
LATAR BELAKANG
Dalam perkembangannya, Kota Cirebon memiliki identitas 
yang kental sebagai kota pesisir di bagian utara Jawa Barat. 
Sejarah terbentuknya Kota Cirebon juga menunjukkan 
bahwa masyarakat pesis i r  menjadi  t i t ik  awal 
berkembangnya kota, hingga kini menjadi kota 
perdagangan dan jasa. Secara administratif garis pantai 
Kota Cirebon membentang sepanjang ±7,2 km.

Sebagai kota dengan letak geogras berbatasan dengan 
laut, kawasan pesisir Kota Cirebon dinilai belum dikelola 
dengan cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan 
masalah seperti permukiman kumuh dan degradasi 
lingkungan. Pada tahun 2020, permukiman kumuh di 
pes is i r  tepatnya d i  Kecamatan Kejaksan dan 
Lemahwungkuk terdapat 6 kawasan kumuh dengan luasan 
115,22 hektar. Adapun permasalahan degradasi 
lingkungan pesisir salah satunya ditunjukkan dengan 
fenomena tanah timbul dan rob.

Kawasan pesisir secara alamiah memiliki karakteristik 
khusus dengan keragaman secara biologis dan aktivitas 
manusianya yang harus dijaga keseimbangannya 
(Rudianto, 2017). Waterfront city menjadi konsep yang 
dapat dikembangkan di kawasan pesisir. Konsep 
waterfront city dibatasai oleh air dari komunitasnya yang 
dalam pengembangannya mampu memasukan. 

Untuk dapat diimplementasikan maka perlu dikaji sejauh 
mana konsep waterfront city dapat menjadi solusi dari 
potensi dan permasalahan kawasan pesisir di Kota 
Cirebon. Adapun policy brief ini disusun untuk 
membagikan temuan serta rekomendasi dari kajian kepada 
Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan 
mengenai konsep pengembangan waterfront city di 
kawasan pesisir Kota Cirebon

METODE PELAKSANAAN

Sepanjang tahun 2018 - 2021 kelitbangan Kota Cirebon telah 
melakukan berbagai kajian berdasarkan Rencana Induk 
Kelitbangan Kajian pemanfaatan ruang kawasan pesisir 
secara khusus menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 
melalui tahapan: (1) elaborasi regulasi; (2) identikasi kondisi 
eksisting; (3) eksplorasi potensi dan permasalahan; (4) 
analisis kebutuhan kawasan. Adapun temuan pada kajian 
terdahulu akan disajikan pada policy brief sebagai data dan 
informasi pendukung.

Pada kajian ini terdapat 4 zona pengamatan yaitu Zona A 
terdiri dari Kelurahan Kesenden dan Kebon Baru, Zona B 
terdiri dari Kelurahan Panjunan, Zona C terdiri Kelurahan 
Lemahwungkung dan Kasepuhan, dan Zona D terdiri dari 
Kelurahan Pegambiran.

POLICY BRIEF

Deliniasi Pengembangan Kawasan Pesisir

RINGKASAN
Kawasan pesisir Kota Cirebon dinilai belum dikelola dengan cukup baik. Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran 
perkembangan kawasan pesisir. Tahapan analisis dan telaahan kajian ini yaitu elaborasi regulasi, identikasi kondisi 
eksisting, eksplorasi potensi dan permasalahan, serta analisis kebutuhan kawasan. Telaahan terhadap regulasi 
menunjukkan bahwa pengembangan kawasan pesisir bersifat lintas sektor. Berdasarkan identikasi dan eksplorasi pada 
zona pengamatan kajian, didapatkan isu belum optimalnya pengelolaan kawasan pesisir dan ketidaksesuaian dengan 
Rencana Tata Ruang yang berlaku tertutama pada sempadan pantai. Berdasarkan analisis dan telaahan yang telah 
dilakukan pada kajian ini, pengembangan kawasan pesisir Kota Cirebon dapat dilakukan dengan konsep Waterfront City. 
Rekomend kebijakan yang dapat dilakukan yaitu pemetaan pemangku pentingan, program berbasis spasial, dan masterplan 
pengembangan kawasan pesisir.

Pengembangan Waterfront City di Kawasan 
Pesisir Kota Cirebon
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PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Regulasi Penataan dan Pengelolaan 
Kawasan Pesisir yang Berlaku 
Kawasan pesisir merupakan bagian dari hal yang diatur 
serta dilindungi dalam peraturan perundangan di 
Indonesia baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah. Kajian ini telah menelaah regulasi terkait 
penaataan dan pengelolaan ruang di kawasan pesisir, 
antara lain:

1.  tentang  Undang-Undang No. 26 Tahun 2007
Penataan Ruang menyatakan bahwa Pesisir adalah 
kawasan milik umum (Pasal 61 Huruf d).

2. Undang-Undang No. 01 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas  Undang-Undang No. 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil menyatakan bahwa Kawasan adalah bagian 
wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu 
berdasarkan kriteria karakteristik sik, biologi, sosial, 
dan ekonomi (Pasal 1 butir 8).

3. tentang Sumber Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 
Daya Air menyatakan kegiatan pengelolaan sumber 
daya air dilakukan menyeluruh, terpadu, dan 
berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk 
mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan 
(Pasal 23 Ayat 1). Selain itu menyatakan bahwa 
kegiatan pengelolaan sumber daya air meliputi 
konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya 
air rusak di kawasan pantai.

4.  tentang Undang-Undang No. 24 Tahun 2007
Penanggulangan menyatakan bahwa Pemerintah 
Daerah memiliki wewenang dalam penyelanggaraan 
penanggulangan bencana (Pasal 9 Huruf a dan b) 
melalui kebijakan dan perencanaan pembangunan. 

5. Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 8 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Kota Cirebon Tahun 
2011-2031 menyatakan bahwa area pesisir 
merupakan Kawasan Strategis Kota. Kawasan pesisir 
direncanakan dalam pengembangan sistem 
pengendalian daya rusak air dengan pembuatan 
sistem kolam tunggu di speanjang saluran primer dan 
sekunder di daerah pesisir. Kawasan pesisir di Kota 
Cirebon menjadi bagian dari Sub Wilayah Kota (SWK) I 
(Pasal 20 Ayat 2 Butir a).

Adapun pada dokumen rancangan Rencana Detil Tata Ruang 
Kota Cirebon menyatakan bahwa kawasan pesisir Kota 
Cirebon termasuk dalam Sub Bagian Perkotaan (Sub-BWP) A 
merupakan Pusat Kawasan Pelabuhan, Perikanan, dan Cagar 
Budaya dan Sub-BWP B merupakan Pusat Pelayanan 
Regional Perdagangan dan Jasa, dengan fungsi kawasan 
sebagai betikut:

Sub-BWP A yaitu pengembangan Kawasan Pusat 
Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa, dan Sarana Pelayanan 
Umum skala kota berbasis mitigasi bencana gempa bumi, 
banjri, sea level rise, land subsidence, dan perubahan garis 
pantai.

Sub-BWP B yaitu pengembangan Kawasan Transportasi 
Laut, Perikanan Nusantara, dan Kawasan Lindung Spiritual 
dan cagar budaya berbasis mitigasi bencana gempa bumi, 
banjri, sea level rise, land subsidence, dan perubahan garis 
pantai.

Telaahan terhadap regulasi  menunjukkan bahwa 
pengembangan kawasan pesisir bersifat lintas sektor. 
Pemetaan terhadap kewenangan setiap sektor perlu dilakukan 
agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap intervensi 
pengembangan kawasan pesisir.

Perkembangan Kawasan Pesisir: Potensi, 
Permasalahan, Tantangan dan Hambatan

Hasil observasi pada zona pengamatan yang dilakukan pada 
kajian inidapat didentikasi perkembangan kawasan pesisir 
berdasarkan potensi, permasalahan, tantangan, serta 
hambatan (Analisis SWOT), antara lain:

Kekuatan (Strengths)
1. Pesisir mempunyai nilai sejarah penting bagi 

perkembangan Kota Cirebon
2. Terdapat elemen alami/natural sebagai pembentuk 

lansekap kawasan, seperti laut/pantai, sungai, dan 
hutan mangrove

3. Terdapat sarana perhubungan laut berupa pelabuhan
4. Karakter masyarakat di pesisir yang majemuk dan 

multikultur

Elemen Laut dan Sungai di Kawasan Pesisir Kota Cirebon
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Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir Menuju Cirebon Waterfront City

Dalam pengembangan kawasan, kajian ini mengacu pada prinsip-prinsip perencanaan kota prinsip yaitu: pergerakan 
(movement), kesejahteraan (health), dan kebertahanan (resilience). Prinsip-prinsip tersebut secara sik diwujudkan melalui 
elemen-elemen kota, sebagai berikut:

Peluang (Opportunies)
1. Mengembangkan ekonomi lokal masyarakat untuk 

pengembangan kawasan peisir
2. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan terhadap 

perturan pengawasan dan penegakan hukum tata 
ruang, bangunan, gedung dan aturan lainnya

3. Menyiapkan perencanaan kawasan pesisir sebagai 
landmark Kota Cirebon yang dapat dibanggakan

4. Mensinergikan dengan konsep kota yang telah dimiliki 
Cirebon Smart City

5. Restorasi ekosistem laut yang responsif terhadap 
perubahan iklim

Tantangan (Threats)
1. Terdapat perbedan kewenangan pengelolaan pada 

sebagian kawasan pesisir
2. Ketidakjelasan status kepemilikan tanah pada 

sebagian kawasan pesisir
3. Kerbatasan keberadaan tanah kosong pada area 

pemuk iman yang  dapa t  d igunakan  un tuk 
pengembangan kawasan pesisir

4. Penurunan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang 
berkaitan dengan kelautan

5. Pengembangan kawasan pesisir belum secara spesik 
dicantumkan dalam dokumen perencanaan 
pembangunan kota

Kelemahan (Weaknesses)
1. Infrastruktur perkotaan yang belum ada dan/atau 

belum optimal, seperti jalan lingkungan, air bersih, 
drainase, persampahan, air limbah, dan ruang 
terbuka.

2. Fasilitas umum, fasilitas sosial , sarpras transportasi 
publik  di kawasan pesisir belum optimal

3. Fenomena tanah timbul berasal dari penimbunan dan 
pemadatan sampah di beberapa zona pengamatan 
serta legalitas status kepemilikan tanahnya.

4. Kerawanan bencana pada kawasan pesisir yaitiu 
banjir, rob, kenaikan muka air laut (sea rise level), 
penurunan permukaan tanah (land subsidence), dan 
angin puting beliung.

Identikasi SWOT menunjukkan adanya isu-isu strategis pada perkembangan kawasan pesisir. Pertama, potensi kawasan 
pesisir sebagai sebuah ekosistem dan sumberdaya alam serta wadah aktivitas manusia belum dikelola secara optimal. 
Kedua, adanya ketidaksesuaian rencana tata ruang wilayah kota terutama tentang pemanfaatan ruang pada garis sempadan 
pantai menjadi permukiman padat penduduk. Untuk itu diperlukan intervensi serta kebijakan berupa perbaikan kawasan, 
pembangunan baru, serta pelestarian kawasan.

Tanah Timbul di Kawasan Pesisir Kota Cirebon 
(Citra Google Earth Tahun 2017, 2019, dan 2021)

Tahun 2017

Tahun 2019

Tahun 2021 (Juli)
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merupakan area penting dimana pendekatan pembangunan 
berkelanjutan sangat dibutuhkan karena pentingnya air 
sebagai sumber daya alam bagi kota. Selama dua dekade 
terakhir daerah tepi laut di seluruh dunia telah digunakan 
untuk meningkatakan citra kota dan untuk memberikan 
peluang pengembangan dekat dengan pusat kota (Butener, 
2006). Struktur peruntukan area Waterfront City diarahkan 
pada tujuh pengembangan yaitu kawasan komersial; 
kawasan budaya, pendidikan, dan lingkungan; kawasan 
peninggalan bersejarah; dan kawasan wisata/rekreasi.

Lesson learned dari Brisbane City Council dalam City Reach 
Waterfront Masterplan memiliki Six qualities of great 
waterfront atau 6 kualitas menuju Kota Pesisir. 

Berdasarkan analisis dan telaahan yang telah dilakukan 
pada kajian ini, pengembangan kawasan pesisir Kota 
Cirebon dapat dilakukan dengan konsep Waterfront City 
atau Kota Tepi Air. Konsep ini dikembangkan dalam 3 zona 
pengembangan yaitu Zona A, Zona B, dan Zona C. 
Pelabuhan Cirebon dan Pelabuhan Perikanan Nusantara 
Kejawanan tidak termasuk dalam zona pengembangan 
karena berada di bawah kewenangan PT. Pelindo II dan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengembangan kawasan tepi air erat dengan simbiosis 
antara fungsi eksosistem air dengan aktivitas perkotaan 
(Abaya, 2008). Shamsuddin, dkk (2013) dalam 
penelitiannya menyatakan pengembangan Waterfront City 

Ÿ Tata guna lahan
Ÿ Bentuk dan massa 

bangunan
Ÿ Sirkulasi dan Parkir
Ÿ Ruang Terbuka
Ÿ Jalur pejalan khaki
Ÿ Sarana pendukung 

aktivitas
Ÿ Penandaan
Ÿ Preservasi

Prinsip Perencanaan dan Elemen Kota

Generous EngagingConnected Adaptable Consistent Comfortable

Six Qualities of Great Waterfront

Pergerakan (Movement: A City of Mobility) 
Kemampuan kota dalam membangun hubungan di dalam 
dan ke luar kawasan

Kesejahteraan (Health: A City of Activity):
Kemampuan kota untuk mencipatakan ruang publik yang layak

Kebertahanan (Resilience: A City of Responsibility):
Kemampuan kota dalam mencukupi generasi mendatang, menciptakan 
kesetaraan bagi masyarakatnya serta menumbuhkan kreativitas dan 
inovasi
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Zona C dengan prioritas pengembangan aktivitas 
komersil wisata termasuk 

Zona B dengan prioritas  peningkatan sarana
dan prasarana kawasan

Zona A dengan prioritas pengembangan aktivitas 
permukiman padat 

Pelabuhan Cirebon

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan

Zona Pengembangan Kawasan Pesisir



B
ZONA Difokuskan untuk  dan  yaitu ruang publik (area rekreatif, taman peningkatan sarana prasarana kawasan

plaza, pusat olahraga), Ruang Terbuka Hijau (hutan mangrove), Waduk, Mangrove Centre, Dermaga, 
ruang sirkulasi (fasilitas pejalan kaki, prasarana transportasi publik), hunian tapak.

5

Difokuskan untuk aktivitas  dengan kebutuhan ruang: hunian tapak/vertikal (rusunawa), permukiman padat
ruang publik (area rekreatif, taman plaza), Ruang Terbuka Hijau (hutan mangrove), instalasi pengelolaan air 
(water treatment plant), ruang sirkulasi (fasilitas pejalan kaki, prasarana transportasi publik).A

ZONA

Difokuskan untuk kebutuhan  termasuk , ruang untuk aktivitas komersil (area aktivitas komersil wisata
kuliner, tempat penginapan/resort, pusat perbelanjaan), Ruang Terbuka Hijau (hutan mangrove), instalasi 
pengelolaan air (water treatment plant), pusat pengembangan teknologi kelautan, ruang sirkulasi (fasilitas 
pejalan kaki, prasarana transportasi publik), ruang publik (area rekreatif, taman plaza), hunian tapakC

ZONA



Policy Brief ini didasari kegiatan kajian yang dilakukan oleh 
Badan Perencanaan Pembangunan, Penleitian dan 
Pengembangan Daerah Kota Cirebon dengan judul Kajian 
Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Kota Cirebon pada 
Tahun 2021
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Adanya identikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang kawasan terhadap dokumen RTRW perlu dikaji lebih lanjut. Perlu 
upaya keras dari berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan pesisir yang sesuai dengan RTRW dan 
dokumen perencanaan ruang lainnya. Pesisir Kota Cirebon sebagai sebuah ekosistem dengan potensi biodiversitas dan 
aktivitas manusianya perlu mendapatkan intervensi dengan basis spasial. Intervensi berbasis spasial akan lebih fokus dan 
spesik seperti prioritas penanganan timbulan sampah dibeberapa titik di kawasan pesisir atau prioritas penanganan land 
subsidence atau sea rise level di kawasan pesisir.

Pemetaan pemangku kepentingan (stakeholders mapping) sebagai aktor untuk mengelola kawasan pesisir perlu dilakukan 
sebagai langkah awal. Berdasarkan telaahan regulasi, kewenangan terhadap pengelolaan kawasan pesisir tidak hanya 
dilakukan satu kepentingan. Dengan melakukan pemetaan ini, pemerintah dapat menentukan secara jelas masing-masing 
intervensi maupun kolaborasi yang dapat dilakukan oleh setiap pihak.

Konsep Waterfront City menjadi sebuah upaya menjawab Isu belum optimalnya potensi kawasan pesisir sebagai sebuah 
ekosistem dan sumberdaya alam serta wadah aktivitas. Dalam upaya mewujudkan konsep Waterfront City terdapat 
tantangan nansial, sosial budaya, politis dan tata kelola, lingkungan, serta teknologi. Secara komprehensif dan 
mendetilkan dokumen perencanaan keruangan tingkat kota, Masterplan Pengembangan Kawasan Pesisir dapat dijadikan 
pedoman. Dengan Masterplan Pengembangan Kawasan Pesisir, akan lebih 

Pemetaan Pemangku Kepentingan  

Program Berbasis Spasial 

Masterplan Pengembangan 
Kawasan Pesisir 

Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Pesisir

Berdasarkan tahapan analisis, telaahan, dan konsep yang disajikan dalam pembahasan, berikut poin kesimpulan dan 
rekomendasi:
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E l e m e n W a t e r   f r o n t   C I t y K e b u t u h a n   R u a n g 

 P r I n s I p K r I t e r I a  

Circulation 
& Parking 

Genereous Kawasan pesisir yang dapat diakses 
moda transportasi sepeda, motor, 
mobil, bis, perahu, dan pejalan kaki 

Ruang sirkulasi (jalan, fasilitas pejalan kaki, 
prasarana transportasi publik) 

Land use Genereous Kawasan dengan ruang publik yang 
inklusif oleh berbagai aktivitas 
masyarakat serta fungsi hunian tinggal 
yang layak 

Hunian tapak/vertikal (Rusunawa), Ruang 
publik (area rekreatif, taman plaza, pusat 
olahraga), Ruang untuk aktivitas komersil 
(tempat penginapan/resort, pusat 
perbelanjaan dan kuliner),  

Circulation 
& Parking 

Connected Adanya elemen secara visual dan fisik 
yang dapat mengakses ke pusat kota 

Ruang sirkulasi (jalan, fasilitas pejalan kaki, 
prasarana transportasi publik) 

Land use Connected Integrasi kawasan yang dikembangkan 
dengan elemen sungai dan pantai 

Dermaga, jembatan penyeberangan orang 
(JPO) 

Building 
Form & 
Massing 

Engaging Kawasan yang seara fungsional, aman, 
dan nyaman setiap waktu 
(pagi/siang/malam) 

Hunian tapak/vertikal (Rusunawa), Ruang 
untuk aktivitas komersil (tempat 
penginapan/resort, pusat perbelanjaan dan 
kuliner), Ruang publik (pusat olahraga)  

Activity 
support 

Engaging Sarana umum yang dapat mendukung 
budaya masyarakat pesisir 

Ruang publik (area rekreatif, taman plaza, 
pusat olahraga)  

Signage Engaging Sarana umum yang dapat mendukung 
budaya masyarakat pesisir 

Landmark kawasan (sclupture, masjid) 

Preservation Adaptable Kawasan pesisir yang responsif 
terhadap perubahan iklim 

Ruang Terbuka Hijau (hutan mangrove), 
Mangrove Center, instalasi pengelolaan air 
(water treatment plant), Waduk 

Activity 
Support 

Adaptable Fasilitas umum dan sosial yang dapat 
digunakan dalam berbagai jenis fungsi 
dan aktivitas 

Ruang publik (area rekreatif, taman plaza, 
pusat olahraga) 

Building 
Form & 
Massing 

Consistent Penggunaan material bangunan dan 
lansekap yang hemat energi dan ramah 
lingkungan 

Hunian tapak/vertikal (Rusunawa), Ruang 
untuk aktivitas komersil (tempat 
penginapan/resort, pusat perbelanjaan dan 
kuliner), Ruang publik (pusat olahraga), 
pusat pengembangan teknologi kelautan 

Pedestian 
Ways 

Consistent Kawasan pesisir yang meningkatkan 
fasilitas bagi pejalan kaki 

Ruang sirkulasi (fasilitas pejalan kaki) 

Preservation Comfortable Kawasan pesisir dengan penenaman 
vegetasi yang berfungsi sebagai 
petunjuk, pengarah, dan peneduh 

Ruang Terbuka Hijau (hutan mangrove), 
Ruang publik (area rekreatif, taman plaza) 

Open Space Comfortable Ruang terbuka publik yang ramah 
dengan iklim mikro kawasan 

Ruang publik (area rekreatif, taman plaza), 
Ruang Terbuka Hijau (hutan mangrove), 
instalasi pengelolaan air (water treatment 
plant), Waduk 

Keterkaitan antara Elemen, Prinsip dan Kebutuhan Ruang Pengembangan 
Waterfront City di Kawasan Pesisir Kota Cirebon
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Keterkaitan antara Elemen, Prinsip dan Kebutuhan Ruang Pengembangan 
Waterfront City di Kawasan Pesisir Kota Cirebon
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