

d. Undang-Undang No. 13 Th. 1980 tentang Jalan.
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e. Undang-Undang No. 23 Th. 1997 tentang Perumahan 

dan Permukiman.

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

Ruang.

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

Budaya.

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

Daerah.

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

Keuangan.

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

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

Budaya.

l. Peraturan Pemerintah No. 14 Th. 1987 tentang 

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang 

Pekerjaan Umum Kepada Daerah.

m. Peraturan Pemerintah No. 6 Th. 1988 tentang 

Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

n. Peraturan Pemerintah No. 10 Th. 1993 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Th. 1992.

o. Peraturan Pemerintah No. 45 Th. 1992 tentang 

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat 

pada Daerah Tingkat II.

p. Peraturan Pemerintah No. 15 Th. 1993 tentang

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.

q. Keputusan Presiden No. 55 Th. 1993 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksana Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum.

r. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 

640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang.

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Th. 1987 

tentang Pedoman Penyusun Rencana Kota.
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t. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Th. 1988 

tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah 

Perkotaan.

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

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Kota.

v. Peraturan Daerah Kota Daerah Tingkat II Semarang 

No. 5 Th. 1981 tentang Rencana Kota Semarang 

tahun 1975 sampai 2000 (Rencana Induk Kota 

Semarang) jo. Peraturan Daerah Kota Daerah 

Tingkat II Semarang No. 2 Th. 1990 tentang 

perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Daerah 

Tingkat II Semarang No. 5 Th. 1981 tentang 

Rencana Kota Semarang Th. 1975 sampai tahun 2000 

(Rencana Induk Kota Semarang).

w. Peraturan Daerah Kota Daerah Tingkat II Semarang 

No. 9 Th. 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan 

Daerah Kota Daerah Tingkat II Semarang.

x. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang 

No. 1 Th. 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Th. 1995 -

2000.

I.4.   Rumusan Masalah

a. Mengembalikan citra dan karakter Kawasan Kota Lama 

sebagai landmark Kota Semarang juga sebagai aset

pariwisata utama yang memiliki nilai historis yang 

tinggi.
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b. Menentukan arah perencanaan dan perancangan Kawasan 

Marabunta sebagai wadah pariwisata lokal Kota 

Semarang.

c. Menghidupkan kembali suasana Kota Lama dengan tetap 

mempertahankan karakter kawasan sebagai landmark kota 

Semarang.

I.5.  Tujuan

Menentukan arah konsep perencanaan dan perancangan 

kawasan wisata di Kawasan Marabunta Kota Lama Semarang 

dengan penataan fasilitas wisata, layout taman, dan 

fasilitas penunjang lain sehingga diharapkan dapat 

memiliki daya tarik sebagai kawasan wisata bersejarah.

I.6.  Sasaran

a. Pengembangan kawasan Kota Lama yang bersejarah dan 

mempunyai keunikan arsitektur khusus agar dapat 

menjadi basic untuk kegiatan revitalisasi (sebagai 

program jangka panjang), dengan jalan mengadakan 

perubahan atau pengolahan urban design di kawasan 

tersebut.

b. Menghidupkan kembali aktifitas kawasan yang mati 

melalui revitalisasi kawasan dengan penerapan urban 

design yang tepat agar dapat berfungsi sesuai 

tuntutan zaman dan memberikan dampak positif bagi 

perkembangan kota, disamping itu juga menunjang 

kegiatan pariwisata di kawasan perencanaan yang 

mempunyai nilai sejarah dan arsitektur yang tinggi.

c. Dari segi budaya, tertatanya kembali kawasan Kota 

Lama ini diharapkan dapat menumbuhkan relasi yang 

ideal antara berbagai kawasan dan ikatan serta 

jaringan historis dari berbagai generasi. Di samping 

itu Kawasan Kota Lama diharapkan akan mampu menjadi 

salah satu landmark bersejarah dengan segala 

keunikannya.
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d. Menerapkan konservasi lingkungan dan bangunan kuno 

sebagai dasar perencanaan. Melalui urban design ini 

juga dimaksudkan untuk menggali khasanah kuno yang 

dimiliki Kota Semarang dan mengungkapkan seberapa 

jauh suatu bangunan kuno layak untuk dilestarikan 

sesuai dengan UU Cagar Budaya No. 5 tahun 1992, maka 

semakin pentinglah upaya pelestarian bangunan kuno 

dan bersejarah yang merupakan salah satu aspek 

penting dalam pengembangan  urban design Kota Lama 

sebagai kawasan ”Little Nederland” yang memiliki 

bangunan-bangunan kuno berarsitektur spesifik.

e. Menerapkan Perda No.17 Th.1998 tentang Pola Dasar 

Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah, khususnya 

dalam rangka penjabaran strategi wawasan identitas 

melalui jalur arsitektur.

I.7.    Metode Pengumpulan Data dan Pembahasan

Pembahasan dilakukan melalui pendekatan studi yang 

diawali dengan input berupa pemahaman mengenai kondisi 

kawasan perencanaan melalui data-data yang ada, 

mengkompilasikannya, kemudian dilanjutkan dengan membuat 

analisa-analisa terhadap data-data dan permasalahan yang 

ada untuk menentukan Konsep Perencanaan dan Perancangan 

Kawasan wisata Marabunta Kota Lama Semarang.

I.7.1. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan mulai tahap pemilihan 

judul sampai proses pembahasan selesai. Literatur 

yang dipakai adalah literatur mengenai perkotaan,

ruang publik, seni taman dan bidang lain yang 

relevan. Masalah yang berhubungan dengan tata kota 

dapat ditemukan pada referensi perkotaan. Sedangkan 

yang berhubungan dengan unsur-unsur dan elemen-

elemen pembentuk serta pendukung suatu kota bisa 
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ditemukan pada referensi ruang publik dan seni 

taman. Diperlukan juga literatur mengenai 

kependudukan karena pada dasarnya perkembangan kota 

sangat didukung oleh keberadaan penduduk atau 

masyarakat setempat sebagai pengguna atau penghuni 

Kawasan Kota Lama Semarang.

b. Pengamatan dan Survey Lapangan

Kunjungan ini berupa survey lapangan yang dilakukan 

untuk mengetahui lebih dekat dengan kenyataan yang

terdapat di kawasan perencanaan. Survey dilakukan 

terutama pada objek utama kawasan ini yaitu Kawasan 

Marabunta dan sekitarnya. Survey juga dilakukan ke 

pihak instansi-instansi terkait dan semua pihak 

yang secara langsung berhubungan dengan keberadaan 

kawasan tersebut. Survey ini bisa dilakukan setiap 

waktu sehingga bisa diketahui lebih pasti kenyataan 

yang ada di lapangan dan bisa mulai memahami nilai 

yang ada di kawasan tersebut baik yang tampak 

maupun yang hanya tersirat. Dengan survey lapangan 

diharapkan data yang diperoleh bisa lebih tepat dan 

akan lebih mudah dalam pembahasannya yang dikaitkan 

dengan hasil studi literatur yang telah ada.

c. Wawancara

Wawancara juga dimaksudkan untuk lebih mengenal 

lebih dekat kondisi kawasan tersebut. Dengan 

demikian bisa diketahui masalah dan persoalan yang 

lebih ke realita serta banyak hal yang merupakan 

bagian dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. 

Merupakan suatu hal yang lebih mudah dipahami 

ketika semua lebih kita kenal sebelumnya. Untuk itu 

wawancara dalam hal ini ditujukan untuk lebih 

mengenal dan memahami potensi serta kelemahan apa 

saja yang ada di Kawasan Marabunta Kawasan Kota 



                 
             Kawasan Wisata Marabunta – Kota Lama Semarang

I-20

Lama khususnya Kawasan Marabunta sehingga akan 

dengan mudah menentukan arah perencanaan kawasan.

I.7.2.   Metode Pembahasan

Pembahasan dilakukan dengan menganalisa data yang 

telah diperoleh baik itu berdasarkan studi literatur, 

survey lapangan maupun wawancara, kemudian semua data 

dibahas dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dan 

konsep serta teori yang sudah diperoleh dari literatur 

yang telah dipelajari. Selanjutnya dilakukan sintesa 

untuk mendapatkan kesimpulan dasar dalam penyusunan 

konsep perencanaan dan perancangan Kawasan Wisata 

Marabunta Kota Lama Semarang dengan penataan lansekap 

serta penataan layout taman dan fasilitas-fasilitas 

penunjang taman sehingga memiliki daya tarik sebagai 

taman kota dan tempat rekreasi. Selain itu juga untuk 

menciptakan suatu fasilitas wisata yang mendukung 

keberadaan Kota Lama dan memperkuat citra kawasan Kota 

Lama sebagai landmark Kota Semarang. 

Pembahasan dilakukan dengan tidak merugikan semua 

pihak, sehingga hubungan antara semua pengguna kawasan 

tersebut bisa saling menguntungkan dan tidak saling 

mengganggu.

I.8. Sistematika Penulisan

Tahap I : Pendahuluan

Mengungkapkan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, lingkup pembahasan, metode pengumpulan 

data dan pembahasan serta sistematika penulisan

konsep Perencanaan dan Perancangan Penataan 

Kawasan Wisata Marabunta Kota Lama Semarang.

Tahap II : Tinjauan Teori

Mengungkapkan tinjauan teori tentang ruang 

terbuka dengan landmark kawasan sehingga bisa 

menciptakan daya tarik tersendiri terhadap 
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kawasan tersebut dan memiliki karakter yang 

khas tanpa mengabaikan kondisi dan potensi 

kawasan itu sendiri, yang memperkuat proses 

penyusunan konsep Perencanaan dan Perancangan 

Kawasan Wisata Marabunta Kota Lama Semarang.

Tahap III :   Tinjauan Kawasan

Mengungkapkan tentang kondisi dan lokasi Kota 

Semarang, Kawasan Kota Lama dan Kawasan Wisata 

Marabunta secara khusus.

Tahap IV :   Pendekatan Perencanaan dan Perancangan

Menetapkan dasar-dasar permasalahan perencanaan 

dan perancangan (analisa) sebagai langkah 

pendekatan konsep 

Perencanaan dan Perancangan Kawasan Wisata 

Marabunta Kota Lama Semarang.

Tahap V : Konsep Perencanaan dan Perancangan

Berisi tentang konteks pedoman perencanaan dan 

perancangan, selanjutnya digunakan sebagai 

pedoman menuju tansformasi desain.

I.9 Pola Pikir

Pola pikir dibuat sebagai kerangka penulisan konsep 

Perencanaan dan Perancangan Kawasan Wisata Marabunta 

Kawasan Kota Lama Semarang.
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TINJAUAN TEORI

II.1. Teori Ruang Terbuka

1. Pengertian dan Batasan

Ruang terbuka pada dasarnya merupakan suatu wadah 

yang dapat menampung kegiatan atau aktifitas 

tertentu dari warga lingkungan tersebut baik secara 

individual maupun kelompok.

Menurut sifatnya ruang terbuka dapat dibagi dua 

yaitu :

a. Ruang umum tertutup, yaitu ruang umum yang 

terdapat di dalam suatu bangunan.

b. Ruang umum terbuka, yaitu ruang umum yang 

terdapat di luar bangunan. Pengertian  dan 

batasan pola ruang umum terbuka antara lain :

1) bentuk dasar ruang terbuka berada di luar 

bangunan

2) dapat digunakan oleh publik (setiap 

orang)

3) menampung berbagai jenis kegiatan 

Contoh ruang terbuka : jalan, pedestrian, taman, 

plaza, lapangan olahraga.

2. Ruang Terbuka dalam Lingkungan Hidup

Menurut Ian C. Launt, ruang-ruang terbuka dalam 

lingkungan hidup (lingkungan alam dan manusia)

dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Ruang terbuka sebagai sumber produksi seperti

: pertanian, perkebunan, peternakan, dll.

b. Ruang terbuka sebagai perlindungan terhadap 

kekayaan alam dan manusia seperti : cagar alam 

berupa hutan, kehidupan laut, dll.
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c. Ruang terbuka untuk kesehatan, kesejahteraan, 

dan kenyamanan, seperti : taman rekreasi, 

taman lingkungan dan taman kota, dll.

3. Ruang Terbuka Ditinjau dari Kegiatannya

a. Ruang terbuka aktif, adalah ruang terbuka yang 

mengandung unsur-unsur kegiatan di dalamnya,

antara lain : bermain, berolahraga, 

komunikasi, dll.

b. Ruang terbuka pasif, adalah ruang terbuka yang 

di dalamnya tidak mengandung unsur kegiatan 

manusia, antara lain berupa penghijauan/taman 

sebagai sumber pengudaraan lingkungan, dll.

4. Fungsi Ruang Terbuka

Fungsi ruang terbuka antara lain :

a. tempat bermain dan berolahraga

b. tempat santai

c. tempat komunikasi sosial

d. tempat peralihan, tempat menunggu

e. Sebagai ruang terbuka untuk mendapatkan udara 

segar dari lingkungan sekitar.

f. Sebagai sarana penghubung antara suatu tempat 

dengan tempat lain.

g. Sebagai pembatas/jarak diantara massa 

bangunan.

Perencanaan ruang terbuka pada dasarnya adalah 

menciptakan atau mengolah ruang terbuka yang 

mempunyai daya tarik dan efisiensi untuk kegiatan 

umum pada lokasi yang strategis atau dekat dengan 

pusat-pusat kota sehingga mempunyai kemudahan 

pencapaian atau aksesibilitas yang baik terutama 

bagi pejalan kaki. 
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Untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna, 

ruang terbuka perlu dilengkapi dengan fasilitas-

fasilitas, antara meliputi :

a. Setiap 20 m2 dari luas area perlu disediakan 

tempat duduk, minimal yang berukuran panjang 

satu meter.

b. Setiap kelompok tempat duduk harus disediakan 

tempat sampah dengan kapasitas 0,3 m3.

c. Ruang terbuka perlu dilengkapi dengan unsur-

unsur pelengkap taman yang meliputi meja taman 

dan penerangan yang cukup pada malam hari.

d. Minimal 20% dari ruang terbuka harus diberi 

tanaman dengan pengaturan jenis tata hijau 

sesusai dengan peruntukannya sehingga bisa 

menimbulkan kesan visual yang baik, nyaman, 

dan aman.

Dalam hal ini ruang terbuka yang dimaksud adalah 

ruang umum terbuka aktif, yaitu ruang umum di luar 

bangunan yang dapat digunakan oleh publik (setiap 

orang) dan memberi kesempatan untuk terjadinya 

bermacam-macam kegiatan serta untuk memberikan 

kenyamanan bagi para pengunjungnya.

II.2. Teori Urban Design

II.2.1. Public Domain

Makna dan tujuan akhir dari urban design adalah 

menciptakan dunia public atau The Public Domain yang 

berkualitas buat kemanusiaan. Dalam konteks urban 

design, public domain menjadi ruang publik atau ruang 

milik rakyat. Dunia ruang publik mencakup dua aspek :

1) Ruang publik sebagai konstruksi formal dan fisik.

2) Ruang publik sebagai institusi publik yang 

terbangun dari konstruksi ekonomi dan politik.
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Menurut Hannah Arendt, public par Excellence adalah 

dunia politikal, oleh karena dunia publik adalah dunia 

yang digunakan bersama (Common Shared World) dimana 

warga masyarakat bertemu dan menggunakan ruang kota pada 

teritorial tertentu dalam sebuah suasana kebebasan 

(freedom) dan kesamaan derajat (equality). Di dalam 

ruang publik, berlangsung berbagai mode asosiasi dan 

forum opini publik. Ruang publik pada dasarnya adalah 

ruang (room) bagi representasi kepentingan masyarakat.

Dalam core area (kawasan inti) terdapat beberapa 

open space bersifat public domain, yaitu ruang terbuka 

uang mewadahi kegiatan-kegiatan publik dan mereduksi 

batas-batas pemisah privasi antar pemakai ruang. Pemakai 

ruang ini bersifat umum dan tidak terbatasi oleh strata 

maupun kelompok tertentu. Karena sifat tersebut, 

perwujudan di core area open space bersifat public 

domain, antara lain yang terdapat pada simpul jalan 

maupun pada tempat yang bersinggungan/berpotongan dengan 

jalur pergerakan.

Public domain di Kawasan Kota Lama antara lain :

a. Taman Paradeplein, bersinggungan dengan Jl. 

Letjend. Soeprapto, memiliki bentuk persegi, dahulu 

merupakan lapangan terbuka, sekarang ditata menjadi 

bentuk taman artifisial dengan beberapa pohon 

besar.

b. Taman di samping Gereja Blendug bersinggungan 

dengan Jl. Letjend. Soeprapto.

c. Taman / open space PT Asuransi Jiwasraya 

bersinggungan dengan Jl. Letjend. Soeprapto, 

memiliki bentuk persegi. Dua sisinya dibatasi 

dengan bangunan PT. Jiwasraya, sedangkan dua sisi 

yang lain dibatasi oleh Jl. Letjend. Soeprapto.
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d. Lapangan depan stasiun Tawang memiliki bentuk 

trapesium, merupakan simpul beberapa jalan antara 

lain : Jl. Tawang, Jl. Cendrawasih, Jl. Nuri, Jl. 

Merak.

1. Ruang Terbuka Berdasar Bentukan Ruang

Berdasarkan fungsi dan pengelolaan, ruang terbuka kota 

adalah ruang kepemilikan umum. Yang dimaksud dengan 

ruang terbuka umum ini adalah Taman Srigunting 

(Paradeplein), Kolam Tawang, Kali Semarang, Ruang 

Terbuka Puskopad Jl. Mpu Tantular, Ruang Terbuka Jl. 

Garuda, Taman Jurnatan serta jalan-jalan umum milik 

negara.

2. Kegiatan yang dapat diwadahi di ruang terbuka tersebut 

antara lain festifal, pasar terbuka, kegiatan umum, 

budaya, rekreasi, agama dan kegiatan lainnya yang dapat 

mendukung citra kawasan sebagai kawasan historis budaya, 

kontekstual serta menyesuaikan dengan dimensi dan 

tipologi ruang terbuka kota yang ada. Untuk itu, apabila 

ruang terbuka umum tersebut sedang digunakan untuk 

kegiatan-kegiatan tertentu maka akses yang ada dapat 

dibatasi atau ditutup sementara untuk kepentingan 

kegiatan khusus tersebut. Untuk menunjang kenyamanannya, 

ruang terbuka umum harus dilengkapi dengan lansekap, 

perabot jalan, dan penandaan.

Ruang terbuka kota di Kawasan Kota Lama merupakan 

bagian dari sejarah kawasan dan memiliki beberapa 

karateristik khas kolonial yang dibentuk bersama dengan 

konfigurasi massa yang mengelilinginya. 

Saat ini beberapa diantaranya telah terdemolisi 

sehingga jumlah ruang terbuka yang ada menjadi sangat 

terbatas, oleh karena itu ruang terbuka yang masih 

tersisa harus dilestarikan dengan ketentuan sebagai 

berikut :
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a. Keberadaan (lokasi) ruang kota tersebut tidak 

boleh berubah.

b. Luasan yang ada tidak boleh berkurang.

c. Bentuk ruang kota tidak boleh berubah.

d. Ruang terbuka tidak boleh dibatasi dengan pagar

e. Pengembangan ruang terbuka baru, hendaknya tetap 

kontekstual, berkualitas dan figuratif terhadap 

lingkungannya.

f. Peil ruang terbuka harus datar.

II.2.2. Structure Of Space (The Figure Of Space)

Kota Lama dapat dikategorikan dalam teori urban 

design yang disebut sebagai structure of space. Teori 

ini menyatakan bahwa konsepsi urban design dari sistem 

pola struktur ruang dasarnya adalah penciptaan jalan 

(street) dan ruang terbuka (open space) seolah-olah 

hasil dari cungkilan (carving out) dari sebuah massa 

yang sebelumnya solid. 

Proses pertumbuhan kota semacam ini tentu saja 

diawali dengan pembangunan beberapa bangunan. Namun pada 

evolusi selanjutnya yang menjadi semakin kompleks 

sebagai akibat logis dari tradisi yang masih homogen, 

aglomerasi ekonomi, kohesi sosial dan keamanan 

pertumbuhan in fill sehingga kota menjadi semakin kompak 

dan teratur. Namun demikian, proses in fill dimana 

modern cenderung merusak struktur ruang yang ada. 

Makna dan tujuan akhir dari rancang kota adalah 

menciptakan ruang terbuka kota yang berkualitas bagi 

kemanusiaan. Ruang terbuka kota tercipta karena adanya 

konfigurasi bangunan yang melingkupinya. Ruang terbuka 

kota yang berada di luar lingkup bangunan, sehingga 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk 

berinteraksi sosial.
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Penyediaan ruang terbuka kota dimaksudkan sebagai 

berikut :

1) mendukung aktifitas kawasan

2) menyediakan area untuk kegiatan sosial ,maupun 

kegiatan rekreatif.

3) generator kegiatan kawasan

4) keseimbangan pola solid-void pada kawasan

5) memperkaya tema kawasan

II.2.3. Figure Ground Plan

Figure ground plan adalah suatu peta “black and 

white” yang memperlihatkan dan menjelaskan suatu 

komposisi yang menarik antara solid (black), void 

(white) serta internal void (white) di dalam suatu urban 

design.

Solid adalah suatu elemen (umumnya bangunan) yang 

merupakan unsur massif yang memilki nilai fungsi sebagai 

wadah aktifitas manusia, serta memberikan suatu 

kehadiran massa dan volume objek pada jalan dan tapak. 

Void adalah ruang terbuka dalam lingkup suatu 

kawasan perkotaan. Elemen void ini dibedakan menjadi 2 

yaitu :

1) Internal void

Adalah ruang terbuka dalam lingkup suatu bangunan. 

Kualitas internal void ini dapat dipengaruhi oleh 

konfigurasi bangunan serta keunikan dari fasade-

fasade interior bangunan yang melingkupinya. 

Internal void ini merupakan private domain.

2) External void

Adalah ruang terbuka di luar lingkup suatu 

bangunan. Kualitas space yang ditimbulkan 
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dipengaruhi oleh fasade dari bangunan yang 

melingkupinya. 

Melalui figure ground plan dapat diketahui antara 

lain :

 Pola / tipologi kawasan

 Konfigurasi solid dan void yang merupakan 

sifat elemental kawasan.

II.2.4. Visual / Symbolic Connection

Visual Conection adalah hubungan yang terjadi 

karena adanya kesamaan visual antara satu bangunan 

dengan bangunan lain dalam satu kawasan, sehingga 

menimbulkan image tertentu pada kawasan tersebut. Lebih 

mencakup ke nonvisual atau ke hal yang lebih bersifat 

konsepsi dan simbolik, namun dapat memberikan kesan kuat 

antara lain dari kerangka kawasan.

Ditinjau dari sudut pandang The Urban Structure meliputi 

2 bentuk :

1) Sumbu-sumbu /  axis konseptual

2) Hubungan konseptual / simbolik antar elemen kota / 

struktur

Relasi ini bisa ditinjau dari aspek budaya yaitu 

menyangkut bentuk-bentuk dari elemen-elemen bangunan 

yang menunjukkan suatu karakter budaya yang khas dan 

dapat menimbulkan suatu ciri dari suatu kawasan. 

Bangunan kuno yang terdapat di Kota Lama pada 

dasarnya merupakan bangunan dengan arsitektur kolonial 

yang bercirikan Europan Style sehingga menimbulkan image

akan ’Little Netherland’ di Semarang yaitu suatu bagian 

kota yang secara visual sangat berbeda dengan kawasan di 

sekitarnya. Dalam pengaturan suatu land use atau tata 

guna lahan, relasi suatu kawasan memegang suatu peranan 

penting karena menyangkut aspek fungsional dan 

efektifitas. 
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Symbolic connection dari sudut pandang komunikasi 

simbolik dan cultural antropologhi meliputi dimensi :

a. Vitality

Yang mempunyai prinsip-prinsip sustainance, yang 

mempengaruhi sistem fisik, safety yang mengontrol 

perencanaan urban structure (prinsip axis, dsb) dan 

consonance yang memberikan kesesuaian basic 

structure.

b. Fit

Menyangkut pada karateristik pembangkit sistem 

fisikal dari struktur kawasan yang berkaitan dengan 

budaya, norma, dan peraturan yang berlaku. 

c. Typical and Morphologycal Analysis

Merupakan analisa morfologi dan tipologi dari

bangunan dan urban struktur. Morfologi struktur 

merupakan konfigurasi yang terbentuk memberikan 

konotasi tertentu sehingga konfigurasi tersebut 

merupakan basic structuring function yang tidak 

lepas dari perkembangan dan pertumbuhan. 

Upaya revitalisasi kawasan Kota Lama menaruh 

perhatian yang besar pada upaya pengembalian fungsi dan 

sifat ruang terbuka kota ini, sehingga dengan sendirinya 

akan mengikutsertakan upaya perbaikan elemen-elemen yang 

berhubungan dengan ruang tersebut.

Ruang terbuka kota ini dibedakan atas dua kelompok 

besar yaitu ruang jalan yang berbentuk linear dan ruang 

terbuka. Namun secara lebih detail dan terperinci 

berdasarkan bentukan ruang, ruang terbuka kota di 

Kawasan Kota Lama dapat dibedakan atas :

 taman

 jalan 

 jalan setapak

 jalan tembus
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 taman dalam  tepi sungai 

(Bantaran Kali 

Semarang)

II.3. Teori Revitalisasi (Preservasi – Konservasi)

Revitalisasi adalah suatu metoda dari konservasi 

untuk menghidupkan kembali kawasan konservasi dengan 

melihat potensi-potensi yang ada dengan kemungkinan 

memfungsikan baru tanpa meninggalkan jiwa tempat 

(spirit of place).

Revitalisasi kawasan adalah tindakan untuk 

memvitalkan kembali suatu kawasan. Kawasan yang 

direvitalisasi tersebut dalam kondisi :

1. Mati, sehingga perlu tindakan agar menjadi bagian 

kota yang hidup sebagai lahan wadah kegiatan 

sebagaimana yang pernah ada atau kegiatan baru yang 

diadakan.

2. Stagnan, sehingga perlu tindakan agar menjadi 

bagian kota yang lebih hidup, sebagai lahan untuk 

kegiatan yang tadinya kurang semarak menjadi lebih 

semarak dengan tetap mempertahankan kegiatan yang 

ada atau dengan menambahkan kegiatan baru sama 

sekali atau kegiatan lama yang pernah ada atau 

kegiatan kombinasinya.

3. Hidup, tetapi kepemilikannya tidak tepat, sehingga 

perlu tindakan agar menjadi bagian dari kota yang 

lebih berkualitas dan tepat, yang diharapkan dapat 

menjadi katalisator ataupun sebagai pemicu 

(trigger) lebih hidupnya kawasan di sekitarnya dan 

kawasan kota lainnya.

Revitalisasi dalam The Burra Charter for The 

Conversation of Place of Cultural Significance, 1981, 

diartikan sebagai tindakan untuk mengubah tempat agar 
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dapat digunakan untuk fungsi yang lebih sesuai (dengan 

pengertian bahwa bangunan tidak menuntut perubahan 

drastis atau tidak menimbulkan dampak besar) atau 

fungsi yang tidak meninggalkan jiwa tempat (spirit of 

place, juga local genins)nya. (makalah Totok Rusmanto, Ir, 

Meng)

II.3.1. Pengertian Revitalisasi

Pemikiran ini didasari pertimbangan bahwa area 

pelestarian tidak harus menjadi area yang mati. 

Kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya justru perlu 

dikembangkan dan ditingkatkan secara selektif dan bila 

ada bangunan baru maka harus diselaraskan dengan 

bangunan lama yang ada.

II.3.2. Prinsip Revitalisasi

Salah satu upaya revitalisasi yang efektif adalah 

menerapkan pendekatan wisata / tourisasi. Model ini 

akan menciptakan faedah timbal balik antara kawasan dan 

pemakai. Dalam hal ini ada tujuh prinsip untuk 

keseimbangan perkembangan tentang tourisasi dalam 

revitalisasi antara lain :

a. Lingkungan memiliki nilai intrinsic yang lebih 

banyak sebagai aset tourisasi, mengenangkan bagi 

generasi yang akan datang dan waktu yang panjang 

tidak pasti dirugikan diramalkan dengan konsiderasi 

waktu yang relatif pendek.

b. Turis akan dikenal sebagai aktifitas yang dengan 

potensi-potensi untuk masyarakat dan objek wisata. 

Hubungan antara turis dan lingkungan disusun 

sehingga dapat mendukung dalam waktu yang lama, 

turis tidak diperbolehkan untuk merusak sumber.
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c. Aktifitas turis dan perkembangan akan 

mematuhi/menurut skala alam dan karakter tempat 

dimana dia berada.

d. Dalam beberapa lokasi, harmoni harus dicari antara 

kebutuhan, pengunjung, tempat, dan komunitas.

e. Dalam dunia yang dinamis beberapa perubahan tidak 

dapat dihindari dan perubahan sering bermanfaat.

f. Penyesuaian terhadap perubahan tidak akan membebani 

prinsip-prinsip tersebut.

g. Industri tourisme, penguasa daerah dan agen-agen 

pemerintah, semua mempunyai tugas untuk mematuhi 

prinsip-prinsip di atas dan bekerja sama untuk 

mencapai realisasi praktis.      

II.3.3. Motivasi dan Kriteria Revitalisasi

Motivasi dan kriteria yang mendukung usaha revitalisasi 

antara lain :

a. Motivasi untuk membangun kembali peninggalan 

kebudayaan/obyek bersejarah.

b. Motivasi untuk memastikan eksistensi pelestarian 

beberapa kebudayaan, baik yang berkarateristik 

unik dan kaya karateristik.

c. Motivasi untuk menghidupkan beberapa identitas 

dalam beberapa kelompok sosial yang berhubungan 

dengan format peninggalan kebudayaan.

d. Motivasi ekonomi karena beberapa peninggalan 

kebudayaan berhubungan dengan nilai komersial, 

potensinya harus dikembangkan agar menjadi sumber 

pendapatan.

Kriteria-kriteria tersebut harus difokuskan pada 

filosofi, sosiokultural dan sejarah (historikal) yang 

ditandai kelangkaan, kejamakan, tipe/perbedaan dan 

superlatif.

II.3.4. Obyek dan Lingkup Revitalisasi
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Obyek yang direvitalisasi antara lain :

a.Peninggalan kebudayaan (kolonial) yang merupakan 

materi alam berupa peninggalan arsitektur, 

sejarah, dan arkeologi yang merupakan kreatifitas 

manusia dalam kurun waktu tertentu.

b.Peninggalan kebudayaan berupa karya arsitektur 

kuno yang menunjukkan beberapa kejadian atau 

figur-figur yang menyolok dalam sejarah. Oleh 

karena itu lingkup revitalisasi adalah peninggalan 

kebudayaan atau artefak dan lingkup buatan yang 

meliputi bangunan dan space.

II.3.5. Program Revitalisasi

Program revitalisasi mencakup strategi 

revitalisasi yang akan diterapkan pada masing-masing 

obyek yang memiliki potensi-potensi untuk divitalkan 

kembali dalam konteks kawasan. Dari strategi 

revitalisasi tersebut akan menentukan obyek-obyek mana 

yang akan direstorasi/rehabilitasi, rekonstruksi, 

preservasi, adaptasi, maupun obyek-obyek mana yang akan 

ditambah sebagai usaha menghidupkan, memvitalkan serta

mengaktifkan kembali kawasan konservasi Kota Lama 

Semarang sehingga dapat berkembang menjadi aset wisata 

budaya komersial. Untuk itu program revitalisasi 

menjadi dasar atau pijakan dalam menentukan dan membagi 

zoning-zoning dalam kawasan konservasi yang akan 

divitalkan dan menjadi aset budaya.

II.4. Teori Konservasi Preservasi

Secara umum mengenai konservasi pada mulanya 

terbatas pada lingkungan atau memelihara dan menjamin 

tersedianya sumber daya alam (natural resources) untuk 

masa mendatang. Fokus daripada konservasi lingkungan 

binaan muncul setelah disadari bahwa lingkungan binaan 
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lama, akumulasi energi, usaha dan pikiran manusia 

adalah sumber daya yang tidak dapat digantikan dan 

wajib dipelihara. Tujuan utama dari konservasi adalah 

untuk dapat menempatkan aset sejarah menjadi simbol 

yang mampu menjembatani kehidupan masa lalu dengan 

kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang.

II.4.1. Pengertian Konservasi/Preservasi

Konservasi/preservasi adalah segenap proses 

pengelolaan suatu tempat dan bangunan artefak agar 

secara historis makna kultural yang dikandungnya 

terpelihara dengan baik.

II.4.2. Istilah-Istilah dalam Konservasi

(The Burra Charter For The Conservation of Place of Cultural 

Significance, 1981, hlm.2)

a. Preservasi yaitu pelestarian suatu tempat persis 

seperti keadaan aslinya tanpa ada perubahan 

termasuk upaya mencegah kehancuran.

b. Rekonstruksi adalah mengembalikan suatu tempat 

semirip mungkin dengan keadaan seperti semula 

dengan menggunakan bahan baru.

c. Adaptasi atau revitalisasi adalah merubah tempat 

agar dapat digunakan untuk fungsi yang lebih sesuai 

(kegunaan yang tidak menuntut perubahan drastis 

atau yang hanya memerlukan sedikit dampak minimal).

d. Demolisi adalah penghancuran atau perombakan suatu 

tempat mengenai tingkat perubahan yang diakibatkan 

oleh masing-masing kategori kegiatan tersebut.

II.4.3. Motivasi Konservasi di Kota Lama

Upaya konservasi terhadap bangunan dan lingkungan yang 

ada di Kota Lama pada dasarnya menyangkut motivasi-

motivasi sebagai berikut :

1) Motivasi untuk mempertahankan warisan budaya atau 

warisan sejarah bangsa Belanda (kolonial).
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2) Motivasi untuk menjamin terwujudnya variasi dalam 

bangunan perkotaan sebagai tuntutan aspek estetis 

dan variasi budaya masyarakat.

3) Motivasi ekonomis, yang menganggap bahwa bangunan-

bangunan kuno yang dilestarikan tersebut dapat 

ditingkatkan nilainya apabila dipelihara dengan 

baik, sehingga memiliki nilai komersial tinggi 

yang dapat digunakan sebagai modal peningkatan 

lingkungan.

4) Motivasi simbolis, dimana bangunan-bangunan kuno 

berciri kolonial ini merupakan manifestasi fisik 

dari identitas suatu kelompok masyarakat kolonial 

yang pernah menjadi bagian dari Kota Semarang.

II.4.4. Sasaran Konservasi

1) Mengembalikan wajah dari obyek pelestarian.

2) Memanfaatkan peninggalan obyek pelestarian yang 

ada untuk menunjang kehidupan masa kini.

3) Mengarahkan perkembangan masa kini yang 

diselaraskan dengan perencanaan masa lalu yang 

tercermin dalam obyek pelestarian tersebut.

4) Menampilkan sejarah pertumbuhan kota/lingkungan 

dalam wujud fisik tiga dimensi.

II.4.5. Prinsip Konservasi

Dalam proses konservasi ada beberapa prinsip yang 

disarankan ”Burra Charter” yaitu :

1) Konservasi dilandasi atas penghargaan terhadap 

keadaan semula dari suatu tempat. Intervensi fisik 

yang dilakukan atas tempat tersebut harus 

seminimal mungkin supaya tidak mengaburkan bukti 

sejarah yang dimilikinya.
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2) Menangkap kembali makna kultural dari suatu tempat 

dan harus dapat menjamin keamanan dan 

pemeliharaannya di masa mendatang.

3) Konservasi suatu tempat harus dipertimbangkan 

segenap aspek yang berkaitan dengan makna 

kulturalnya, tanpa menekankan pada salah satu 

aspek saja dan mengorbankan aspek yang lain.

4) Suatu bangunan atau suatu hasil karya bersejarah 

harus tetap berada pada lokasi historisnya. 

Pemindahan seluruh atau sebagian dari suatu 

bangunan atau hasil karya tidak diperkenankan 

kecuali bila hal tersebut merupakan satu-satunya 

cara untuk kelestariannya.

5) Mensyaratkan terpeliharanya latar visual yang 

cocok, seperti bentuk, skala, warna, tekstur serta 

bahan materialnya. Sebaiknya dihindari penggunaan 

bahan baru atau modifikasi yang merugikan latar 

visual tersebut. Gangguan lingkungan yang 

merugikan apresiasi tempat tersebut sebaiknya 

dihindarkan.

II.4.6. Makna Kultural

Tolok ukur nilai-nilai yang digunakan dalam konteks 

makna kultural dari Kota Lama dapat dijelaskan secara 

rinci sebagai berikut :

1) Nilai Estetis

Mencakup persepsi indrawi seperti bentuk, skala, 

warna, tektur dan bahan; bau dan suara yang 

berasosiasi dengan tempat serta  fungsinya juga 

nilai estetis yang berkaitan dengan landscape.

2) Nilai Historis

Mencakup sejarah manusia/masyarakatnya. Kota Lama 

mempunyai nilai historis karena adanya kaitan 



                 
             Kawasan Wisata Marabunta – Kota Lama Semarang

II-17

dengan tokoh sejarah, peristiwa, atau kegiatan 

bersejarah di masa lampau. (Kota Lama dulu 

merupakan suatu kawasan ”perkampungan” Bangsa 

Belanda lengkap dengan sarana prasarana bagi 

orang-orang Belanda dalam kaitannya dengan 

penjajahan Belanda atas Semarang. Tempat di Kota 

Lama yang disebut Paradeplein, pada zaman kolonial 

dulu merupakan tempat parade dan upacara tentara 

Belanda).

3) Nilai Ilmiah

Nilai ilmiah Kota Lama ini bergantung pada 

pentingnya data yang dimiliki, kualitas, 

kelangkaan, dan tingkatan seberapa besar Kota Lama 

mampu menyumbangkan informasi kota yang berharga.

4) Nilai Sosial

Mencakup kualitas suatu tempat sebagai fokus dari 

aspek spiritual, politis, nasional, atau kultural, 

baik dari kelompok mayoritas maupun minoritas.

II.4.7. Teori Urban Design Kevin Lynch

Kevin Lynch menyatakan bahwa suatu image dapat 

dibentuk oleh lima elemen pembentuk wajah kota yaitu 

paths, edges, districs, nodes, dan landmark.

1) Paths adalah suatu garis hubung yang memungkinkan 

orang bergerak dengan mudah. Paths ini berupa 

jalan, jalur pejalan kaki, kanal, rel kereta api, 

dan lain-lain. Sebagian besar orang meyatakan 

paths inilah elemen yang paling menonjol dalam 

membentuk imagenya mengenai suatu kota.

2) Edges adalah elemen yang berupa jalur panjang tapi 

tidak berupa paths melainkan merupakan batas

diantara dua jenis fase kegiatan atau batas space.

Edges bisa berupa dinding, pantai, hutan kota, dan 

lain-lain.
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3) Districs adalah bagian dari kota yang mempunyai 

karakter pengenal khusus. Districs hanya bisa 

dirasakan ketika orang memasukinya atau bisa 

dirasakan dari luar apabila mempunyai kesan 

visual.

4) Nodes berupa titik-titik dimana orang bisa 

mempunyai pilihan untuk memasuki districs yang 

berbeda. Sebuah titik konsentrasi dimana 

transportasi memecah, paths menyebar dan tempat 

mengumpulnya karakter fisik.

5) Landmark adalah titik pedoman objek fisik, bisa 

berupa fisik natural seperti gunung, bukit, atau 

berupa fisik buatan seperti menara, monumen, 

gedung, sclupture, kubah, dan lain-lain sehingga 

orang bisa dengan mudah mengorientasikan diri di 

dalam suatu kota/kawasan/lingkungan. Kota Lama 

sendiri merupakan landmark Kota Semarang.

II.4.7.1.    Kota Lama Sebagai Sebuah Kawasan Historis

Suatu kawasan historis bercitra budaya khas 

(sebagaimana Kota Lama sebagai suatu kawasan yang memiliki 

bangunan kuno berarsitektur kolonial yang beberapa di 

antaranya adalah merupakan bangunan bersejarah) merupakan 

prioritas utama preservasi baik kawasan maupun 

bangunannya, karena disamping merupakan bagian dari 

masa lalu dan kebudayaan kota, juga merupakan potensi 

pariwisata dan aset kota (bangunan dan infrastuktur) 

yang tak ternilai.

Suatu kawasan historis memiliki citra yang khas 

karena umumnya memenuhi kriteria preservasi suatu 

kawasan yang antara lain meliputi :

1) estetika

2) tipologi

3) kejamakan

4) peranan 

sejarah
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5) pendukung kawasan di 

sekitarnya 

6) keistimewaannya

Sedangkan citra kawasan historis dalam perkembangan 

perkotaan di Indonesia dewasa ini dapat digambarkan 

antara lain sebagai berikut :

1. Tata 

letak/komposisi/gaya/ketinggian/elemen/bahan 

dan warna bangunan serta landscape perkotaan 

yang kacau.

2. Jalan yang tidak manusiawi/anti pedestrian

environment

3. Ruang terbuka yang kehilangan format 

communication content/lost space/junk space

4. Arsitektur Kota Lama yang semakin 

figurative/anti space.

5. Pembangunan baru yang tidak kontekstual.

6. Penghancuran bangunan kuno.

7. Pemanfaatan ruang perkotaan dan antar bangunan 

yang tidak compartible citra kawasan budaya.

Fenomena di atas banyak terjadi dan berpengaruh 

besar pada kawasan-kawasan strategi kota yang 

mempunyai tingkat perubahan dan penanaman modal 

tinggi serta adanya kemampuan mendukung diri sendiri, 

bahkan kemampuan mempengaruhi lingkungannya. 

Sebagian besar Kawasan Kota Lama telah mengalami 

suasana mati. Hal ini tampak dari semakin merosotnya 

dinamika pemakaian kawasan, tidak ada “growth 

management” (kota tidak mampu berkompetisi dengan 

kota-kota lain), income kawasan menurun bersamaan 

dengan menurunnya kegiatan bisnis, sehingga kawasan 

tidak mampu menyediakan dana untuk upaya 

perawatan/maintenance dan berbagai masalah lain.
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II.4.7.2.   Peranan Urban Design Kota Lama

Dalam kaitannya dengan sejarah, keunikan urban 

design Kota Lama, serta potensi dan  masalah yang ada 

perlu diadakan studi khusus melalui beberapa tahapan

kegiatan bagi kawasan tersebut dan sekitarnya. 

Kecenderungan dalam perencanaan kota adalah 

penggunaan ulang bangunan-bangunan tua dengan 

beberapa penyesuaian dan konservasi pada kawasan-

kawasan tertentu. 

Penggunaan kembali dan konservasi tidak lagi 

terbatas pada pelestarian sejarah, namun juga 

mencakup pembuatan desain baru dan pemugaran bangunan 

dan lingkungan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan 

baru dan bila memungkinkan akan dilakukan 

revitalisasi kawasan dengan mereplikasikan antara 

kondisi kawasan di masa lampau dengan tuntutan masa 

kini, bila dapat dilakukan dengan mereview kembali 

studi-studi yang lama untuk direplikasi dalam masa 

sekarang.

II.5. Green Architecture

Green architecture merupakan konsep arsitektur 

yang berusaha meminimalkan pengaruh buruk terhadap 

lingkungan alam maupun manusia, dan menghasilkan tempat 

hidup yang lebih baik dan lebih sehat, yang dilakukan 

dengan cara memanfaatkan sumber energi dan sumber daya 

alam secara efisiensi dan optimal. 

Konsep green architecture dikelompokkan dalam beberapa 

poin diantaranya :

a. Sustainable

Bangunan tidak hanya didesain untuk kegunaan pada 

saat sekarang tetapi mempertimbangkan untuk 
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kegunaan pada masa mendatang agar tetap lebih 

baik.

b. Material

Green design mengurangi ketergantungan pada sumber 

intensif produk dan material. Sekarang ada 

peningkatan jumlah produk-produk yang tersedia 

dari yang efisien, ramah lingkungan, material 

hasil dari daur ulang. Material yang meminimalkan 

sampah/dapat didaur ulang, membantu efisiensi dan 

proses konstruksi yang ramah lingkungan.

c. Efisiensi energi

Aspek terpenting yang lain dari green design

merupakan penyatuan dari sistem mekanikal energi 

efisiensi dengan metode konservasi (pelestarian). 

Green Building didesain untuk mengurangi atau 

menghilangkan ketergantungan terhadap bahan bakar 

fosil. Green desain lebih membantu untuk 

meminimalisasi sampah dengan memakai daur ulang 

Grey Water (pengolahan limbah cair rumah tangga 

yang kemudian air hasil pengolahan tersebut 

dimanfaatkan untuk berkebun, penyiraman taman).
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TINJAUAN KAWASAN KOTA LAMA

III.1. Sejarah Kawasan Kota Lama

III.1.1. Sejarah Kota Semarang

Kota Semarang disamping sebagai salah satu kota 

pelabuhan penting di Pantai Utara Jawa, juga dikenal 

sebagai kota unik dan indah. Dikatakan demikian sebab 

secara geografis Kota Semarang terletak pada posisi 

110.23.57.79 BT dan Lintang 6.55.6 LS serta 6.58.18 LS 

dan kini berpenduduk lebih kurang 2 juta orang. Menurut 

seorang geologi Belanda terkenal Prof.Dr.Ir.R.W Van 

Bemmelen, kurang lebih 500 tahun yang lalu keadaan Kota 

Semarang jauh berbeda dengan sekarang. Di kala itu garis 

pantai masih jauh menjorok ke dalam hingga ke kaki bukit-

bukit Gajah Mungkur, Bukit Mugas, Mrican, Gunung Sawo, 

Simongan dan bukit-bukit lain di sekitarnya. Dengan 

berjalannya waktu terjadi pendangkalan dan endapan lumpur 

hingga timbul suatu dataran baru yang kemudian hari 

dikenal sebagai kota bawah dari Kota Semarang. Sebab 

itulah dikatakan unik dan indah karena terbagi dalam dua 

bagian yaitu bagian kota atas dan kota bawah.

Bila kita memasuki kota pelabuhan Kota Semarang, 

maka terlihat suatu pemandangan indah, suatu garis pantai 

dengan latar belakang tampak gedung-gedung dan bukit-

bukit yang mengelilingi kota, ditambah lagi dengan 

pemandangan deretan gunung-gunung seperti Gunung Ungaran, 

Merbabu, Muria, Slamet, dan lain-lain. Keindahan akan 

Kota Semarang yang sangat menakjubkan itu membuat orang 

Belanda menyebut Kota Semarang sebagai Vanesia dari 
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Timur, bahkan menurut Dr. D.A. Rinkes, daerah Kota 

Semarang yang dikenal sebagai ”de oude staad” ialah di 

daerah sekitar Gereja Blendug yang dahulu pada zaman 

Hindu masih merupakan lautan.

III.1.1. 1.   Semarang Kota Pelabuhan Penting

Pada zaman dahulu Semarang merupakan pelabuhan 

penting, hal tersebut dapat dilihat dari catatan yang 

dibuat oleh seorang Portugis yang bernama Tome Pires

kira-kira tahun 1513, dikala waktu ia berlayar 

menyusuri Pantai Utara Pulau Jawa, waktu itu ada tiga 

tempat yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal pedagang 

antara lain mereka yang berlabuh di Losari, Tegal, dan 

Semarang. Kira-kira 150 tahun kemudian ada pula 

catatan yang menerangkan pentingnya Semarang sebagai 

pelabuhan. Sekitar Tahun 1678, Cornelis Speelman

mencatat ramainya pelabuhan Semarang yang melebihi 

Pelabuhan Jepara yang berada di sebelah timur 

Semarang. 

Gb III.1. Peta Kota Semarang
Sumber : RUTRK Semarang
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Berabad-abad lalu hingga sekitar abad ke-XVI di 

Pantai Utara Pulau Jawa terdapat beberapa pangkalan-

pangkalan dagang penting yang sering disinggahi kapal-

kapal pedagang dari mancanegara dan salah satunya yang 

teramai waktu itu adalah Pelabuhan Jepara. Namun dalam 

perkembangan selanjutnya ada banyak pedagang-pedagang 

dari Arab, Tiongkok, India yang singgah di tempat 

dekat Jepara yaitu Semarang, karena letak geografisnya 

yang ideal dan alami serta dataran yang subur dan 

indah.

Sangat ramainya Pantai Utara Pulau Jawa dikala itu 

oleh orang Belanda daerah tersebut disebut sebagai 

”Java’s Noord-Oost Kust”. Bahkan pendapatan pajak yang 

diperoleh dari Semarang di tahun 1677 melebihi yang 

diperoleh dari Pelabuhan Jepara, yang pada akhirnya 

oleh penguasa Belanda di tahun 1708 semua pejabat-

pejabat penting dan catatan-catatan yang berkaitan 

dengan perdagangan waktu itu dipindahkan ke Semarang. 

Maka terbuktilah bahwa di zaman dahulu Semarang sudah 

merupakan pelabuhan terpenting terutama bagi Jawa 

Tengah.

III.1.1. 2.   Asal Nama Semarang

Banyak orang menanyakan dari mana asal nama 

”Semarang”. Mengenai hal itu tidak ada catatan yang 

resmi, kecuali perkiraan serta dari cerita-cerita 

legenda yang diceritakan turun temurun. Dari legenda 

diketahui bahwa zaman dahulu di sekitar Semarang 

banyak ditumbuhi pohon asam yang sangat bermanfaat 

bagi penduduk sekitarnya baik buah, daun, maupun 

batangnya dapat dimanfaatkan untuk dimakan, obat-

obatan ataupun keperluan rumah tangga lain. Namun 
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sayang sekali, pohon asam yang dahulu tumbuh di Kota 

Semarang dan merupakan pohon perindang yang sejuk, 

kini telah lenyap. Pohon-pohon asam yang dahulu banyak 

di sepanjang Jl. Pemuda, Jl. MT Haryono, Jl. 

Gajahmada, Jl.A.Yani dan lain-lain telah musnah hilang 

karena perkembangan kota serta pelebaran jalan dan 

diganti oleh pohon pelindung baru yang sayang tak ada 

manfaatnya bagi penduduk kecuali untuk pelindung dari 

panas matahari. Sedangkan kata ”ARANG” berasal dari 

kata akhir dari daerah PANDAN ARANG, dimana Kyai 

Pandan Arang bertempat tinggal. Sebelum perang, dahulu 

SEMARANG ditulis SAMARANG dengan ”A”. Adapun yang 

memberi nama Semarang adalah Syeh Wali Lanang yang 

datang untuk mengislamkan penduduk di daerah dimana Ki 

pandan Arang bermukim. Mengenai asal usul Kota 

Semarang ada pendapat lain lagi, yaitu dari catatan 

seorang peneliti bernama C.LEKKERKER mengatakan asal 

nama Semarang ialah dari kata ASAM ARANG. rasanya hal 

itu cukup masuk akal, karena pada masa itu pemberian 

nama suatu daerah selalu terkait dengan keadaan 

sekitarnya, padahal waktu itu di daerah Semarang 

banyak tumbuh pohon ASAM yang sangat berguna bagi 

masyarakat dan daunnya yang tumbuh bergerombol dan 

ARANG-ARANG (bahasa Jawa untuk JARANG) hingga disebut 

Semarang.

III.1.1. 3.   Lahirnya Kota Semarang

Pertama kali semarang dibangun dengan tatanan 

dasar sebuah kota dengan pemerintahan yang teratur 

adalah oleh Ki Ageng Pandanaran di daerah Bubakan. 

Daerah ini kemudian berkembang pesat dengan menetapnya 

kaum pendatang yang membaur dengan masyarakat 
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setempat. Pada akhirnya meluas hingga ke daerah yang 

dikenal dengan nama ’Djurnatan’ (sekitar Jl. Agus 

Salim sekarang) hingga ke daerah Kanjengan. Berkat 

catatan Prof. Van Bemmelen dapat diketahui bahwa pada 

kira-kira Th. 1500 terjadi perubahan garis pantai 

dikarenakan pengendapan lumpur.

III.1.1. 4.   Kota Semarang di Zaman Pemerintahan VOC

Kota Semarang walaupun dipetakan sebagai sebuah 

kota oleh Van Bemmelen di tahun 1695, sebenarnya jauh 

sebelum itu merupakan pelabuhan penting di Pantai 

Utara Pulau Jawa, dimana banyak pedagang-pedagang dari 

Arab, Persia, India, Tionghoa, dan lain-lain datang 

untuk berdagang, tak ketinggalan pula orang Eropa. 

Orang Eropa pertama yang datang adalah orang Portugis, 

kemudian menetap di daerah Kota Lama yaitu sekitar 

Gereja Blendug Semarang. Baru di awal abad ke-17 orang 

Belanda masuk ke Semarang. Di kala itu Kota Semarang 

berada di bawah kekuasaan Kerajaan Demak yang kemudian 

jatuh dalam kekuasaan Kerajaan Mataram di bawah 

Amangkurat I. Pemberontakan kala itu telah terjadi 

antara Pangeran Trunojoyo melawan Kerajaan Mataram, 

ternyata tentara Kerajaan Mataram terus terdesak, yang 

pada akhirnya Raja Amangkurat II minta bantuan pada 

VOC untuk menumpas pemberontakan itu. Sebagai 

imbalannya Raja Amangkurat II terpaksa menggadaikan 

Kota Semarang pada Belanda, hingga sejak saat itu 

Semarang diperintah oleh VOC sejak tanggal 15 Januari 

1678. 

Namun pada tahun 1799 VOC bangkrut, hingga 

akhirnya kekuasaan atas Kota Semarang diambil alih 

Pemerintah Belanda, dan sejak saat itu diterapkan 
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pemerintahan Kolonial Belanda. Untuk mengamankan Kota 

Semarang, penguasa Belanda mendirikan benteng, salah 

satunya yang tertua menurut Dominee Valentin dibuat di 

sekitar awal abad ke-18, berada di daerah dekat 

Kampung Melayu yang dulu juga terdapat pabrik gas, 

saat ini pabrik tersebut sudah tidak ada lagi.

III.1.1. 5.   Pola Kebijaksanaan dan Pengembangan Kota 

Semarang Saat Ini

1) Kebijaksanaan Pengembangan Wilayah Kotamadya 

Semarang

Pengembangan fungsi utama kegiatan Kota Semarang 

menurut RIK Th.1975-2000 meliputi :

 Kegiatan pemerintahan 

 Kegiatan perdagangan

 Kegiatan transportasi

 Kegiatan industri

 Kegiatan pendidikan 

 Kegiatan pariwisata

Keenam fungsi kegiatan tersebut dikembangkan 

menjadi kegiatan utama untuk jangka waktu sampai 

dengan tahun 2000, melalui dukungan-dukungan 

konsepsional dan pengembangan fisik kota. 

Untuk mengarahkan perkembangan lebih lanjut, Kota 

Semarang dibagi dalam empat wilayah pengembangan :

1.Wilayah Pengembangan I (Wilayah Pelayanan A)

Meliputi sebagian besar wilayah Kota Lama dan 

sebagian Kecamatan Genuk dengan karateristik 

kegiatan kekotaan dan menjadi pusat kota maupun 

ekstensi pusat kota (ekstensi primer). 

Penggunaan lahan yang direncanakan adalah 
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kegiatan pusat kota, berfungsi sebagai pusat 

kegiatan pelayanan umum (Central Business 

District) meliputi pusat perbelanjaan, 

transportasi regional/lokal, pergudangan dan 

perumahan dengan kepadatan tinggi. Untuk 

wilayah pengembangan ini, kepadatan penduduknya 

direncanakan 176-220 jiwa/Ha untuk wilayah 

pusat kota, sedangkan wilayah sekitarnya dengan 

kepadatan 51-175 jiwa/Ha.

2.Wilayah Pengembangan II (Wilayah Pelayanan B)

Meliputi sebagian besar wilayah kecamatan Tugu 

dan sebagian wilayah kecamatan Genuk dengan 

karateristik kegiatan industri (industrial 

estate). Rencana kepadatan penduduk di wilayah 

ini sangat bervariasi, yaitu 176-220 jiwa/Ha 

untuk wilayah yang berdekatan dengan pusat 

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

Genuk dan 31-50 jiwa/Ha untuk wilayah Genuk 

bagian selatan. Genuk bagian utara direncanakan 

15-30 jiwa/Ha.

Adapun pembagian wilayah pelayanannya adalah 

sebagai berikut :

a. Wilayah Pelayanan Tugu (B)

Termasuk di dalamnya sebagian dari wilayah 

Kecamatan Tugu yang berfungsi sebagai 

daerah sub urban dan akan dikembangkan 

menjadi wilayah industri, rekreasi pantai 

dan perumahan dengan kepadatan rendah. Sub 
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pusat pengembangannya terletak di Mangkang 

Kulon, Tugurejo, dan Ngaliyan.

b. Wilayah Pelayanan Genuk (C)

Termasuk di dalamnya sebagian dari wilayah 

Kecamatan Genuk yang berfungsi sebagai sub 

urban dan akan dikembangkan menjadi 

wilayah industri dan perumahan dengan 

kepadatan rendah. Sub pengembangannya 

terletak di Genuk Sari.

3.Wilayah Pengembangan III (Wilayah Pelayanan C)

Termasuk di dalamnya sebagian dari wilayah 

Kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Timur, 

Kecamatan Seamrang Selatan dan perluasannya. 

Karateristik kegiatan dalam wilayah ini 

bersifat kekotaan dan akan dikembangkan menjadi 

daerah sub urban. Penggunaan lahan yang 

direncanakan adalah kegiatan jasa dan 

permukiman dengan kepadatan sedang. Mengenai 

kepadatan penduduk di wilayah ini direncanakan 

antara 31-50 jiwa/Ha.

4.Wilayah Pengembangan IV (Wilayah Pelayanan D)

Meliputi wilayah Kecamatan Gunungpati, 

Kecamatan Mijen dan sebagian Kecamatan Tugu. 

Bagian wilayah ini mempunyai karateristik 

kegiatan yang bersifat agraris. Hal ini 

memungkinkan daerah tersebut untuk dikembangkan 

menjadi pusat industri agraris dalam jangka 

panjang dan menjadi daerah sub urban (ekstensi 

sekunder). Penggunaan lahan yang direncanakan 

adalah kegiatan agraris. Mengenai kepadatan 
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penduduk di wilayah ini direncanakan antara 15-

30 jiwa/Ha.

                               Tabel III.1. Tabulasi Data 

Kependudukan Wilayah Kota Semarang

BWK KECAMATAN R
JUMLAH PENDUDUK

Th. 2010

I Semarang Tengah

Semarang 

Selatan

Semarang Timur

-1,50%

0,01%

-2,50%
207,227

II Candisari

Gajahmungkur

0,24%

1,39%
147,866

III Semarang Utara

Semarang Barat

3,50%

0,40%
340,369

IV Genuk 3,50% 88,456

V Pedurungan 

Gayamsari

4,58%

0,85%
282,809

VI Tembalang 3,93% 144,626

VII Banyumanik 2,86% 137,265

VIII Gunungpati 2,60% 65,927

IX Mijen 3,40% 73,263

X Ngaliyan

Tugu

3,25%

1,35%
145,903

1.633.711

Sumber : Hasil Analisa Tim RTRW

Tabel III.2. Tabel BWK Semarang

BWK JUMLAH PENDUDUK 
TH.2010

LUAS WILAYAH 
(HA)

KEPADATAN 
PENDUDUK

KOTOR BERSIH
I 207,227 2.223,298 93 200
II 147,867 1.320,516 112 140
III 340,369 3.521,748 97 140
IV 88,456 2.738,442 32 100
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V 282,809 2.621,508 108 120
VI 144,626 4.420,057 33 100
VII 137,265 2.509,084 55 100
VIII 75,614 5.399,085 14 100
IX 54,405 6.213,266 9 100
X 145,903 6.393,943 23 100

Sumber : Hasil Analisa Tim RTRW

2) Kebijaksanaan Pemda Terhadap Rencana Pengembangan 

Kawasan Kota Lama

a.Pijakan

Studi yang disusun oleh Pemda Tingkat II 

Kotamadya Semarang dalam Rencana Terperinci 

Sebagian Pusat Kota Kotamadya Semarang (RTRK), 

mengambil suatu pendekatan rencana pengembangan

Kawasan Kota Lama, yang berangkat pada upaya-

upaya :

1) Pelestarian lingkungan historis.

2) Revitalisasi atau pemulihan kehidupan kota 

dalam suatu lingkungan yang sudah berkurang 

intensitas kehidupannya.

3) Pemanfaatan ruang pusat kota yang mempunyai 

dampak sosial ekonomi maupun sebagai sumber 

pemasukan pendapatan daerah.

b.Konsep Pengembangan Kawasan

Pada hakekatnya ada tiga alternatif pengembangan 

kawasan Kota Lama yang dapat diungkapkan :

1) Dibiarkan tetap seperti apa adanya tanpa 

intervensi.

2) Dilakukan intervensi dengan 

mempertimbangkan motivasi pelestarian 

sebagai pedoman utama.
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3) Dilakukan intervensi tanpa mempertimbangkan 

motivasi pelestarian.

Dari ketiga alternatif, diambil alternatif 

kedua sebagai dasar kebijaksanaan. Keputusan ini 

kemudian diikuti dengan konsep pengembangan secara 

radikal dan konservatif. Konsep pengembangan radikal 

yaitu penentuan daerah tertentu dalam kawasan 

sebagai daerah yang dipreservasi sama sekali dan 

daerah lain dapat terbongkar dan dialih gunakan sama 

sekali. 

Konsep ini diikuti Rencana Bagian Wilayah Pusat 

Kota Semarang 1984, yang menawarkan perubahan 

struktur yang radikal dengan menentapkan suatu 

bagian kawasan sebagai bagian yang dapat sama sekali 

dibongkar dan dialihgunakan dalam bentuk yang lain 

sama sekali. Direncanakan pengembangan kawasan 

lengkap dengan perumahan dalam bentuk bangunan 

tinggi dengan segala fasilitasnya. Konsep 

konservatif yaitu pembatasan intervensi pada tingkat 

yang minimal artinya tidak banyak melakukan 

perubahan/membongkar, tetapi hanya memperbaiki dan 

mengalih fungsi bagian-bagian yang perlu, serta 

tidak mengusulkan perubahan struktur kota. Konsep 

ini lebih mengarah pada permuseuman kawasan. Dapat 

dipahami disini  konsep konservatif yang mengandung 

motivasi pelestarian yang kuat, namun kelayakan 

ekonomisnya sebagai suatu kawasan strategis perlu 

dipertanyakan.

Konsep tengahan bertujuan melakukan perubahan 

yang perlu pada bentuk fisik bangunan, serta

melakukan alih guna pada fasilitas yang perlu untuk 
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meningkatkan nilai ekonomis dan aksesibitas kawasan 

dan melakukan preservasi pada bagian-bagian yang 

dipandang perlu. Arah inti konsep ini adalah 

melakukan pelestarian kawasan disisi lain juga 

meningkatkan daya tarik ekonomi kawasan. 

Perubahan struktur yang dikenakan pada kawasan 

sifatnya lokal, jadi tidak sampai merubah struktur 

pada tingkat kota. Caranya dengan mengatur fungsi 

jalan serta ruang-ruang yang ada agar lebih dapat 

membuka kawasan terhadap pengunjung. Bagian kawasan 

serta bangunan-bangunan yang dinilai mengandung 

nilai lestari akan dilestarikan. Tempat-tempat 

tertentu dalam kawasan akan dialihgunakan untuk 

menampung fasilitas sosial ekonomi yang dapat 

menarik pengunjung untuk datang ke kawasan ini. 

Penentuan lokasi dan jenis kegiatan serta 

intensitasnya perlu dipikirkan secermat mungkin agar 

tidak mengurangi arti upaya pelestarian.

c.Rekomendasi Perlakuan / Penanganan Bangunan

Kondisi bangunan yang ada di wilayah 

perencanaan (kawasan studi) memiliki beberapa 

ragam bentuk arsitektur, fungsi, kondisi fisik, 

dan perletakan yang tidak teratur. Untuk 

menilai bangunan yang ada sesuai atau tidak 

dengan perencanaan kawasan, diambil penilaian 

dengan kriteria pokok antara lain :

1) Pelestarian bangunan yang ditinjau dari 

segi historis/sejarah dan bentuk/nilai 

arsitektur.

2) peruntukan/fungsi bangunan

3) kondisi bangunan
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4) ketinggian bangunan

Dari kriteria-kriteria tersebut, ada tiga 

kemungkinan tindakan penanganan bangunan yang 

dapat diambil :

1) Bangunan tersebut tetap dipertahankan 

keberadaannya.

2) Bangunan tersebut harus dilakukan 

renovasi/restorasi seperlunya.

3) Bangunan tersebut harus dibongkar dan 

diganti dengan bangunan baru.

d.Rencana Pemanfaatan Lahan/Tata Ruang

Struktur ruang yang dimasukkan dalam wilayah 

studi adalah :

(Rencana Terperinci Sebagian Pusat Kotamadya Semarang, 

1987)

1) perkantoran, jasa, perbankan, dan 

lembaga keuangan

2) fasilitas sosial dan pendidikan

3) fasilitas budaya

4) fasilitas perdagangan 

5) fasilitas rekreasi

6) campuran (Penginapan, rumah toko, 

apartemen, hiburan)

7) Rental Office

8) fasilitas umum

9) open space

10) parkir

Di samping itu direkomendasikan 

perwadahan/penambahan fasilitas terminal 

angkutan kota dalam suatu area parkir dan 

ruang terbuka. Pengakomodasian jalur-jalur 
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pejalan kaki, pemantapan kawasan sebagai 

salah satu atraksi wisata dalam perannya 

sebagai museum kota.

III.1.2. Perkembangan Kota Lama

Perkembangan Kota Lama pada dasarnya dipengaruhi oleh 

:

1) Berdirinya Benteng de Vijhoek van Semarang (9 

Juni 1705), yang diikuti dengan berkuasanya 

Pemerintah Kolonial Belanda di Semarang.

2) Pemberontakan orang Cina melawan pemerintah 

Belanda (1742).

3) Pindahnya kantor Pusat Dagang VOC dari Jepara ke 

Semarang (3 Januari 1778).

III.1.2.1. Awal Pertumbuhan Kota Lama

Pertumbuhan Kota Lama diawali dengan usaha Ki 

Ageng Pandan Arang untuk membuka permukiman baru di 

sekitar Bubakan dan Jurnatan pada tahun 1575. 

Kawasan Bubakan kemudian menjadi Kabupaten Semarang 

dengan pusat pemerintahan kabupaten di daerah 

Kanjengan. Pada Tanggal 9 Juni 1705 VOC berhasil 

menyelesaikan pembangunan Benteng pertahanannya yang 

terletak di Sleko, tepi kali Semarang. Pembangunan 

benteng ini berkaitan dengan realisasi perjanjian 

yang dibuat VOC dari kerajaan Mataram mengenai 

penyerahan bandar utama kerajaan Mataram. Sejak 

berkuasanya VOC tersebut Semarang menjadi sebuah 

kota benteng yang dilengkapi dengan :

(Amen Budiman, ”Pemugaran Kota Semarang Lama (Oud Staad)”) 
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1) Tiga buah gerbang besar dan beberapa gerbang 

kecil. Tiga buah gerbang besar itu adalah :

 De Wester (Pintu Gerbang Barat) / 

Gouvernementspoort berlokasi di 

Gouvernements Brug / Jembatan Gupernemen 

atau dikenal juga sebagai Jembatan Berok.

 De Zuider (Pintu Gerbang Selatan) 

berlokasi di sekitar jalan lintas trem 

dekat awal Jl. Pekojan dan Jl. H.Agus 

Salim.

 De Ooster Port berlokasi di akhir 

Heerenstaart (sekarang di persimpangan 

Jl. Raden Patah dan Jl. MT.Haryono).

2) Enam buah pos keamanan, yaitu :

 De Hersteller berlokasi di Jalan 

Ronggowarsito dan Jalan Pengapon.

 Ceylon berlokasi di halaman gereja 

Gedangan.

 Amsterdam berlokasi di Jalan H. Agus 

Salim.

 De Lier berlokasi di kompleks Kantor 

Pos Lama.

 De Smits berlokasi di Boomlama.

 De Zee berlokasi di Boomlama.

Kawasan Kota Lama berkembang pesat menjadi 

Kawasan Permukiman dan pusat pemerintahan 

Pemerintah Kolonial Belanda, seiring dengan 

meningkatnya peran penting Kali Semarang yang 

merupakan jalur transportasi perekonomian utama, 

yang menghubungkan Pelabuhan Semarang dengan Kota 
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Lama dan pelabuhan yang merupakan domain ekonomi 

Kota Semarang pada masa itu.

III.1.2.2. Pertumbuhan Kota Lama pada Pertengahan Abad 

XVIII

Pada tahun 1742 terjadi pemberontakan orang 

Cina yang mengakibatkan dipindahnya Kawasan 

Pecinan. Hal ini diikuti dengan berkembangnya 

aktifitas pelabuhan yang tumbuh di sepanjang Kali 

Semarang sampai Kawasan Pecinan (Gang Pinggir) 

yang diikuti pula dengan timbulnya aktifitas 

perdagangan di sekitar Jembatan Berok. Pada masa 

itu Kota Lama sudah merupakan Kawasan permukiman, 

pusat pemerintahan Pemerintah Kolonial Belanda, 

perdagangan dan hiburan.

III.1.2.3. Pertumbuhan Kota Lama pada Pertengahan Abad 

XIX

Pada tahun 1824 Pemerintah Kolonial Belanda 

memutuskan untuk membongkar dinding 

penjagaan/benteng yang mengelilingi kota (Semarang 

Lama) juga semua gerbang dan pos-pos penjagaan 

yang ada dan memulai usaha pengembangan Kota 

Semarang. 

(Amen Budiman, ”Pemugaran Kota Semarang Lama (Oud Staad)”)

III.1.2.4. Kota Lama Dewasa Ini

Dewasa ini Kota Lama telah banyak mengalami 

perubahan, sebagian Kota Lama telah mengalami 

suasana mati. kematian Kota Lama antara lain 

disebabkan oleh pergeseran fungsi yang terjadi di 

kawasan tersebut, dimana fungsi sebagai kawasan 

permukiman, perkantoran, industri, dan perdagangan 

hanya menghidupkan suasana pada siang hari.
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III.1.3. Fungsi dan Peranan

Kota Lama dewasa ini telah banyak mengalami perubahan 

baik fungsi maupun peranannya terhadap Kota Semarang.

1. Peranan Kota Lama terhadap Kota Semarang

1) Kota Lama dulu merupakan pusat pemerintahan dan 

pusat aktifitas

2) Kota Lama sekarang tidak lagi menjadi pusat 

pemerintahan bahkan mengalami suasana mati pada 

malam hari, sedangkan aktifitas yang terjadi di 

siang hari sebagian besar adalah aktifitas 

perkantoran.
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2. Fungsi Kota Lama

1) Kota Lama dulu merupakan sebuah kota kecil 

dengan fasilitas sosial yang cukup lengkap 

disamping merupakan pusat pemerintahan.

2) Kota Lama sekarang telah mengalami kemunduran 

dan sebagian tempat mengalami suasana mati 

karena hilangnya beberapa fasilitas sosial yang 

memungkinkan kawasan hidup selama 24 jam, 

diantaranya adalah tidak adanya fasilitas 

hiburan dan perdagangan (pertokoan) sebaliknya 

fasilitas yang ada sebagian besar adalah 

fasilitas perkantoran, pergudangan, dan 

industri.

III.1.4. Eksistensi Kawasan Studi dalam Sejarah Kota Lama

Dalam kaitannya dengan sejarah Kota Semarang maka 

kawasan Kota Lama yang dulu merupakan pusat kota 

memiliki banyak tempat bersejarah, baik berupa open 

space maupun bangunan-bangunan. 

Bangunan dan open space tersebut antara lain :

1) Stasiun Kereta Api Tawang

Berlokasi di Jalan Tawang Semarang, mulai dibangun 

tanggal 17 Juni 1864 bersamaan dengan pembangunan 

jalan kereta api dari Semarang ke Jogjakarta lewat 

Solo. Pekerjaan pembangunan dipimpin langsung oleh 

Insinyur kepala J.P de Bordes. pada waktu itu 

pemilik dan pengelolanya adalah NV N.I.S 

(Nederlansch Indische Spoorweg Maatschapij).
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Setelah 

kemerdekaan Indonesia maka kepemilikan dan 

pengelolaan bangunan ini diambil alih oleh 

pemerintah Republik Indonesia dan namanya diganti 

menjadi PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api). 

(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Semarang. Konservasi Bangunan dan 

Lingkungan Kotamadya Dati II Semarang). Gedung ini 

sampai sekarang masih berfungsi sebagai stasiun 

kereta api dan kondisi bangunannya juga terawat.

2) EMKL Marabunta

Berlokasi di Jalan 

Cendrawasih 23 Semarang, 

merupakan gedung tonil dengan 

nama Societeits Scopberg. 

Bekas gedung tonil ini 

sekarang sudah berubah fungsi 

menjadai gedung milik EMKL 

Marabunta yang difungsikan 

sebagai pusat informasi studi Kota Lama yang

kondisi bangunannya cukup terawat.
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3) Hotel Jansen

Berlokasi di Jalan Letjend. 

Suprapto no. 42 Semarang, 

merupakan Hotel Eropa 

pertama  di Semarang. Selain 

itu hotel ini juga memiliki 

makna historis yang cukup 

besar karena, Matahari, 

seorang spion wanita 

legendaris pada masa perang dunia II pernah 

tinggal di hotel tersebut. Gedung ini pernah 

berubah fungsi menjadi asrama polisi selama 

beberapa waktu sebelum akhirnya dikosongkan dan 

sebagian bangunannya dihancurkan. Saat ini lahan 

yang ada digunakan sebagai fasilitas parkir Kantor 

Satlantas namun secara umum kondisi lahan dapat 

dikategorikan sebagai undevelop land.

4) Asrama Tentara (CPM 

Stailan)

Berlokasi di Jalan Garuda 

No.16 Semarang, dahulu 

merupakan tangsi tentara 

Belanda. Kompleks tangsi 

tentara saat ini digunakan

sebagai asrama CPM dan 

keadaannya kurang terawat.
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5) Paradeplein / Lapangan Parade

Berlokasi di Jalan Taman 

Srigunting, Semarang. Dulu 

merupakan lapangan tempat 

tentara Belanda berparade 

dan berlatih. Lapangan 

parade yang dulu merupakan 

lapangan rumput saat ini 

sudah berubah menjadi taman 

yang kondisinya cukup terawat.

6) Gereja Blenduk (Gereja Immanuel)

Berlokasi di jalan Letjend. Soeprapto 32 Semarang. 

Didirikan pada tahun 1753 dan pada jaman Belanda 

dikenal sebagai de Nederlandsche Indische Kerk in 

Indonesia Semarang. (”Suara Merdeka”, 1980). 

Perencananya adalah seorang arsitek Bangsa Belanda 

ternama H.P.A de Wilde dan W.Westmaas, hal ini 

tertulis pada kolom yang terletak di belakang 

mimbar. Gereja beratap 

kubah ini kondisinya cukup 

terawat walaupun ada 

beberapa bagian yang perlu 

diperbaiki karena usianya 

yang cukup tua. Keberadaan 

Gereja Blendug sendiri 

adalah sebagai landmark

Kota Semarang pada umumnya dan landmark kota Lama 

pada khususnya.
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7) Bekas Stasiun Kereta Api Jurnatan

Berlokasi di Jalan HA Salim 

Semarang. Bangunan Stasiun 

kereta api Central 

(Jurnatan) dibangun oleh NV 

Semarang Stoomtram 

Maatschappij (SJS). SJS 

adalah perusahaan pertama 

membangun tram kota di 

dalam Kota Semarang, dari Jomblang ke Bulu sejauh 

12 km. Bekas stasiun Kereta api ini sekarang sudah 

dihancurkan dan sekarang digunakan sebagai 

kompleks pertokoan Cendrawasih.

8) Bank Exim

Berlokasi di Jalan Empu Tantular 19 Semarang. Dulu 

merupakan rumah tonil dengan nama Societeits De 

Harmonie. Gedung megah ini 

pelaksanaan pembangunannya 

dimulai pada tahun 1908 dan 

pernah juga menjadi kantor 

Nederlands Handel Maatschappij

yang dikuasai oleh Pemerintah 

Hindian Belanda. Bekas tonil 

yang memiliki komposisi 

arsitektural yang menarik ini 

sekarang digunakan sebagai 

kantor Bank Exim dan kondisi 

bangunannya terawat.
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9) Susteran Gedangan dan Yayasan Kanisius

Berlokasi di Jalan Ronggowarsito 8 dan Jalan 

Letjend Soeprapto 54 

Semarang. Dahulu dikenal 

sebagai RK Weeshuis yang 

dibangun dan direncanakan 

oleh seorang arsitek 

berkebangsaan Belanda 

bernama M.Nestman. Perletakan 

batu pertamanya adalah pada tanggal 16 Februari 

1905. Bangunan ini pernah digunakan sebagai Panti 

Asuhan Katolik Semarang dan selain itu juga pernah 

menjadi markas tentara Gurkha pada jaman 

penjajahan Belanda. Kompleks susteran ini sekarang 

lebih banyak dimanfaatkan untuk kegiatan 

pendidikan keagamaaan dan kondisi bangunannya 

terawat.

10) Bekas Gedung Pengadilan 

Negeri

Berlokasi di Jl. Letjend. Soeprapto 19 Semarang. 

Bangunan kuno yang saat ini berada dalam kondisi 

kurang terawat, pada masa penjajahan Belanda 

merupakan gedung pengadilan negeri yang khusus 

mengadili rakyat non Eropa. Bekas gedung 
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Pengadilan Negeri ini sekarang kondisinya kurang 

terawat.

11) Kantor Advokat

Berlokasi di Jl. Letjend. Soeprapto. Dulu 

merupakan kantor advokat OTHC. Gedung besar yang 

ada di sudut jalan ini sekarang masih berfungsi 

sebagai kantor advokat dan kondisinya kurang 

terawat, letaknya yang bersebelahan dengan gedung 

PT. Rajawali Nusindo dan PTP Perkebunan XV. 

Merupakan suatu komposisi dan fasade bangunan yang 

menarik.

12) PT Perkebunan XV

Berlokasi di Jalan Empu 

Tantular no.5, dulu merupakan 

kantor NV Cultuur Maatschappy 

Der Vorstenlanden. Gedung ini 

memiliki komposisi dan fasade 

bangunan yang menarik serta 

merupakan bagian dari edges 

kawasan Kota Lama, kondisi 

bangunannya terawat.
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13) PT Pelni

Berlokasi di Jalan Empu Tantular 27, dulu 

merupakan kantor NV Bouw Maatschappy, kondisi 

bangunannya kurang terawat.

14) PT Rajawali Nusindo

Berlokasi di Jalan Kepodang 25-27, 

dulu merupakan kantor dagang Oei 

Tiong Ham Concem milik Oei Tiong 

Ham, yang pada masanya dikenal 

sebagai orang terkaya di Semarang. 

Perencananya adalah seorang ahli 

bangunan atau dapat pula disebut 

seorang arsitek berkebangsan Cina 

bernama Liem Bwan Tjie. Bangunan tersebut 

didirikan pada tahun 1930. Setelah masa 

kolonialisme Belanda berakhir, bangunan tersebut 

diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

Gedung ini sekarang tetap berfungsi sebagai 

perkantoran dan cukup terawat. 
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15) Bekas kantor Harian Sinar 

Baroe

Berlokasi di Jl. Suari, gedung ini sekarang sudah 

dihancurkan dan saat ini bekas lokasinya masih 

merupakan undevelop land.

16) Jembatan Berok

Berlokasi di Jalan Letjend. 

Soeprapto, jembatan ini 

merupakan jembatan yang 

menghubungkan antara Jalan 

Letjend Soeprapto dan Jalan 

Pemuda. Mengingat usia jembatan 

ini sudah cukup tua sedangkan 

intensitas traffic yang melewatinya semakin besar 

maka disamping jembatan lama didirikan jembatan 

baru. Pada masa Belanda nama resmi jembatan 

Belanda saat ini adalah Gouvernements Brug karena 

letaknya dekat dengan De Groote Huis, karena di 

depannya terdapat sebuah rumah tonil bernama 

Societeits de Harmonie. Kata berok berasal dari 

bahasa Belanda, Brug yang artinya adalah jembatan. 

(Amien Budiman, ”Seamarang Juwita”)

17) Bank 

Niaga

Berlokasi di jalan Kepodang 2-

4. Dulu digunakan sebagai 

kantor De Spaar Bank. Gedung 

ini kondisi bangunannya cukup 

terawat.
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18) Bank Dagang Negara

Berlokasi di jalan Kepodang No.6-8, dulu digunakan 

sebagai kantor Escompto Bank milik pemerintah 

Hindia Belanda. Nasionalisasi oleh pemerintah 

Republik Indonesia untuk dijadikan Bank Dagang 

Negara dilakukan pada tanggal 11 April 1960. 

Kondisi bangunannya cukup terawat.

19) Marba

Berlokasi di jalan Letjend. 

Soeprapto No. 33. Dibangun pada 

pertengahan abad XIX, dulu 

digunakan sebagai toko serba ada 

Ziekel. Kondisi bangunannya kurang 

terawat.

20) Gedung Suara Merdeka

Berlokasi di jalan Merak 11-

11a Semarang. Pada zaman 

Belanda pernah digunakan 

sebagai kantor Het Noorden

(salah satu harian terkemuka 

Belanda di Semarang) juga 

pernah digunakan sebagai 

kantor harian Suara Merdeka selama 30 tahun. 

Kondisi bangunan terawat.
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21) Gedung Perbekalan Kodam

Berlokasi di jalan Merak No 

29 yang dulu merupakan 

sekolah teknik. Gedung ini 

sekarang berfungsi sebagai 

gedung perbekalan Kodam dan 

kondisi bangunannya kurang 

terawat.

22) Gereja dan Pastoran Gedangan 

Berlokasi di jalan Ronggowarsito 

No. 9-19. Gereja dan pasturan 

Katolik ini dikenal dengan nama 

Gereja St. Yusup, pembangunannya 

tidak jelas diketahui, tapi 

perletakan batu pertamanya 

dilakukan pada tanggal 1 Oktober 

1870. Perencananya adalah 

seorang arsitek bernama Van 

Bakel. Gereja ini sudah pernah 

mengalami pemugaran sekitar tahun 1976. Kondisi 

bangunan saat ini cukup terawat.

23) Gedung PT Asuransi Jiwasraya

Berlokasi di jalan Letjend. 

Soeprapto 23 -25. Gedung PT 

Asuransi Jiwasraya ini 

merupakan salah satu bangunan 

berarsitektur modern pertama 

di Semarang dan merupakan 

hasil karya Thomas Kaarsten. 
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Gedung megah yang terletak di ujung jalan Suari 

ini berada dalam kondisi terawat.

III.2. Lokasi, Luas, dan Kondisi Umum Kawasan Kota Lama

III.2.1. Lokasi

Lokasi perencanaan ini ditentukan dengan beberapa 

pertimbangan antara lain :

1) Merupakan lokasi/kawasan yang sudah disepakati 

oleh daerah sesuai dengan kebijakan Pemda.

2) Pola penanganan kegiatan dan kesiapan institusi 

serta pendanaan daerah.

3) Rekomendasi untuk pembinaan dan pengaturan oleh 

Pemda dalam penanganan rencana penataan bangunan 

dan lingkungan.

Kawasan perencanaan untuk penataan bangunan kuno 

bersejarah di kota Semarang mencakup Kecamatan Semarang 

Utara. 

III.2.2. Luasan

Luas kawasan Kota Lama Semarang kurang lebih atas :

1)Kawasan terbangun : 23 Ha

2)Kawasan tidak terbangun : 8,25 Ha

Kawasan tidak terbangun meliputi open space dan 

undevelop land.

III.2.3. Kondisi Umum Kawasan

Identik dengan kondisi kota Lama maka kondisi kawasan 

Kota Lama Semarang pada umumnya :

a. Pada saat ini bangunan kuno yang ada di Kota Lama 

sebagian besar telah musnah. Bangunan kuno yang 
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masih ada kurang lebih hanya 40 % dari seluruh 

bangunan yang ada.

b. BC bangunan yang ada di kawasan Kota Lama ini 

berkisar antara 60 % s.d. 85 %.

Tabel III.3.BC Bangunan di Kota Lama

NO NAMA JALAN B C

1 Jl. Ronggowarsito 60 %

2 Jl. Gelatik 60 %

3 Jl.Tawang 70 %

4 Jl. Tawangsari 70 %

5 Jl. Nuri 70 %

6 Jl. Srigunting 70 %

7 Jl. Letjend 

Suprapto

80 %

8 Jl. Empu Tantular 80 %

9 Jl.MT. Haryono 80 %

10 Jl. Branjangan 80 %

11 Jl. Merpati 80 %

12 Jl. Garuda 80 %

13 Jl. Perkutut 80 %

14 Jl. Kedasih 80 %

15 Jl. Cendrawasih 

Timur

80 %

16 Jl. Jalak 80 %

17 Jl. Kepodang 80 %

18 Jl. Kenari 80 %

19 Jl. Taman 

Srigunting

85 %

20 Jl. H. Agus Salim 85 %

21 Jl. Sendowo 85 %

22 Jl. Merak 85 %

23 Jl. Cendrawasih 85 %
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24 Jl. Suari 85 %

25 Jl. Kutilang 85 %

26 Jl. Meliwis 85 %

sumber : RTBL Kota Lama Semarang

c. FAR bangunan berkisar antara lain :

1) 1 lantai 30%

2) 2 lantai 65%

3) 3 lantai 3%

4) 4 lantai 2%

d. Kepemilikan majemuk

e. Kondisi Bangunan

Kondisi bangunan yang ada di Kota Lama pada 

umumnya kurang terawat. Hal ini berkaitan juga 

dengan sifat kepemilikan majemuk dan adanya faktor 

ketidakmampuan untuk merawat bangunan yang 

dimiliki.

f. Kualitas Jalan

Kualitas jalan yang ada di kawasan Kota Lama pada 

umumnya cukup baik. Hampir semua jalan yang ada 

berupa jalan aspal, namun ada beberap bagian jalan 

yang berkondisi buruk.

Untuk bangunan-bangunan yang saat ini telah 

didemolisi dan bangunan-bangunan yang dikenakan 

penanganan demolisi, ditangani dengan penataan khusus. 

Pola penataan bangunan baru harus mengikuti serta 

menyesuaikan tata bangunan dan tata massa yang sudah 

ada di sekitarnya.

1.Rencana Bangunan Baru, dibedakan menjadi dua yaitu 

:

a. Pembangunan baru pada lahan bekas bangunan 

kuno yang diijinkan untuk demolisi. Adapun 
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kriteria dan persyaratan bangunan di Kawasan 

Kota Lama yang boleh dihancurkan antara lain 

:

1).Bangunan yang tidak memenuhi kriteria 

konservasi atau    dikategorikan dengan 

demolisi kontekstual.

2).Bangunan baru yang tidak kontekstual 

dengan lingkungannya sehingga 

keberadaannya mengganggu citra kawasan 

secara keseluruhan.

b. Pembangunan baru pada lahan kosong yang telah 

lama dibiarkan terbengkalai. Lahan kosong 

yang dimaksudkan adalah :

1) Lahan bekas Hotel Jansesn

2) Lahan bekas Gudang Marabunta

3) Lahan Jl. Suari – Sendowo - Kenari

2.Konsep Perencanaan

a. Bangunan baru didesain untuk 

menunjang/mendukung kawasan.

b. Langgam yang diterapkan pada bangunan baru 

harus kontekstual dengan lingkungannya.

c. Keseluruhan komposisi bangunan dan fasade 

adalah selaras dan berkesinambungan.

d. Bangunan baru memperhatikan garis langit 

kawasan.

e. Bangunan baru diarahkan untuk optimalisasi 

lahan.

f. Bangunan baru dikembangkan sistem arcade

sebagai pengaliran pergerakan pedestrian, 

keteduhan, kegiatan perdagangan eceran dan 
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santai (duduk-duduk dan sebagainya terutama 

pada bangunan hotel).

3.Garis Langit dan Ketinggian Bangunan

Ketentuan untuk garis langit dan ketinggian 

bangunan adalah sebagai berikut :

a. Untuk pembangunan baru, garis langit kawasan 

mengacu pada Gereja Blendug dan keberadaan 

bangunan kuno di sekitarnya.

b. Pembangunan bangunan baru yang dilakukan 

tersebut tidak boleh lebih tinggi atau 

menghalangi pandangan ke arah Gereja Blendug.

c. Garis langit dan ketinggian bangunan harus 

kontekstual dan tidak merusak tampilan 

bangunan konservasi lain di sekitarnya.

d. Tinggi dan karakter bangunan baru ditentukan 

berdasarkan karakter fungsi bangunan di 

sampingnya.

e. Jumlah lantai bangunan di wilayah inti 

maksimal 3 lantai.

4.Garis Sempadan dan Building Coverage

a. Konfigurasi bangunan mengikuti rencana figure 

ground.

b. Garis Sempadan Bangunan, Garis Muka Bangunan, 

Garis Sempadan Samping Bangunan, dan Garis 

Sempadan Belakang Bangunan sesuai kondisi 

yang ada.

c. Building Coverage bervariasi antara 75 % -

100 % sesuai dengan rencana komposisi 

bangunan dan ruang terbuka yang telah dibuat.

d. Perkecualian point 1 dan 2 dimaksudkan bagi 

pembangunan baru di lahan kosong berskala 
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besar, harus kontekstual dan sesuai dengan 

rencana komposisi bangunan dan ruang terbuka 

yang telah dibuat.

5.Disain, Fasade, Elemen, dan Warna

a. Setiap bangunan baru harus didesain untuk 

memperkaya serial fasade yang sudah ada dalam 

segmen koridor yang bersangkutan.

b. Warna yang digunakan adalah warna ivory, 

putih, atau pastel serta harus sesuai dengan 

tipologi bangunan dan kontekstual.

c. Penutup atap menggunakan material genteng 

tanah dengan warna terakota.

d. Untuk bangunan baru yang berfungsi sebagai 

mall dan membutuhkan pencahayaan langsung 

dapat menggunakan material transparan.

e. Dilengkapi arcade yang dapat berfungsi 

sebagai ruang pengaliran,  pergerakan 

pedestrian, kegiatan retail dan santai.

6.Fasilitas Yang Harus Tersedia

a. Untuk bangunan baru yang digolongkan sebagai 

rencana perpetakan antara lain harus 

dilengkapi dengan :

1) parkir

2) utilitas yang memadai

b. Bangunan baru yang tergolong large parcel

adalah yang dibangun pada lahan sebagai 

berikut :

1) lahan bekas Hotel Jansen

2) lahan Jl. Suari – Sendowo - Kenari

3) lahan Asrama Garuda

4) lahan Kantor Satlantas
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5) lahan Asrama Polsek Semarang Utara

c. Harus kontekstual, tidak merusak kondisi 

bangunan kuno di sekitarnya serta sesuai 

dengan daya dukung yang ada. Utilitas 

bangunan yang harus tersedia dan 

persyaratannya.

1) pengamanan bangunan (hidran, pemadam 

kebakaran)

2) air bersih

3) pembuangan air kotor dan air hujan

4) listrik dan penerangan

5) pengkondisian udara 

6) telepon

III.3. Kawasan Kota Lama Dalam Struktur Ruang Kota

Relasi kawasan dengan struktur kota adalah 

hubungan antara kawasan dengan suatu matriks atau 

jaringan dasar dari material kota, dimana jaringan ini 

terkonfigurasi oleh garis-garis secara konseptual dan 

visual. Relasi dari kawasan ini memiliki pengaruh besar 

terhadap suatu struktur kota karena mempengaruhi 

keserasian dan kesinambungan visual, formal, memori, 

dan makna dari urban fabric. 

Dalam hubungannya dengan struktur kota, relasi dapat 

dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Relasi Secara Konsepsual

Hubungan yang terjadi dari konsep atau peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau 

perencana kota setempat terhadap suatu kawasan atau 

wilayah. Relasi ini dapat ditinjau dari beberapa 

aspek yaitu :
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a. Politik 

Cenderung berorientasi pada hal-hal bersifat 

pemerintahan dan menggambarkan suatu kawasan 

sebagai pusat aktifitas administrasi. Dari segi 

historis, Semarang merupakan sebuah kota yang 

memiliki domain politik dengan inti ganda yaitu 

kawasan Kota Lama sebagai pusat Pemerintahan 

Belanda dan kompleks Kabupaten/kanjengan sebagai 

pusat pemerintahan tradisional. Kedua inti 

domain politik ini dipisahkan oleh Kali Semarang 

dan dihubungkan oleh Jl. Pemuda. Aktifitas 

pemerintahan di Kota Lama antara lain ditandai 

dengan adanya :

1) Kota Benteng yang dilengkapi dengan benteng 

pertahanan

2) Gedung Balaikota Semarang, pada mulanya 

berlokasi di sekitar kantor percetakan PT 

Karya Nusantara yang telah terbakar. 

Kemudian sebagai gantinya tahun 1854 

dibangun gedung balaikota yang baru yang 

kemudian hari dikenal sebagai Gedong Papak. 

Pada masa sekarang ini Kota lama tidak lagi 

berperan sebagai pusat pemerintahan namun 

kawasan ini masih dapat hidup karena 

didukung oleh fungsinya sebagai daerah 

perdagangan, fasilitas sosial, perkantoran, 

dan pergudangan.

b. Sosial

Menyangkut aktifitas yang bersifat sosial, 

misalnya : open space, hubungan komunikasi dan 

sebagainya. Kehidupan sosial dan bermasyarakat 
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di kawasan ini hampir tidak ada karena nilai 

sosialisasi yang rendah (seperti kehidupan 

sosial masyarakat di kawasan urban pada 

umumnya). Hal ini menyebabkan hilangnya fungsi 

open space yang seharusnya dapat menjadi pusat 

aktifitas sosial masyarakat, open space yang 

masih ada hanya berfungsi pada saat-saat 

tertentu misalnya :

1) Taman Paradeplein yang terletak di samping 

Gereja Blenduk saat ini hanya berfungsi 

sebagai open space dan tidak menjadi pusat 

aktifitas.

2) Lapangan depan stasiun Tawang hanya 

dimanfaatkan pada saat-saat tertentu saja, 

lebih sering tidak difungsikan. 

c. Ekonomi

Menyangkut tinggi rendahnya suatu lahan. dari 

segi historis, Semarang merupakan sebuah kota 

yang memiliki domain ekonomi dengan inti ganda 

yaitu Kawasan Kota Lama dan kawasan Pecinan 

Lama.

d. Budaya

Menyangkut kultur dan adat istiadat yang 

dimiliki masyarakat setempat. Dari segi 

historis, Kota Lama yang Merupakan Kota lama 

Belanda ini memilki Kultur dan adat istiadat 

yang beragam mengingat kawasan ini pernah dihuni 

oleh bangsa Asia dan bangsa Eropa yang memiliki 

perbedaan kultur yang cukup besar.

Dari beberapa bangunan kuno yang ada di kawasan 

Kota Lama terlihat bahwa sebagian aktifitas yang 
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terjadi di kawasan Kota lama dipengaruhi oleh 

kultur dan adat istiadat Eropa. Hal ini terlihat 

dari tidak adanya suatu tempat yang merupakan 

sarana hiburan yang ada diperuntukkan bagi 

kegiatan budaya barat dan terutama untuk bangsa 

Eropa. 

Sarana hiburan tersebut antara lain :

1) Societeits Scopberg, yang merupakan rumah 

tonil dan hiburan bagi bangsa Eropa, 

lokasinya di Jalan Cendrawasih dan sekarang 

digunakan sebagai gudang EMKL Marabunta.

2) Societeits De Harmonie merupakan rumah tonil 

dan hiburan bagi bangsa Eropa, lokasinya di 

Jalan Mpu Tantular dan sekarang digunakan 

sebagai Kantor Bank Exim.

2. Relasi Secara Visual

Hubungan yang terjadi karena adanya kesamaan 

visual antara satu bangunan dengan bangunan lain 

dalam suatu kawasan, sehingga menimbulkan image

khas pada kawasan tersebut. Relasi ini ditinjau 

dari aspek budaya yaitu menyangkut bentuk-bentuk 

dari elemen bangunan yang menunjukkan suatu 

karakter budaya yang khas dan dapat menimbulkan 

ciri dari suatu kawasan. Bangunan kuno yang 

terdapat di kawasan Kota Lama pada dasarnya 

merupakan bangunan dengan arsitektur kolonial yang 

bercirikan Europan Style sehingga menimbulkan image

kuat sebagai ”Little Nederland in Semarang” yaitu 

suatu bagian kota yang secara visual sangat berbeda 

dengan kawasan di sekitarnya (misalnya kawasan 

budaya tradisional Kanjengan yang sekarang sudah 
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didemolisi). Dalam pengaturan suatu land use atau 

tata guna lahan, relasi suatu kawasan memegang 

peranan penting karena pada dasarnya menyangkut 

aspek fungsional dan efektifitas. Seperti misalnya 

daerah perkantoran umumnya dekat dengan perdagangan 

atau fungsi-fungsi lain yang memiliki hubungan yang 

relevan sesuai dengan kebutuhan.

III.4. Tata Guna Tanah (Land Used)

Pola tata guna tanah di Kawasan Kota Lama pada 

masa lalu dan keadaan eksisting kawasan dewasa ini pada 

umumnya tidak mengalami perubahan yang cukup besar. 

Perubahan yang terjadi nampak pada hilangnya kawasan 

pemerintahan di Kawasan Kota Lama Semarang yang dulu 

merupakan fungsi utama kawasan tersebut.

Tabel III.4. Tata Guna Tanah di Kawasan Kota Lama

NO ZONA PENGGUNAAN TANAH LUAS %

1 Pemukiman Pemukiman 2,64 
Ha 8,45

2 Fasilitas 
Sosial

Kantor Poltabes
Susteran Gedangan
Gereja Pasturan
Stasiun KA Tawang

7,28 
Ha 23,30

3 Perdagangan

Pertokoan
Warung
Rumah Makan
Apotik
POM Bensin

7,52 
Ha 24,06

4

Open Space
/ 
Ruang 
Terbuka

Lapangan
Taman
Undevelop Land

3,28 
Ha 10,50

5 Perkantoran Kantor
Bank

6,08 
Ha 19,46

6 Pergudangan Gudang 4,25 
Ha 13,60

7 Industri Industri 0,2 
Ha 0,64

sumber : RTBL Kota Lama Semarang

III.5. Intensitas Penggunaan Ruang
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Intensitas penggunaan ruang di kawasan Kota Lama 

sebagian besar adalah untuk perkantoran dan 

pergudangan, permukiman dan jaringan pergerakan 

kawasan. Fasilitas sosial di kawasan ini sangat sedikit 

jumlahnya sedangkan fasilitas hiburan dan pertokoan 

yang sekiranya dapat menghubungkan kawasan di malam 

hari hampir tidak ada sehingga sebagian kawasan yang 

hidup di siang hari menjadi mati di malam hari.

Tabel III.5. Program Rencana Pengembangan Kota

NO RENCANA PROGRAM

1 MENGEMBANGKAN PERUMAHAN

1) Memfungsikan kembali 
bangunan-bangunan kuno 
yang pernah 
menjadi/berpotensi untuk 
permukiman.

2) Membangun fasilitas 
perumahan dari desain 
baru bangunan yang 
didemolisi.

2 MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN 
KULTURAL

1) Fungsi ulang bangunan 
kuno kolonial sebagai 
ungkapan sejarah.

2) mengembangkan museum 
tentang Kota Lama.

3) Penentuan landmark kota, 
distrik, dan nodes 
kawasan.

4) Pengembangan budaya 
Semarang dengan rute yang 
telah ditentukan.
i. menghidupkan 

”dugderan” dan 
kesenian rakyat

ii. menghidupkan hasil 
budaya, kerajinan 
dan makanan khas

3 PELESTARIAN BANGUNAN 
BERSEJARAH

1)Penanganan bangunan 
melalui penentuan 
peringkatnya.

2)Mengidentifikasi landmark
kawasan.

3)Pengembangan wisata
arsitektur.
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4

MENCIPTAKAN KESEMPATAN 
PERTUMBUHAN USAHA DAN 

MENDORONG DUNIA 
INVESTASI

1)Penghidupan perdagangan 
kecil dan menengah.

2)Pengembangan atraksi 
wisata :
i. atraksi arsitektural
ii. atraksi historis-

arkeologi
iii. atraksi ”living 

culture”
iv. atraksi bebas 

(siteran, gamelan)
3)Bangunan baru untuk 

supermarket
4)Menghidupkan pedagang 

eceran selama 24 jam.
5)Meningkatkan pariwisata 

melalui paket-paket 
budaya dan river front di 
ujung Jl. Kepodang.

6)Pengembangan kegiatan 
festifal, karnaval,& 
promosi kesenian.

5 MEMPERKUAT KEMAMPUAN 
EKONOMI PEMERINTAH KOTA

1)Pengembangan wisata.
2)Kegiatan perdagangan 

eceran, formal, dan 
informal.

3)Pengembangan area 
perdagangan.

6
MELINDUNGI DAN 

MENCIPTAKAN LINGKUNGAN 
PEDESTRIAN

1)Perencanaan ruang terbuka 
yang nyaman berupa plasa 
bangunan komersial Jl. 
Letjend Soeprapto, open 
resto, Jl. Cendrawasih, 
plaza antar solid, hutan 
kota dan cresent Jl. 
Kepodang.

2)Lingkungan pedestrian 
dengan pertokoan dan 
perdagangan eceran.

3)Street furniture
berkonsep kolonial.

4)Vegetasi sebagai 
pelindung dan pengarah.

5)Kali Semarang diujung Jl. 
Kepodang untuk wisata air 
dan pemandangan.

sumber : RTBL Kota Lama Semarang

III.6. Elemen-Elemen Urban Design pada Kawasan Kota

III.6.1. Tata Guna Ruang / Space Use
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Menurut historis, dahulu Kota Lama merupakan suatu 

kawasan permukiman Belanda yang dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas sosial dan pertahanan. Saat ini 

ruang-ruang yang ada sebagian besar masih dipergunakan 

seperti fungsi terdahulu, tapi banyak pula ruang under 

utilized (tidak dipergunakan secara lebih fungsional 

seperti gudang, bengkel, dsb).

Pola space use yang ada di kawasan Kota Lama dibedakan 

menjadi :

 permukiman

 fasilitas sosial

 pertokoan

 open space / r. terbuka

 perkantoran

 industri

 jasa

 perbankan &  pergudangan
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III.6.2. Struktur Kawasan dari Arsitektur Perkotaan

Struktur kawasan Kota Lama dalam hal ini adalah

suatu konsepsi spasial yang merupakan kerangka dan 

menjadi determinan dari pola/pattern dari karakter 

perkotaan. Keberadaan urban struktur dalam lingkup Kota 

Lama berpengaruh terhadap karakter Kota Lama.

a. Peran dan Fungsi

Peran dan Fungsi urban struktur merupakan bagian 

dari aktifitas-aktifitas kota pada suatu struktur 

kota yang mencetak adanya pola-pola kota. 

Perkembangan pola ini menjadi dasar dari 

identifikasi perkembangan dan pertumbuhan di Kota 

Lama. Klasifikasi peran dan fungsi urban struktur 

di Kota Lama adalah sebagai berikut :

1) Konsepsi Sirkuit

(Anderson, Standford; Studies Toward on 

Ecological Model Of Urban Environment; On 

Studies; MIT Press; 1988)

Adalah arus pergerakan pada kerangka kerja dari 

Kota Lama yang menimbulkan persepsi fisik 

sebagai sirkuit. Sirkuit memiliki tingkatan yang 

menggambarkan intensitas moda. Sehingga secara 

fisik hierarki dan titik simpul pergerakan dapat 

diidentifikasikan pada pola Kota Lama. Melalui 

hierarki dan intensitas moda dapat diamati 

kecenderungan dan pertumbuhan dari Kota Lama. 

Konsepsi sirkuit di Kota Lama dapat terlihat 

pada Jl. Letjend. Soeprapto.

2) Struktur Kontrol

Peran urban struktur sebagai suatu struktur 

kontrol lebih mengarah pada aspek fungsi sosial. 

Urban struktur tidak lepas dari jaringan kerja 

yang dibentuk oleh aktifitas kota. Aktifitas ini 
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membentuk arus pergerakan yang menghubungkan 

antara suatu pusat aktifitas dalam bentuk pusat 

pertumbuhan dengan pusat aktifitas lain.

b. Bentuk dan Urban Struktur

Kategori pembentukan urban struktur kawasan pada 

dasarnya dapat dilihat melalui dua sisi yaitu :

1) segi fisikal

Yang tercakup dalam bentuk ini merupakan 

penggambaran yang jelas dari suatu keadaan urban 

design dan cenderung lebih mudah untuk 

diidentifikasikan secara visual. Dari segi 

fisikal ini, struktur kawasan di Kota Lama 

memiliki berbagai macam bentuk yaitu :

i. Skeleton

Skeleton adalah struktur inti dari urban 

struktur Kota Lama yang menggambarkan 

kerangka penataan kota melalui korelasi 

konsep-konsep dasar. Memiliki sifat 

signifikan terhadap konsep dari urban 

struktur. Di Kota Lama skeleton utama 

kawasan dibentuk oleh Jl. Lentjend 

Soeprapto, karena jalan ini membentuk sumbu 

yang memisahkan bagian utara dan selatan 

kawasan. Sedangkan pada Jl. Mpu Tantular 

skeleton dibentuk dari intensitas network 

dan entrance kawasan. Adanya koneksi antara 

dua publik domain pada Jl. Merak dan 

lapangan terbuka depan Stasiun Tawang, 

menghasilkan suatu skeleton yang kuat, 

karena pada daerah ini menunjukkan tingginya 

intensitas penggunaan ruang, terutama 
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sebagai aktifitas sosial. Peranan sungai 

dalam membentuk struktur kawasan juga sangat 

penting. Pada Kota Lama Sungai Berok 

membentuk skeleton utama dan merupakan 

determinan dari struktur kawasan.

ii. Framework

Framework adalah inti atau kerangka kawasan, 

berupa pengaturan jaringan jalan utama, 

jalan lingkungan ataupun pedestrian. 

Framework ini berpengaruh pada prediksi 

pengembangan kawasan dan merupakan 

deterimanan terhadap jaringan-jaringan 

pergerakan.

iii. Network

Jaringan Kawasan adalah jaringan pergerakan 

pada suatu tapak yang besar. Pengaturan 

jaringan pergerakan dipengaruhi oleh 

intensitas dan dimensi. Pengaturan tersebut 

akan berpengaruh pada citra serta image 

kawasan. 

2) Sisi Konseptual (non-fisikal)

Bentuk dan struktur ini lebih mencakup hal-hal

non visual atau ke hal yang lebih bersifat 

konsepsi dan simbolik, namun dapat memberikan 

kesan kuat dari kerangka kawasan.

Dari sisi non fisikal ini terdapat dua macam 

bentuk yang meliputi :

i. Sumbu-sumbu konseptual, terdapat pada jalan 

Kasuari sebagai axis timur barat dengan 

Gereja Blendug sebagai pengakhiran, dan 

Letjend. Soeprapto yang menunjukkan seolah-

olah kawasan Kota Lama terbagi atas utara-

selatan.
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ii. Hubungan konseptual antara elemen 

kota/struktur, yang membentuk konsep 

struktur ini dapat diketahui :

 potensial kawasan dari segi urban 

struktur

 konsep kawasan Kota Lama

 arah kecenderungan pertumbuhan Kota 

Lama

III.6.3. Open Space

Open space adalah ruang terbuka yang peran 

keberadaannya ditentukan oleh bangunan-bangunan yang 

melingkupinya, yang akhirnya membentuk urban space. Di 

kawasan Kota Lama open space yang ada dilingkupi oleh 

bangunan-bangunan arsitektur dengan karateristik 

tersendiri, tetapi dari beberapa bangunan tersebut ada 

yang kurang terawat sehingga akhirnya menyebabkan 

penurunan kualitas urban space. 

Peran sosial ruang dalam urban space dapat dipengaruhi 

oleh elemen-elemen fisik arsitektur yang bisa 

dikategorikan dari dua sudut pandang :

a. Public domain

Publik domain yang ada di kawasan Kota Lama antara 

lain :

1) Taman / open space PT. Asuransi Jiwasraya

2) Taman di depan POM Bensin Jl. Ronggowarsito

3) Taman samping Gereja Blendug

4) Taman Srigunting / Paradeplein

5) Lapangan Depan STA Tawang

b. Private domain

Private domain yang ada di kawasan Kota Lama antara 

lain:
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1) Tempat parkir Gereja Gedangan, kualitas space

yang terjadi ditentukan oleh fasade bangunan 

gereja Gedangan dan bangunan Jl. Ronggowarsito.

2) Internal void Bank Bumi Daya

3) Internal void Hotel Jansen

4) Internal void Susteran Gedangan

5) Internal void Bank Exim

6) Kualitas space yang terjadi dipengaruhi oleh 

fasade interior bangunan Bank Exim yang 

berlanggam kolonial.

7) Internal void PT Panca Niaga Taman dan tempat 

parkir di Poltabes Semarang, kualitas open space

yang terjadi dipengaruhi oleh fasade bangunan 

Poltabes dan Jl. Letjend. Sopeprapto.

III.6.4. Figure Ground Plan

Kota Lama menunjukkan komposisi solid dan void 

kawasan. Disini terdapat dua macam void, internal dan 

eksternal.

a. Internal Void

b. Eksternal Void

III.6.5. Komposisi

Komposisi arsitektural merupakan bagian-bagian 

dari bangunan di Kawasan Kota Lama yang dapat 

mempengaruhi ruang kota, dan terutama pengaruh tersebut 

berasal dari fasade yang merupakan elemen arsitektural 

yang paling essensial yang sanggup mengkomunikasikan 

fungsi dan makna dari bangunan. Yang mendasari desain 

dari sebuah fasade di Kota Lama antara lain :

a. Distribusi jendela-jendela pada fasade yang efeknya 

dapat menjadi titik berat.

b. Bagian-bagian spesifik dari bangunan yang 

diekspose.
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c. Fasade yang muncul karena super imposed dari bagian 

bangunan yang berbeda dengan obyek lain dari 

komposisinya.

Kawasan Kota Lama merupakan bagian dari Kota Semarang 

yang bersejarah dan memiliki kekayaan bangunan kuno 

berarsitektur kolonial yang unik.

III.6.6. Image

Image suatu kawasan adalah citra kawasan yang 

dibentuk oleh komponen-komponen urban desain yang

menggambarkan aspek fisik dan nuansa-nuansa yang ada di 

kawasan kota tersebut. Dalam hal ini makin banyak 

komponen-komponen yang dimiliki oleh urban desain maka 

kota akan semakin jelas terlihat. Elemen-elemen 

pembentuk image suatu kota meliputi 

(The Image of Coty, Kevin Lynch, p.47-83): paths, edges, landmarks, 

districts, dan nodes.

a. Paths

Paths di Kota Lama berupa jalan setapak, 

pedestrian, jalan kendaraan, dan sungai. Paths di 

Kawasan Kota Lama terdapat pada :

1) Kali Berok yang merupakan elemen pembentuk ruang

kawasan utama Kota Lama, potensial alam kawasan 

ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap 

penataan elemen urban desain di sepanjang Jl. 

Mpu Tantular.

2) Sepanjang Jl. Letjend Soeprapto

3) Sepanjang Jl. Kasuari sampai Lapangan Tawang

b. Edges

Edges pada Kawasan Kota Lama terdapat pada:

1) Bangunan kolonial sepanjang Jl. Mpu Tantular

Edges di kawasan ini diwakili oleh bangunan-

bangunan berarsitektur kolonial yang memanjang 

dari gedung GKBI hingga gedung PT. Perkebunan 
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XV, yang seolah merupakan batas akhir dari Kota 

Lama.

2) Sepanjang Jl. Merak

Edges di kawasan ini diwakili oleh bangunan-

bangunan berarsitektur kolonial yang memanjang 

dari Gedung Suara Merdeka hingga gedung 

Perbekalan Kodam.

3) Sepanjang Jl. Ronggowarsito

Edges di kawasan ini diwakili oleh kompleks 

susteran dan Gereja Gedangan.

c. Landmark

Landmark di Kota Lama meliputi bangunan fisik, 

gubahan massa/ruang atau detail arsitektural antara 

lain :

1) Gereja Blendug

2) Taman Paradeplein

3) Gedung Marba

4) Jembatan Berok

5) Gereja, pasturan, dan susteran Gedangan

6) STA Tawang

7) Lapangan Tawang

8) Marabunta

9) Tangsi Tentara Stailan

10) Gedung Suara Merdeka

11) Pabrik Rokok Praoe Lajar

12) PT. Pantja Niaga dan PT. Pelni

13) Gedung Asuransi Jiwasraya

14) Kantor Telegrap

15) PT. Jakarta Lyod

16) Gedung GKBI

17) Gedung Aswindo Graha

18) Bank Niaga dan BDN

19) PT. Pelni
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d. Districts

District adalah sebuah area spesifik yang dapat 

diidentifikasi batas-batasnya secara fisikal. Citra

district ini tidak boleh hilang, jika hilang maka 

citra kawasan pun menjadi kabur. Di Kota Lama,

district ini antara lain terletak pada :

1) Kompleks sekolah Sedes, Yayasan Marsudirini, dan 

Kanisius Pusat

2) Asrama Tentara

3) Kompleks Poltabes

4) Pertokoan Cendrawasih

e. Nodes

Nodes adalah area yang menjadi pusat aktifitas 

dimana orang dapat merasakan perubahan aktifitas 

dari suatu struktur ruang ke suatu struktur ruang 

yang lain, misalnya tempat dimana transportasi 

berhenti, pertemuan network, pusat kegiatan bisnis, 

ujung jalan dan sebagainya. Nodes kawasan terjadi 

pada :

1) Perempatan Jl. Ronggowarsito

2) Perempatan Jembatan Berok

3) Pertigaan Sendowo

III.6.7. Konservasi / Preservasi

Warisan budaya yang berupa peninggalan fisik-visual 

yang sangat berharga dari Kota Lama harus segera 

mendapat penanganan dan pemeliharaan yang serius agar 

tak terkikis dan rusak oleh laju perkembangan waktu, 

dengan segala dampak modernitas yang tak terkontrol dan 

cenderung merusak lingkungan serta meninggalkan tradisi.

Tuntutan kebutuhan yang semakin kompleks, semakin 

sempitnya lahan untuk pembangunan, serta kurangnya 

kesadaran masyarakat untuk menghargai dan memelihara 

bangunan-bangunan kuno mengakibatkan karya arsitektur 
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yang sebenarnya bernilai sejarah, berpenampilan indah 

dan unik menjadi tersembunyi, terdesak, bahkan tergusur 

sehingga keindahan tersebut tak lagi dapat dinikmati 

oleh masyarakat luas.

Keselarasan antara konservasi dan pengembangan 

kawasan Kota Lama menjadi kunci yang sangat penting. 

Konservasi bangunan kuno menciptakan identitas 

lingkungan dan rasa kesinambungan, sedangkan 

pengembangan kawasan memberikan vitalitas kehidupan dan 

mewadahi fungsi-fungsi baru yang dituntut oleh 

masyarakat modern. Tolak ukur konservasi di Kota Lama 

tidak hanya mencakup nilai-nilai estetis dan 

kesinambungan historis semata-mata, melainkan mencakup 

pula nilai simbolis, religi, dan kebanggaan nasional.

Kota Lama yang ada di Semarang memiliki keunikan 

kaidah perancangan arsitektur dan kekhasan gaya hidup. 

Konservasi mewadahi hal-hal yang menyangkut falsafah dan 

konsep dasar perancangan arsitektur yang ada di 

dalamnya. Penalarannya adalah bahwa falsafah dan konsep 

dasar perancangan arsitektur Kota Lama tersebut dapat 

memadu dengan setiap perkembangan baru sehingga tetap 

selaras dengan lingkungan khas yang telah menjadi jati 

diri dan refleksi dari masyarakat yang tinggal di 

dalamnya.

Pada kawasan studi, konservasi meliputi 2 kategori yaitu 

:

a. Konservasi secara makro (Konservasi Kawasan)

Menyangkut konservasi kawasan, dimana terdapat 

banyak peninggalan arsitektur bersejarah pada 

kawasan tersebut yang dapat membentuk satu kesatuan 

dan mendominasi kawasan, serta mempunyai ciri khas 

bangunan.
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b. Konservasi secara mikro (Konservasi bangunan)

Menyangkut konservasi dari bangunan-bangunan di 

Kota Lama yang mempunyai nilai sejarah dan 

arsitektur yang tinggi/unik serta berpotensi baik 

untuk dilestarikan maupun digunakan untuk fungsi-

fungsi yang lebih sesuai.

Tabel III.6. Tabel Potensi Pengembangan Kota Lama

BANGUNAN KONDISI
POTENSI 

PENGEMBANGAN
Gereja Blendug  Fungsi sesuai 

dengan 
peruntukan.
 Menonjol sebagai 
landmark kawasan.

 Diperkuat 
posisinya sebagai 
landmark.

PT.Perkebunan XV  Masih difungsikan 
dengan baik.
 Menonjol sebagai 
landmark kawasan.

 Diperkuat 
posisinya sebagai 
landmark dan 
orientasi bentuk 
bangunan.

Stasiun Tawang  Fungsi sesuai 
dengan 
peruntukan.
 Menonjol sebagai 
landmark kawasan.

 Diperkuat 
posisinya sebagai
landmark kawasan.

Kantor Asuransi 
Jiwasraya

 Masih difungsikan 
dengan baik.
 Menonjol sebagai 
landmark kawasan.

 Diperkuat 
posisinya sebagai 
landmark.

Gedung Marba  Difungsikan 
dengan baik.
 Menonjol sebagai 
landmark kawasan.
 tidak difungsikan 
maksimal.

 Diperkuat 
posisinya sebagai 
landmark.
 penataan fungsi

Bank Exim  Difungsikan 
dengan baik.
 Menonjol sebagai 
landmark kawasan.
 Terawat

 Diperkuat 
posisinya sebagai 
landmark.
 penambahan fungsi

Kantor Farmasi 
Rajawali Nusindo

 Difungsikan 
dengan baik.
 Menonjol sebagai 
landmark kawasan.

 Diperkuat 
posisinya sebagai
landmark.

Sapto Argo Puro 
dan Notaris 
Roekiyanto

 Difungsikan 
dengan baik.
 Menonjol sebagai 
landmark kawasan.

 Diperkuat 
posisinya sebagai 
landmark.

Rumah tinggal Jl. 
Merak 27

 Tidak difungsikan
 Bentuk sesuai

 Perawatan dan 
perbaikan
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 Penataan fungsi
Ardjuna (Jl. 
Merak No.12)

 Tidak difungsikan
 tidak terawat dan 
rusak

 Penataan bangunan 
dan penataan 
fungsi baru.

Kantor PT. Bina 
Pratama (Jl. 
Merak No.2)

 Difungsikan 
dengan baik.
 tidak terawat dan 
tidak sesuai 
dengan citra 
kawasan.

 Pembangunan 
kembali dengan 
mengacu pada citra 
kawasan.

Apotik Eka Sakti 
(Jl. Merak No.3)

 Difungsikan 
dengan baik.
 Bangunan tidak 
sesuai dengan 
citra kawasan.
 terawat

 Disesuaikan dengan 
citra kawasan.

NV. Penerbitan 
Percetakan& 
Dagang (PPD)

 Difungsikan 
dengan baik.
 Menonjol sebagai 
landmark kawasan.
 terawat

 Diperkuat 
posisinya sebagai 
landmark.

Bank NISP  Difungsikan 
dengan baik.
 elemen tambahan 
merusak fasade 
bangunan

 Dikembalikan 
kepada bentuk 
fasade asli.

Gabungan Koperasi 
Batik Indonesia 
(GKBI)

 tidak difungsikan 
lagi (kosong)
 menonjol sebagai 
landmark kawasan

 Diperkuat 
posisinya sebagai 
landmark.

Pusat Koperasi 
Pegawai Negeri 
Republik 
Indonesia

 Difungsikan 
dengan baik.
 Bentuk tidak 
sesuai dengan 
citra kawasan.

 Disesuaikan dengan 
citra kawasan.

Gudang PTP XVIII  Difungsikan tapi 
tidak sesuai 
dengan fungsi 
bangunan

 Penataan fungsi 
atau penggantian 
bangunan.

PT. Kerta Niaga  Difungsikan 
dengan baik.
 menonjol sebagai 
landmark kawasan.

 Diperkuat 
posisinya sebagai 
landmark.

Rumah Makan Sate 
29

 Difungsikan 
dengan baik.
 Elemen tambahan 
mengganggu bentuk 
asli.

 Penataan kembali 
fasade/bentuk 
luar.

Fresh Syrup
Semarang 

 difungsikan 
 tidak terawat

 Diperkuat 
posisinya sebagai 
landmark.

PUSKOPAD A  Difungsikan  Dikembalikan ke 
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Dam.IV/DIPONEGORO dengan baik.
 Elemen tambahan 
mengganggu bentuk 
asli.

bentuk aslinya.

CV. Gudang Ragam  Difungsikan 
dengan baik.
 menonjol sebagai 
landmark kawasan.

 Diperkuat 
posisinya sebagai 
landmark.

Rumah Makan 
Pelangi 

 Difungsikan 
dengan baik.
 tidak menonjol

 Penyesuaian dengan 
citra kawasan.

Kantor (Fajar 
Bakti)

 Difungsikan 
dengan baik.
 menonjol sebagai 
landmark kawasan

 Diperkuat 
posisinya sebagai 
landmark.

PT. Djakarta Lyod
(Persero)

 Difungsikan 
dengan baik.
 menonjol sebagai 
landmark kawasan

 Diperkuat 
posisinya sebagai 
landmark.

Dinas Perikanan  Difungsikan 
dengan baik.
 tidak menonjol 
sebagai landmark
kawasan

 Diganti dengan 
bangunan yang 
lebih sesuai 
dengan citra 
kawasan.

Perum DAMRI  Difungsikan 
dengan baik.
 Bentuk tidak 
sesuai dengan 
citra kawasan.

 Pembangunan 
kembali dan 
penataan fungsi.

sumber : RTBL Kota Lama Semarang

IV.7.   Implementasi Kawasan Kota Lama

IV.7.1.   Magnet dan Segmen
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Modal utama core area adalah 

artefak/bangunan/arsitektur. Oleh karena itu 

pengembangan kawasan ini selalu mengacu pada tema 

ataupun tipologi kawasan yang menonjol. Bertolak dari 

struktur dan image kawasan ini maka dapat ditentukan 

magnet-magnet pengembangan pada bagian-bagian tertentu 

kawasan. Yang selanjutnya dapat menarik perkembangan 

kegiatan juga menentukan nuansa kawasan. 

IV.7.2.   Kehidupan Siang dan Malam

Nilai ekonomi suatu kawasan akan meningkat 

seiring dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas 

kegiatan di kawasan itu. Karena itu usaha meningkatkan 

nilai ekonomi core area Kota Lama ditempuh dengan 

upaya menghidupkan kawasan selama 24 jam. 

Untuk itu diperlukan penyelenggaraan kegiatan 

terus menerus selama sehari semalam. Bertolak dari 

konsep fixed used dikembangkan suatu konsep siang 

malam. Yaitu pergantian kegiatan antara siang dan 

malam hari dengan menggunakan tempat yang sama. Namun 

demikian kedua macam kegiatan ini tetap harus sesuai 

dengan tema segmennya.

IV.7.3.    Konsep Dasar Land Used dan Space Used

Penataan land used dan space used mengacu pada 

tema magnet dan segmen. Arahan space used yang 

diterapkan dalam core area mempunyai compatibility 

dengan tema setaip segmennya. Secara umum prioritas 

penataan land use dan space use adalah pada 

terciptanya public domain.

1) Segmen I

 tema    : Budaya formal

 space use yang diarahkan : 
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Museum, café/coffee shop, bank, bisnis 

menengah ke atas dengan ekspansi kegiatan 

luar kecil, open space.

 Rencana peruntukan :

 Konservasi fungsi Gereja Blendug 

sebagai gereja Kristen tertua di 

Semarang dan Taman Srigunting.

 Fungsi-fungsi lama yang bernilai 

sejarah dan atau sesuai dengan tema 

kawasan wisata budaya.

 museum

 warung kopi pendukung kegiatan budaya.

 Restoran tradisional khas Semarang

 pentas atau festifal budaya

 bank

 bisnis menengah ke atas dengan 

perluasan kegiatan keluar kecil

 galeri

 pasar seni

 fasilitas dan perdagangan pasar 

tradisional khusus yang tertata.

 fasilitas lingkungan

 bisnis menengah ke atas, dikhususkan 

bagi yang berhubungan dengan kegiatan 

budaya

 ruang terbuka umum.

Magnet I :

 konservasi fungsi bangunan Gereja Blendug 

sebagai Gereja Kristen tertua di Semarang 

dan Taman Srigunting

 museum

 pentas atau festifal budaya

 galeri
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2) Segmen II

 tema :  Budaya formal

 space use yang diarahkan : 

Museum, café/coffee shop, bank, bisnis 

menengah ke atas dengan ekspansi kegiatan 

luar kecil, open space.

 Rencana peruntukan ruang :

 Konservasi fungsi Stasiun Kereta Api 

Tawang sebagai stasiun tertua.

 fungsi-fungsi lama yang bernilai 

sejarah dan atau sesuai dengan tema 

kawasan wisata budaya, rekreasi 

bangunan kuno bernilai sejarah tinggi.

 supermarket

 warung kopi

 toko cinderamata

 losmen/hotel

 stasiun kereta api

 toko buku

 pusat informasi kota

 pasar rakyat/bazar dengan PKL yang 

tertata

 jasa

 permukiman

 fasilitas sosial

 kantor biro perjalanan dan pariwisata

 pusat rekreasi anak

 fasilitas lingkungan

 ruang terbuka umum dan kolam 

resistensi

Magnet II :

 Konservasi fungsi Stasiun Tawang sebagai 

stasiun tertua.
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 fungsi-fungsi lama yang bernilai sejarah dan 

atau sesuai dengan tema kawasan wisata 

budaya, rekreasi bangunan kuno bernilai 

sejarah tinggi.

 fasilitas sosial

3) Segmen III

 tema :  Budaya rekreatif

 space use yang diarahkan : 

Perkantoran retail shop, café, restaurant, 

open space

 Rencana peruntukan ruang :

 fungsi-fungsi lama yang bernilai 

sejarah dan atau sesuai dengan tema 

kawasan wisata budaya.

 warung kopi

 perkantoran

 bank

 PKL

 panggung seni

 pertokoan jasa

 penginapan

 permukiman bertingkat

 restoran

Magnet III :

 perkantoran

 restoran terapung

4) Segmen IV

 tema :  Budaya rekreatif 

Leisure

 space use yang diarahkan : 

Bisnis menengah ke atas dengan ekspansi 

kegiatan keluar kecil, café/restaurant, 
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pedagang kaki lima (PKL) yang tertata, 

pedestrian, open space.

 Rencana peruntukan ruang :

 fungsi-fungsi lama yang bernilai 

sejarah dan atau sesuai dengan tema 

kawasan wisata budaya.

 kegiatan bazar

 pasar tradisional dengan PKL yang 

tertata

 bank

 rumah makan

 pertokoan, penginapan

 toko cinderamata

 kantor

 rekreasi air

 ruang terbuka dengan taman-taman

 pasar ikan, burung, dan ayam.

Magnet III :

 pasar tradisional dengan PKL yang tertata

 pasar ikan, burung, dan ayam.

IV.7.4.   Komposisi Fungsi Kawasan Kota Lama

Ada tiga fungsi kegiatan pokok yang terwadahi, 

meliputi fungsi-fungsi hunian, bisnis dan rekreatif

yang masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) mintakat hunian : 

hotel dan fasilitas penunjangnya

2) mintakat bisnis : 

perkantoran dan perdagangan eceran (retail)

3) Mintakat rekreatif:

museum, theater/cinema, exibiton hall, 

plaza, open space, dll.
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IV.7.4.1.    Sirkulasi Transportasi Kawasan Kota Lama

Pola sirkulasi transportasi pada kawasan Kota 

Lama pada dasarnya tidak terlepas dari pola 

pergerakan jaringan jalan di luar Kawasan Kota Lama. 

Arus lalu lintas jaringan pergerakan dalam Kota Lama 

merupakan salah satu pertimbangan utama. Akses pada 

Kawasan Kota Lama bersifat simbolik atau konsepsi 

(non visual) merupakan potensi untuk membentuk 

kerangka kawasan yang kuat. Sumbu-sumbu konseptual 

ini harus dikembangkan untuk menunjang kawasan 

sebagai wisata transit.

Pola sirkulasi transportasi didasarkan pada beberapa 

pertimbangan :

1) tata guna kawasan perencanaan

2) pembagian sub wilayah kawasan.

3) penyediaan sarana angkutan

IV.7.4.2.    Jaringan Transportasi

Jaringan Transportasi sangat dipengaruhi oleh 

jenis kendaraan yang akan menggunakan jalan tersebut 

disamping ketentuan-ketentuan lain seperti fungsi 

jalan, topografi, pembagian fungsi tiap-tiap sub 

kawasan dan sebagainya.

IV.7.5.    Pola Pedestrian

Fungsi pedestrian harus memiliki maksud yang spesifik 

:

1) jalan setapak

2) menjadi publik domain

3) menjadi daerah khusus bagi pejalan kaki

4) menjadi tempat untuk berinteraksi sosial

5) memberi suatu pemandangan kegiatan

Alternatif perancangan pedestrian :
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1) pemilihan bahan / material

Untuk pejalan kaki umum, menggunakan material 

dengan tekstur yang halus.

Untuk daerah-daerah luar aliran utama pejalan 

kaki, mempergunakan tekstur dan permukaan 

yang lebih kasar.

2) Mempertegas tepi jalan

 dengan tanaman di sepanjang tepi jalan

 dengan perbedaan ketinggian permukaan

 perlindungan dari kendaraan

IV.2.7.    Sistem Parkir

Rencana penataan parkir di Kawasan Kota Lama 

berkaitan dengan :

 aktifitas yang terjadi di kawasan inti

 pembagian segmen-segmen kawasan

 jenis kendaraan

 bongkar muat barang di kawasan
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BAB IV

ANALISA PENENTUAN KONSEP PENATAAN KAWASAN KOTA LAMA 

SEMARANG

KAWASAN WISATA MARABUNTA 
KOTA LAMA SEMARANG

Analisa dilakukan untuk mendapatkan konsep dasar 

“Perencanaan dan Perancangan Kawasan Wisata Marabunta 

Kota Lama Semarang” yang sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan. Analisa ini merupakan proses penggabungan dan 

penyaringan antara teori yang sudah ada dengan kenyataan di 

lapangan.

IV.1. Analisa Site / Lokasi Kawasan Marabunta

Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat dasar pemilihan 

Kawasan Marabunta sebagai kawasan wisata terpilih di 

Kawasan Kota Lama sesuai dengan visi, misi, dan rencana 

strategi serta sesaui dengan Rencana Tata Bangunan dan 

Lingkungan Kota Lama.

Dasar Pertimbangan pemilihan Kawasan Marabunta sebagai 

kawasan wisata terpilih antara lain :

a. Peraturan Tata Guna Lahan

Sesuai dengan visi, misi, dan rencana strategi yang 

mengarah pada kegiatan wisata, budaya, dan komersial 

maka pemilihan yang tepat salah satunya pada Kawasan 

Marabunta.

b. Lokasi yang strategis, termasuk dekat dengan daerah

yang merupakan area konservasi seperti bekas Gedung 

Perbekalan Kodam, Gereja Bledug, Stasiun Tawang, dan 
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melewati beberapa bangunan konservasi lainnya pada 

sisi pencapaian sebelah barat (Jembatan Berok).

Bangunan-bangunan konservasi yang ada di Kota Lama 

diharapkan menjadi faktor pendukung kawasan serta 

mampu menampilkan potensi Kawasan Kota Lama secara 

makro.

c. Kemudahan Pencapaian

Sebagai fungsi wisata budaya komersial, lokasi harus 

dapat dicapai dengan mudah oleh pengunjung baik dari 

pusat kota maupun akses dari kota lain, baik dengan 

sarana kendaraan umum maupun kendaraan pribadi dan 

berjalan kaki. Kawasan Marabunta memiliki potensi 

dalam hal ini, karena terletak pada akses utama di 

Kawasan kota Lama dan dilewati oleh jalur kendaraan 

umum keluar masuk kawasan maupun menuju Kota Semarang 

sendiri.

A

D

B

C

C

KE ARAH PEMUKIMAN DAN PELABUHAN TANJUNG 

KE ARAH PEMUKIMAN PINGGIR KOTA.

KE PUSAT PERDAGANGAN JL. MT.HARYONO.

KE PUSAT PEMERINTAHAN KODYA DATI II SEMARANG, JL. 

A

B

C

D

POLA PENCAPAIAN MENUJU KAWASAN TERPILIH
Sumber : Analisa Pribadi
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d. Memiliki sarana dan prasarana potensial lingkungan 

yang mendukung keberadaan kawasan wisata, antar lain :

1) Sarana transportasi baik untuk umum maupun 

wisatawan. Dalam hal ini potensi yang paling 

mendukung kawasan adalah keberadaan Stasiun 

Tawang yang berada dekat dengan kawasan (sisi 

utara kawasan). Ini merupakan faktor pendukung 

sekaligus promosi pariwisata Kawasan Marabunta ke 

masyarakat umum di luar Kota Semarang.

2) Kelengkapan saran utilitas 

3) Sarana dan prasarana pendukung lainnya (hotel, 

tempat ibadah, dll).

IV.2.  Analisa Pencapaian Kawasan Marabunta

1. Entrance Kawasan Marabunta

Entrance dapat dicapai melalui dua arah :

 Arah utara, potensi entrance antara lain :

KETERANGAN
Segmen I : Nuansa budaya
Segmen II : Nuansa Komersial
Segmen III : Nunasa 

komersial wisata
Segmen IV : Nuansa wisata

budaya          
komersial

III

III

I

II

PETA KONSEP SEGMEN PENGEMBANGAN CORE AREA
Sumber : RTBL Kota Lama Semarang

IV
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 dilalui jalur-jalur angkutan umum menuju ke 

lokasi strategis, seperti terminal, jalan 

tol, dll.

 memiliki arah hadap ke Stasiun Tawang, 

sehingga dapat menjadi magnet bagi pengunjung 

dari arah Stasiun tawang. maupun pusat kota.

Kelemahan yang dimiliki :

 intensitas kemacetan cukup tinggi

 Arah barat, potensi entrance yang dimiliki :

 tingkat kepadatan lalu lintas rendah

 site kawasan melebar, memberikan kesan yang 

luas dan terbuka jika main entrance di bagian 

barat.

Kelemahan yang dimiliki :

 jalan utama tidak dilalui kendaraan umum

 view yang menghadap arah barat kawasan adalah 

bangunan kuno yang sangat tidak terawat.

Pencapaian kawasan satu jalur 
dari arah utara. Area pertama 
yang dilewati adalah Stasiun 
tawang yang merupakan pola 
pencapaian yang sangat 
startegis ditinjau dari 
fungsinya sebagai jalur 
transportasi darat menuju dan 
keluar Kota Semarang. Dapat 
juga dimanfaatkan sebagai 

Pencapaian kawasan dua jalur 
dari arah timur. Sebagai jalur 
menuju dan keluar dari 
Terminal Terboyo. Dapat 
dipilih sebagai pencapaian 
utama menuju entrance kawasan 
dengan pertimbangan bahwa 
jalan tersebut merupakan jalan 
kolektor kota walaupun dengan 
tingkat keramaian tinggi dapat 
diatasi dengan pengaturan lalu 
lintas yang baik.

Pencapaian kawasan dari arah barat merupakan 
jalan lokal dengan tingkat keramaian rendah. 
Dapat digunakan sebagai jalan alternatif 
jika terjadi kemacetan dari sisi utara 
(jalan depan Stasiun Tawang).

21
3

POLA PENCAPAIAN KAWASAN
sumber : analisa pribadi
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IV.3. Analisa Tapak Penataan dan Sirkulasi Kawasan

Marabunta

1. Entrance Kawasan 

Entrance dapat dicapai melalui dua arah :

a. Arah utara, potensi entrance antara lain :

1) Dilalui jalur-jalur angkutan umum menuju ke 

lokasi strategis, seperti terminal, jalan 

tol, dll.

2) Memiliki arah hadap ke Stasiun Tawang, 

sehingga dapat menjadi magnet bagi pengunjung 

dari arah Stasiun Tawang. maupun pusat kota.

Kelemahan yang dimiliki :

1) Intensitas kemacetan cukup tinggi.

b. Arah barat, potensi entrance yang dimiliki :

1) Tingkat kepadatan lalu lintas rendah.

2) Site kawasan melebar, memberikan kesan yang 

luas dan terbuka jika main entrance di bagian 

barat.

Kelemahan yang dimiliki :

1) Jalan utama tidak dilalui kendaraan umum.

2) View yang menghadap arah barat kawasan adalah 

bangunan kuno yang sangat tidak terawat.

2. Penzoningan Kawasan Marabunta

Berdasarkan kebutuhan ruang dan hubungan ruang yang 

ada, maka penzoningan kawasan bisa didasarkan sebagai 

berikut :

a. private

Ruang yang bersifat private adalah ruang yang 

memiliki kegiatan khusus bagi pengguna ruangan 

itu. Ruang tidak digunakan untuk semua orang atau 
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banyak orang. Ruang yang bersifat private pada 

kawasan ini meliputi bangunan pengelola.

b. public

Ruang yang bersifat public adalah ruang yang 

digunakan oleh umum dengan aktifitas yang 

bermacam-macam. Ruang yang bersifat public pada 

kawasan ini meliputi ruang terbuka, jalan serta 

perkantoran atau instansi yang ada di sekitarnya.

c. service

Ruang yang bersifat service adalah ruang yang 

dibuat dengan tujuan melayani banyak orang dengan 

fungsi sesuai ruang tersebut. Ruang yang bersifat 

service pada kawasan ini meliputi ruang-ruang 

khusus yang dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya 

dalam melayani aktifitas yang ada di Kawasan 

Wisata Marabunta Kota Lama Semarang.

IV.4. Sirkulasi Kawasan Marabunta

P
P

P

Area parkir dan sirkulasinya diatur sedemikian rupa dalam 
kawasan sehingga tidak mengganggu aktifitas dalam kawasan 
maupun sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki. Untuk pembagian 
area parkir, dipisahkan menjadi beberapa bagian dengan pola 
keteraturan seperti tampak pada gambar. Setiap area parkir 
nantinya akan berdekatan dengan massa bangunan di kawasan ini 
guna memaksimalkan fungsi parkir serta kenyamanan bagi 

POLA SIRKULASI DAN PARKIR
Sumber : Analisa Pribadi
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Sirkulasi dibagi menjadi dua, yaitu sirkulasi pejalan 

kaki dan sirkulasi kendaraan. Pedestrian hanya 

diperuntukkan untuk pejalan kaki. Kendaraan diperbolehkan 

melewati jalan yang disediakan sesuai dengan rambu-rambu 

lalu lintas yang ada. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti kemacetan, 

keruwetan sirkulasi serta kecelakaan lain yang mungkin 

bisa terjadi. 

Pengendalian sirkulasi dilakukan dengan cara :

1.Untuk menghindari kemacetan atau keruwetan sirkulasi, 

maka area parkir harus diperhatikan. Ada pemisah 

Pola Sirkulasi Kawasan
Pola sirkulasi diatur balance
antara sisi kanan dan kiri 
kawasan guna mendapatkan 
keseimbangan, karena bentuk site 
pada kawasan ini memanjang 
sehingga cukup sulit untuk 
diatur dengan bentuk variatif 
lainnya. Untuk jalur keluar 
kawasan diarahkan pada bagian 
barat, karena pola satu arah 
pada Jl. Cendrawasih dan untuk 
mendapatkan keterauturan 

Entrance Kawasan
Untuk menghindari kemacetan dan 
ketidak teraturan sirkulasi 
dalam kawasan, maka pencapaian 
entrance kawasan diarahkan ke 
diameter lebar kawasan (seperti 
tampak pada gambar). hal ini 
diupayakan agar dalam penataan 
massa bangunan maupun sirkulasi 
dan area parkir dapat seimbang 
(simetris) seperti ciri khas 
dari arsitektur kolonial. 

gbr. Suasana Sirkulasi Sekitar Kawasan
sumber : dok. pribadi

POLA SIRKULASI KAWASAN
sumber : Analisa Pribadi
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antara area parkir kendaraan beroda dua dengan area 

parkir kendaraan beroda empat atau lebih.

2.Diterapkan rambu-rambu lalu lintas yang komunikatif

3.ada pemisah pada pedestrian yaitu jalur kendaraan 

bermotor dan jalur pejalan kaki dengan menggunakan 

penegasan berupa perbedaan ketinggian dan jalur 

hijau.

Jalan lingkar dalam Kawasan Marabunta Kota Lama 

ditata satu arah untuk menghindari kemacetan maupun 

keramaian yang berlebih akibat kendaraan bermotor, 

khususnya bus yang menuju arah terminal terboyo yang 

melintas tepat di depan Kawasan Marabunta, walaupn 

sebenarnya ini merupakan potensi strategis bagi promosi 

kawasan namun pengaturan yang jelas tetap harus diutamakan 

untuk tidak mengganggu aktifitas lain yang sedang 

berlangsung. Pada sisi selatan polder, dibuat jalur dengan 

desain khusus bagi kendaraan roda dua (jalur lambat), 

untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi.

IV.4.1.   Analisa Sistem Lalu Lintas

Sistem lalu lintas merupakan salah satu pembentuk 

framework dan network kawasan. Oleh karena itu pemahaman 

profil sistem lalu lintas sekitar Kawasan Marabunta 

sangat penting sebagai upaya bagian revitalisasi. Sistem 

lalu lintas di core area Stasiun Tawang dewasa ini sudah 

jauh berubah dari sistem pada waktu perencanaan kawasan 

ini. Hal ini dikarenakan moda yang melewati jalur-jalur 

transportasi juga sangat berbeda macam, bentuk, maupun

kecepatan geraknya. Selain itu intensitas kendaraan juga 

jauh lebih tinggi.
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DATA INTENSITAS LALU LINTAS

NO NAMA JALAN INTENSITAS

1 Jl. Letjend. 

Soeprapto

Pagi/siang/malam tinggi

2 Jl. Mpu Tantular Pagi/siang/malam tinggi

3 Jl. Tawang Pagi/siang/malam tinggi

4 Jl. Merak Pagi/siang tinggi, malam 

sedang/rendah

5 Jl. Meliwis Pagi/siang/malam sedang

6 Jl. Kutilang Pagi/siang/malam sedang

7 Jl. Garuda Pagi/siang/malam rendah

8 Jl. Srigunting Pagi/siang/malam rendah

9 Jl. Gelatik Pagi/siang/malam 

sedang/rendah

Sumber : RTBL Kota Lama

ININTENSITAS TINGGI

INTENSITAS SEDANG

INTENSITAS SEDANG

Pola Intensitas Kawasan
Sumber : Analisa Pribadi
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IV.4.2.    Arah jalur Lalu Lintas

Berdasarkan tingkat intensitas dan keterkaitan 

dengan jalur transportasi kota secara keseluruhan 

diterapkan ketentuan jalur satu arah dan dua arah pada 

ruas jalan di core area kawasan inti. Jalur searah 

diterapkan pada jalan dengan intensitas tinggi baik 

siang maupun malam hari, yaitu Jl. Letjend Soeprapto, 

Jl. Mpu Tantular, dan Jl. Tawang. Sedangkan pada jalan 

lain yang lebih rendah intensitasnya diterapkan jalur 

dua arah.

IV.4.3.   Angkutan Kota

Aktifitas lalu lintas yang paling menonjol dengan 

tingkat kegiatan relatif tetap adalah terminal angkutan 

korta di open space ujung Jl. Mpu Tantular. Terminal ini 

sangat mengganggu secaar visual dan fisik. Karena selain 

bentuk kegiatan ini tidak sesuai dengan suasana kawasan, 

kegiatan terminal cenderung menimbulkan kekacauan 

(crowded), baik di dalam terminal maupun pada jalur jalan 

pengaliran kendaraan selanjutnya. Hal ini sangat 

menurunkan  ”nilai” kawasan Kota Lama.

Pemfungsian open space public domain menjadi 

terminal ini sangat bertentangan dengan nilai pentingnya 

sebuah revitalisasi. Hirarki tertinggi dalam open space

yang seharusnya ditempati orang/pedestrain tidak tercapai.

Sirkulasi dibagi menjadi dua, yaitu sirkulasi 

pejalan kaki dan sirkulasi kendaraan. Pedestrian hanya 

diperuntukkan untuk pejalan kaki. Kendaraan diperbolehkan 

melewati jalan yang disediakan sesuai dengan rambu-rambu 

lalu lintas yang ada. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti kemacetan, 
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keruwetan sirkulasi serta kecelakaan lain yang mungkin 

bisa terjadi. 

Pengendalian sirkulasi dilakukan dengan cara :

1) Untuk menghindari kemacetan atau keruwetan 

sirkulasi, maka area parkir harus diperhatikan. Ada 

pemisah antara area parkir kendaraan beroda dua 

dengan area parkir kendaraan beroda empat atau 

lebih.

2) Diterapkan rambu-rambu lalu lintas yang komunikatif

3) ada pemisah pada pedestrian yaitu jalur kendaraan 

bermotor dan jalur pejalan kaki dengan menggunakan 

penegasan berupa perbedaan ketinggian dan jalur 

hijau.

IV.5.  Analisa Lansekap Kawasan Marabunta

Material lansekap yang sesuai, sangat dibutuhkan demi 

terciptanya suasana yang dapat menampilkan kondisi kawasan 

itu. Sesuai dengan sejarah perencanaan taman di sekitar 

Kawasan Kota Lama Semarang, adalah komposisi bunga, 

rumput, serta pohon-pohon hiasan sebagai peneduh.

a. Vegetasi
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Vegetasi dimaksudkan untuk menunjukkan konsep green 

architecture pada kawasan. Selain itu juga sesuai 

dengan arahan tata hijau pada rekreasi yang memiliki 

penekanan pada tanaman yang mengandung unsur 

estetika, baik dari bentuk tajuknya, struktur 

percabangannya, maupun warna bunga dan daunnya.

2. Perkerasan

Vegetasi sangat diperlukan 
sebagai barier dan pembatas 
antara jalan raya dengan area 
kawasan. Selain itu vegetasi 
juga sangat dibutuhkan 
sebagai pereduksi bau yang 
ditimbulkan dari polder di 
sebelah utara kawasan.
Macam vegetasi yang akan 
ditanam tergantung dari 
fungsi dan perletakannya 

Polder yang terletak berada di utara kawasan 
merupakan polder yang dibangun sebagai usaha untuk 
mengatasi masalah lingkungan di Kota Lma antara 
lain banjir dan rob yang kerap kali terjadi. Untuk 
saat ini usaha pemerintah cukup berhasil, namun 
masalah lain yang ditimbulkan dari polder adalah 
bau air yang ada di dalamnya cukup menyengat 
hidung, dan bahkan sama beratnya dengan 
permasalahan rob yang saat ini telah berhasil 
diatasi. Untuk itu salah satu cara mengantisipasi 
bau tersebut adalah dengan menanam vegetasi yang 
cukup banyak untuk mereduksi bau yang ditimbulkan 
polder selain itu juga untuk mencipktakan kesan 
asri kawasan sebagai area hijau.

POLDER

gbr. Aktivitas Masyarakat di 
Sekitar Polder 

sumber : dok. pribadi

gbr. Macam Vegetasi di 
sekitar Polder

sumber : dok. pribadi

POLA VEGETASI KAWASAN
Sumber : Analisa Pribadi
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b. Perkerasan

Perkerasan digunakan pada jalur-jalur sirkulasi, demi 

kenyamanan dan keawetan fasilitas. Pada kawasan Kota 

Lama ini hanya digunakan perkerasan menggunakan paving 

blok saja, sesuai dengan ciri khas Kota Lama Semarang. 

Paving block digunakan pada sirkulasi oleh kendaran 

maupun manusia serta pada taman-taman karena

keunggulannya yaitu desain bisa disesuaikan dengan 

keinginan, dan dapat menyerap air ke tanah dengan baik.

c. Street Furniture

Tujuan dari perencanaan Street furniture adalah 

sebagai pelengkap dari unsur lansekap yang terdapat di 

dalam kawasan dan untuk memberikan kemudahan, keamanan, 

dan kenyamanan dalam menikmati suasana kawasan Kota Lama.

Konsep perencanaan street furniture pada kawasan adalah :

1) Street furniture harus dapat menjadi daya tarik 

kawasan.

2) Street furniture berfungsi sebagai wadah pendukung 

kegiatan.

3) Street furniture berfungsi untuk memperkuat citra 

kawasan.

4) Street furniture harus dapat menjadi pendorong dan 

pendukung pertumbuhan serta perkembangan aktifitas 

lain dalam kawasan.

5) Street furniture dimanfaatkan sebagai perangkat 

terselenggaranya ketertiban kawasan.

6) Street furniture harus dapat menjadi pendukung 

solusi rekayasa terhadap permasalahan Traffic System 

Management.
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7) Street furniture harus dapat mendukung eksistensi 

karatersitik kawasan.

Street furniture yang direncanakan adalah :

1) Penerangan Jalan

Penerangan jalan harus diperhatikan karena semua 

sudut ruang memerlukan penerangan yang cukup 

untuk menghindari penyalahgunaan kawasan itu 

maupun meminimalisir tindak kriminalitas yang 

terjadi akibat tidak adanya penerangan yang 

cukup. Namun demikian, desain penerangan juga 

harus mencerminkan suasana serta identitas 

kawasan yang notabene adalah sebuah kawasan 

bercirikan arsitektur kolonial.

Penerangan jalan dapat dibagi menjadi :

i. lampu parkir

ii. lampu pedestrian

iii. lampu jalan

iv. lampu penerangan taman

v. lampu gantung

vi. lampu sorot (iklan)

2) Area duduk

Setiap 20 m2 dari luas area disediakan tempat 

duduk, minimal yang berukuran panjang satu meter. 

Tempat duduk didesain kreatif tanpa menimbulkan 

disfungsi objek.

3) Tempat sampah

Setiap kelompok tempat duduk dan sudut area 

disediakan tempat sampah dengan kapasitas 0,3 m3. 
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Didesain simple dan sederhana namun tetap 

melindungi lingkungan dari bahaya polusi 

keberadaan sampah tersebut.

4) Pembatas

Pembatas digunakan untuk memisahkan area tertentu 

termasuk pengelompokan ruang yang ada di kawasan 

itu. Digunakan pembatas hijau untuk memberikan 

kesan alami serta sebagai usaha pelestarian 

lingkungan.

5) Kolam Air Mancur

Dibuat kolam pada area wisata sebagai penambah 

estetika kawasan. Adanya kolam ini juga dapat 

dimanfaatkan untuk sistem sirkulasi air di 

kawasan itu.

IV.6. Sistem Penandaan

Yang dimaksud dengan penandaan adalah :

a. Papan informasi kawasan dan gedung
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1) Papan informasi kawasan harus diletakkan pada 

lokasi-lokasi yang strategis dan mudah diakses 

oleh publik, yaitu meliputi ruang terbuka, 

tempat perbelanjaan, touristm information, dan 

lain sebagainya.

2) Papan informasi gedung diletakkan pada 

bangunan-bangunan yang bersangkutan.

b. Papan penunjuk jalan

Harus disediakan pada lokasi-lokasi strategis dan 

dilengkapi dengan peta-peta lokasi yang strategis 

termasuk lokasi penunjuk jalan itu sendiri.

c. Papan reklame

Yang dimaksud dengan papan reklame adalah billboard

(papan reklame jalan) berukuran besar, papan 

reklame bangunan yang menempel atau tergantung pada 

fasade bangunan.

Ketentuan khusus yang harus ditetapkan untuk papan 

reklame adalah :

1) Perletakan papan rekalame jalan yang berukuran 

besar adalah sudut-sudut jalan dan tidak boleh 

mengganggu kesan visual kawasan serta tampilan 

fasade secara keseluruhan.

2) Perletakan papan rekalame pada bangunan 

konservasi tidak boleh mengganggu fasade yang 

ada.

3) Untuk bangunan-bangunan dengan desain arcade

(pedestrian beratap), papan reklame dapat 

digantung dengan mengacu pada paduan desain.

4) Ukuran papan reklame yang diijinkan untuk 

dipasang pada facade maksimal seluas 1 m2 .
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5) Desain papan reklame harus kontekstual dengan 

lingkungan termasuk dalam hal ini adalah 

pemilihan material yang tepat.

6) Jenis huruf yang diijinkan adalah font klasik.

7) Papan reklame tidak boleh mengganggu vista-

vista yang ada di Kawasan Kota Lama.

IV.7. Analisa Jaringan Pedestrian dan Arcade

1. Rencana Jaringan Pedestrian

a. Konsep Pedestrian Environment

Merupakan konsep perencanaan festifal pasar. 

Diciptakan karnaval pada abad 19 dengan adanya 

prioritas bagi pengusaha yang imajinatif yang 

beraneka dan berlangsung 24 jam.

Dengan demikian sebagian besar barang yang 

ditawarkan di sini tidak dapat diperoleh di tempat 

lain. Kekhasan ini membawa keuntungan bagi 

kelangsungan aktifitas fungsi baru menjadi 

generator, hal ini otomatis menaikkan nilai lahan.

Area terbuka yang terdapat di antara massa-massa 

diubah menjadi pedestrian. Di sini terdapat 

restoran-restoran di trotar, atraksi pinggir jalan, 

yang dilengkapi dengan penanaman vegetasi. Dengan 

pengolahan demikian, maka ruang luar yang terjadi 

berskala akrab. Bentuk dan pola pergerakan 

dikelompokkan menurut kualitas ruang yang terjadi 

berupa :

1) Ruang terbuka yang memberikan 

keterbukaan/keluasan pandang.
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2) Ruang tertutp, berupa lorong yang terbatas 

ruang pandang di sebelah kanan dan kiri.

b. Jaringan Pedestrian

Social benefits dari jalur pedestrian antara 

lain :

1) Penyediaan ruang bagi aktifitas pejalan kaki. 

Jalan dianggap sebagai ruang publik yang dapat 

digunakan bagi aktifitas-aktifitas seperti 

menyanyi, bercakap-cakap, bertemu, melihat, 

mendengar, dan aktifitas sosial lain yang sangat 

manusiawi.

2) Mengubah citra sosial dari kota. Melalui adanya 

jalur pedestrian dengan sosial dari kota yang 

dapat mengubah citra sosial dari sebuah kota.

3) Memberikan keamanan pada pejalan kaki. Dengan 

adanya jalur yang diperuntukkan khusus bagi 

pejalan kaki, pejalan kaki diharpkan merasa aman 

dan nyaman dalam melakukan aktifitas sosial 

mereka, tanpa takut terjadi kecelakaan, atau 

dengan istilah lain menekan tingkat kecelakaan 

dalam kawasan.

Diberlakukannya jalan khusus bagi pejalan kaki

memunculkan faktor-faktor yang harus diperhatikan 

pada perencanaan yaitu :

1) Penyediaan transportasi khusus pada area inti 

pedestrian, bila jalur tersebut merupakan jalur 

yang sangat panjang dengan penggunaan trem, bus, 

dll.

2) Perencanaan ruang parkir, keinginan untuk selalu 

parkir mobil sedekat mungkin dengan daerah tujuan 
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menjadi faktor utama pada perancangan struktur 

parkir.

Sebagai kawasan perencanaan pusat aktifitas 

perdagangan dan wisata, pedestrian merupakan 

prasarana pendukung yang sangat penting untuk

berlangsungnya aktifitas.

c. Pendekatan Konsep Pedestrian

1) Menciptakan kesinambungan jalan kaki bagi pejalan 

kaki (pedestrian) di dalam dan di luar bangunan 

dengan mengaitkan kegiatan dan atraksi di 

sekitarnya, juga jalan-jalan yang menghubungkan 

antar pusat kegiatan.

2) Mempertahankan dan meningkatkan potensi wisata 

dan pemandangan yang ada.

3) Melengkapi jalan bagi pejalan kaki dengan 

penandaan yang memadai, seperti lampu pejalan 

kaki, tempat duduk, tempat sampah, dan papan 

informasi.

d. Pendekatan Konsep Kawasan

1) Penentuan Pusat-Pusat Aktifitas

Dipertimbangkan atas dasar kepentingan ekonomi. 

Kelancaran arus pengunjung akan sangat menetukan 

daya beli/daya pakai pada pusat aktifitas. 

2) Kepentingan Pemakai

 Daya Hidup

Meliputi keselamatan dan kenyamanan pemakai. 

Pada beberapa jalan yang dilalui oleh 

pedestrian dan kendaraan bermotor dilakukan 

pembagian zona yang terpisah sehingga pejalan 

kaki merasa nyaman dan dikembalikan posisinya 
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pada hirarki tertinggi. Suasana urban amenity

menjadi lebih terasa.

 Kesesuaian

Pedestrian mempunyai sifat adaptif dengan 

pola lingkungan bangunan dan perubahan karena 

dimensi waktu. Dipertimbangkan terhadap 

tingkat pelayanan yang manusiawi.

 Rasa

Mencakup rangsangan emosional pemakai 

terhadap kawasan yang dirasakan setelah 

pemakai melewati jalur-jalur pedestrian. Rasa 

ini akan memperkuat kesan / citra kawasan, 

sebagai contoh adalah kota/kawasan yang 

semula dianggap tidak layak bagi kesehatan 

dan kenyamanan manusia / lingkungan akibat 

kekumuhan kawasan dapat diubah imagenya 

menjadi daerah yang nyaman melalui pengaturan 

paving, pencahayaan, landscaping,  dan street 

furniture yang khas suasana pejalan kaki, 

tentunya dengan didukung pola tata guna lahan 

yang tepat.

 Daya Capai

Pemakai mendapat kemudahan untuk mencapai 

tempat satu ke tempat lain. Pola jelas dan 

jalur pedestrian bersifat menerus dengan 

simpul-simpul pedestrian sebagai kontrol 

keruangan.

3) Kepentingan Konservasi

Kawasan-kawasan historis pada perkotaan yang 

dirancang dengan bangunan yang khas pada masa 
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lampau, baisanya merupakan kawasan dengan jalan-

jalan yang sempit. Pelebaran jalan sangat tidak 

dimungkinkan karena akan merusak bangunan 

tersebut. Cara yang tepat adalah dengan 

menjadikan kawasan sebagai jalur pedestrian. 

Melalui cara ini bangunan dapat dilestarikan.

IV.8.   Analisa Penampilan Kawasan Marabunta

Dari aspek tata guna lahan, kawasan Marabunta ini 

merupakan  kawasan yang bebas digunakan, tidak terikat 

dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana mestinya dengan 

pengembangan sebagai daerah/kawasan wisata budaya. 

Penggunaan open space serta perpaduan dengan bangunan 

berarsitektur kolonial merupakan elemen penarik kawasan 

ini. Selain itu juga teori ruang terbuka sebagai elemen 

kelegkapan kota menjadikan penguat dasar penggunaan ruang 

terbuka pada kawasan ini. 

Rencana penggunaan lahan dimaksudkan sebagai suatu 

sarana penting guna mencapai tujuan fisik, ekonomi, serta 

sosial suatu daerah. Rencana tersebut bertujuan untuk 

mendorong peningkatan dan pelesetarian kota yang ada 

sekarang secara teratur, efisien, dan logis di kawasan 

yang tidak berkembang di sekitar kota.

Penampilan bangunan disesuaikan dengan citra kawasan 

dan nilai estetis dalam segi arsitektur sehingga nilai 

kontekstual terhadap lingkungan tetap bisa terjaga. 

Sebagai public space, kawasan Kota Lama merupakan 

TAMPAK KAWASAN



                 
             Kawasan Wisata Marabunta – Kota Lama Semarang

IV-22

penyatuan bangunan-bangunan serta ruang terbuka yang 

dipadukan secara ideal sehingga menghasilkan sebuah 

kawasan wisata yang unik dan menarik. Sekalipun terdapat 

beberapa massa bangunan, namun tetap memberikan kesan 

terbuka. Untuk menciptakan sebuah pengalaman ruang yang 

berbeda dengan kawasan lain, salah satunya adalah dengan 

menciptakan suasana kolonial yang menjadi daya tarik utama 

Kawasan Kota Lama, selain itu juga gaya arsitektur pada 

bangunan-bangunan di Kota Lama juga dapat dijadikan 

landmark kawasan dengan menambah fasilitas-fasilitas 

wisata yang mendukung. Misalnya, restoran yang menyajikan 

makanan-makanan khas Semarang tempo dulu seperti Loenpia, 

bandeng, wingko, dll dengan membentuk suasana restoran 

seolah-olah memasuki zaman tempo dulu (kolonial) baik 

lewat penyajian interior maupun corak bangunannya.

Pada perencanaan dan perancangan kawasan wisata ini, 

bangunan/fasilitas wisata yang ada tidak menyatu dengan 

bangunan pengelola, walaupun demikian tetap terwujud suatu 

hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang 
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lain, hanya dalam perwujudan bangunannya memang 

ditampilkan sendiri-sendiri sesuai dengan fungsi bangunan.

Penerapan arsitektur bergaya kolonial pada bangunan 

di Kawasan wisata ini memang sengaja diterapkan sesuai 

dengan ciri yang akan ditonjolkan dari kawasan ini, selain 

itu bentuk-bentuk semacam kubah pada atap, ornamen-ornamen 

bangunan yang berkesan tempo dulu serta aksesn warna 

bangunan yang hampir dipastikan beraksen putih gading 

merupakan wujud yang akan dimunculkan dalam tampilan 

bangunan. dengan warna baru namun tetap mempertahankan 

identitas Kota Lama diharapkan bangunan ini dapat memiliki 

daya tarik tersendiri, terlebih dengan fasilitas-fasilitas 

wisata penunjang yang atraktif. Penerapan green 

architecture dalam perencanaan ruang terbuka ini 

diharapkan dapat menjadi stabilisator dalam perencanaan 

kawasan wisata Kota Lama yang notabene terkenal dengan 

suasana yang gersang, panas, dan tandus akibat aktifitas-

aktifitas yang terjadi di lingkungan Kota Lama yang tidak 

diimbangi dengan lingkungan yang ”hijau”.

a.Pendekatan Konsep Elemen dan Warna Bangunan

Konsep elemen dan warna bangunan meliputi pendekatan 

beberapa aspek :

1) Warna asli yang digunakan pada bangunan kuno yang 

memiliki nilai sejarah harus dipertahankan.

2) Warna asli pada bangunan kuno yang tidak memiliki 

nilai sejarah dapat disesuaikan dengan fungsi dan 

harus kontekstual.

3) Jenis pilihan warna yang digunakan adalah warna 

ivory, putih, art deco, dan atau pastel serta 
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harus sesuai dengan tipologi bangunan dan 

kontekstual.

4) Peil lantai harus dikonservasikan untuk 

memepetahankan otentiksitas bangunan.

5) Ukiran yang ada pada bangunan kuno harus 

dikonservasikan.

6) Tulisan, batu, prasasti maupun batu peringatan 

yang merupakan bagian dari bangunan dan atau 

mengandung nilai historis harus dikonservasikan 

dan ditampilkan agar dapat diketahui umum.

7) Penggunaan material harus memperhatikan jenis 

material, warna dan lapisan yang digunakan agar 

kesan spesifik dan kontekstual tetap terjaga.

8) Material yang digunakan harus sesuai dengan daya 

dukung bangunan kuno tersebut.

KARATERISTIK DASAR BANGUNAN KOLONIAL DI KOTA LAMA

KARATERISTIK SIFAT UMUM POLA YANG TERBENTUK

KOMPOSISI Terbagi menjadi tiga 
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bagian. Atap, tengah, 

dan dasar. Pada 

komposisi atap, pada 

umumnya merupakan 

perpaduan dari atap 

kubah dan limasan.

Bagian dasar dimana 

garis batas bidang dan 

deretan kolom kanopi 

yang membentuk ruang. 

Penerapan utuh 

tersamar konsep bagian 

atas-tengah-dasar.

PROPORSI Proporsi seimbang 

antara horizontal dan 

vertikal.

DATUM Bidang komposisi 

sebagai sumbu pusat, 

orientasi komposisi 

elemen fasade dan 

orientasi bangunan 

keseluruhan.

SIMETRI Simetri bilateral pada 

bentuk global.

PENGULANGAN Pengulangan bentuk 

geometris persegi pada 

bukaan.

Pengulangan bentuk 

bidang (datum) dan

ornamen.

ORNAMENTASI Penerapan kuat detail 

ornamen pada fasade.

atap 
kubah

elemen 
ornamentasi
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IV.10.  Analisa Jenis dan Bentuk Kegiatan dalam Kawasan 

Marabunta

Berdasarkan arah perencanaan kawasan sesuai dengan 

teori yang telah dikemukakan sebelumnya, 

pengguna/pengunjung serta potensi dan kendala pada kawasan 

Marabunta Kota Lama Semarang, maka jenis dan bentuk 

kegiatan yang direncanakan akan diterapkan pada kawasan 

Marabunta adalah :

a. kegiatan wisata : dimanfaatkan secara umum

b. kegiatan rekreasi utama : Pusat perdagangan (retail 

shop), Pusat jajanan, Yakoma, 

hiburan (open theater)

c. keg. rekreasi penunjang : Taman bermain, open space, 

kafetaria

d. berlalu lintas (sirkulasi) : digunakan oleh semua 

pengguna jln yang melintas 

Karateristik perdagangan yang ditawarkan harus sesuai 

dengan karateristik Kota Lama sebagai kawasan wisata 

budaya, untuk itu jenis dagangan yang direkomendasikan 

antara lain :

1) Souvenir Khas

i. barang kerajinan Nusantara

ii. Barang Kerajinan Khas Semarang

iii. Lukisan

iv. Foto Cetak dan Kilat

v. Barang antik

vi. pigura

vii. ukiran

viii. gerabah dan keramik

ix. barang koleksi
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x. pakaian tradisional

2) Makanan dan Jajanan

i. Khas Kota Lama (Nasi Koyor, wingko babat, dll).

ii. Khas Semarang (Bakmi Jowo, Loenpia, tahu 

gimbal, dll)

iii. Khas Jawa Tengah

iv. Khas Nusantara

3) Fashion baik untuk wanita, pria, maupun anak-anak

4) Assesoris Etnik dan Modern

5) Permainan anak (tradisional, misalnya untuk event 

“dug der”)

IV. 11. Analisa Penentuan Konsep Peruangan Kawasan Marabunta

a. Alur Kegiatan 

PELAKU KEGIATAN SIFAT DAN PERILAKU

Semua umur Semua sifat dan perilaku manusia 

masuk dalam kategori semua umur.

Alur kegiatan ditentukan berdasarkan aktifitas-

aktifitas yang terjadi dalam setiap kegiatan yang ada 

di kawasan Marabunta tersebut. sedangkan untuk alur 

DATANG

PULANG

PARKIR
ISTIRAHAT
IBADAH
MAKAN

LAVATORY

KEGIATAN WISATA

ALUR KEGIATAN PENGUNJUNG
SUMBER: ANALISA PRIBADI
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kegiatan berlalu lintas ditata sedemikian rupa agar 

tidak mengganggu kegiatan lainnya.

b. Pengelompokan Kegiatan dan Besaran Ruang Marabunta

Fungsi yang menjadi perhatian utama adalah 

fungsi pusat jajan, taman rekreasi, bangunan Yakoma 

(pengelola), serta lalu lintas. Antara fungsi 

bangunan satu dengan yang lain ditata sedemikian rupa 

sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan 

untuk pengembangan kawasan wisata sesuai tujuan utama 

mengembalikan kembali citra Kota Lama. Diadakan 

pembagian dalam penzoningan wilayah kegiatan  dan 

penzoningan waktu sebagai berikut :

1) Pusat Jajan

Waktu pemanfaatan pada pagi hingga malam hari 

(10.00 – 22.00), untuk menghilangkan kesan 

matinya Kota Lama pada malam hari yang notabene 

lahir karena tingginya tingkat kriminalitas yang 

terjadi di sekitar kawasan.

2) Taman Rekreasi

Waktu pemanfaatan adalah bebas dan zona kawasan 

yang dimanfaatkan adalah bagian barat hingga 

utara kawasan yang sebagian besar diaktifkan 

sebagai area hijau.

3) Fasilitas Hiburan (Open Theater)

Waktu pemanfaatan adalah siang dan malam hari 

pada event-event tertentu seperti pertunjukan 

sendratari, kesenian lokal, maupun pementasan 

drama.

4) Yakoma (Pengelola)
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Waktu pemanfaatan pagi hingga sore hari, sesuai 

jam kerja umumnya (08.00 – 16.00). Zona kawasan 

yang digunakan sekitar bagian timur dari kawasan, 

dengan sifat bangunan semi privat karena hanya 

digunakan untuk keperluan-keperluan tertentu, 

misalnya penelitian, birokrasi Kota Lama, maupun 

studi ekskursi.

5) Lalu Lintas

Waktu pemanfaatan direncanakan bebas setiap waktu 

pada jalan di sekitar Stasiun Tawang hingga 

Gereja Gedangan.

c. Besaran Ruang 

Kegiatan yang sering terjadi dan mempunyai 

pelaku kegiatan yang banyak, memiliki besaran ruang 

yang lebih besar daripada kegiatan yang jarang 

terjadi dan mempunyai pelaku kegiatan sedikit tanpa 

mengesampingkan karakter kawasan dan rencana tata 

ruang Kawasan Kota Lama Semarang. Untuk sirkulasi 

menyesuaikan kebutuhan yang ada.

PELAKU 

KEGIATAN
KEGIATAN

KEBUTUHAN 

RUANG

PRIORITAS 

BESARAN 

RUANG

Pengelola
Mengelola 

Kawasan

Bangunan 

pengelola
Sedang

Masyarakat 

sekitar

Berekreasi, 

beristirahat, 

berlalu 

lintas, 

berolah raga

Taman 

bermain, 

jalan, open 

space, plaza

Besar 

sekali
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Perdagangan Berjualan

Sekitar 

Kawasan 

Marabunta

Besar

d. Program dan Pola Hubungan Ruang 

1) Program Ruang

TABEL PROGRAM RUANG PADA KAWASAN PERENCANAAN

KELOMPOK 

KEGIATAN
MACAM KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG

REKREASI

DAN REST 

AREA

Pengunjung

 parkir

 melihat-lihat

 beristirahat

 bermain

 ibadah

 makan 

 area parkir

 lampu parkir

 sirkulasi

 pedestrian

 Yakoma

 retail shop

 cinema’s

 taman

 kursi taman

 lampu taman

 gazebo

 kolam

 taman bermain

 kursi taman

 open space
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 lavatory

Pedagang 

 parkir

 berjualan

 ibadah

 makan

 lavatory

Open Theater

Pengelola Yakoma serta Taman 

Baca

 parkir

 mengelola serta melakukan 

kegiatan kawasan

 rapat

 memberi informasi

 mengawasi kegiatan 

pengunjung

 ruang ibadah

 cafetaria

 restoran

 KM/WC

 ruang parkir

 lampu parkir

 sirkulasi

 restoran 

Pujasera

 cafetaria

 retail shop

 area PKL

 ruang ibadah

 cafetaria

 KM/WC

 parkir

 pengelola

 ruang rapat

 ruang 

informasi

 ruang 

security

 ruang ibadah

 cafetaria

 KM/WC
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 ibadah

 makan

 lavatory

 perpustakaan Yakoma

 ruang baca

 hall

 ruang buku

 ruang baca

 locker

 warung 

internet

BERLALU 

LINTAS

 parkir

 berlalu lintas

 ibadah

 makan

 lavatory

 pedestrian

 area parkir

 lampu parkir

 sirkulasi

 lampu lalu 

l

i

n

t

a

s

 rambu-rambu 

lalu lintas

 jalan

 ruang ibadah

 cafetaria

 restoran

 gazebo

 KM/WC
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TABEL BESARAN RUANG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

IV. 12.   Analisa Tata Massa Bangunan Kawasan Marabunta

Untuk menentukan konsep tata massa bangunan dalam 

Kawasan wisata Marabunta Kota Lama Semarang ini harus 

didasarkan pada perencanaan awal, kondisi serta pola 

sirkulasi yang ada sehingga tidak mengganggu kenyamanan 

kawasan setempat. Selain itu juga tetap diperhatikan 

elemen-elemen urban desain dan pembentuk wajah kota 

sebagai dasar dari penataan kawasan ini.

Kawasan dilihat pada keseluruhan massa bangunan yang 

dibangun pada sejumlah ruang terbuka. Dalam hal ini, 

komposisi massa yang ada di Kawasan Kota Lama terhadap 
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ruang terbuka harus senantiasa diperhatikan. Massa 

bangunan yang ada di Kawasan perencanaan diatur secara 

terpola sesuai dengan konsep awal kawasan. Hal ini agar 

bangunan baru yang ada nantinya tetap sinkron dan senyawa 

dengan bangunan-bangunan yang telah ada di Kota Lama 

sebelumnya sehingga Landmark kawasan Kota Lama tetap 

terekspose dan tidak tergeser dengan keberadaan massa 

bangunan lainnya.

Paths sebagai penghubung semua fasilitas yang ada di 

kawasan Kota Lama berupa jalan dan jalur pedagang kaki 

dibuat komunikatif sehingga memungkinkan orang mudah 

bergerak ketika berada dalam kawasan ini. 

Edges yang diterapkan dalam kawasan ini adalah edges

berupa batas yang jelas antar ruang yang berbeda fungsi, 

jenis fase kegiatan, atau batas area. Dengan demikian, 

kawasan bisa memperlihatkan citranya sebagai open space

sesuai dengan harapan serta karakter kawasan yang telah 

ada sebelumnya.

IV.13. Analisa Ruang terbuka Kawasan Marabunta

Makna dan tujuan akhir dari rancang kota adalah 

menciptakan ruang terbuka kota yang berkualitas bagi 

kemanusiaan. Ruang terbuka kota tercipta karena adanya 

konfigurasi bangunan yang melingkupinya. Ruang terbuka 

kota yang berada di luar lingkup bangunan, sehingga 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk 

berinteraksi sosial.

Penyediaan ruang terbuka kota dimaksudkan sebagai 

berikut :

a.mendukung aktifitas kawasan
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b.menyediakan area untuk kegiatan sosial ,aupun 

kegiatan rekreatif.

c.generator kegiatan kawasan

d.keseimbangan pola solid-void pada kawasan

e.memperkaya tema kawasan

Upaya pemfungsian kembali Kawasan Marabunta sebagai 

kawasan wisata menaruh perhatian yang besar pada upaya 

pengembalian fungsi dan sifat ruang terbuka Kawasan Kota 

Lama, sehingga dengan sendirinya akan mengikutsertakan 

upaya perbaikan elemen-elemen yang berhubungan dengan 

ruang tersebut.

Ruang terbuka ini dibedakan atas dua kelompok besar 

yaitu ruang jalan yang berbentuk linear dan ruang 

terbuka. Namun secara lebih detail dan terperinci 

berdasarkan bentukan ruang, ruang terbuka kota di 

Kawasan Kota Lama dapat dibedakan atas :

 taman

 jalan 

 jalan setapak

 jalan tembus

 taman dalam

 tepi sungai (Bantaran Kali Semarang)

1) Ruang Terbuka Berdasar Bentukan Ruang

Ruang terbuka kota di Kawasan Kota Lama merupakan 

bagian dari sejarah kawasan dan memiliki beberapa 

karateristik khas kolonial yang dibentuk bersama 

dengan konfigurasi massa yang mengelilinginya. Saat 

ini beberapa diantaranya telah terdemolisi sehingga 

jumlah ruang terbuka yang ada menjadi sangat 

terbatas, oleh kaena itu ruang terbuka yang masih 
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tersisa harus dilestarikan dengan ketentuan sebagai 

berikut :

i. Keberadaan (lokasi) ruang kota tersebut tidak 

boleh berubah.

ii. Luasan yang ada tidak boleh berkurang.

iii. Bentuk ruang kota tidak boleh berubah.

iv. Ruang terbuka tidak boleh dibatasi dengan 

pagar

v. Pengembangan ruang terbuka baru, hendaknya 

tetap kontekstual, berkualitas dan figuratif 

terhadap lingkungannya.

vi. Peil ruang terbuka harus datar.

2) Ruang Terbuka Berdasar Fungsi dan Pengelolaan

Berdasarkan fungsi dan pengelolaan, ruang 

terbuka kota adalah ruang kepemilikan umum. Kegiatan 

yang dapat diwadahi di ruang terbuka tersebut adalah 

festifal, pasar terbuka, kegiatan umum, budaya, 

rekreasi, agama dan kegiatan lain yang dapat 

mendukung citra kawasan sebagai kawasan historis 

budaya, kontekstual serta menyesuaikan dengan 

dimensi dan tipologi ruang terbuka kota yang ada. 

Untuk itu, apabila ruang terbuka umum tersebut 

sedang digunakan untuk event-event tertentu maka 

akses yang ada dapat dibatasi atau ditutup sementara 

untuk kepentingan kegiatan khusus tersebut. Untuk 

menunjang kenyamanannya, ruang terbuka umum harus 

dilengkapi dengan lansekap, perabot jalan, dan 

penandaan.

Tipologi bentuk ruang terbuka umum yang ada di 

kawasan Kota Lama dapat dibedakan sebagai berikut :
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1) Taman Srigunting (Paradeplein)

BENTUK Plasa

TYPOLOGI Persegi empat

ELEMEN PENGISI

Sesuai ketentuan dalam rencana 

perkerasan :

 konservasi pohon peneduh yang ada

 Penambahan tumbuhan berbunga 

sesuai rencana lansekap

 Penandaan jalan sesuai dengan 

rencana

DAYA TARIK

Gereja blendug dan konfigurasi 

bangunan kolonial lain di sekitarnya 

antara lain : 

 Gedung H. Spiegel

 Gedung Marba

 Gedung Asuransi Jiwasraya

 dll

AKSES 

 Jl.  Letjend Suprapto

 Jl. Perkutut

 Jl. Srigunting

KEG. UTAMA YG 

DIREKOMENDASIKAN

 festival

 pasar atau bazar terbuka

 kegiatan budaya

 kegiatan religius

2) Kolam Rekreasi Tawang

BENTUK Kolam rekreasi

TYPOLOGI Persegi empat

ELEMEN PENGISI

Di sepanjang ruang pedestrian 

(sesuai dengan ketentuan dalam 

rencana perkerasan).

 penanaman palem untuk memperkuat 
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karateristik ruang air kota

 penambahan tanaman berbunga 

sesuai rencana lansekap

 perabot jalan sesuai dengan 

rencana

DAYA TARIK

Stasiun Kereta Api Tawang, Gedung 

Perbekalan Kodam, Asrama Stailan 

(yang direncanakan untuk fungsi 

komersial).

AKSES 

 Jl. Merak

 Jl. Tawang

 Jl. Cendrawasih

 Jl. Kedasih

 Jl. Perkutut

 Jl. Nuri

KEG. UTAMA YG 

DIREKOMENDASIKAN

 rekreasi air

 pasar atau bazar terbuka

3) Kali Semarang

BENTUK Waterfront

TYPOLOGI Linier

ELEMEN PENGISI

Di sepanjang tepian sungai (sesuai 

dengan ketentuan dalam rencana 

perkerasan).

 penanaman palem untuk memperkuat 

karateristik ruang air kota

 penambahan tanaman berbunga 

sesuai rencana lansekap

 perabot jalan sesuai dengan 

rencana

DAYA TARIK
Jembatan Berok, fasade sepanjang Jl. 

Mpu Tantular
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AKSES 

 Jl. Lentjend Suprapto

 Jl. Kepodang

 Jl. Mpu Tantular

 Jl. Sendowo

 Jl. Pemuda

KEG. UTAMA YG 

DIREKOMENDASIKAN

 rekreasi air

 pasar atau bazar terbuka

4) Ruang Terbuka Puskopad Jl. Mpu Tantular

BENTUK Plasa

TYPOLOGI Persegi empat

ELEMEN PENGISI

Di sepanjang tepian sungai (sesuai 

dengan ketentuan dalam rencana 

perkerasan).

 penanaman palem untuk memperkuat 

karateristik ruang air kota

 penambahan tanaman berbunga 

sesuai rencana lansekap

 perabot jalan sesuai dengan 

rencana

DAYA TARIK
Jembatan Berok, fasade sepanjang Jl. 

Mpu Tantular

AKSES 

 Jl. Lentjend Suprapto

 Jl. Kepodang

 Jl. Mpu Tantular

 Jl. Sendowo

KEG. UTAMA YG 

DIREKOMENDASIKAN

 rekreasi air

 pasar atau bazar terbuka

 Kegiatan budaya

5) Ruang Terbuka Jl. Garuda

BENTUK Plasa



                 
             Kawasan Wisata Marabunta – Kota Lama Semarang

IV-40

TYPOLOGI Persegi empat

ELEMEN PENGISI

Sesuai dengn ketentuan dalam 

rencana perkerasan :

 penanaman palem untuk memperkuat 

konfigurasi ruang kota

 penambahan tanaman berbunga 

sesuai rencana lansekap

 perabot jalan sesuai dengan 

rencana

payung-payung dan pohon peneduh 

untuk restoran

DAYA TARIK
Asrama Garuda (yang direncanakan 

untuk fungsi komersial)

AKSES 

 Jl. Merpati

 Jl. Nuri

 Jl. Perkutut

 Jl. Garuda

 Jl. Branjangan

KEG. UTAMA YG 

DIREKOMENDASIKAN

 rekreasi air

 restoran

6) Taman Jurnatan

BENTUK Ruang terbuka hijau

TYPOLOGI Persegi empat dan lingkaran

ELEMEN PENGISI

Di sepanjang pedestrian (sesuai 

dengan ketentuan dalam rencana 

perkerasan) :

 perabot jalan sesuai dengan 

rencana

 kolam dan sclupture

DAYA TARIK Konfigurasi tanaman

AKSES  Jl. MT. Haryono
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 Jl. Cendrawasih

 Jl. H. Agus Salim

 Jl. Sendowo

 Jl. Patimura

KEG. UTAMA YG 

DIREKOMENDASIKAN

 Taman rekreasi hijau kota

 paru-paru kota

TYPOLOGI UMUM RUANG TERBUKA

BENTUK Ruang terbuka hijau

TYPOLOGI Persegi empat dan lingkaran

ELEMEN PENGISI

Di sepanjang pedestrian (sesuai 

dengan ketentuan dalam rencana 

perkerasan) :

 perabot jalan sesuai dengan 

rencana

 kolam dan sclupture

DAYA TARIK Konfigurasi tanaman

KEG. UTAMA YG 

DIREKOMENDASIKAN

 Taman rekreasi hijau 

 wisata air

 perdagangan

 hiburan

 pusat jajan

IV.14.   Analisa Struktur dan Konstruksi Bangunan Kawasan 

Marabunta

Modul struktur sesuai dengan kondisi setempat. Karena 

tinggi bangunan standar (maksimal 2 lantai, kurang lebih 8 

meter) maka struktur bawah/pondasi utama yang digunakan 

adalah pondasi setempat jenis footplat atau pondasi 

setempat sumuran. 

Untuk struktur atap digunakan dasar pertimbangan dan 

kriteria pemilihan sistem konstruksi atap yaitu :

1) ekonomis

2) kemungkinan adanya pengembangan
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3) kesesuaian dengan fungsi bangunan

4) sesuai dengan kriteria sustainable

Dengan dasar pertimbangan di atas maka konstruksi atap 

yang digunakan pada perencanaan bangunan ini adalah :

1. sistem slab foor (dak beton)

2. sistem truss frame (rangka baja)

IV. 15.  Analisa Utilitas Kawasan Marabunta

Penataan kawasan menjadi area yang menarik untuk 

wisata budaya dan perekonomian membutuhkan sistem utilitas 

yang tertata untuk mendukung aktifitas wisata tersebut. 

Tujuan :

Perencanaan sistem utilitas yang terpadu guna mendukung 

upaya pengembangan kawasan Wisata Marabunta Kota Lama 

Semarang.

Sasaran :

a. Memenuhi kebutuhan/kapasitas secara memadai.

b. Koordinasi antar sektor instansi dalam menciptakan 

sistem utilitas secara terpadu.

c. Mengupayakan suatu sistem perawatan yang mudah dapat 

dilakukan instansi/dinas teknis dan  peran serta 

masyarakat.

d. Menjaga aspek estetika lingkungan binaan dan ekologis

lingkungan kawasan.

IV. 16. Utilitas Kawasan Marabunta

Pelayanan air bersih tetap memanfaatkan jaringan 

yang sudah ada yaitu PDAM dan sumur. Sistem pembuangan 

sampah tetap menggunakan 3 sistem yaitu pengumpulan 
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sampah dari sumber sampah, pengangkutan ke TPA (Tempat 

Pembuangan Akhir) dan pemusnahannya. Untuk jaringan 

listrik dan telepon, Kawasan Kota Lama juga 

memanfaatkan jaringan yang sudah ada sebelumnya. Air 

kotor di kawasan ini juga langsung ke jaringan riool

kota yang kemudian diteruskan ke Sungai yang terdekat 

yaitu Kali Berok dan sistem pembuangan/peresapan 

setempat. 

Secara skematik, sistem jaringan listrik dan 

telepon Kota Semarang bisa dilihat pada diagram berikut 

:
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IV. 17. Utilitas Bangunan

a. Sistem Plumbing dan Drainase

Air Kotor & Air Limbah

Penataan kawasan sebagai kawasan wisata budaya 

dengan pembagian segmen-segmen wilayah yang 

berfungsi sebagai kegiatan perekonomian, 

perdagangan, dan artefak budaya membutuhkan 

jaringan khusus untuk mengalirkan air kotor yang 

berasal dari hujan, limbah rumah tangga, maupun 

perkantoran, yang ebrada pada area hujan tersebut. 

Sistem pembuangan air kotor perlu direncanakan 

dengan tepat, baik dimensi maupun fungsinya, agar 

kawasan perencanaan menjadi bersih, tidak ada air 

yang menggenang, serta lingkungan menjadi indah 

dan sehat. Sistem pembuangan air kotor 

direncanakan dalam dua macam saluran, yaitu 

saluran terbuka dan saluran tertutup (gorong-

gorong) di dalam tanah.

Saluran air kotor terdiri dari saluran primer 

(sungai), sekunder (saluran induk kota), dan 

tersier. Saluran tersier menampung air kotor dari 

tiap bangunan yang kemudian disalurkan ke saluran 

sekunder (saluran induk kota) dan selanjutnya 

dibuang ke sungai. 

Air limbah di kawasan perencanaan berasal dari 

rumah tangga dan perkantoran di sekitar kawasan, 

sehingga limbah yang ada tidak sekotor limbah 
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industri. Pengelolaan air limbah sangat diperlukan 

untuk mencegah pencemaran Kali Srmarang yang 

mengalami pengendapan lumpur dan dalam kondisi 

yang kurang baik. Limbah yang berasal dari buangan 

air kotor dari WC dan air bekas membersihkan los-

los pasar, keduanya mengandung bakteri dengan BOD 

(Biologycal Oxygen Demand) dan COD (Chemical

Oxygen Demand) tinggi, disalurkan terlebih dahulu 

pada suatu tempat untuk diproses sehingga tidak 

mungkin lagi untuk mencemari saluran terbuka umum. 

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu 

direncanakan saluran pembuangan limbah yang sesuai 

dengan keadaan setempat, dimana sebelumnya limbah 

diolah terlebih dahulu (waste treatment).

Air Bersih

Perencanaan kebutuhan air bersih didasarkan pada 

kondisi eksisting yang ada, karena air bersih yang 

tersedia di kawasan perencanaan sudah mencukupi 

kebutuhan masyarakat. Penyediaan air bersih 

disuplai dari jaringan air PDAM.

Sistem pendistribusian air bersih dibagi menjadi :

1) Down Feet Distribution

Sistem distribusi dengan menggunakan fasilitas 

penampung/tandon air di lantai bawah dan 

tangki air di atas, sistem ini digunakan bila 

tekanan air dari PDAM dapat memenuhi syarat. 

Pada sistem ini digunakan pompa untuk mengisi 

tangki dan persediaan air yang dipergunakan 

sebagai cadangan air untuk pemadam kebakaran.
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2) Up Feet Pumping

Sistem distribusi ke atas dengan menggunakan 

pompa air secara terus menerus. Sistem ini 

digunakan bila tekanan air tidak memenuhi 

syarat dan hanya menggunakan tandon air di 

lantai bawah.

Dengan dasar pertimbangan bahwa tekanan air dari 

PDAM cukup memenuhi syarat, ketinggian bangunan, 

adanya cadangan air untuk kebakaran, efisiensi 

penggunaan pompa maka sistem distribusi yang 

dipakai adalah down feet distribution.

R U A N G D ISTR IB U S I

M EN A R A  A IRPO M PAG R O U N D  TAN K

PD AM

S U M B ER  M A TA  A IR




R IO O L  K O T AB A K  P E N A M P U N G

T .  W U D L U

T E M P A T  C U C I

L A V A T O R Y


 RIOOL KOTABAK PENAMPUNGAIR HUJAN
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b. Sistem Pencahayaan

1) Sistem Pencahayaan Alami

Dengan mengoptimalkan bukaan dan open space. 

Luas bukaan yang disyaratkan untuk pemasukan 

cahaya alami dihitung 1/10 luas lantai. Perlu 

juga teritisan (minimal 1 meter) atau sun-shade

untuk mengurangi cahaya matahari. Dengan desain 

kolonial yang memiliki bukaan-bukaan yang 

tergolong lebar, maka sangat diperlukan 

penggunaan tritisan dan shun-shade dalam desain 

bangunan.

2) Sistem Pencahayaan Buatan

Untuk ruang utama dan ruang-ruang penunjang 

disesuaikan dengan kebutuhan, di mana titik 

lampu disesuaikan dengan kondisi ruangan.

c. Sistem Penghawaan

RIOOL KOTASUMUR 
PERESAPAN

SEPTIC TANKWC



RUANGSEKERING

SUBTRAFOPANEL UTAMA

GENSET

PLN
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RUANGSEKERING

RUANGSEKERING

SUBTRAFO

SUBTRAFO

TRANSFORMATOR

ATS

PLN

GENSET

TRANSFORMATOR

BANGUNAN



Memakai penghawaan alami dengan membuat bukaan-

bukaan untuk memperlancar sirkulasi udara dari 

luar.

d. Sistem Mekanikal dan Elektrikal

Sistem jaringan listrik oleh PLN didistribusikan 

melalui jaringan bawah tanah dengan pemasangan 

trafo tiap 50 meter sampai 100 meter.

e. Sistem Penanganan Terhadap Bahaya Kebakaran

1)Portable Extinghuiser

Merupakan tabung CO2 yang digunakan terutama pada 

bahaya kebakaran dengan luas area yang sempit dan 

untuk bahaya kebakaran yang disebabkan aliran 

listrik. Penempatan Portable Extinghuiser adalah pada 

ruang-ruang yang rawan terhadap kebakaran.

2)Sprinkler

Untuk sistem ini otomatis digunakan automatic wet 

system, dimana terdiri dari jaringan pipa bertekanan 

tinggi yang dihubungkan dengan head sprinkler.



                 
             Kawasan Wisata Marabunta – Kota Lama Semarang

IV-49

3)Fire Hydrant

Merupakan pipa-pipa air yang berhubungan dengan 

tangki air dimana pada jarak tertentu diberi stop 

keran dan selang. Hydrant untuk penyediaan air bila 

terjadi kebakaran menggunakan jaringan air dari PDAM 

yang sudah ada, yaitu Jl. Merak dan polder yang ada 

di depan St. Tawang. Penempatan fire hydrant adalah 

di luar bangunan. 

f. Sistem Telekomunikasi

Sistem jaringan telepon yang dapat dikembangkan pada 

kawasan perencanaan sebagai kawasan wisata budaya adalah 

wartel dan kiostel.

Aspek-aspek yang menjadi dasar pertimbangan adalah :

1) Radius pelayanan baik dalam bentuk jarak layanan 

maupun jumlah penduduk yang dilayani.

2) Lokasi fasilitas terletak pada pelayanan umum yang 

mudah dijangkau dan aman.

3) Bentuknya nyaman.

4) Menunjang pelayanan umum.

Dalam hal ini, digunakan dua sistem telekomunikasi :

1)sistem intern

Jaringan yang tidak dapat dipakai untuk berhubungan 

dengan luar, hanya intern bangunan.

2)sistem ekstern 

Sistem jaringan ini dapat dipakai untuk berhubungan 

dengan luar.

g. Sistem Pembuangan Sampah

Pelayanan sampah untuk kawasan perencanaan 

dilakukan dengan sistem komunal, yaitu di TPA 

Jatibarang. Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan 
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mengumpulkan sampah setiap hari melalui aktifitas yang 

dikelola oleh masyarakat setempat. Tiap bangunan 

menyediakan bak sampah dengan jarak masing-masing 25 

meter, yang kemudian diangkut menggunakan becak sampah 

dan dikumpulkan di TPS/container dan keadaan sudah 

dikemas dalam kantong.

Sampah yang terkumpul di penampungan sementara 

dibuang ke Tempat Sampah Akhir (TPA) menggunakan truk 

sampah. Biaya pengangkutan sampah ke tempat pembuangan 

sementara ditanggung oleh masyarakat. Sampah dikumpulkan 

pada tempat sampah yang telah disediakan kemudian ada 

petugas yang mengambil untuk dikumpulkan pada TPS lalu 

diangkut ke TPA.
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BAB V

KONSEP PENATAAN KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG 

KAWASAN WISATA MARABUNTA 
KOTA LAMA SEMARANG

V.1. Perkuatan Site / Lokasi Kawasan Marabunta

Dalam hal ini sesuai judul awal ”Perencanaan dan 

Perancangan Kawasan Wisata Marabunta Kota Lama Semarang” 

maka setelah melalui analisa pada tahapan sebelumnya, 

lokasi terpilih Kawasan Marabunta ini telah sesuai dengan 

visi, misi, dan rencana strategi serta sesuai dengan 

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Lama.

GAMBAR X : PENZONINGAN UMUM KAWASAN MARABUNTA 
KOTA LAMA SEMARANG

KETERANGAN :

POLDER

PERMUKIMAN 

BANGUNAN 
KONSERVASI

SMEA

KAWASAN TERENCANA
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V.2.  Penentuan Pencapaian Kawasan Marabunta

1. Entrance Kawasan Marabunta

Entrance dicapai arah utara, potensi entrance antara 

lain :

 dilalui jalur-jalur angkutan umum menuju ke 

lokasi strategis, seperti terminal, jalan 

tol, dll.

 memiliki arah hadap ke Stasiun Tawang, 

sehingga dapat menjadi magnet bagi pengunjung 

dari arah Stasiun tawang. maupun pusat kota.

Kelemahan yang dimiliki :

 intensitas kemacetan cukup tinggi

V.3. Penentuan Tapak Penataan dan Sirkulasi Kawasan Marabunta

2
1

3

POLA PENCAPAIAN KAWASAN
sumber : analisa pribadi
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1. Penzoningan Kawasan Marabunta

Berdasarkan kebutuhan ruang dan hubungan ruang yang 

ada, maka penzoningan kawasan bisa didasarkan sebagai 

berikut :

a. private

Ruang yang bersifat private pada kawasan ini 

meliputi bangunan pengelola.

b. public

Ruang yang bersifat public pada kawasan ini 

meliputi ruang terbuka, fasilitas hiburan, 

perdagangan, pusat jajan serta rekreasi.

c. service

Ruang yang bersifat service pada kawasan ini 

meliputi ruang khusus antara lain ruang genset dn 

lavatory, ruang persiapan theater, serta ruang 

penjualan tiket dan informasi.

V.4. Sirkulasi Kawasan Marabunta

A C

B

E

D

1

2

3

KETERANGAN :
A : POLDER
B : PERUM. PJKA
C : SMEA
D : PERMUKIMAN

1 : PARKIR 
(PUBLIK)
2 : PUBLIK
3 : PRIVAT

Pola Penzoningan Kawasan
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Sirkulasi dibagi menjadi dua, yaitu sirkulasi pejalan 

kaki dan sirkulasi kendaraan. Pedestrian hanya 

diperuntukkan untuk pejalan kaki. Kendaraan diperbolehkan 

melewati jalan yang disediakan sesuai dengan rambu-rambu 

lalu lintas yang ada. 

Jalan lingkar dalam Kawasan Marabunta Kota Lama 

ditata satu arah untuk menghindari kemacetan maupun 

keramaian yang berlebih akibat kendaraan bermotor, 

khususnya bus yang menuju arah terminal terboyo yang 

melintas tepat di depan Kawasan Marabunta. Selain itu jua 

dibuat jalur dengan desain khusus bagi pejalan kaki (jalur 

lambat).

V.4.1.   Penentuan Sistem Lalu Lintas

Entrance Kawasan
Untuk menghindari kemacetan dan 
ketidak teraturan sirkulasi 
dalam kawasan, maka pencapaian 
entrance kawasan diarahkan ke 
diameter lebar kawasan (seperti 
tampak pada gambar). 

gbr. Suasana Sirkulasi Sekitar Kawasan
sumber : dok. pribadi
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Sistem lalu lintas merupakan salah satu pembentuk 

framework dan network kawasan. Oleh karena itu pemahaman 

profil sistem lalu lintas sekitar Kawasan Marabunta 

sangat penting sebagai upaya bagian revitalisasi. 

V.4.2.    Arah jalur Lalu Lintas

Jalur searah diterapkan pada jalan dengan 

intensitas tinggi baik siang maupun malam hari, yaitu 

Jl. Letjend Soeprapto, Jl. Mpu Tantular, dan Jl. Tawang. 

Sedangkan pada jalan lain yang lebih rendah 

intensitasnya diterapkan jalur dua arah.

V.4.3.   Angkutan Kota

Kendaraan diperbolehkan melewati jalan yang 

disediakan sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas yang ada. 

ININTENSITAS TINGGI

INTENSITAS SEDANG

INTENSITAS SEDANG

Pola Intensitas Lalu Lintas 
Kawasan

Sumber : Analisa Pribadi
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Hal ini dilakukan untuk menghindari kejadian-kejadian yang 

tidak diinginkan seperti kemacetan, keruwetan sirkulasi 

serta kecelakaan lain yang mungkin bisa terjadi. 

V.5. Penentuan Lansekap Kawasan Marabunta

Material lansekap yang sesuai adalah komposisi bunga, 

rumput, serta pohon-pohon hiasan sebagai peneduh.

a. Vegetasi

Vegetasi pada kawasan ini sangat diperlukan terutama 

untuk penetralisir sumber bau yang berasal dari 

polder. dengan vegetasi tertentu (dalam hal ini

dpilih pohon palem sebagai salah satu vegetasi yang 

cocok diempatkan di kawasan berhawa tropis seperti 

Kota Lama).




POLDER
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2. Perkerasan

Perkerasan digunakan pada jalur-jalur sirkulasi, demi 

kenyamanan dan keawetan fasilitas. Pada kawasan Kota 

Lama ini hanya digunakan perkerasan menggunakan paving 

blok saja, sesuai dengan ciri khas Kota Lama Semarang. 

Paving block digunakan pada sirkulasi oleh kendaran 

maupun manusia serta pada taman-taman karena 

keunggulannya yaitu desain bisa disesuaikan dengan 

keinginan, dan dapat menyerap air ke tanah dengan baik.

b. Street Furniture

Tujuan dari perencanaan Street furniture adalah 

sebagai pelengkap dari unsur lansekap yang terdapat di 

dalam kawasan dan untuk memberikan kemudahan, keamanan, 

dan kenyamanan dalam menikmati suasana kawasan Kota Lama.

Konsep perencanaan street furniture pada kawasan adalah :

1) Street furniture harus dapat menjadi daya tarik 

kawasan.

2) Street furniture berfungsi sebagai wadah pendukung 

kegiatan.

POLA VEGETASI KAWASAN
Sumber : Analisa Pribadi
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3) Street furniture berfungsi untuk memperkuat citra 

kawasan.

4) Street furniture harus dapat menjadi pendorong dan 

pendukung pertumbuhan serta perkembangan aktifitas 

lain dalam kawasan.

5) Street furniture dimanfaatkan sebagai perangkat 

terselenggaranya ketertiban kawasan.

6) Street furniture harus dapat menjadi pendukung 

solusi rekayasa terhadap permasalahan Traffic System 

Management.

7) Street furniture harus dapat mendukung eksistensi 

karatersitik kawasan.

Street furniture yang direncanakan adalah :

1) Penerangan Jalan

Penerangan jalan kawasan dibagi menjadi :

i. lampu parkir

ii. lampu pedestrian

iii. lampu jalan

iv. lampu penerangan taman

2) Area duduk

3) Tempat sampah

4) Pembatas

5) Kolam Air Mancur
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V.6. Sistem Penandaan

Penandaan yang digunakan adalah :

a. Papan penunjuk jalan

Disediakan pada lokasi-lokasi strategis dan 

dilengkapi dengan peta-peta lokasi yang strategis 

termasuk lokasi penunjuk jalan itu sendiri.

V.7. Penentuan Jaringan Pedestrian dan Arcade

1. Rencana Jaringan Pedestrian

a. Konsep Pedestrian Environment

Dilengkapi dengan restoran-restoran di trotar, 

atraksi pinggir jalan, yang dilengkapi dengan 

penanaman vegetasi. Dengan pengolahan demikian, 

maka ruang luar yang terjadi berskala akrab. Bentuk 

dan pola pergerakan dikelompokkan menjadi :

1) Ruang terbuka yang memberikan 

keterbukaan/keluasan pandang.

2) Ruang tertutp, berupa lorong yang terbatas 

ruang pandang di sebelah kanan dan kiri.



                 
             Kawasan Wisata Marabunta – Kota Lama Semarang

V-10

b. Jaringan Pedestrian

c. Konsep Kawasan

1) Penentuan Pusat-Pusat Aktifitas

Dipertimbangkan atas dasar kepentingan ekonomi. 

Kelancaran arus pengunjung akan sangat menetukan 

daya beli/daya pakai pada pusat aktifitas. 

2) Kepentingan Pemakai

3) Kepentingan Konservasi

Cara yang tepat dengan menjadikan kawasan sebagai 

jalur pedestrian, melalui cara ini bangunan dapat 

dilestarikan.

V.8.   Penentuan Penampilan Kawasan Marabunta

Penggunaan open space serta perpaduan dengan 

bangunan berarsitektur kolonial nantinya akan diterapkan 

dalam perencanaan kawasan. 

Penampilan bangunan disesuaikan dengan citra kawasan 

dan nilai estetis dalam segi arsitektur sehingga nilai 

kontekstual terhadap lingkungan tetap bisa terjaga. 

Sebagai public space, kawasan Kota Lama merupakan 

penyatuan bangunan-bangunan serta ruang terbuka yang 

dipadukan secara ideal sehingga menghasilkan sebuah 

kawasan wisata yang unik dan menarik. Sekalipun terdapat 

beberapa massa bangunan, namun tetap memberikan kesan 

terbuka. Untuk menciptakan sebuah pengalaman ruang yang 

berbeda dengan kawasan lain, salah satunya adalah dengan 

menciptakan suasana kolonial yang menjadi daya tarik utama 

Kawasan Kota Lama, selain itu juga gaya arsitektur pada 

bangunan-bangunan di Kota Lama juga dapat dijadikan 

landmark kawasan dengan menambah fasilitas-fasilitas 
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wisata yang mendukung. Misalnya, restoran yang menyajikan 

makanan-makanan khas Semarang tempo dulu seperti Loenpia, 

bandeng, wingko, dll dengan membentuk suasana restoran 

seolah-olah memasuki zaman tempo dulu (kolonial) baik 

lewat penyajian interior maupun corak bangunannya.

Pada perencanaan dan perancangan kawasan wisata ini, 

bangunan/fasilitas wisata yang ada tidak menyatu dengan 

bangunan pengelola, walaupun demikian tetap terwujud suatu 

hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang 

lain, hanya dalam perwujudan bangunannya memang 

ditampilkan sendiri-sendiri sesuai dengan fungsi bangunan.

a.Penentuan Konsep Elemen dan Warna Bangunan

Konsep elemen dan warna bangunan yang diterapkan :

1) Warna asli yang digunakan pada bangunan kuno yang 

memiliki nilai sejarah harus dipertahankan.

TAMPAK KAWASAN
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2) Warna asli pada bangunan kuno yang tidak memiliki 

nilai sejarah dapat disesuaikan dengan fungsi dan 

harus kontekstual.

3) Jenis pilihan warna yang digunakan adalah warna 

ivory, putih, art deco, sesuai dengan tipologi 

bangunan dan kontekstual.

PENERAPAN KARATERISTIK DASAR BANGUNAN KOLONIAL 

KARATERISTIK SIFAT UMUM

KOMPOSISI Terbagi menjadi tiga bagian. Atap, tengah, 

dan dasar. Pada komposisi atap, pada 

umumnya merupakan perpaduan dari atap 

kubah dan limasan. Bagian dasar dimana 

garis batas bidang dan deretan kolom 

kanopi yang membentuk ruang. Penerapan 

utuh tersamar konsep bagian atas-tengah-

dasar.

PROPORSI Proporsi seimbang antara horizontal dan 

vertikal.

DATUM Bidang komposisi sebagai sumbu pusat, 

orientasi komposisi elemen fasade dan 

orientasi bangunan keseluruhan.

SIMETRI Simetri bilateral pada bentuk global.

PENGULANGAN Pengulangan bentuk geometris persegi pada 

bukaan.

Pengulangan bentuk bidang (datum) dan 

ornamen.

ORNAMENTASI Penerapan kuat detail ornamen pada fasade.

V.10.  Penentuan Jenis dan Bentuk Kegiatan dalam Kawasan 

Marabunta
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Jenis dan bentuk kegiatan yang direncanakan pada 

kawasan Marabunta adalah :

a. kegiatan wisata : dimanfaatkan secara umum

b. kegiatan rekreasi utama : Pusat perdagangan (retail 

shop), Pusat jajanan, Yakoma, 

hiburan (open theater)

c. keg. rekreasi penunjang : Taman bermain, open space, 

kafetaria

d. berlalu lintas (sirkulasi) : digunakan oleh semua 

pengguna jln yang melintas 

V. 11. Penentuan Konsep Peruangan Kawasan Marabunta

a. Alur Kegiatan 

PELAKU KEGIATAN SIFAT DAN PERILAKU

Semua umur Semua sifat dan perilaku manusia 

masuk dalam kategori semua umur.

Alur kegiatan ditentukan berdasarkan aktifitas-

aktifitas yang terjadi dalam setiap kegiatan yang ada 

di kawasan Marabunta tersebut. sedangkan untuk alur 

kegiatan berlalu lintas ditata sedemikian rupa agar 

tidak mengganggu kegiatan lainnya.

b. Pengelompokan Kegiatan dan Besaran Ruang Marabunta

DATANG

PULANG

PARKIR
ISTIRAHAT
IBADAH
MAKAN

LAVATORY

KEGIATAN WISATA

ALUR KEGIATAN PENGUNJUNG
SUMBER: ANALISA PRIBADI
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Fungsi yang menjadi perhatian utama adalah 

fungsi pusat jajan, taman rekreasi, bangunan Yakoma 

(pengelola), serta lalu lintas. Antara fungsi 

bangunan satu dengan yang lain ditata sedemikian rupa 

sehingga terjadi hubungan yang saling menguntungkan 

untuk pengembangan kawasan wisata sesuai tujuan utama 

mengembalikan kembali citra Kota Lama. Diadakan 

pembagian dalam penzoningan wilayah kegiatan  dan 

penzoningan waktu sebagai berikut :

1) Pusat Jajan

2) Taman Rekreasi

3) Fasilitas Hiburan (Open Theater)

4) Yakoma (Pengelola)

5) Lalu Lintas

c. Besaran Ruang 

Kegiatan yang sering terjadi dan mempunyai 

pelaku kegiatan yang banyak, memiliki besaran ruang 

yang lebih besar daripada kegiatan yang jarang 

terjadi dan mempunyai pelaku kegiatan sedikit tanpa 

mengesampingkan karakter kawasan dan rencana tata 

ruang Kawasan Kota Lama Semarang. Untuk sirkulasi 

menyesuaikan kebutuhan yang ada.

PELAKU 
KEGIATAN KEGIATAN KEBUTUHAN 

RUANG
PRIORITAS 

BESARAN RUANG

Pengelola Mengelola 
Kawasan

Bangunan 
pengelola Sedang

Masyarakat 
sekitar

Berekreasi, 
beristirahat, 
berlalu 
lintas, 
berolah raga

Taman bermain, 
jalan, open 
space, plaza Besar sekali

Perdagangan Berjualan
Sekitar 
Kawasan 
Marabunta

Besar
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d. Program Ruang 

1) Program Ruang

TABEL PROGRAM RUANG PADA KAWASAN PERENCANAAN

KELOMPOK 
KEGIATAN MACAM KEGIATAN KEBUTUHAN RUANG

REKREASI

DAN REST 
AREA

Pengunjung

 parkir

 melihat-lihat

 beristirahat

 bermain

 ibadah

 makan 

 lavatory

Pedagang 

 parkir

 berjualan

 ibadah

 makan

 lavatory

 area parkir

 lampu parkir

 sirkulasi

 pedestrian

 Yakoma

 retail shop

 cinema’s

 taman

 kursi taman

 lampu taman

 gazebo

 kolam

 taman bermain

 kursi taman

 open space

 ruang ibadah

 cafetaria

 restoran

 KM/WC

 ruang parkir

 lampu parkir

 sirkulasi

 restoran 
Pujasera

 cafetaria

 retail shop

 area PKL
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Open Theater

Pengelola Yakoma serta Taman 
Baca

 parkir

 mengelola serta melakukan 
kegiatan kawasan

 rapat

 memberi informasi

 mengawasi kegiatan 
pengunjung

 ibadah

 makan

 lavatory

 perpustakaan Yakoma

 ruang ibadah

 cafetaria

 KM/WC

 parkir

 pengelola

 ruang rapat

 ruang 
informasi

 ruang 
security

 ruang ibadah

 cafetaria

 KM/WC

 ruang baca

 hall

 ruang buku

 ruang baca

 locker

 warung 
internet

BERLALU 
LINTAS

 parkir

 berlalu lintas

 ibadah

 makan

 lavatory

 pedestrian

 area parkir

 lampu parkir

 sirkulasi

 lampu lalu 
l
i
n
t
a
s

 rambu-rambu 
lalu lintas

 jalan

 ruang ibadah
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 cafetaria

 restoran

 gazebo

 KM/WC

TABEL BESARAN RUANG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

V. 12.   Penentuan Tata Massa Bangunan Kawasan Marabunta

Untuk menentukan konsep tata massa bangunan dalam 

Kawasan wisata Marabunta Kota Lama Semarang ini harus 

didasarkan pada perencanaan awal, kondisi serta pola 

sirkulasi yang ada sehingga tidak mengganggu kenyamanan 

kawasan setempat. Selain itu juga tetap diperhatikan 
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elemen-elemen urban desain dan pembentuk wajah kota 

sebagai dasar dari penataan kawasan ini.

Kawasan dilihat pada keseluruhan massa bangunan yang 

dibangun pada sejumlah ruang terbuka. Dalam hal ini, 

komposisi massa yang ada di Kawasan Kota Lama terhadap 

ruang terbuka harus senantiasa diperhatikan. Massa 

bangunan yang ada di Kawasan perencanaan diatur secara 

terpola sesuai dengan konsep awal kawasan. Hal ini agar 

bangunan baru yang ada nantinya tetap sinkron dan senyawa 

dengan bangunan-bangunan yang telah ada di Kota Lama 

sebelumnya sehingga Landmark kawasan Kota Lama tetap 

terekspose dan tidak tergeser dengan keberadaan massa 

bangunan lainnya.

V.13. Penentuan Ruang terbuka Kawasan Marabunta

Penyediaan ruang terbuka kota dimaksudkan sebagai 

berikut :

a.mendukung aktifitas kawasan

b.menyediakan area untuk kegiatan sosial ,aupun 

kegiatan rekreatif.

c.generator kegiatan kawasan

d.keseimbangan pola solid-void pada kawasan

e.memperkaya tema kawasan

Ruang terbuka ini dibedakan atas dua kelompok besar 

yaitu ruang jalan yang berbentuk linear dan ruang 

terbuka. Namun secara lebih detail dan terperinci 

berdasarkan bentukan ruang, ruang terbuka kota di 

Kawasan Kota Lama dapat dibedakan atas :

 taman

 jalan 
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 jalan setapak

 jalan tembus

 taman dalam

 tepi sungai (Bantaran Kali Semarang)

1) Ruang Terbuka Berdasar Bentukan Ruang

Ruang terbuka kota di Kawasan Kota Lama merupakan 

bagian dari sejarah kawasan dan memiliki beberapa 

karateristik khas kolonial yang dibentuk bersama 

dengan konfigurasi massa yang mengelilinginya. Saat 

ini beberapa diantaranya telah terdemolisi sehingga 

jumlah ruang terbuka yang ada menjadi sangat 

terbatas, oleh karena itu ruang terbuka yang masih 

tersisa harus dilestarikan dengan ketentuan sebagai 

berikut :

i. Keberadaan (lokasi) ruang kota tersebut tidak 

boleh berubah.

ii. Luasan yang ada tidak boleh berkurang.

iii. Bentuk ruang kota tidak boleh berubah.

iv. Ruang terbuka tidak boleh dibatasi dengan 

pagar

v. Pengembangan ruang terbuka baru, hendaknya 

tetap kontekstual, berkualitas dan figuratif 

terhadap lingkungannya.

vi. Peil ruang terbuka harus datar.

2) Ruang Terbuka Berdasar Fungsi dan Pengelolaan

Berdasarkan fungsi dan pengelolaan, ruang 

terbuka kota adalah ruang kepemilikan umum. Kegiatan 

yang dapat diwadahi di ruang terbuka tersebut adalah 

festifal, pasar terbuka, kegiatan umum, budaya, 

rekreasi, agama dan kegiatan lain yang dapat 
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mendukung citra kawasan sebagai kawasan historis 

budaya, kontekstual serta menyesuaikan dengan 

dimensi dan tipologi ruang terbuka kota yang ada. 

Untuk itu, apabila ruang terbuka umum tersebut 

sedang digunakan untuk event-event tertentu maka 

akses yang ada dapat dibatasi atau ditutup sementara 

untuk kepentingan kegiatan khusus tersebut. Untuk 

menunjang kenyamanannya, ruang terbuka umum harus 

dilengkapi dengan lansekap, perabot jalan, dan 

penandaan.

Tipologi bentuk ruang terbuka umum yang ada di 

kawasan Kota Lama dapat dibedakan sebagai berikut :

TYPOLOGI UMUM RUANG TERBUKA YANG DITERAPKAN

BENTUK Ruang terbuka hijau
TYPOLOG Persegi empat dan lingkaran

ELEMEN PENGISI

Di sepanjang pedestrian (sesuai 
dengan ketentuan dalam rencana 
perkerasan) :
 perabot jalan sesuai dengan 

rencana
 kolam dan sclupture

DAYA TARIK Konfigurasi tanaman

KEG. UTAMA YG 
DIREKOMENDASIKAN

 Taman rekreasi hijau 
 wisata air
 perdagangan
 hiburan
 pusat jajan

V.14.   Penentuan Struktur dan Konstruksi Bangunan Kawasan 

Marabunta

Modul struktur sesuai dengan kondisi setempat. Karena 

tinggi bangunan standar (maksimal 2 lantai, kurang lebih 8 

meter) maka struktur bawah/pondasi utama yang digunakan 

adalah pondasi setempat jenis footplat atau pondasi 

setempat sumuran. 
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Konstruksi atap yang digunakan pada perencanaan bangunan 

ini adalah :

1. sistem slab foor (dak beton)

2. sistem truss frame (rangka baja)

V. 15. Utilitas Kawasan Marabunta

Pelayanan air bersih tetap memanfaatkan jaringan 

yang sudah ada yaitu PDAM dan sumur. Sistem pembuangan 

sampah tetap menggunakan 3 sistem yaitu pengumpulan 

sampah dari sumber sampah, pengangkutan ke TPA (Tempat 

Pembuangan Akhir) dan pemusnahannya. Untuk jaringan 

listrik dan telepon, Kawasan Kota Lama juga 

memanfaatkan jaringan yang sudah ada sebelumnya. Air 

kotor di kawasan ini juga langsung ke jaringan riool

kota yang kemudian diteruskan ke Sungai yang terdekat 

yaitu Kali Berok dan sistem pembuangan/peresapan 

setempat. 

Secara skematik, sistem jaringan listrik dan 

telepon Kota Semarang bisa dilihat pada diagram berikut 

:
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IV. 17. Utilitas Bangunan

a. Sistem Plumbing dan Drainase

Air Kotor & Air Limbah

Saluran air kotor terdiri dari saluran primer 

(sungai), sekunder (saluran induk kota), dan 

tersier. Saluran tersier menampung air kotor dari 

tiap bangunan yang kemudian disalurkan ke saluran 

sekunder (saluran induk kota) dan selanjutnya 

dibuang ke sungai. 

Air Bersih

Perencanaan kebutuhan air bersih didasarkan pada 

kondisi eksisting yang ada, karena air bersih yang 

tersedia di kawasan perencanaan sudah mencukupi 
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kebutuhan masyarakat. Penyediaan air bersih 

disuplai dari jaringan air PDAM.

Sistem pendistribusian air bersih dibagi menjadi :

1) Down Feet Distribution

2) Up Feet Pumping

Dengan dasar pertimbangan bahwa tekanan air dari 

PDAM cukup memenuhi syarat, ketinggian bangunan, 

adanya cadangan air untuk kebakaran, efisiensi 

penggunaan pompa maka sistem distribusi yang

dipakai adalah down feet distribution.

  

b. Sistem Pencahayaan

1) Sistem Pencahayaan Alami

R U A N G D ISTR IB U S I

M EN A R A  A IRPO M PAG R O U N D  TAN K

PD AM

S U M B ER  M A TA  A IR




R IO O L  K O T AB A K  P E N A M P U N G

T .  W U D L U

T E M P A T  C U C I

L A V A T O R Y




RIOOL KOTASUMUR 
PERESAPAN

SEPTIC TANKWC
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Dengan mengoptimalkan bukaan dan open space. 

Luas bukaan yang disyaratkan untuk pemasukan 

cahaya alami dihitung 1/10 luas lantai. Perlu 

juga teritisan (minimal 1 meter) atau sun-shade

untuk mengurangi cahaya matahari. Dengan desain 

kolonial yang memiliki bukaan-bukaan yang 

tergolong lebar, maka sangat diperlukan 

penggunaan tritisan dan shun-shade dalam desain 

bangunan.

2) Sistem Pencahayaan Buatan

Untuk ruang utama dan ruang-ruang penunjang 

disesuaikan dengan kebutuhan, di mana titik 

lampu disesuaikan dengan kondisi ruangan.

c. Sistem Penghawaan

Memakai penghawaan buatan dan alami dengan membuat 

bukaan-bukaan untuk memperlancar sirkulasi udara 

dari luar.

d. Sistem Mekanikal dan Elektrikal

Sistem jaringan listrik oleh PLN didistribusikan 

melalui jaringan bawah tanah dengan pemasangan 

trafo tiap 50 meter sampai 100 meter.

e. Sistem Penanganan Terhadap Bahaya Kebakaran

1)Portable Extinghuiser

Penempatan Portable Extinghuiser adalah pada ruang-

ruang yang rawan terhadap kebakaran.

2)Sprinkler
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RUANGSEKERING

RUANGSEKERING

SUBTRAFO

SUBTRAFO

TRANSFORMATOR

ATS

PLN

GENSET

TRANSFORMATOR

BANGUNAN



3)Fire Hydrant

Penempatan fire hydrant adalah di luar bangunan. 

f. Sistem Telekomunikasi

Dalam hal ini, digunakan dua sistem telekomunikasi :

1)sistem intern

Jaringan yang tidak dapat dipakai untuk berhubungan 

dengan luar, hanya intern bangunan.

2)sistem ekstern 

Sistem jaringan ini dapat dipakai untuk berhubungan 

dengan luar.

g. Sistem Pembuangan Sampah

Pelayanan sampah untuk kawasan perencanaan 

dilakukan dengan sistem komunal, yaitu di TPA 

Jatibarang. Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan 

mengumpulkan sampah setiap hari melalui aktifitas yang 

dikelola oleh masyarakat setempat. Tiap bangunan 

menyediakan bak sampah dengan jarak masing-masing 25 

meter, yang kemudian diangkut menggunakan becak sampah 

dan dikumpulkan di TPS/container dan keadaan sudah 

dikemas dalam kantong.
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Sampah yang terkumpul di penampungan sementara 

dibuang ke Tempat Sampah Akhir (TPA) menggunakan truk 

sampah. Biaya pengangkutan sampah ke tempat pembuangan 

sementara ditanggung oleh masyarakat. Sampah dikumpulkan 

pada tempat sampah yang telah disediakan kemudian ada 

petugas yang mengambil untuk dikumpulkan pada TPS lalu 

diangkut ke TPA.


