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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

Bab II merupakan gambaran umum yang berisi tentang gambaran Kota 

Semarang yang ditinjau dari  

2.1 Kota Semarang 

2.1.1 Peta Kota Semarang  

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi JawaTengah , Indonesia 

sekaligus kota metropolitan terbesar keenam di Indonesia sesudah Jakarta, 

Surabaya, Medan, Bandung dan Makassar. kota paling berkembang di Pulau 

Jawa, Kota Semarang mempunyai jumlah penduduk yang hampir mencapai 2 

juta jiwa dan siang hari bisa mencapai 2,5 juta jiwa. Bahkan, Area 

Metropolitan Kedungsapur (Kendal, Demak, Ungaran Kabupaten Semarang, 

Kota Salatiga, dan Purwodadi Kabupaten Grobogan) dengan penduduk 

sekitar 6 juta jiwa. Peta Kota Semarang ditunjukkan dalam gambar sebagai 

berikut : 
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 2.1 

Peta Administrasi Kota Semarang 

 

 
Sumber : http://www.semarangkota.go.id/main/menu/48/peta-wilayah/peta-kota 

 

Kota Semarang merupakan Wilayah Metropolis terpadat keempat, 

setelah Jabodetabek (Jakarta), Gerbangkertosusilo (Surabaya), 

dan Bandung Raya.  Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan 

Semarang ditandai pula dengan munculnya beberapa gedung pencakar langit 

di beberapa sudut kota. Sayangnya, pesatnya jumlah penduduk membuat 

kemacetan lalu lintas di dalam Kota Semarang semakin macet.  

Kota Semarang dipimpin oleh wali kota Hendrar Prihadi, S.E, M.M 

dan wakil wali kota Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu. Kota ini terletak 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandung
https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_kota
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sekitar 558 km sebelah timur Jakarta, atau 312 km sebelah barat Surabaya, 

atau 621 km sebalah barat daya Banjarmasin (via udara). Semarang 

berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Demak di timur, Kabupaten 

Semarang di selatan, dan Kabupaten Kendal di barat.Luas Kota 373.67 km2.
1
 

2.1.2 Letak Geografi 

Daerah dataran rendah di Kota Semarang sangat sempit, yakni sekitar 

4 kilometer dari garis pantai. Dataran rendah ini dikenal dengan sebutan kota 

bawah. Kawasan kota bawah seringkali dilanda banjir, dan di sejumlah 

kawasan, banjir ini disebabkan luapan air laut (rob). Di sebelah selatan 

merupakan dataran tinggi, yang dikenal dengan sebutan kota atas, di 

antaranya meliputi Kecamatan Candi, Mijen, Gunungpati, Tembalang dan 

Banyumanik. Pusat pertumbuhan di Semarang sebagai pusat aktivitas dan 

aglomerasi penduduk muncul menjadi kota kecil baru, seperti di Semarang 

bagian atas tumbuhnya daerah Banyumanik sebagai pusat aktivitas dan 

aglomerasi penduduk Kota Semarang bagian atas menjadikan daerah ini 

cukup padat.  

Fasilitas umum dan sosial yang mendukung aktivitas penduduk dalam 

bekerja maupun sebagai tempat tinggal juga telah terpenuhi. Banyumanik 

menjadi pusat pertumbuhan baru di Semarang bagian atas, dikarenakan 

munculnya aglomerasi perumahan di daerah ini. Dahulunya Banyumanik 

hanya merupakan daerah sepi tempat tinggal penduduk Semarang yang 

bekerja di Semarang bawah (hanya sebagai dormitory town). Namun saat ini 

daerah ini menjadi pusat aktivitas dan pertumbuhan baru di Kota Semarang, 

                                                           
1
 http://semarangkota.go.id/main/page/2/profil 

https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
https://id.wikipedia.org/wiki/Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Demak
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dengan dukungan infrastruktur jalan dan aksessibilitas yang terjangkau. 

Fasilitas perdagangan dan perumahan baru banyak bermunculan di daerah ini, 

seperti Carefour, Mall Banyumanik, Ada Swalayan, Perumahan Banyumanik, 

Perumahan Pucang Gading, dan fasilitas pendidikan baik negeri maupun 

swasta, seperti Unnes, Undip, Polines, Unika, dll, dengan dukungan akses 

jalan tol dan terminal moda yang memperlancar transportasi. Cepatnya 

pertumbuhan di daerah ini dikarenakan kondisi lahan di Semarang bawah 

sering terkena bencana rob banjir. 

2.1.3 Visi dan Misi Serta Instansi Pemerintahan Kota Semarang  

1. Visi dan Misi Kota Semarang  

Visi Kota Semarang untuk lima tahun kedepan yaitu “Semarang Kota 

Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”. 

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota 

metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan 

maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang 

memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan 

kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, 

sosial, ekonomi, dan budaya.  

KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, mengandung arti bahwa 

Kota Semarang akan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat, yang 

didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap 

memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Semarang. 

Semarang yang Hebat dalam perdagangan dan jasa dapat terlihat antara lain 

melalui laju pertumbuhan ekonomi yang tiap tahun terus meningkat, 
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kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa 

terhadap PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB 

yang semakin meningkat, nilai investasi yang semakin besar, serta persentase 

kawasan banjir dan rob yang semakin menurun. Hal-hal tersebut didukung 

oleh adanya tata kelola birokrasi yang baik yang dilihat melalui peningkatan 

nilai Indeks Reformasi Birokrasi. 

SEJAHTERA, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan 

masyarakat Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya 

dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar 

maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan Kota 

Semarang yang Hebat ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta 

penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka. Adapun 

Visi diatas dijabarkan lebih lanjut dalam 4 (empat) Misi : 

Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan 

Berkualitas 

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas 

sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat 

kesehatan yang tinggi serta menjunjung tinggi budaya asli Kota 

Semarang. 

 

Misi 2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk 

Meningkatkan Pelayanan Publik 
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Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada 

pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan 

akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) sehingga mampu 

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai 

dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. 

Misi 3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan 

Lingkungan 

Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan 

tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang 

terencana, selaras, serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap 

memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan 

dan berkelanjutan. 

Misi 4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal 

dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif  

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan 

perekonomian daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh 

berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi 

ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan sektor 

ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik di tingkat lokal, 

nasional maupun internasional serta meningkatkan investasi pada 

sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja (Penanaman 

Modal Asing) yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, 
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kawasan industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra 

industri kecil dan rumah tangga. 

Pesan mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi 

pembangunan Kota Semarang dalam waktu lima tahun kedepan 

adalah untuk membuat masyarakat semakin sejahtera. Oleh karena itu 

upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan 

kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan harus benar-benar 

dilaksanakan secara konsisten di daerah.  

Karena itulah, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi diperlukan 

semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai 

dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Semarang khususnya, yakni 

kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan: 

“Bergerak Bersama Membangun Semarang” 

Makna slogan Bergerak Bersama Membangun Semarang diartikan 

satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk 

menyumbangsihkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota 

Semarang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan 

kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan 

timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan 

melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak 

meninggalkan budaya dan karakter lokal. Untuk memberikan arahan dalam 

pelaksanaan visi dan misi, maka visi dan misi tersebut dijabarkan ke dalam 

fokus kerja yang disebut dengan HEBAT, yang merupakan akronim dari 
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Healthiness (kesehatan), Education (pendidikan), Building (infrastruktur 

fisik), Attitude (perilaku) dan Trading (perdagangan). Fokus kerja tersebut 

memberi arahan kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan 

kegiatan untuk mendukung ketercapaian visi dan misi. Pencapaian visi dan 

misi selanjutnya juga didasarkan pada pola berpikir dan bekerja dengan 

konsep Think Globally Act Locally, dimana seluruh pelaku kepentingan 

pembangunan di Kota Semarang diharapkan akan berpikir dan bertindak 

secara kreatif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan ciri khas, nilai-

nilai luhur dan potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Kota 

Semarang namun dengan orientasi hasil yang berskala global atau 

internasional. Pembangunan Kota Semarang diarahkan agar hasilnya dapat 

dikenal dan menjadi rujukan dunia internasional.
2
 

2. Instansi-Instansi Pemerintahan Kota Semarang 

Berdasarkan asas deskonsentrasi, pemerintah pusat memberikan 

wewenang untuk mengurus beberapa ursan kepada Pemerintahan daerah. 

Berdasarkan Undang-Undang yang telah mengatur ketentuan tersebut yaitu 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dimana 

dalam mengurus urusan tersebut ialah kepala daerah. Kepala daerah sendiri 

ada tiga tingkatan yaitu: 1) Tingkat Provinsi dipimpin oleh Gubernur, 2) Kota 

dipimpin oleh Wali Kota, dan 3) Kabupaten dipimpin oleh Bupati. 

Calon kepala daerah tersebut dipilih berdasarkan Pemilu, dimana 

dalam pelaksanaan tugasnya dibantu instansi-instansi terkait. Di kota 

                                                           
2
 http://kecgayamsari.semarangkota.go.id/visi-misi 
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semarang sendiri kepala daerahnya ialah seorang Wali Kota dan dibantu oleh 

intansi-intansi guna menjalankan visi misinya. Instansi-instansi tersebut 

diantaranya yaitu:  

2.1.4 Demografi Penduduk 

Penduduk Semarang umumnya adalah suku Jawa dan 

menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Agama mayoritas 

yang dianut adalah Islam. Semarang memiliki komunitas Tionghoa yang 

besar. Seperti di daerah lainnya di Jawa, terutama di Jawa Tengah, mereka 

sudah berbaur erat dengan penduduk setempat dan menggunakan Bahasa 

Jawa dalam berkomunikasi sejak ratusan tahun silam. 

Berdasarkan dari data jumlah penduduk sendiri kota semrang 

memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,815,729 jiwa dimana pembagianya 

dapat dilihat di tabel dibawah. 

Gambar  2.2 

Jumlah Penduduk di Kota Semarang (2018) 

 

 
Sumber : http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-

kota-semarang/2018-06-04 

2.2 Kecamatan Gayamsari 

2.2.1 Peta Kecamatan Gayamsari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2018-06-04
http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2018-06-04
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Berikut adalah peta Kecamatan Gayamsari yang ditunjukkan dalam 

gambar 2.2 sebagai berikut : 

Gambar 2.3 

Peta Gayamsari 

 

 
Sumber : http://BPS.semarangkota.go.id/peta-semarang/2018-06-04 

 

 

2.2.2 Geografi 

Kondisi geogradi Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa 

Tengah sebagai berikut :   

 

 

 

„ 

Tabel 2.1 

Luas Wilayah Keluarahan di  Kec, Gayamsari 

 

http://bps.semarangkota.go.id/peta-semarang/2018-06-04
https://id.wikipedia.org/wiki/Gayamsari,_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
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No Keluarahan  Luas Tanah 

Tanah 

Sawah 

Tanah 

Kering 

Luas 

Seluruhnya  

1. Pandean Lamper 0.00 93.20 93.20 

2. Gayamsari 0.00 92.94 92.91 

3. Siwulan 0.00 33.42 33.42 

4. Sambirejo 17.00 99.88 116.88 

5. Sawah Besar 3.00 44.67 47.46 

6. Kaligawe 0.00 66.40 66.40 

7. Tambakrejo  0.00 74.58 74.58 

Sumber : BPS Kota Semarang, 2018 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahu bahwa Kecamatan Gayamsari, Kota 

Semarang, Provinsi Jawa Tengah memiliki 7(tujuh) Kelurahan dengan 

luas total 6,18 km
2
.  

2.2.3  Demografi Penduduk 

Kondisi demograsi Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, 

Provinsi Jawa Tengah jumlah penduduknya dijelaskan pada tabel sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 

Demografi Penduduk di Kecamatan Gayamasari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gayamsari,_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Gayamsari,_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
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No Keluarahan  Penduduk 

Laki-laki Perempuan Jumlah  

1. Pandean Lamper 7.511 7.376 14.887 

2. Gayamsari 6.775 6.599 13.374 

3. Siwulan 3.429 3.458 6.887 

4. Sambirejo 4.399 4.244 8.643 

5. Sawah Besar 4.892 4.981 9.873 

6. Kaligawe 5.379 5.011 10.390 

7. Tambakrejo  5.027 5.040 10.069 

Sumber : BPS  Kota Semarang, 2018 

Berdasarkan tabel diatas diketahu bahwa Kecamatan Gayamsari memiliki 

jumlah penduduk sebesar 74.121 dengan jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 37.412 dan penduduk perempuan sebanyak 36.709 jiwa. 

2.3 Kelurahan Tambakrejo 

Gambar 2.4 

Peta Kelurahan Tambakrejo 

 

 
 

 

 

 

2.3.1 Letak Geografis 

Letak geografis Keluarahan Tambakrejo adalah sebagai berikut : 
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a. Ketinggian Tanah dari Permukaan Air laut : ± 5 M. 

b. Banyaknya Curah Hujan          : ±  0,3 mm/tahun; 

c. Topografi wilayah /daratan       : Rendah 

d. Suhu Udara Rata-Rata              : 24
0
C - 32 

0
C 

Orbitasi ( Jarak Pusat Pemerintahan Kelurahan ke ) : 

a. Ibu Kota Kecamatan : ± 5 Km 

b. lbu Kota Semarang  : ± 10 Km 

c. Ibu Kota Propinsi     : ± 7 Km 

d. Ibu Kota Negara       : ± 600  

 

Tambakrejo adalah kelurahan paling utara di wilayah Kecamatan 

Gayamsari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.kawasan ini sering dilanda 

banjir,terutama jika ada air laut sedang pasang atau sering disebut dengan 

rob.berbagai upaya terus dilakukan untuk mengantisipasi datangnya banjir 

kiriman tersebut. 

2.4 Kondisi Kelurahan Tambakrejo 

Tambakrejo kecamatan Gayamsari, Semarang merupakan daerah yang 

sering sekali bahkan hampir tiap hari masyarakat sekitar merasakan banjir rob 

yang terjadi karena luapan air laut yang masuk ke dalam lingkungan tempat 

tinggal masyarakat. Dengan adanya banjir rob sudah menjadi hal yang sangat 

biasa bagi warga masyrakat Tambak Rejo. Mereka yang sudah hidup bertahun-

tahun sudah tidak kaget lagi dengan adanya peristiwa banjir rob.  

Warga sudah sangat merasa nyaman tinggal di daerah tersebut walaupun 

seringkali kedatangan banjir rob menghalangi kegiatan mereka sehari-hari. 

Bahkan untuk para masyarakat yang sudah hidup bertahun-tahun di daerah 

tersebut enggan untuk berpindah ke daerah yang kondisi lingkungannya normal. 

Pada awalnya kondisi tanah terutama pada jalan yang digunakan sehari-hari di 

daerah Tambakrejo adalah dangkal maka dengan mudah banjir dapat menghantam 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gayamsari,_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
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bagian jalan dan menjadi genangan air yang seringkali tingginya tidak tanggung-

tanggung lagi yaitu selutut manusia dewasa. Kegiatan sehari-hari masyarakat 

sangat terganggu mulai dari pekerjaan, pendidikan dan kegiatan sehari-hari lainya.  

Jika terjadi banjir rob setinggi apapun warga tidak mengungsi atau mencari 

tempat yang lebih tinggi daripada yang mereka huni. Sebagian besar orang tua 

akan tinggal di tempat tinggal mereka dan yang mengungsi hanya anak-anak kecil 

yang mengungsi ke rumah saudara yang memiliki tanah yang lebih tinggi atau 

mengungsi ke rumah saudara yang banjirnya lebih dangkal di bandingkan di 

rumahnya. 

Untuk menanggulangi peristiwa tersebut tahun demi tahun pemerintahan 

pun membuka mata dan memberikan bantuan kepada warga masyarakat Tambak 

Rejo dengan memberikan dana untuk meninggikan jalan dengan harapan agar air 

yang naik dapat berkurang. Dengan ditinggikannya jalanan otomatis semua 

pemilik rumah juga harus meninggikan rumah mereka untuk menyesuaikan antara 

tinggi jalan dan tinggi rumah agar rumah mereka lama kelamaan tidak tenggelam. 

Bagi masyarakat yang mampu, mereka dengan mudah membangun dan 

meninggikan batur mereka menjadi tinggi agar genangan air tidak masuk ke 

dalam rumah bahkan ada diantara mereka yang membangun rumah dengan model 

panggung agar air tidak dapat masuk ke dalam rumah. Tapi untuk beberapa 

masyarakat yang tidak memiliki perekonomian yang tinggi atau bahkan susah 

dalam hal perekonomian mereka mau tidak mau membiarkan rumah mereka lama 

kelamaan tenggelam terkalahkan oleh tinggi jalanan dan rumah tersebut antara 

lantai dan atap lama kelamaan berdekatan. 
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Peristiwa banjir rob yang terjadi di Tambakrejo ini bisa terjadi setiap saat 

dapat pagi, siang, sore, maupun malam tergantung cuaca dan pasang surut air laut. 

Semakin lebat hujan yang mengguyur daerah tersebut maka banjir rob dapat 

terjadi dengan cepat, karena menambah debit air yang ada. Dari tahun ke tahun 

banjir rob tersebut terjadi semakin tinggi menggenangi daerah Tambakrejo 

tersebut. Sehingga setiap 5 tahun sekali rumah warga harus di tinggikan atau 

direnovasi, agar apabila terjadi banjir rob rumah-rumah warga tidak kemasukan 

air rob. 

1. Adaptasi Pendidikan di Tambakrejo 

Ketika rob datang, anak-anak yang berangkat sekolah harus melepas 

sepatunya dan menggunakan sandal jepit untuk pergi ke sekolah. Jika rob tinggi 

air sampai masuk ke lingkungan sekolah. Bahkan apabila rob disertai dengan 

hujan, dan pemukiman belum ditinggikan kegiatan belajar mengajar di sekolah 

diliburkan. Namun, pemerintah setempat sudah memberi perhatiannya untuk 

daerah-daerah yang sering terkena banjir rob di Semarang, jalan-jalan raya dan 

pemukiman sudah mulai ditinggikan. Begitu juga dengan rumah-rumah warga, 

yang setiap beberapa tahun selalu ditinggikan agar air tidak masuk ke dalam 

rumah. Lama kelamaan anak-anak yang bersekolah mulai terbiasa dengan 

keadaan tersebut, sehingga ketika pagi hari berangkat sekolah terjadi banjir 

mereka tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. 

2. Adaptasi Mata Pencaharian 

Di kampung Tenggang, kelurahan Tambakrejo tepatnya di RT.06 RW.07 

Masyarakat Tambakrejo melakukan adaptasi dengan lingkungan yang selama ini 
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terkena rob, entah pada waktu pagi, siang, sore ataupun malam yang kapan pun 

bisa terjadi rob di daerah tersebut. Warga sudah terbiasa dengan keadaan seperti 

itu. Jadi warga dalam menjalani kehidupan di daerah tersebut tak gumun lagi 

dengan keadaan rob yang suatu saat bisa terjadi, lebih-lebih ketika hujan tiba, 

mereka sudah faham betul dengan daerah tersebut. 

 


