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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi langkah awal dalam 

mengelola dan membentuk sebuah wilayah. Perencanaan harus dilakukan dengan 

sebaik mungkin dengan memperhatikan kondisi fisik, sosial, ekonomi, 

geostrategi, dan geopolitik agar apa yang dilakukan tepat guna, potensi dan 

peluang yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan dengan baik, sedangkan 

kelemahan dan ancaman yang dimiliki oleh daerah dapat diantisipasi sejak saat 

ini. Perencanaan harusnya memiliki orientasi ke masa depan (allocative trend-

modifying) yang disusun berdasarkan kecenderungan serta kegunaan masyarakat 

saat ini dan untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan di masa mendatang 

(Berry, 1979 dalam Kartasasmita, 1996). Perencanaan pembangunan selalu diikuti 

dengan adanya evaluasi, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat 

dipisahkan dalam sebuah manajemen pembangunan wialayah. Salah satu tujuan 

dari evaluasi adalah memilah-milah program yang efektif maupun yang tidak 

efektif selama masa pembangunan. Hasil akhirnya ialah dapat  mengetahui sejauh 

mana pembangunan dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan wilayah serta 

sebagai gambaran pendekatan pembangunan selanjutnya. Evaluasi dapat 

dilakukan secara periodik dengan memepertimbangkan kondisi wilayah yang 

selalu berubah-ubah. Evaluasi secara kontekstual selalu diikuti dengan 

karakteristik wilayah dan masalah-masalah aktualnya,  sehingga alternatif dan 

penyelesaian masalah dapat dilakukan penyelesaian secepat mungkin. Proses 

evaluasi secara ringkas dapat dipadu padankan dengan tujuan awal dalam 

perencanaan pembangunan.  

Penataan ruang wilayah Kota Semarang yang termuat dalam Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kota Semarang tahun 2011- 2031 bertujuan mewujudkan Kota 

Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, 

nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Berdasarkan tujuan tersebut, beberapa 
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kecamatan dijadikan sebagai kawasan strategis untuk pengembangan sektor 

ekonomi dalam Pasal 101 dan 102. Kawasan Segitiga Peterongan-Tawang-

Siliwangi difokuskan untuk kegiatan pengembangan perdagangan dan jasa, 

pengaturan tata bangunan dan lingkungan serta pengembangan fasilitas penunjang 

kegiatan perbelanjaan. Kawasan tersebut meliputi 4 kecamatan yaitu: Semarang 

Timur, Semarang Tengah, Semarang Selatan, dan Gayamsari. Selanjutnya, 

kawasan strategis yang kedua adalah Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas bagian 

Semarang Utara, kawasan tersebut difokuskan untuk pengembangan penanganan 

Rob dan sebagai penataan kawasan agar fungsi yang berkembang mendukung 

keberadaan fungsi pelabuhan laut. Kawasan strategis yang dijadikan untuk daya 

dukung lingkungan hidup pada Pasal 103, menetapkan kawasan Waduk 

Jatibarang, Kecamatan Gunungpati sebagai pengendali limpasan air ke kawasan 

dibawahnya dan pengembangan kawasan wisata. Kemudian di Kawasan reklamasi 

pantai, Kecamatan Semarang Utara dikelola dan dikembangkan untuk reklamasi 

pantai yang mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan penghidupan 

masyarakat.  

Beberapa kecamatan di wilayah Kota Semarang yang difokuskan untuk 

pertumbuhan ekonomi maupun kawasan strategis daya dukung lingkungan, 

disebutkan dalam data rawan bencana dari Badan Penanggulangan Bencana 

(BPBD) Kota Semarang ternyata memiliki risiko kerawanan bencana banjir. 

Berikut Tabel 1.1 merupakan data kerawanan banjir di Kota Semarang. 

Tabel 1.1 Data rawan Bencana Tahun 2020 

No. Kecamatan  Kelurahan  Tingkat 

Kerentanan 

1 Semarang Utara a. Bandarharjo d. Purwosari f. Bulu Lor 

Sedang-Tinggi b. Panggung Lor e. Panggung Kidul g. Plombokan 

c. Tanjung Mas f. Dadapasari  

2 Semarang Barat a. Ngemplak Simongan c. Kembang Arum  
Rendah-Sedang 

b. Tawang Mas   

3 Semarang 

Timur 

a. Kemijen   
Sedang-Tinggi 

b. Rejomulyo   

4 Tugu a. Mangkang Wetan c. Mangkang Kulon  
Rendah-Sedang 

b. Mangun Harjo   

5 Candisari a. Jomblang   Sedang-Tinggi 
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6 Gunungpati a. Sukorejo   Rendah 

7 Gayamsari a. Tambakrejo c. Kaligawe  
Sedang-Tinggi 

b. Sawah Besar   

8 Pedurungan a. Tlogosari Kulon d. Gemah  

Sedang-Tinggi b. Muktiharjo Kidul e. Pedurungan Kidul  

c. Kalicari   

9 Tembalang a. Rowosari d. Sambiroto  

Rendah-Sedang b. Bulusan e. Kedungmundu  

c. Sendangmulyo   

10 Genuk a. Penggaron Lor d. Sembungharjo g. Gebangsari 

Sedang-Tinggi b. Trimulyo e. Muktiharjo Lor  

c. Terboyo Wetan f. Terboyo Kulon  

11 Tugu a. Mangkang Wetan c. Mangkang Kulon  
Rendah-Sedang 

b. Mangun Harjo   

12 Ngalian a. Wates c. Gondorio  
Rendah-Sedang 

b. Beringin   

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang Tahun 

2021 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menyebutkan bahwa, kawasan yang 

disebutkan startegis untuk pengembangan kawasan ekonomi yaitu daerah segitiga 

Peterongan – Tawang – Siliwangi dan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas, 

ternyata memiliki tingkat kerawanan yang sedang menuju tinggi terhadap bencana 

banjir. Selanjutnya, pada kawasan strategis daya dukung lingkungan di daerah 

Semarang Utara memiliki kerentanan banjir yang sedang menuju tinggi. 

Kawasan-kawasan yang rentan terhadap bencana banjir telah disebutkan dalam 

Peraturan Daerah (Perda) RTRW Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011. Upaya 

pengelolaan penanganan juga telah disebutkan untuk meminimalisir terjadinya 

bencana banjir seperti menetapkan tingkat bahaya banjir, memindahkan bangunan 

dan rumah yang berada dikawasan banjir permanen, dan melakukan pengerukan 

saluran drainase dan sungai. Akan tetapi peninjauan spasial dari segi kebencanaan 

dan mitigasi yang mengkaitkan antara kondisi fisik bentuk lahan dengan penataan 

ruang Kota Semarang perlu dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk meninjau 

beberapa kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan budidaya, 

ataupun kawasan strategis yang berada di tingkat  zona kerawanan banjir tertentu 

untuk dilakukan evaluasi. 
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Kota Semarang merupakan salah satu dari kota besar setelah Kota Jakarta, 

Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Kota Semarang terus mengalami 

perkembangan, sehingga dampak yang terlihat adalah meningkatnya jumlah 

penduduk setiap tahunya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

tahun 2020 sebanyak 1.653.524 jiwa. Banyaknya penduduk tentunya 

mengharuskan lahan untuk terus berproduksi bahkan alih fungsi lahan, salah 

satunya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal penduduk. Alih fungsi lahan 

tentunya akan mempengaruhi fungsi lain juga, seperti perubahan kualitas air dan 

tanah yang dapat menyebabkan suatu lahan memiliki ancaman banjir. Meskipun 

faktor utama ancaman bencana banjir adalah berdasarkan kondisi 

hidrometeorlogis wialayah, akan tetapi faktor pendukung lainya seperti faktor 

Sosio-hidraulik (keairan dan konservasi tanah), kesalahan drainase, kesalahan 

perencanaan dan implementasi pengembangan kawasan, pola pengembangan 

sungai, serta daya dukung DAS dapat memperparah terjadinya banjir. 

Pemanfaatan ruang saat ini, adalah implementasi dari Rencana Tata Ruang 

Wilayah di Kota Semarang, melihat masih banyaknya kejadian banjir yang terjadi 

dibeberpa tahun terakhir, perlu adanya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana 

RTRW mempengaruhi bencana banjir di Kota Semarang. Pada dasarnya fungsi 

RTRW selain sebagai guide of future action, juga sebagai intervensi agar terjadi 

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan interaksi antara manusia dengan 

lingkunganya sehingga mewujudkan kesejahteraan mahluk hidup, kelestarian 

lingkungan serta keberlanjutan dalam pembangunan (Deviana, 2011).   

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kota Semarang, dalam 9 tahun terakhir telah terjadi beberapa 

kejadian banjir di Kota Semarang seperti yang  terlihat pada Tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.2 Data Kejadian Banjir di Kota Semarang 

Tahun Banjir 
Genangan 

Minimal 

Genangan 

Maksimal 

2012 8 10 cm 10 cm 

2013 69 - - 
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2014 26 - - 

2015 48 10 cm 70 cm 

2016 30 10 cm 70 cm 

2017 36 10 cm 40 cm 

2018 34 10 cm 100 cm  

2019 19 10 cm 100 cm 

2020 21 30 cm 150 cm 

2021 (Januari-

April) 
67 

40 cm 150 cm 

Sumber: BPBD Kota Semarang Tahun 2021 

10 tahun terakhir terdapat 358 kejadian banjir dengan intensitas dan kedalaman 

yang berbeda-beda. Berdasarkan data yang dikeluarkan dari Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut, pada tahun inilah terdapat 

kenaikan angka kejadian yang drastis. Data yang bersumber dari BPBD Kota 

Semarang pada tahun 2021 sampai Bulan April, terdapat 67 kejadian banjir yang 

puncaknya terjadi pada tanggal 6 dan 23 ferbruari lalu dengan kedalaman 50 cm – 

1 m. Berdasarkan keterangan dari Badan Meterorolgi Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG) salah satu penyebabnya adalah intensitas hujan ekstrem. Kerugian yang 

diakibatkan oleh bencana banjir salah satunya adalah lumpuhnya transportasi yang 

mana bandara, stasiun, pelabuhan, dan terminal tidak dapat beroprasi seperti 

biasanya (liputan6.com). 

Banjir merupakan akibat dari fenomena hidrometeorologi yaitu curah hujan 

yang tinggi. Selain faktor alam yang menjadi penyebabnya, terdapat faktor lain 

seperti perubahan penggunaan lahan di sekitar daerah aliran sungai (DAS), 

pembuangan sampah, sedimentasi dan erosi, kawasan kumuh perkotaan 

disepanjang sungai, kurangnya kapasitas sungai dan drainase, dan sistem 

bangunan pengendalian banjir (Kodoatie, 2002).  Melihat kondisi Kota Semarang 

sebagai Ibukota Jawa Tengah, maka tidak heran jika kebutuhan pemukiman dan 

lahan peruntukan industri setiap tahun mengalami peningkatan terutama di 

Kecamtan Candisari. Terdapat beberapa jenis banjir di Kota Semarang, yaitu 
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banjir rob, banjir limpasan dan banjir genangan. Banjir rob di Kota Semarang 

terjadi dihampir sepanjang Pantai Utara. Kondisi ini diperparah, karena adanya 

penurunan permukaan tanah, beban fisik bangunan serta pengambilan air tanah 

yang berlebih (Ramadhaniy, 2012). Banjir genangan disebabkan oleh 

meningkatnya jumlah penduduk yang secara tidak langsung mempengaruhi 

semakin besarnya volume air larian (run off) dan peresapan aliran air terganggu. 

Banjir genangan terparah pada tahun ini dengan tinggi genangan mencapai 1,5 

meter dengan durasi waktu   3 jam dan wilayah tergenang meliputi wilayah 

distrik kota seperti Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat. Banjir 

limpasan diakibatkan oleh adanya pendangkalan air sungai pengendali banjir, 

sehingga menyebabkan sungai meluap. Sungai-sungai di Kota Semarang yang 

meluap biasa terjadi di Kali Babon, Banjir Kanal Timur, Banjir Kanal Barat, Kali 

Silandak, Kali Beringin, Kali Plumbon, dan Kali Blorong. 

Penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi kesesuaian tata ruang dengan 

mempertimbangkan kerawanan bencana banjir yang berada di Kota semarang 

secara spasial. Pendekatan yang digunakan dalam pemetaan kerawanan banjir 

adalah pendekatan geomorfolgi. Identifikasi rawan banjir dapat dilihat 

berdasarkan karakter geomorfologi, banjir genangan maupun rekam jejak 

kejadianya dapat terlihat berdasarkan pola bentuklahan pada suatu dataran (Dahlia, 

dkk. 2018). Permasalahan kebencanaan suatu daerah, khususnya yang berkaitan 

dengan permasalahan banjir dapat diselesaikan melalui studi perencanaan dan 

manajemen bencana dengan baik. Hal inilah yang menjadi pentingnya peran  

perencanaan peruntukan lahan yang terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) dalam suatu daerah menjadi sangat krusial. Pemetaan kawasan-

kawasan yang rawan terhadap bencana banjir, dapat menjadi pertimbangan dalam 

memutuskan peruntukan lahan. Sehingga suatu lahan dapat dimanfaatkan dengan 

tepat guna dan terminimalisir dari kerugian akibat bencana.  
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kerawanan bencana banjir di Kota Semarang? 

2. Apakah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang telah 

mengacu dan sesuai dengan kerawanan bencana banjir? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, tujuan  penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis tingkat kerawanan bencana banjir di Kota Semarang secara 

spasial 

2. Mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang 

berdasarkan analisis kerawanan bencana banjir di Kota Semarang. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, kegunaan  penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan ide serta pemikiran dalam 

pemanfaatan dan penataan ruang diwilayah perkotaan dengan tingkat risiko 

banjir yang tinggi. 

2. Memberikan referensi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan risiko bencana banjir. 

3. Menjadi referensi selanjutnya dalam penulisan penelitian selanjutnya. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

A. Tata Ruang 

Pentingnya tata ruang berkaitan dengan mitigasi berbagai bencana yang 

kemungkinan terjadi. Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan 

pola ruang. Dalam perwujudan tersebut diperlukan adanya perencanaan dan atau 

penataan tata ruang. Penataan ruang merupakan rangkaian sistem yang terdapat 

dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatnya, dan pengendalianya 

sehingga mengahasilkan struktur ruang dan pola ruang sebuah kota atau daerah. 

Pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien diwujudkan dalam penataan ruang 

yang optimal sesuai dengan perencanaan yang diwacanakan pemerintah setempat 

untuk membentuk suatu daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan 

perencanaan tata ruang yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) yang dibuat oleh pemerintah daerah masing-masing. Selain 

mengatur dan membentuk daerah, dalam penyusunan dokumen RTRW 

diharapkan mengandung aspek-aspek mitigasi kebencanaan. Mitigasi dilakukan 

dalam usaha untuk mengurangi, meminimalisir terjadinya bencana baik 

pembangunan fisik maupun penyaadaran dan peningkatan kapasitas kepada 

masyarakat.  

Menurut Peraturan Daerah RTRW No. 14 Tahun 2011 Kota Semarang, 

penataan ruang dilakukan melalui kebijakan dan strategi pengembangan pola 

ruang, struktur ruang dan kawasan strategis. Pola ruang merupakan persebaran 

peruntukan ruang yang melipurti ruang untuk fungsi lindung dan untuk fungsi 

budidaya. Struktur ruang merupakan susunan yang terdiri dari pusat-pusat 

pemukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan 

sosial masyarkat. Kawasan strategis merupakan kawasan yang diprioritaskan 

karena memiliki peran dan pengaruh yang sangat penting bagi kepentingan 

ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. 

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pola ruang yaitu kawasan 

lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang 
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secara hukum boleh dimanfaatkan penggunaanya, sehingga harus dilakukan 

evaluasi lebih lanjut yang dipandang berdasarkan sudut kerawanan banjirnya. 

Kawasan lindung merupakan kawasan yang secara khusus digunakan untuk 

melindungi kawasan disekitarnya dan tidak boleh dilakukan budidaya dikawasan 

tersebut, sehingga juga perlu dilakukan evaluasi ketepatan kawasanya yang 

dipandang berdasarkan sudut kerawanan banjirnya.  

B. Evaluasi Rencana Tata Ruang Wialayah (RTRW) 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan sebuah dokumen yang 

berisi perencanaan dalam pemanfaatan ruang pada wilayah tertentu. Tujuan 

adanya evaluasi tata ruang ialah melihat adanya penyimpangan dan 

ketidaksesuaian dengan perencanaan dan peruntukan pembangunan (Batudoka, 

2005). Evaluasi memiliki peran penting dalam kemajuan dan kebermanfaatan 

pembangunan yang telah dilakukan, berikut ini merupakan pentingnya evaluasi 

dilakukan menurut Dr. Harry Hikmat tahun 2010 sebagai berikut: 

 Memperlihatkan keberhasilan dan kegagalan proyek 

 Menunjukan dimana dan bagaimana perlu dilakukan peribahan-perubahan 

 Menentukan bagaimana kekuatan atau potensi dapat ditingkatkan 

 Memberikan informasi untuk membuat perencanaan dan pengambilan 

keputusan 

 Membantu untuk dapat melihat konteks dengan lebih luas serta implikasinya 

terhadap kinerja pembangunan 

Kaitanya dengan bencana banjir, seringkali bencana terjadi akibat 

pengabaian ekosistem sebagai akibat adanya pengabaian terhadap tata ruang 

(Yamani,dkk. 2015). Dalam hal ini tata ruang sangat berperan penting terhadap 

kebencanaan suatu wilayah dan sudah seharusnya rencana tata ruang yang disusun 

mempertimbangkan kapasitas, ancaman, maupun kerawanan yang terjadi. Hal 

tersebut bertujuan agar pembangunan daerah dapat mengeluarkan berperan secara 

maksimal dengan meminimalisir kerusakan ekosistem serta berkelanjutan.  
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C. Kebencanaan dan Bencana Banjir 

Istilah bencana menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 merupakan 

rangkaian peristiwa alam, non alam atau manusia yang bersifat mengancam baik 

kehidupan masyarakat maupun penghidupan masyarakat yang dapat  

menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda ataupun 

dampak psikologis bagi masyarakat. Bencana yang disebabkan oleh peristiwa 

alam memang tidak dapat dihindari, akan tetapi kita dapat melakukan usaha 

mengatasi (mitigasi) terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. 

Bencana yang disebabkan adanya unsur manusia dapat dilakukan pencegahan 

sebelum terjadi dengan berhati-hati dan penuh pertimbangan pada saat mengambil 

keputusan khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi alam. Dalam satu 

kejadian bencana tersebut, harus dilakukan tindakan-tindakan yang luar biasa 

terhadap unsur-unsur terkait maupun terpengaruh, untuk menyesuaikan dan 

mengembalikan situasi agar lebih baik (Priambodo, 2009). Tindakan luar biasa 

dilakukan untuk mencegah kerugian-kerugian dan korban lebih banyak dan parah 

lagi.  

Bencana banjir merupakan salah satu dari rumpun bencana 

hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang 

disebabkan oleh iklim dan hidrologi yang termasuk didalamnya ialah banjir, tanah 

longsor, angin puting beliung, badai dan sebagainya. Secara umum, banjir 

merupakan kejadian ketika volume air meningkat bahkan melampaui dari kapsitas 

seharunya pada sebuah saluran (Seno, 2013). Menurut Pusat Kritis Kesehatan 

Kemenkes RI tahun 2018, banjir dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu 

1. Banjir bandang, yaitu banjir yang dating secara tiba-tiba dalam waktu yang 

singkat dan menggenangi, meluap serta mengalir secara deras sehingga 

menghanyutkan benda-benda diwilayah luapan bahkan benda yang besar 

2. Banjir limpasan, banjir yang terjadi karena air yang meluap karena tidak 

cukupnya kapasitas sungai, danau, maupun gorong-gorong untuk menampung 

air 
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3. Banjir lumpur, yaitu anjir yang membawa luapan lumpur, banjir ini terjadi 

karena luapan lumpur dari dalam bumi 

4. Banjir rob (banjir laut pasang), yaitu banjir yang terjadi akibat luapan air laut 

saat terjadi pasang, umumnya terjadi didaerah pesisir pantai 

5. Banjir cileunang, yaitu banjir yang disebabkan karena murni adanya intensitas 

hujan yang naik dan menyebabkan genangan. 

6. Banjir genangan, yaitu banjir yang disebabkan air hujan lokal yang terjadi 

diwilayah tertentu, yang menyebabkan genangan pada wilayah datar maupun 

cekungan 

  Banjir rob, banjir genangan dan banjir limpasan sering terjadi diwilayah 

Kota Semarang. Banjir rob terjadi hampir di sepanjang Pantai Utara yang 

menyebabkan kawasan pemukiman, tambak, dan pelabuhan menjadi tergenang. 

Banjir genangan umumnya terjadi di pemukiman yang padat yang biasanya terjadi 

di Kecamatan Genuk dan Kecamatan Gayamsari. Banjir limpasan sering terjadi di 

Kota Semarang yang disebabkan oleh Kali Babon, Banjir Kanal Timur, Banjir 

Kanal Barat, Kali Silandak, Kali Beringin, Kali Plumbon, dan Kali Blorong. 

D. Satuan Lahan 

  Satuan lahan merupakan merupakan bagian dari lahan yang memiliki 

karakteristik spesifik. Beberapa bagian yang terkait dengan lahan yang 

digabungkan dapat disebut sebagai satuan lahan, akan tetapi untuk kebutuhan 

evaluasi akan lebih mudah jika menyesuaikan faktor yang akan dievaluasi 

(Nurkholis, 2016). Faktor-faktor yang akan dievaluasi dipadukan dengan 

pendekatan geomorfologi. Geomorfologi menurut Thornbury 1954 menyebutkan 

bahwa geomorfologi berkaitan dengan karakterisitik tertentu yang ada pada 

bentuk permukaan bumi dan dihasilkan dari satu maupun gabungan beberapa 

proses geomorfik dalam kurun waktu tertentu, sedangkan proses geomorfik 

merupakan suatu bentuk proses alami baik secara fisik atau kimiawi yang mampu 

membentuk perubahan di permukaan bumi. Berkaitan dengan definisi tersebut, 

maka menggunakan pendekatan geomorfologi dalam menyusun peta satuan lahan 

adalah langkah yang tepat untuk mengetahui karakter lahan di suatu wilayah. 
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Pembuatan peta satuan lahan dapat menggunakan pendekatan geomorfologi yang 

terdiri dari kemiringan lereng, jenis tanah, geologi, dan penggunaan lahan. Secara 

detail dapat dijelaskan sebagai berikut.  

1. Kemiringan Lereng 

  Kemiringan lereng atau dapat disebut sebagai kondisi topografi merupakan 

variabel penting dalam pembuatan peta satuan lahan. Kemiringan lereng dapat 

dilihat berdasarkan topografi. Kondisi kemiringan lereng dapat dilihat berdasarkan 

kerapatan garis kontur. Semakin rapat garis kontur, maka dapat dipastiakan 

terdapat kemiringan yang curam di wilayah tersebut. Semakin jarang garis kontur, 

maka dapat dipastikan terdapat wilayah yang landai.  

2. Jenis Tanah 

  Proses geomorfologi merupakan proses yang mengakibatkan perubahan-

perubahan baik secara fisik maupun kimiawi yang memodifikasi permukaan bumi 

(Thornburry, 1970). Pada proses geomorfologi tersebut mengakibatkan adanya 

prsoes pembentukan tanah berdasarkan faktor iklim maupun organisme. 

Pemahaman yang komprehensif mengenai satuan tanah akan menggambarkan 

persebaran lahan yang ada di suatu daerah.    

3. Geologi 

  Geologi berkaitan dengan struktur dan proses geomorfologi yang terjadi 

pada suatu wilayah.  Struktur dan proses yang terjadi sangat penting, berkaitan 

dengan permasalahan lingkungan yang pernah, sedang atau yang terjadi.  

4. Penggunaan Lahan  

   Penggunaan lahan menunjukan campur tangan hasil kegiatan manuasia 

yang memiliki dampak menggradasi lingkungan ataupun meng-anggradasi 

lingkungan. Degradasi berarti kerusakan lingkungan yang dicirikan oleh tidak 

mampu atau berfungsinya komponen lingkungan sebagaimana mestinya, maka 

dari itu komponen penggunaan lahan sangatlah penting untuk pembuatan peta 

satuan lahan.  
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E. Daerah Rawan Banjir 

  Beberapa daerah yang sering mengalami masalah banjir biasanya memiliki 

morfologi datar, berada didaerah cekungan, dan dipesisir pantai secara umum. 

Menurut BNPB pengertian banjir secara rinci adalah limpasan air yang melebihi 

tinngi muka air normal yang menyebabkan air limpasan meluap ke sisi-sisi sungai 

akibatnya, daerah yang memiliki morfologi dataran rendah terjadi genangan. 

Kawasan rawan banjir merupakan kawasan yang hampir setiap tahunya 

mengalami pengulangan banjir ataupun daerah yang memiliki potensi banjir 

berdasarkan bentuklahan, jenis tanah, ataupun kemiringan lerenya. Kawasan yang 

termasuk dalam rawan banjir menurut Isnugroho (2006) dalam Pratomo (2008) 

terbagi menjadi 4 kawasan sebagai berikut. 

1. Daerah Pantai 

  Daerah pantai memiliki elevasi yang lebih rendah sehingga memungkinkan 

terjadi banjir, utamanya akibat adanya pasang-surut air laut. Selain itu, fungsi 

pantai adalah muara dari semua penghulu sungai, mengingat adanya masalah 

penyumbatan dan sedimentasi sungai maka, daerah yang berada di kawasan 

tersebut riskan terjadinya bencana banjir. 

2. Daerah Dataran Banjir 

  Banjir merupakan keadaan suatu daerah yang secara topografis dan 

geomorfologis merupakan daearah kering (bukan rawa) yang tergenang air akibat 

ke-tidakmampuan penampang saluran dalam menampung atau melakukan 

infiltrasi, Novaliadi (2014). Dataran yang tergenang air tersebut dapat disebut 

sebagai dataran banjir. Dataran banjir merupakan wilayah dataran yang luas yang 

berada pada kanan dan kiri sungai yang tergenang pada saat terjadi banjir, 

umumnya lahan yang berada pada sekitar seungai tersebut terbentuk akibat 

sedimentasi akibat limpasan banjir sungai tersebut. 

3. Daerah Sempadan Sungai 

  Sempadan sungai meliputi daerah daratan sepanjang tepian sungai 

bertanggul dengan lebar minimal 5 meter dari kaki tanggul sebelah luar. 

Sempadan sungai merupakan daerah yang sangat rawan terjadinya banjir apabila 
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sewaktu-waktu terjadi kelebihan volume dan debit air sungai, sehingga kaawasan 

tersebut harusnya tidak difungsikan peruntukan lahan lain. Namun kenyataanya 

dalam perkotaan, daerah sekitar sungai sering dimanfaatkan untuk lahan hunian 

bahkan untuk pengembangan ekonomi, sehingga ruang sekitar sungai tidak 

memiliki fungsi ekosistem dengan baik dan akibatnya dapat memperparah 

terjadinya banjir. 

4. Daerah Cekungan 

  Cekungan merupakan kawasan yang berbentuk melengkung kebawah 

sehingga lebih rendah dari daearah sekitarnya. Cekungan biasanya diakibatkan 

oleh peristiwa erosi, sedimentasi, runtuhan, tabrakan, maupun peristiwa yang 

berkaitan dengan proses struktural. Kondisi yang lebih rendah dari daerah lain ini 

apabila penataan kawasan sekitarnya tidak terkendali, maka akan mengakibatkan 

banjir. 

F. Kajian Kerawanan Banjir 

 Wilayah dengan kerawanan banjir yang berbeda-beda disebabkan oleh 

beberapa faktor, yang disebut dengan parameter banjir. Parameter-parameter 

tersebut adalah sebagai berikut; 

1. Kemiringan Lereng 

  Kemiringan lereng merupakan sudut rerata antara bidang datar (bidang 

semu) dipermukaan bumi terhadap suatu garis atau bidang mring yang ditarik dari 

titik terendah sampai titik tertinggi di permukaan bumi pada suatu bentuklahan, 

yang merupakan suatu kesatuan kemiringan lereng. Kemiringan lereng di-

representasikan dalam bentuk derajad atau persen. Kemiringan 100% sama 

dengan sudut kemiringan 45
0
 yang menunjukan bentuk reliefnya curam. Dalam 

dua titik kemiringan 1 dengan kemiringan lain berjarak 100 meter memiiki beda 

tinggi 10 meter dan membentuk lereng 10%. Semakin curam lereng, maka 

semakin besar pula kecepatan aliran permukaan  (Arsyad, 2010). Berdasarkan hal 

tersbut, maka semakin landai kemiringan, maka semakin lambat pula laju air 

limpasan aliran permukaan, sehingga kemungkinan terjadinya banjir juga semakin 

besar. Sebaliknya, apabila kemiringan lereng semakin curam, maka laju kecepatan 
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limpasan air pada aliran permukaan semakin cepat, maka kemungkinan terjadinya 

banjir menjadi kecil.  

  Pada daerah penelitian wilayah yang datar berada di Sebelah Utara dan 

Sebelah Tengah Kota Semarang. Semakin menuju ke Arah Selatan semakin 

curam, karena terdapat Gunung Ungaran di Wilayah Selatan yaitu termasuk di 

wilayah Kabupaten Semarang. Pada wilayah yang curam dapat dipastikan minim 

atau tidak ada bencana banjir.  

2. Jenis Tanah 

  Jenis tanah berkaitan dengan proses masuknya air kedalam tanah (infiltrasi). 

Tanah yang memiliki tekstur halus memiliki tingkat infiltrasi yang rendah, 

sehingga menyebabakan aliran permukaan meningkat (Heryani, 2013 dalam 

Kusumo, 2016). Aliran air yang jatuh umumnya berasal dari air hujan yang 

kemudian masuk kedalam tanah. Didalam tanah terjadi aliran air sebagai akibat 

dari adanya gaya kapiler (gerakan air kearah lateral) dan gaya gravitasi yang 

disebut dengan proses perkolasi. Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah, ada 

yang dialirkan di atas permukaan ataupun meresap melalui pori-pori tanah. 

Kemampuan jumlah meresapnya air juga dipengaruhi oleh besarnya diameter 

pori-pori tanah. Gaya yang terdapat proses infiltrasi ini saling bekerja sama, gaya 

gravitasi menarik air kedalam tanah kemudian dibatasi oleh besarnya diameter 

pori-pori dalam tanah, sedangkan kapiler bertugas untuk mengalirkan kedalam 

tanah yang lebih luas.   

  Beberapa jenis tanah di daerah penelitian terindikasi memiliki kemungkinan 

rawan banjir karena karakteristik tanahnya, yaitu jenis tanah aluvial. Jenis tanah 

aluvial memiliki karakteristik bersifat lempung, basah dan merupakan tanah dari 

hasil endapan. Karakter lempung memiliki tingkat menyimpan air yang tinggi, 

sehingga kemungkinan infiltrasi rendah. Dapat dipastikan bahwa pada kawasan 

aluvial pernah terjadi genangan banjir. 

3. Curah Hujan 

  Banjir pada dasarnya adalah kegagalan dalam siklus hidrologi yang tidak 

sempurna, kondisi yang seharusnya adalah air yang jatuh kepermukaan tanah 

meresap ataupun mengalir tetapi tidak dapat melakukanya dikarenakan banyak 
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faktor. Hujan merupakan proses kondensasi uap air yang kemudian menjadi bulir-

bulir yang cukup berat sehingga jatuh kepermukaan bumi. Hal tersebut terjadi 

karena penambahan uap air ke udara ataupun pendinginan suhu udara. Curah 

hujan merupakan banyaknya jumlah air  yang turun kebumi dalam periode waktu 

tertentu yang dinyatakan satuan milimeter (mm). Curah hujan 1 mm berarti dalam 

suatau luasan 1 m
2
 dalam pemukaan yang datar terdapat air setinggi 1 mm. 

Besarnya curah hujan dalam perode waktu tertentu yang dimaksud adalah per 

hari, per bulan, per musim, ataupun pertahun.  

  Curah hujan yang berada di daerah penelitian menurut data yang 

dikeluarkan oleh Bappeda Kota Semarang tergolong sedang diseluruh wilayah 

administrasi Kota Semarang. Pada kenyataanya tetap terjadi banjir dibeberapa 

kawasan meskipun tergolong sedang. Hal tersebut dapat disebabkan karena 

penanmpang sungai yang tidak mampu menampung air hujan sehingga 

menimbulkan luapan dan genangan. Selain itu, air jenuh akibat berkurangnya 

kemampuan infiltrasi kedalam tanah dapat menjadi faktor mengapa curah hujan 

sangat berdampak pada terjadinya bencana banjir. 

4. Penggunaan Lahan  

  Penggunaan lahan merupakan wujud representasi dari kegiatan manusia. 

Pengaruh penggunaan lahan sangat tinggi terhadap penentuan kawasan banjir. 

Perubahan penggunaan lahan menyebabkan perubahan volume dan debit air pada 

daerah aliran (Suharjo, 2019). Daerah yang memiliki pepohonan dan vegetasai 

yang banyak air akan lebih besar ter-infiltrasi daripada dialirkan karena besarnya 

kapasitas serapan yang dilakukan akar-akar pohon. Sehingga dapat dikatakan, 

bahwa lahan yang banyak vegetasi akan kecil terjadinya kemungkinan banjir. 

Sebaliknya lahan yang padat terbangun akan sangat besar terjadinya kemungkinan 

banjir.  

  Banyak kawasan terbangun yang terdapat di daerah penelitian daripada 

kawasan non terbangun. Kawasan terbangun khususnya adalah pemukiman. 

Sebagai kota besar tidak dapat menghindari bahwa kebutuhan lahan dari tahun ke 

tahun terus mengalami peningkatan, baik digunakan untuk pemukiman maupun 

untuk kebutuhan industri. Kecamatan Genuk adalah daerah yang sering terjadi 
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banjir, salah satu penyebabnya adalah kepadatan pemukiman karena pada daerah 

tersebut tentunya kehilangan banyak daerah resapan air dan akibatnya 

mengakibatkan banjir.  

G. Tata Ruang Berbasis Bencana 

Tidak dapat dihindarkan bahwa kenyataan geografis membuat Indonesia 

memiliki risiko yang tinggi terhadap bencana. seringkali bencana diartikan 

sebagai peristiwa yang tidak terduga, sehingga menggiring solusi manajemen 

bencana yang bersifat melawan atau paling tidak melemahkan bahaya seperti 

rekyasa teknis lingkungan (Wurjanto, dkk. 2005 dalam Kusmiyati, 2005). 

Bencana yang disebabkan oleh alam tidak dapat kita hindari, akan tetapi kita dapat 

mempersiapkan dengan berbagai kemungkinan yang ada. Bencana yang 

disebabkan oleh manusia, umumnya berupa kerusakan lingkungan. Hal tersebut 

berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan yang tidak bijaksana, model 

pembangunan berkelanjutan baru dibicarakan pada beberapa tahun ini, sedangkan 

kerusakan telah terjadi dimana-mana.  

Manajemen dan pengelolaan yang baik dalam merespon bencana untuk 

dapat mengurangi risiko bencana dan jumlah korban serta kerugian menjadi 

kebutuhan yang mendesak, dalam hal ini penataan tata ruang menjadi bagian yang 

instrumental dalam mengurangi risiko bencana (Rozita, 2020). Terdapat 5 konsep 

dari Hyogo Framework for Action (HFA) dalam mengurangi risiko bencana yang 

diintegrasikan dalam perencanaan tata ruang, yang dijelaskan dalam penelitian 

sebelumnya oleh Suryanta dan nahib (2016) yakni: 

1. Integrasi kajian risiko bencana kedalam perencanaan perkotaan, termasuk 

didalamnya menyangkut perhatian khusus terhdap pemukiman yang rentan 

terhadap bencana. 

2. Pengarusutamaan pertimbangan risiko terhadap kegiatan pembangunan 

infrastruktur vital 

3. Pengembangan dan penggunaan alat pemantauan untuk mengukur aspek 

pengurangan risiko yang diperroleh atas suatu kebijakan perencanaan tata 

ruang 
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4. Integrasi kajian risiko bencana terhadap perencanaan pembangunan pedesaan, 

terutama didaerah pegunungan dan pesisir 

5. Revis atau pengembangan terhadap building code serta praktik rekontruksi dan 

rehabilitasi pada tingkat nasional dan lokal. 

Beberapa regulasi, kebijakan dan inovasi teknologi telah dilakukan untuk 

meminimalisir terjadinya banjir di daerah penelitian. Sesuai dengan konsep HFA 

dalam mengurangi resiko bencana, dengan menetapkan beberapa daerah sebagai 

wilayah yang rawan bencana banjir juga sudah dilakukan. Pembagian wilayah 

rawan banjir telah dilakukan, dalam wujud peta rawan bencana banjir Kota 

Semarang yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda). Dalam hal infrastruktur, telah dibangun beberapa polder untuk 

memompa air pada saat terjadi curah hujan yang tinggi untuk menghindari banjir 

dibeberapa titik. Dalam peningkatan kewaspadaan banjir, BPBD Kota Semarang 

telah membuat sosialisasi terkait dengan mitigasi bencana dan menetapkan 

beberapa desa sebagai desa tangguh bencana.  

H. Pemetaan 

   Pemetaan merupakan penyajian maupun proses pengumpulan informasi 

muka bumi, baik berupa fakta, bentuk permukaan maupun kandungan didalamnya 

yang dinyatakan dalam bentuk peta dengan skala, proyeksi, maupun symbol 

sebagi informasi utamanya. Dalam hal ini Sistem Informasi Geospasial (SIG) 

sebagai salah satu alat yang digunakan untuk pemetaan. SIG sangatlah penting, 

dalam aplikasi tersebut dapat menyederhanakan hal-hal uang dianggap kompleks. 

Dalam kajian daerah yang rawan banjir, dapat menunjukan distribusi wilayah 

secara akurat yang terkena banjir.  

   Bencana banjir utamanya pada daerah penelitian yang umumnya adalah 

wilayah perkotaan disebabkan oleh banyak factor yang kompleks. Dilihat 

perdasarkan kronologis setiap tahunya, bencana banjir tidak pernah mengalami 

penurunan akan tetapi terus menigkat setiap tahunya. Baik debit, ketinggian 

genangan, dan jenis banjirnya. Dengan menggunakan SIG tiap daerah dapat 

diketahui tingkat kerawanan maupun bahayanya. Dengan mengetahui persebaran 
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tingkat kerawanan di daerah penelitian, maka dapat dilakukan antisipasi sebagai 

usaha untuk mitigasi bencana sejak dini.  

1. Pengertian Sistem Informasi Geografis (SIG) 

   Sistem Informasi Geografis (SIG) berasal atas 3 kata pokok yaitu: sistem, 

informasi dan geografis. Menurut Aronof (1989) dalam Prahasta (2009) 

pengertian SIG adalah sebuah sistem yang berbasis komputer (CBIS) yang dapat 

digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografis. 

SIG dirancang dan digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan 

menganalisis berbagai obyek dipermukaan bumi dan fenomena lokasi geografis 

sangat penting untuk dilakukan analisis. SIG merupakan sistem komputer yang 

memiliki 4 fungsi utama dalam menangani data yang bereferensi geografis  yaitu : 

a. Masukan 

b. Manajemen data (menyimpan dan memanggil data) 

c. Analisis dan manipulasi data 

d. Keluaran 

Fungsi masukan dengan memasukan beberapa variabel kerawanan banjir yang 

akan dianalisis di daerah penelitian. Manajemen data dilakukan untuk melihat 

variabel apa saja yang penting dan perlu dimasukan. Tahap analisis inilah 

beberapa variabel yang berkaitan dengan banjir dilakukan pertimbangan faktor, 

variabel yang paling berpengaruh memiliki nilai tertinggi, sehingga menghasilkan 

informasi baru yaitu peta kerawanan banjir dan peta kesesuaian RTRW dengan 

kearawanan banjir didaerah penelitian.  

2. Analisis Spasial 

Analisis spasial sebenarnya telah terintegrasi dalam pengolahan SIG, karena 

dalam pengolahanya merupakan kumpulan teknik-teknik pengolahan yang dapat 

menghasilkan informasi baru dengan berbagai komponen. Analisis spasial 

merupakan proses yang melibatkan sejumlah fungsi perhitungan dan evaluasi 

logika matematis terhadap data yang memiliki referensi keruangan (spasial). Hasil 
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akhirnya, berupa informasi baru yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan 

kebijakan atau ealuasi keruangan.  

Pengolahan data spasial dalam SIG menggunakan konsep layer, sedangkan 

analisisnya dilakukan dengan tumpangsusun, sehingga memberikan kemudahan 

dalam memahami dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Dalam analisis spasial terdapat beberapa fungsi spasial dalam operasional SIG, 

yang terdiri dari 

a. Klasifikasi (reclassify), yaitu fungsi operasional untuk mengklasifikan kembali 

suatu data berdasarkan kriteria tertentu sehingga menghasilkan data baru 

b. Jaringan (network), yaitu fungsi yang utamanya pada data titik maupun garis 

yang saling bersimpul sebagai suatu jaringan yang tidak terpisah 

c. Tumpangsusun (overlay), yaitu fungsi operasional untuk menumpangsusunkan 

minimal dua layer yang berbeda sehingga menghasilkan informasi baru 

d. Buffering, yaitu fungsi untuk suatu polygon memiliki jarak tertentu dari unsur-

unsur spasial yang menjadi masukan 

e. 3d analys, merupakan fungsi untuk data yang terdapat dalam ruangan 3 

dimensi atau permukaan digital 

f. Digital Image Processing, yaitu fungsi untuk penetapan nilai ataupun intensitas 

yang diaggap sebagai fungsi sebar atau spasial. 

Proses operasional dalam SIG yang digunakan dalam penelitian adalah 

tumpangsusun (overlay), dengan memasukan variabel satuan lahan dan curah 

hujan dengan menghasilkan sebaran kawasan yang memiliki kerawanan banjir 

dari yang paling tinggi sampai pada kawasan yang memiliki kerawanan rendah. 

Proses overlay juga digunakan untuk menghasilkan peta kesesuaian RTRW Kota 

Semarang terhadap bencana banjir di Kota Semarang.  

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Terdapat beberapa penelitian mengenai evaluasi tata ruang yang berbasis 

bencanadengan berbagai pendekatan dan metode penelitianya.  Penelitian yang 

dilakukan oleh Yamani (2015) mengevaluasi pola ruang di Kabupaten Pidie 
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dengan basis kerawanan banjir di Kabupaten Pidie dengan menggunakan metode 

analisis multikriteria, Analytical Hierarchy Process (AHP) dan pengharkatan 

(skoring), Dahlia (2016) melakukan evaluasi kerawanan banjir dengan 

menggunakan pendekatan geomorfologi. Pendekatan Geomorfologi dianggap 

tepat dikarenakan jejak-jejak dan genangan banjir dapat dikenali melalui karakter 

geomofologinya. Studi penelitian di Kota DKI Jakarta dengan menggunakan 

metode overlay dan skoring. Penelitian selanjutnya oleh Darmawan (2017) yang 

melakukan analisis kerawanan banjir berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) 

di Kabupaten sampang dengan menggunakan metode overlay dan skoring, 

Pramulya (2011) melakukan penelitian kajian geomorfolgi, bahaya dan resiko 

banjir serta melakukan evaluasi yang terkait dengan tata ruang Kota Sintang yang 

menggunakan pendekatan geomorfologi untuk pemetaan banjir dan menggunakan 

metode overlay dan skoring pada pengolahan data penelitianya.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah merupakan 

komparasi dan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Persamaan dengan 

penelitian sebelumnya yaitu masih menggunakan metode yang sama yaitu 

menggunakan pemodelan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan metode 

analisis skoring dan overlay. Masih banyak yang menggunakan metode analisis 

ini, kecuali penelitian yang dilakukan oleh Yamani, dkk (2016) dengan 

menggunakan analisis multikriteria (SMCE). Dalam penelitian Yamani, dkk 

(2016) terdapat kesamaan dalam kajian penelitianya yaitu “evaluasi pola ruang”. 

Penelitian oleh Dahlia, dkk (2016) dan Pramulya, dkk (2011) terdapat kesamaan 

pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan “pendekatan geomorfologi”. 

Penelitian oleh Darmawan, dkk (2017) terdapat kesamaan pada metode pemetaan 

kerawanan banjir yang dilakukan, yaitu menggunakan “skoring, pembobotan, dan 

overlay”. Penelitian oleh Maulana, dkk (2016) terdapat kesamaan dalam obyek 

banjir yang dianalisis, yaitu “banjir rob dan genangan”. Perbedaan dari penelitian-

penelitian yang dilakukan sebelumnya terdapat pada wilayah kajian penelitian dan 

pendekatan yang digunakan. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut. 
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Tabel 1. 3 Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Ahmad Yamani, dkk 

(2016) 

Evaluasi Pola Ruang 

Berbasis Kerawanan 

Banjir di Kabupaten 

Pidie 

Menentukan faktor 

penyebab banjir serta 

memetakan kawasan-

kawasan yang berzonasi 

beanjir dengan tingkat 

tertentu dan melakukan 

evaluasi terhadap tata 

ruang kaitanya dengan 

zona-zona banjir 

Analisis multikriteria 

menggunakan metode 

Analytical Hierarchy 

Process (AHP) dan 

pengharkatan 

(skoring). 

 

Hasil integrasi peta rawan banjir 

dengan peta pola ruang 

menunjukkan 95,44 % kawasan 

lindung masuk kedalam kelas tidak 

rawan dan agak rawan. Untuk 

kawasan budidaya dari total luas 

kawasan 132.001 ha sebesar 71,20 

% masuk kedalam kelas kerawanan 

sedang, rawan dan sangat rawan. 

Siti Dahlia, dkk (2018) Analisis Kerawanan 

Banjir Menggunakan 

Pendekatan 

Geomorfologi di DKI 

Jakarta 

Memetakan daerah 

rawan banjir dan yang 

berpotensi banjir 

menggunakan 

pendekatan 

geomorfologi 

Overlay dan skoring Terdapat 3 kelas kerawanan yang 

ada di DKI Jakarta, pada penelitian 

daerah ini menunjukan mayoritas 

daerah tersebut memiliki 

kerawanan yang tinggi terhadap 

bencana banjir, sedangkan 

keterpaparan elemen berisisko 

adalah kawasan pemukiman. 

Kurnia Darmawan, dkk 

(2017) 

Analisis Tingkat 

Kerawanan Banjir di 

Kabupaten Sampang 

Menggunakan Overlay 

dengan Scoring Berbasis 

Menentukan persebaran 

kawasan rawan banjir 

dan menentukan faktor 

penyebab paling 

dominan penyebab 

Overlay dan skoring Kawasan rawan banjir menyebar di 

Sebelah Selatan kabupaten 

Sampang dengan 3 ringkat 

kerawanan yaitu sangat rawan, 

cukup rawan, dan tidak rawan. 
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Sistem Informasi 

Geografis 

bencana banjir Faktor penyebab terjadinya yang 

paling dominan adalah faktor 

kemiringan lereng. 

Muhammad Pramulya, 

dkk (2011) 

Kajian Geomorfologi, 

Bahaya dan Risiko 

Banjir, serta Aplikasinya 

untuk Evaluasi Tata 

Ruang Kota Sintang 

Malakukan analisis dan 

pemetaan bahaya serta 

risiko banjir untuk 

evaluasi tata ruang di 

Kota Sintang 

Overlay dan skoring Sebanyak 48,5% kawasan 

terbangun yang tertuang dalam 

RDTR Kota Sintang masuk dalam 

kategori zona banjir dengan risiko 

sedang sampai dengan tinggi 

V. R. Maulana, Imam 

Bukhori (2016) 

Kesesuaian Tatat Ruang 

Wilayah Terhadap 

Resiko Bencana Rob 

dan Genangan di 

Wilayah Pesisir Kota 

Semarang 

Mengetahui kesesuaian 

rencana tata ruang 

wilayah terhadap resiko 

banjir rob dan genangan. 

Overlay Berdasarkan kajian banjir rob dan 

genangan menyatakan sebanyak 

84% dinyatakan sesuai dan 16% 

dinyatakan tidak sesuai. 

Sri Wahyuningsih 

(2021) 

Evaluasi Spasial 

Rencana Tata Ruang 

Kota (RTRW) 

Berdasarkan Kerawanan 

Banjir di Kota Semarang 

Melakukan analisis 

secara spasial tingkat 

kerawanan banjir dan 

melakukan evaluasi 

terhadap tata ruang di 

Kota Semarang 

Skoring dan 

pembobotan 

Terdapat 3 kelas kerawanan banjir 

di Kota Semarang yaitu; tinggi, 

sedang dan rendah. Selain itu, 

terdapat peta kesesuaian RTRW 

dengan kerawanan banjir yang 

menunjukan sesuai dan tidak 

sesuai.  
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1.6 Kerangka Penelitian 

Kondisi penataan ruang kota harus diselaraskan dengan tujuan perencanaan. 

Hal itu bermaksud agar perkembangan dan arah pembangunan kota dapat tercapai 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penataan ruang Kota Semarang 

menempatkan daerah segitiga Peterongan-Tawang-Siliwangi sebagai distrik kota 

dengan tujuan penataan ruang sebagai basis ekonomi internasional yang aman, 

nyaman, produktif dan berkelanjutan. Beberapa tahun terakhir, kondisi ruang 

terkendala dengan adanya bencana banjir yang terjadi di Kota Semarang. Banjir di 

Kota Semarang terdapat 3 jenis, yaitu banjir rob, banjir limpasan, dan banjir 

genangan. Banjir dapat mengganggu aktivitas ruang gerak maupun kegiatan yang 

dilakukan dan secara jangka panjang dapat mengganggu dalam pencapaian tujuan 

penataan ruang yang dibentuk. Faktor perubahan penggunaan lahan memiliki 

dampak penyebab yang tinggi terhadap bencana banjir di Kota Semarang. Perlu 

dilakukan evaluasi penataan ruang saat ini, agar dapat diketahui beberapa aspek 

yang tidak sesuai sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem yang semakin 

parah salah satunya adalah peningkatan frekuensi banjir dari tahun ke tahun.  

Terdapat 2 analisis untuk pemecahan masalah banjir, yaitu dengan 

mengetahui kondisi (persebaran) kerawanan banjir dan kesesuaian antara RTRW 

Kota Semarang dengan kondisi banjir di Kota Semarang. Melakukan identifikasi 

kerawanan banjir dapat menggunakan beberapa pendekatan, salah satunya adalah 

pendekatan geomorfologi (satuan lahan) dan curah hujan. Pendekatan satuan 

lahan dirasa dapat efektif, karena wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi banjir 

dapat diidentifikasi secara fisik melalui topografi, jenis tanah, geologi, maupun 

penggunaan lahanya. Topografi yang landai akan lebih besar beresiko banjir 

dibandingkan dengan topografi yang curam, jenis tanah aluvial akan lebih 

beresiko dibanding dengan litosol, formasi aluvium akan lebih beresiko daripada 

formasi gunung api, dan peruntukan lahan tanah kosong lebih beresiko daripada 

penggunaan lahan peruntukan hutan. Faktor curah hujan berpengaruh terhadap 

banyaknya jumlah air sehingga dapat dikelompokan menjadi intensitas rendah 

sampai dengan intensitas tinggi. Intensitas hujan yang tinggi akan beresiko terjadi 
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banjir yang parah ketika kondisi penataan ruang tidak disesuaikan dengan 

kebutuhan peresapan air yang masuk kedalam tanah maupun yang dialirkan.  

Pemodelan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam penanganan masalah 

ini, dapat mempermudahkan dalam menjelaskan dan menyajikan masalah yang 

kompleks menjadi sederhana. Menggunakan SIG dapat melakukan evaluasi secara 

spasial dengan memasukan faktor kerawanan banjir dan faktor kesesuaian rencana 

tata ruang, sehingga menghasilkan peta kerawanan banjir dan peta kesesuaian 

RTRW berdasarkan kondisi kebencanaan banjir Kota Semarang. 

Kesesuaian rencana tata ruang kota dapat dilihat berdasarkan peta rencana 

pola ruang, yang menetapkan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan 

lindung merupakan kawasan yang tidak boleh dimanfaatkan untuk komersil 

dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem. Kawasan budidaya merupakan 

kawasan yang boleh dimanfaatkan, sesuai dengan kemampuan lahanya. Berangkat 

dari 2 hal tesebut, apabila kawasan budidaya berada pada tingkat kerawanan yang 

tinggi maka kawasan tersebut dinyatakan tidak sesuai dikarenakan telah 

melanggar ketentuan yang disebabkan lahan tidak mampu untuk peruntukan yang 

difungsikan saat ini. Perlu dilakukan peninjaun kembali terhadap kebijakan, 

peruntukan penggunaan lahan maupun strategi mitigasi yang harus dilakukan. 

Kawasan lindung merupakan kawasan yang difungsikan untuk melindungi 

kawasan dibawahnya, apabila berada pada tingkat kawasan banjir yang tinggi 

sudah tepat karena apabila digunakan untuk kawasan budidaya memiliki resiko 

yang tinggi akibat bencana banjir.  Secara visual dapat dilihat pada Gambar 1.1 

berikut.  
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Gambar 1. 1 Kerangka Penelitian 

Sumber: Penulis, 2021 

Permasalahan 

- Kondisi penataan ruang Kota Semarang 

- Tujuan penataan ruang 

- Kondisi banjir Kota Semarang 

- Indikasi penyebab banjir 

Kondisi kerawanan banjir Kesesuaian rencana kota dengan 

kerawanan banjir kota 

Pendekatan 

geomorfologi 

(Satuan 

Lahan) 

Kondisi curah 

hujan 

- Topografi 

- Geologi 

- Jenis Tanah 

- Penggunaan 

Lahan 

Pemodelan Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Peta kawasan budidaya 

dan lindung dalam 

RTRW Kota Semarang 

Hasil 

1. Kerawanan Banjir 

2. Kesesuaian RTRW berdasarkan 

kerawanan banjir 

Evaluasi spasial RTRW berdasarkan kerawanan 

banjir 
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1.7  Batasan Operasional 

Adapun runag lingkup dalam dalam penelitiaan ini, secara rinci dijelaskan 

sebagai berikut: 

Evaluasi Tata Ruang 

Evaluasi tata ruang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat adanya 

penyimpangan dan ketidaksesuaian dengan perencanaan dan peruntukan 

pembangunan. 

Tata Ruang 

Tata ruang merupakan perwujudan dari struktur ruang dan pola ruang, sehingga 

pentingnya tata ruang berkaitan dengan mitigasi berbagai bencana yang 

kemungkinan terjadi. 

Pola Ruang 

Pola ruang merupakan persebaran peruntukan ruang yang melipurti ruang untuk 

fungsi lindung dan untuk fungsi budidaya 

Fungsi Budidaya 

Fungsi budidaya merupakan kawasan yang diperuntukan untuk pengembangan 

atau dibudidayakan atas dasar potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya 

Manusia (SDM), ataupun Sumber Daya Buatan untuk dimaksimalkan 

pemanfaatnya. 

Bencana 

Bencana merupakan merupakan rangkaian peristiwa alam, non alam atau manusia 

yang bersifat mengancam baik kehidupan masyarakat maupun penghidupan 

masyarakat yang dapat  menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda ataupun dampak psikologis bagi masyarakat 

Banjir 

Banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal yang 

menyebabkan luapan dan genangan 

Banjir Limpasan 
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Banjir limpasan merupakan banjir yang terjadi karena air yang meluap karena 

tidak cukupnya kapasitas sungai, danau, maupun gorong-gorong untuk 

menampung air 

Banjir Rob 

Banjir rob merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air laut saat terjadi pasang, 

umumnya terjadi didaerah pesisir pantai 

Kerawanan Banjir 

Kerawanan banjir merupakan kawasan yang hamper setiap tahunya mengalami 

pengulangan banjir dikarenakan factor bentuk lahan, jenis tanah, geomorfologi 

maupun intensitas curah hujan didaerah tersebut 

Geomorfologi 

Geomorfologi berkaitan dengan karakteristik permukaan bumi dan peristiwa 

banjir tidak epas oleh factor geomorfologi. 

Sistem Informasi Geografi (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sebuah system berbasis computer yang 

digunakan untuk pemetaan, menyimpan, dan memanipulasi informasi-informasi 

geografis. 

 

 

 


