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ABSTRAK 

 

Laksana Putra, Adytia Bima. 2013. Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Terhadap Kriteria Vegetasi dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan 

Permukiman, dan Fasilitas Umum di Wilayah Kecamatan Pedurungan Kota 

Semarang. Skripsi, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I Ubaidillah Kamal S.Pd., M.H. Pembimbing II 

Dr.Rodiyah, S.Pd., S,H., M.H. 

 

Kata Kunci : Implementasi, Ruang Terbuka Hijau, Kriteria Vegetasi, 

Permukiman dan Fasilitas umum 

Perkembangan penduduk di Kota Semarang semakin meningkat setiap 

tahunnya, kepadatan penduduk menyebabkan lahan terbuka hijau semakin terkikis 

dan tidak terkendalinya pembangunan. Dalam hal ini pemerintah mengesahkan 

dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 Tentang 

Penataan Ruang Terbuka Hijau agar pembangunan kota tetap terlaksana tanpa 

harus mengurangi lahan RTH. Kawasan RTH yang telah menjadi sebuah 

bangunan harus diperhatikan kualitas kriteria vegetasinya agar kualitas RTH 

kawasan permukiman dapat dimanfaatkan dan dinikmati masyarakat.  

Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana implementasi, apa faktor-

faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 

Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terhadap kriteria vegetasi dan 

pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan  permukiman dan fasilitas umum di 

wilayah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. dan bagaimana hasil dari 

implementasi terhadap kriteria vegetasi, pemanfaatan RTH permukiman dan 

fasilitas umum. Tujuan dari permasalahan tersebut adalah menemukan proses 

implementasi, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, dan bagaimana 

hasil dari kriteria vegetasi, pemanfaatan RTH permukiman dan fasilitas umum.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan 

pendekatan yuridis sosiologis, dimana penelitian hukum yang memperoleh data 

dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data penelitian dilakukan 

dengan cara wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan dari 

pemerintah hingga kemasyarakat berjalan sesuai dengan faktor yang menunjukkan 

keberhasilan sebuah implementasi kebijakan yaitu (1) komunikasi (2) sumberdaya 

(3) disposisi (4) struktur birokrasi. Sistem komunikasi yang dijalin oleh setiap 

SKPD dan dinas terkait menunjukkan bahwa sistem implementasi tidak akan 

berjalan dengan tepat sasaran apabila sebuah pensosialisasian dari sebuah 

kebijakan hukum. Dalam pemenuhan kriteria vegetasi pemerintah sudah mulai 

menata dan merawat kriteria vegetasi sesuai dengan fungsinya. Untuk 

pemanfaatan RTH permukiman dan fasilitas umum dimasyarakat masih awam 
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ix 

dengan peraturan tersebut dan untuk pengembang perumahan telah memenuhi 

syarat KDB bangunan yang sesuai dengan perda penataan RTH Kota Semarang.  

Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan kinerja dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pengawas dari pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau agar tetap 

terlestarikan.Implementasi yang dilaksanakan lebih menonjolkan sebuah 

komunikasi dan koordinasi terkait antara SKPD dan dinas terkait untuk 

melaksanakan sebuah kebijakan publik. Argumen urgensi masyarakat 

mengharapkan fungsi dari kawasan terbuka hijau dapat berfungsi secara optimal 

dan dapat digunakan untuk bersosialisasi. Faktor yang mempengaruhi 

implementasi adalah komunikasi, sikap tindakan, sumberdaya, dan struktur 

birokrasi. Diharapkan komunikasi antar SKPD dan instansi untuk menjalankan 

sebuah perda tidaklah terputus agar tujuan penyampaian sebuah perda tepat 

sasaran.  
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 Semarang, DTKP, DKP, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. 

Lampiran 8  Instrumen Penelitian.
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang berkepulauan dan memiliki luas wilayah 

sekitar 1.860.359,67 km2 dan Propinsi Jawa Tengah sendiri mempunyai 

lahan sekitar 32.000 km2. Dewasa ini Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang 

terdapat di Kota Semarang terus berkurang. Hal ini mengindikasikan adanya 

alih fungsi lahan yang tidak berwawasan lingkungan sehingga berpotensi 

menimbulkan bencana alam. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) dari lahan 37.360,947 hektare (Ha) sebesar: 

Tabel 1. 

Prosentase Berkurangnya Lahan RTH kota Semarang 

 

Tahun Prosentase 

1994 65,008 % 

2002 61,74 % 

2006 52,29 % 

  

(Sumber.http://megapolitan.kompas.com/read/2009/06/23/20115496 [akses 

4 april 2012]) 

 

Dalam pembangunan perkotaan yang pesat seiring pesatnya laju 

pertumbuhan penduduk kota, perlu dilakukan upaya-upaya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan ruang-ruang terbuka hijau sebagai 

unsur kota dan merupakan kebutuhan mutlak bagi penduduk kota. Kota 

http://megapolitan.kompas.com/read/2009/06/23/20115496%20%5bakses
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Semarang merupakan Kota Metropolitan yang berpenduduk sekitar 1,4 juta 

jiwa dengan luas wilayah 37.360,947 Ha. Dampak dari semakin pesatnya 

pembangunan di perkotaan meyebabkan polusi dan mobilitas penduduk 

yang sangat tinggi, yang jika tidak ditangani maka akan menimbulkan 

dampak yang lebih serius yaitu pemanasan global (global warming). Alih 

fungsi lahan sangat berperan dalam ruang terbuka hijau kota yang semakin 

berkurang, dimana ruang terbuka hijau kota tersebut merupakan  bagian dari 

penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. 

RTH perkotaan yang ideal adalah keseimbangan koefisien 

penggunaan tata ruang yang memadai antara luas perkotaan dan 

pertambahan penduduk. Sesuai konsep  rencana tata ruang  terbuka hijau 

perkotaan, maka ada dua fungsi yaitu utama (intrinsik) dan tambahan 

(ektrinsik). Fungsi utama (intrinsik) yakni sebagai fungsi ekologis, 

sedangkan untuk tambahan (ektrinsik) adalah fungsi arsitektural, ekonomi, 

dan sosial. Dalam wilayah perkotaan, fungsi itu harus dapat dikombinasikan 

sesuai kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota. RTH berfungsi 

ekologis adalah untuk menjamin keberlanjutan suatu kawasan kota secara 

fisik, yang merupakan bentuk rencana berlokasi, berukuran, dan berbentuk 

pasti dalam suatu kota. Adapun fungsi tambahan adalah dalam rangka 

mendukung dan menambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota. 

Dengan begitu dapat berlokasi sesuai kebutuhan dan kepentingannya, 

misalnya keindahan (taman), rekreasi (lapangan olahraga), dan pendukung 

lanskap kota. 
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Kecenderungan terjadinya penurunan kualitas ruang terbuka  publik, 

terutama RTH pada tiga puluh (30) tahun terakhir sangat signifikan. Di 

kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung, luasan RTH 

telah berkurang dari 35% pada awal tahun 1970-an menjadi kurang dari 

10% pada saat ini. RTH yang ada sebagian bersar telah dikonversi menjadi 

infrastruktur perkotaan seperti jaringan jalan, gedung-gedung perkantoran, 

pusat perbelanjaan, dan kawasan permukiman baru. Jakarta dengan luas 

RTH sekitar 9%, saat memiliki  rasio RTH perkapita sekitar 7.08 m2, relatif 

masih lebih rendah dari  kota-kota lain di dunia (Dirjen PU, 2007). 

Pembangunan dan pengelolaan Ruang terbuka Hijau wilayah 

perkotaan harus menjadi substansi yang terakomodasi secara hirarki dalam 

perundangan dan peraturan serta pedoman di tingkat nasional dan daerah/ 

kota. Untuk tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota, 

permasalahan RTH menjadi bagian organik dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah dan subwilayah yang diperkuat oleh peraturan daerah.  

Pelaksanaannya, pembangunan dan pengelolaan RTH juga mengikut 

sertakan masyarakat untuk meningkatkan apresiasi dan kepedulian mereka 

terhadap, terutama, kualitas lingkungan alami perkotaan, yang cenderung 

menurun. Berdasarkan data dari Bappeda Kota Semarang, ruang terbuka 

hijau (RTH) pada tahun 1994 sebesar 65,008% berkurang menjadi 61,74% 

(2002), dan turun lagi menjadi 52,29% (2006). 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang, luasan RTH wilayah kota ditetapkan minimal 30% persen 

dari total luas wilayah. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang telah mengatur tentang batas minimal prosentase RTH pada 

wilayah kota yaitu :  

“Pasal 29   

(1)Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud  dalam 

Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau 

publik dan ruang terbuka hijau privat.  

(2)Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota 

paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas 

wilayah kota.  

(3)Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah 

kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas 

wilayah kota.” 

 

 Dari enam belas (16)  kecamatan yang terdapat di Kota Semarang, 

terdapat delapan (8) kecamatan yang belum memenuhi ketentuan RTH bisa 

dilihat dari tabel berikut : 

Tabel.2 

Daftar kecamatan Kota Semarang yang belum memenuhi RTH 

 

No Kecamatan Pemenuhan RTH 

1 Gajah Mungkur 7,48% 

2 Candisari 6,26% 

3 Pedurungan 24,18% 

4 Gayamsari 19,21% 

5 Semarang Timur 9,54% 

6 Semarang Utara 9,47% 

7 Semarang Tengah 11,9% 

8 Semarang Barat 27,9% 

Sumber : Bappeda Kota Semarang 2009 
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Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah kota Semarang membuat 

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau 

(RTH). Kecamatan Pedurungan menurut data Bappeda Kota Semarang 

belum memenuhi ketentuan RTH. Beberapa kriteria vegetasi dimana  

keseluruhan  tumbuhan  di Kecamatan Pedurungan  dalam  kaitannya  

dengan lingkungan serta menurut urutan derajat dalam ruang yang telah 

diambil sebagai tempat kehidupan tetumbuhan tersebut sudah memenuhi 

kondisional sebagai daerah perkotaan. 

Data BAPPEDA Kota Semarang Tahun 2009 sebelum terbentuknya 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010  Tentang Penataan 

RTH yang menunjukkan pemenuhan RTH diatas pada Kecamatan 

Pedurungan menunjukkan prosentase yang kurang memenuhi yaitu 24,18%. 

Pada Perda Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 Tentang Penataan RTH Kota 

Semarang luas Kecamatan Pedurungan  1.984.948 hektare yang terdiri dari 

12 (duabelas) kelurahan yaitu: (1) Kelurahan Gemah, (2) Kelurahan 

Kalicari, (3) Kelurahan Muktiharjo Kidul, (4) Kelurahan Palebon, (5) 

Kelurahan Pedurungan Kidul, (6) Kelurahan Pedurungan Lor, (7) Kelurahan 

Pedurungan Tengah, (8) Kelurahan Penggaron Kidul, (9) Kelurahan 

Plamongan Sari, (10) Kelurahan Tlogomulyo, (11) Kelurahan Tlogosari 

Kulon, dan (12) Kelurahan Tlogosari wetan. Melihat perkembangan 

perekonomian yang sangat pesat di wilayah kecamatan Pedurungan 

menyebabkan pertambahan penduduk yang sangat pesat pula. Hal tersebut 
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mempengaruhi pertambahan jumlah pemukiman serta memangkas luas RTH 

yang ada.   

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti merasa 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Terhadap Kriteria Vegetasi dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau 

Kawasan  Pemukiman, dan Fasilitas Umum di Wilayah Kecamatan 

Pedurungan Kota Semarang. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang tersebut di atas terdapat beberapa masalah yang 

mungkin timbul dan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Kondisi di wilayah Kecamatan Pedurungan  untuk RTH belum 

memenuhi. 

2. Mengetahui kebijakan hukum Pengendalian lingkungan hidup khususnya 

RTH terhadap kriteria vegetasi dan pemanfaatan ruang terbuka hijau 

kawasan  pemukiman, dan fasilitas umum. 

3. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 

Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. 

4. Argumen urgensi masyarakat mengenai keberadaan Peraturan Daerah 

Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka 

Hijau di wilayah Kecamatan Pedurungan. 
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5. Implementasi keberadaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 

Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah 

Kecamatan Pedurungan terhadap fakta di lapangan. 

6. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. 

7. Alur koordinasi birokrasi antara pemerintah kota Semarang dengan 

kepala Kecamatan Pedurungan. 

 

C.  Pembatasan Masalah 

Peneliti membatasi masalah yang menjadi bahan penelitian yaitu pada 

implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) terhadap kriteria vegetasi dan pemanfaatan ruang 

terbuka hijau kawasan  pemukiman, dan fasilitas umum di wilayah 

Kecamatan Pedurungan Kota Semarang . 

  

D. Rumusan Masalah 

Perkembangan Kota Semarang sebagai ibukota propinsi Jawa Tengah 

telah merambah dalam segala aspek pembangunan. Pembangunan yang 

begitu cepat telah menghadirkan wajah kota yang padat dengan bangunan-

bangunan permanen yang kokoh beserta industrinya yang terintegrasi 

dengan sosial budaya masyarakatnya sampai dengan tingkat kecamatan 

termasuk pula Kecamatan Pedurungan.  
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  Semarang dengan slogan Kota ATLAS (Aman Tertib Lancar Asri 

dan Sejahtera) membutuhkan RTH atau taman-taman kota yang berada di 

tengah-tengah kota, sepanjang jalan maupun tempat pemakaman yang 

tersebar di semua kecamatan begitu pula di Kecamatan Pedurungan. 

Pertambahan penduduk yang besar telah menuntut ruang yang besar sebagai 

tempat pemukiman beserta sarana dan prasarananya, sehingga  alih fungsi 

lahan termasuk ruang terbuka hijau tidak dapat dihindarkan.  

Berdasarkan pada kenyataan tersebut diatas maka dapat dirumuskan 

suatu permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 

Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terhadap kriteria 

vegetasi dan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan  permukiman dan 

fasilitas umum di wilayah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang ? 

2. Bagaimana argumen urgensi masyarakat mengenai keberadaan Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang 

Terbuka Hijau terhadap kriteria vegetasi dan pemanfaatan ruang terbuka 

hijau kawasan permukiman dan fasilitas umum di wilayah Kecamatan 

Pedurungan ? 

3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah 

Kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka 

Hijau di wilayah Kecamatan Pedurungan ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian 

studi ini dititik beratkan pada: 

1. Mendeskripsikan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2010 Tentang Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) terhadap kriteria vegetasi dan pemanfaatan ruang 

terbuka hijau kawasan  permukiman, dan fasilitas umum di wilayah 

Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. 

2. Menemukan argumen urgensi masyarakat terhadap Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam 

pengelolaan kawasan  permukiman dan fasilitas umum di wilayah 

Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.  

3. Menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang 

Terbuka Hijau di wilayah Kecamatan Pedurungan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan mendasarkan pada rumusan permasalahan maka, dalam 

penelitian ini mengharapkan dapat memberikan kegunaan dalam hal : 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Ilmu Pengetahuan 

Hasil dari Penelitian ini diharapkan menjadi sumber 

informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam 

pembangunan ruang terbuka hijau yang sesuai peraturan daerah dan 
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kriteria vegetasi dan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan  

pemukiman, dan fasilitas umum. 

b. Pembangunan Pemerintah Kota 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan sinergi antara 

Pemerintah dan masyarakat  untuk menjaga agar adanya 

kesinambungan dan  Keserasian serta keseimbangan antara 

Pembangunan dengan  Lingkungan hidup. 

c. Masyarakat 

Hasil peneletian ini diharapkan dapat dijadikan masukan 

untuk lebih meningkatka, pengetahuan masyarakat tentang 

pemanfaatan ruang terbuka hijau. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah untuk 

menambah dan memperdalam wawasan hukum khususnya dalam 

sistem implementasi peraturan daerah beserta kebijakannya.  

b. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa dapat mengetahui bagaimana bekerjanya sistem 

implementasi Peraturan daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 

Tentang Penataan RTH. 

c. Bagi Pemerintah Kota 

Hasil data penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

masukan bagi pemerintah kota Semarang dan Kecamatan 
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Pedurungan dalam bidang pembangunan lingkungan hidup dalam 

upaya penataan Ruang Terbuka Hijau yang sejalan dengan undang-

undang dan Peraturan Daerah. 

 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta 

memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika 

skripsi dibagi menjadi tiga bagian dan lima bab. Adapun sistematikanya 

adalah : 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo 

Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar  judul, lembar 

pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, lembar 

abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. 

2. Bagian Pokok Skripsi 

Bagian isi skripsi terdiri atas bab pendahuluan, teori yang 

digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian 

dan pembahasan, dan penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok 

skripsi sebagai berikut. 

a. Bab 1 Pendahuluan 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, perumusan  

dan pembatasan masalah, tujuan, manfaat, penegasan istilah dan 

sistematika penulisan. 
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b. Bab II Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka, berisi tentang kajian teoritik yang menjadi 

dasar-dasar penelitian seperti teori implementasi, teori implementasi 

kebijakan, teori bekerjanya hukum, dan hukum lingkungan serta hal-

hal yang berkenaan dengan tema 

c. Bab III Metode Penelitian 

Berisi tentang lokasi penelitian, alat dan bahan yang digunakan, 

variable penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data 

dan pengolahan data. 

d. Bab VI Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini penulis membahas tentang analisis hasil dari 

implementasi perda ruang terbuka hijau terhadap kriteria vegetasi dan 

pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan  pemukiman, dan fasilitas umum 

di wilayah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.  Pada bab dapat 

mengetahui bagaimana hasil penerapan implementasi dari perda ruang 

terbuka hijau.  

e. Bab V Penutup 

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan 

dari pembahasan hasil penelitian dan saran oleh peneliti. 
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3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan 

lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk 

mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 

Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

Terhadap Kriteria Vegetasi dan Pemanfaatan Ruang 

Terbuka Hijau Kawasan Permukiman dan Fasilitas Umum  

1. Model Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi  adalah  proses  untuk  memastikan  terlaksananya 

suatu  kebijakan  dan  tercapainya  kebijakan  tersebut.  Impelementasi  

juga dimaksudkan  menyediakan  sarana  untuk  membuat  sesuatu  

dan memberikan hasil yang bersifat praktis  terhadap sesama. Van 

Horn Dan Van Meter mengartikan Implementasi kebijakan sebagai :  

"tindakan-tindakan oleh individu publik dan 

swasta (atau kelompok) yang  diarahkan  pada  

prestasi  tujuan  yang  ditetapkan  dalam 

keputusan  kebijakan  sebelumnya".(  Van  

Horn  Dan  Van  Meter  dalam Subarsono 

2006 : 100).  

 

Implementasi  dimaksudkan  sebagai  tindakan  individu  publik 

yang  diarahkan  pada  tujuan  serta  ditetapkan  dalam  keputusan  dan 

memastikan  terlaksananya  dan  tercapainya  suatu  kebijakan  serat 

memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesama. Sehingga 
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dapat tercapainya sebuah kebijakan yang memeberikan hasil terhadap 

tindakan-tindakan individu publik dan swasta.  

Kesimpulannya implementasi  adalah  tindakan-tindakan  yang 

dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik 

pemerintah maupun  swasta  yang  bertujuan  untuk mewujudkan  cita-

cita  atau  tujuan yang  telah  ditetapkan,  implementasi  dengan  

berbagai  tindakan  yang dilakukan  untuk melaksanakan  atau 

merealisasikan  program  yang  telah disusun  demi  tercapainya  

tujuan  dari  program  yang  telah  direncanakan. 

a. Tahap – Tahap Implementasi Kebijakan  

Tahap sebuah pembentukan peraturan atau kebijakan melalui 

proses yang sangat panjang. Dari tahap pembuatan pra kebijakan, 

tahap pembuatan kebijakan, sampai tahap pasca pembuatan kebijakan 

ditujukan agar sebuah implementasi kebijakan bekerja secara optimal 

untuk mengetahui bagaimana kebijakan itu dibuat saat kebijakan itu 

diatur dan diatur saat sedang dibuat yaitu bagaimana proses kebijakan 

itu sebelum dibuat dan bagaimana proses saat kebijakan itu sudah 

dibuat. 

Tahap pembuatan pra kebijakan yaitu: (1) Pengelolaan nilai; (2) 

Pengelolaan Realitas; (3) Pengelolaan Problem; (4) Survei, 

pemrosesan, dan pengembangan sumber daya; (5) Desain, evaluasi, 

dan redesain sistem pembuatan kebijakan; (6) Menentukan problem, 

nilai, dan sumber daya; (7) Menentukan strategi pembuatan kebijakan. 



16 

 

  

 

16 

Tahap pembuatan kebijakan yaitu: (8) Sub-alokasi sumber daya; (9) 

Menentukan sasaran operasional; (10) Menentukan seperangkat nilai 

signifikan; (11) Menyiapkan alternatif kebijakan utama; (12) 

Menyiapkan prediksi yang andal terhadap manfaat dan biaya 

signifikan dari berbagai alternatif tersebut; (13) Membandingkan 

prediksi biaya dan manfaat dari berbagai alternatif tersebut dan 

mengindentifikasikan yang terbaik; (14) Mengevaluasi manfaat dan 

biaya dari alternatif. Tahap pasca pembuatan kebijakan (tahap 

implementasi kebijakan) yaitu (15) Memotivasi pelaksanaan 

kebijakan; (16) Melaksanakan kebijakan; (17) Mengevaluasi 

pembuatan kebijakan setelah pelaksanaan kebijakan; (18) Komunikasi 

dan saluran umpan balik akan menghubungkan semua tahapan 

tersebut.  

b. Model Implementasi Sistem Top Down dan Bottom Up 

Menurut Parsons (2006), model top down adalah model 

implementasi yang paling pertama muncul. Pendekatan top down 

memiliki pandangan tentang hubungan kebijakan implementasi yang 

hanya melihat antara hubungan pembuat kebijakan dan pelaksana 

kebijakan tanpa melihat proses sebuah kebijakan tersebut berlaku.  

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik 

maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Edward melihat implementasi kebijakan sebagai 

suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling 
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berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor 

tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh 

faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.  

Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam 

pencapaian keberhasilan implementasi. 

“Faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan atau kegagalan implementasi 

kebijakan yaitu faktor communication, 

resources, disposition, dan bureucratic 

structure “(Edward dalam Widodo, 2011:96-

110). 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1.  

Model Implementasi George C. Edward III 

Sumber : Widodo 2011 : 107 

1) Komunikasi (Communication) 

“Komunikasi merupakan proses penyampaian 

informasi dari komunikator kepada 

komunikan. Sementara itu, komunikasi 

kebijakan berarti merupakan proses 

penyampaian informasi kebijakan dari 

pembuat kebijakan (policy makers) kepada 

pelaksana kebijakan (policy implementors)” 

(Widodo, 2011). 

 

komunikasi 

Stuktur 

birokrasi 

Disposisi 
Implementasi 

Sumber daya 
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Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup 

beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), 

kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi 

(consistency). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi 

tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga 

kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi 

kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah 

dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari 

pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait 

dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi 

menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten 

sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, 

kelompok sasaran maupun pihak terkait. 

2) Sumber Daya (Resources) 

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi 

kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011) mengemukakan 

bahwa:  

“bagaimanapun jelas dan konsistensinya 

ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta 

bagaimanapun akuratnya penyampaian 

ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan 

tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan 

kebijakan kurang mempunyai sumber-

sumber daya untuk melaksanakan kebijakan 

secara efektif maka implementasi kebijakan 

tersebut tidak akan efektif.” 
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Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang 

dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, 

anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan 

sebagai berikut : 

a) Sumber Daya Manusia (Staff) 

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya 

dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan 

kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan 

keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di 

bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah 

sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi 

seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa 

sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, 

implementasi kebijakan akan berjalan lambat. 

b) Anggaran (Budgetary) 

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan 

dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau 

kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa 

dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan tidak akan 

berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.  

c) Fasilitas (facility) 
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Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu 

faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. 

Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan 

peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan 

implementasi suatu program atau kebijakan. 

d) Informasi dan Kewenangan (Information and Authority) 

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi 

kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait 

bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara 

wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan 

menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan 

yang dikehendaki. 

3) Disposisi (Disposition)   

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana 

kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi 

kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting 

yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran 

dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor 

untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, 

sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan 

membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, 

wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan 
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Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh 

dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki 

sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan 

dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, 

sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi 

tidak akan terlaksana dengan baik.  

4) Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure) 

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini 

melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu 

sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi 

kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur 

(SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam 

bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari 

tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur 

birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi 

akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan 

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan 

menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. 

Model implementasi bottom-up muncul sebagai kritik 

terhadap model pendekatan rasional (top down). Parsons (2006), 

mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam 

“implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan 
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pelaksana kebijakan. Model bottom up adalah model yang 

memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan 

consensus”. Masih menurut Parsons (2006), model pendekatan 

bottom up menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan 

memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan.  

Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi 

kebijakan dalam persfektif bottom up adalah Adam Smith. Menurut 

Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan 

dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini 

memamndang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan 

dari persfekti perubahan social dan politik, dimana kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan 

atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. 

Menurut Smith dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :  

1. Idealized policy : yaitu pola interaksi 

yang digagas oleh perumus kebijakan 

dengan tujuan untuk mendorong, 

mempengaruhi dan merangsang target 

group untuk melaksanakannya  

2. Target groups : yaitu bagian dari policy 

stake holders yang diharapkan dapat 

mengadopsi pola-pola interaksi 

sebagaimana yang diharapkan oleh 

perumus kebijakan. Karena kelompok ini 

menjadi sasaran dari implementasi 

kebijakan, maka diharapkan dapat 

menyesuaikan pola-pola perilakukan 

dengan kebijakan yang telah dirumuskan 

3. Implementing organization : yaitu 

badan-badan pelaksana yang 
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bertanggung jawab dalam implementasi 

kebijakan.  

4. Environmental factors : unsur-unsur di 

dalam lingkungan yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan seperti aspek 

budaya, sosial, ekonomi dan politik. 

 

 

2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang 

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  

a. Ruang Terbuka Hijau Dalam Konteks Normatif 

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 

1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan, 

RTH adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, 

baik dalam bentuk area/ kawasan maupun dalam bentuk area 

memanjang/ jalur dimana didalam penggunaannya lebih  bersifat 

terbuka pada dasarnya tanpa bangunan. Dalam ruang terbuka hijau 

pemanfatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-

tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan 

pertanian, pertamanan, perkebunan dan sebagainya. 

Menurut Permen Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 

menyatakan bahwa,  

“ruang terbuka hijau kawasan perkotaan 

adalah bagian dari ruang terbuka suatu 

kawasan perkotaan yang diisi oleh 

tumbuhsn dan tanaman guna mendukung 

manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi 

dan estetika.” 
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Sedangkan oleh Fandeli (2004) menyatakan bahwa,  

“ruang terbuka hijau kota merupakan 

bagian dari penataan ruang perkotaan yang 

berfungsi sebagai kawasan lindung, yang 

terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau 

hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, 

kawasan hijau kegiatan olahraga, kawasan 

hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau 

diklasifikasi berdasarkan status kawasan, 

bukan berdasarkan bentuk dan struktur 

vegetasinya.” 

 

RTH kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open 

spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, 

tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung 

manfaat langsung dan/ atau tidak langsung yang dihasilkan oleh 

RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, 

kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.   

Berdasarkan bobot kealamiannya, bentuk Ruang Terbuka 

Hijau dapat diklasifikasi menjadi (a) bentuk RTH alami (habitat 

liar/ alami, kawasan lindung) dan (b) bentuk RTH non alami atau 

RTH binaan (pertanian kota, pertamanan kota, lapangan olah raga, 

pemakaman, berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya 

diklasifikasi menjadi (a) bentuk RTH  kawasan (areal, non linear), 

dan (b) bentuk RTH jalur (koridor,  linear), berdasarkan 

penggunaan lahan atau kawasan fungsionalnya diklasifikasi 

menjadi (a) RTH kawasan perdagangan, (b) RTH kawasan 

perindustrian, (c) RTH kawasan permukiman, (d) Ruang Terbuka 
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Hijau kawasan pertanian, dan (e) Ruang Terbuka Hijau kawasan-

kawasan khusus, seperti pemakaman, hankam, olah raga, alamiah.  

Status kepemilikan Ruang Terbuka Hijau diklasifikasikan 

menjadi (a) RTH publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-

lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat, 

daerah), dan (b) RTH privat atau non publik, yaitu RTH yang 

berlokasi pada lahan-lahan milik privat.  

Fungsi dan Manfaat Ruang Terbuka Hijau, baik Ruang 

Terbuka Hijau publik maupun Ruang Terbuka Hijau privat, 

memiliki fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi 

tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan fungsi 

ekonomi. Dalam suatu wilayah perkotaan empat fungsi utama ini 

dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan 

keberlanjutan kota. 

Ruang Terbuka Hijau berfungsi ekologis, yang menjamin 

keberlanjutan suatu wilayah kota secara fisik, harus merupakan 

satu bentuk Ruang Terbuka Hijau yang berlokasi, berukuran, dan 

berbentuk pasti dalam suatu wilayah kota, seperti Ruang Terbuka 

Hijau untuk perlindungan sumberdaya penyangga kehidupan 

manusia dan untuk membangun jejaring habitat hidupan liar. 

Ruang Terbuka Hijau untuk fungsi-fungsi lainnya (sosial, ekonomi, 

arsitektural) merupakan Ruang Terbuka Hijau pendukung dan 

penambah nilai kualitas lingkungan dan budaya kota tersebut, 
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sehingga dapat berlokasi dan berbentuk sesuai dengan kebutuhan 

dan kepentingannya, seperti untuk keindahan, rekreasi, dan 

pendukung arsitektur kota.  

Manfaat Ruang Terbuka Hijau berdasarkan fungsinya dibagi 

atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat  

tangible) seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, 

daun, bunga), kenyamanan fisik (teduh, segar), keinginan dan 

manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat  intangible) 

seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau 

keanekaragaman hayati. 

 

b. Ruang Terbuka Hijau Kota Semarang Dalam Perda Kota 

Semarang No. 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) 

Menurut Pemerintah Kota Semarang (2010), beberapa 

kebijakan umum dalam mewujudkan ruang terbuka hijau adalah 

sebagai berikut: 

1) Ruang terbuka hijau dalah area memanjang/ jalur atau kelompok 

yang penggunaannnya bersifat trebuka, tempat tumbuh tanaman 

baik yang tumbuh alamiah maupun sengaja ditanam .  

2) Mengusahakan secara maksimal alternatif tata guna lahan untuk 

mencapai tujuan diadakannya ruang terbuka hijau dalam 

menunjang kelestarian lingkungan.  
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3) Penataan Ruang trebuka Hijau meliputi kegiatan, perencanaan, 

pemanfaatan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau. .  

4) Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan 

untuk tercapainya lingkungan hijau lebih merata secara ketat. 

 

3. Kriteria Vegetasi dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau 

Vegetasi adalah tumbuhan yang tumbuh dari suatu kawasan 

yang berhubungan langsung dengan keadaan derajat lingkungan 

tertentu, lalu yang disebut kriteria vegetasi adalah berbagai jenis 

tumbuhan yang tumbuh di suatu kawasan tertentu yang mempunyai 

fungsi dalam keadaan derajat lingkungan tertentu. Jenis dan fungsi 

dari kriteria vegetasi dibagi menjadi tiga (3) yaitu : 

a. Kriteria Vegetasi Kawasan Pantai/ Pesisir 

Syarat kriteria vegetasi kawasan pantai/ pesisir adalah 

berumur panjang, tahan terhadap salinitas tinggi, tahan terhadap 

genangan pasang-surut, tahan terhadap hembusan angin yang kuat, 

memiliki dahan yang kuat, daun tidak mudah gugur, akar tumbuhan 

yang cukup dalam,penanaman rapat, penanaman berbentuk 

memanjang segaris dengan pantai,  tanaman jenis lokal seperti 

pandan laut, mangrove, akasia, pohon kelapa. 

b. Kriteria Vegetasi Kawasan Dataran Rendah 

Kriteria vegetasi dataran rendah harus memiliki fungsi 

kenyamanan, fungsi peneduh, fungsi penyerap gas polutan, fungsi  
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peredam  kebisingan  suara, fungsi penyerap bau, fungsi penahan 

angin, fungsi habitat satwa liar (burung), fungsi mengatasi 

genangan air, fungsi manfaat ekonomi, fungsi kualitas estetika 

alami dan lingkungan, fungsi identitas kota, fungsi penahan erosi 

(untuk daerah bibir sungai), dan untuk fungsi rekreasi. 

c. Kriteria Vegetasi Kawasan Dataran Tinggi 

Kriteria vegetasi kawasan dataran tinggi harus memiliki 

fungsi sebagai penyerap air, fungsi manfaat ekonomi, fungsi 

penahan erosi, fungsi habitat satwa, fungsi budidaya perkebunan, 

dan fungsi penyangga budidaya peternakan. 

 

4. Permukiman dalam Pemanfaatan Penataan Ruang Terbuka 

Hijau 

a. Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Pemukiman 

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar 

kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun 

perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau 

lingkungan hunian dantempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan. Undang-undang No. 4 Tahun 

1992 Tentang Perumahan dan Permukiman ini mengatur 

bagaimana perumahan dan pemukiman tertata secara rapi dan enak 

dipandang sebagai penataan kota di suatu wilayah perkotaan atau 
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pedesaan. Seseorang atau badan yang ingin mendirikan sebuah 

bangunan perlu dan sangat memperhatikan tiga (3) ketentuan umun 

didalam undang- undang ini yaitu (a) mengikuti persyaratan teknis, 

ekoligis, dan administrati; (b) melakukan pemantauan lingkungan 

yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan; 

(c) melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana 

pengelolaan lingkungan, maka dapat dikatakan bahwa mendirikan 

sebuah hunian di suatu tempat harus memperhatikan bagaimana 

kelayakan hunian tersebut sebagai tempat tinggal, ruang terbuka 

hijau (RTH) yang memadai sebagai kualitas udara/ oksigen, dan 

memerhatikan perencanaan pengelolaan lingkungan yang telah 

direncanakan oleh pemerintah pusat/ kota 

Pasal 7 

(1) Setiap orang atau badan yang membangun 

rumah atau perumahan wajib : 

a. Mengikuti persyaratan teknis, ekologis, 

dan administrati; 

b. melakukan pemantauan lingkungan yang 

terkena dampak berdasarkan rencana 

pemantauan lingkungan; 

c. melakukan pengelolaan lingkungan 

berdasarkan rencana pengelolaan 

lingkungan. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

Undang-Undang ini diberlakukan sebagai pembatasan 

pembangunan yang sangat pesat dalam Indonesia dewasa ini agar 

RTH tidak terlalu terkikis oleh pembangunan nasional. 
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B. Hukum Lingkungan dalam Perspektif Pengelolaan Kawasan 

Pemukiman dan Fasilitas Umum 

1. Hukum Lingkungan 

Hukum Lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda, 

yang perkembangannya baru terjadi pada dua dasawarsaa akhir-akhir 

ini. Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur berbagai aspek lingkungan,maka panjang atau pendeknya 

sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang 

sebagai environmental concern.  

“Siti Sundari Rangkuti menyatakan, hukum 

lingkungan adalah hukum yang mengatur 

hubungan timbal balik antara manusia dengan 

makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar 

bisa dikenai sanksi. Sanksi yang termuat 

dalam hukum lingkungan merupakan sanksi-

sanksi yang telah diatur sebelumnya dalam 

hukum perdata, hukum pidana, serta hukum 

administrasi. Hukum lingkungan menyangkut 

penetapan nilai-nilai yang sedang berlaku dan 

nilai-nilai yang diharapkan akan berlaku pada 

masa mendatang.” (Siti Sundari Rangkuti, 

2005) 

 

Hukum Lingkungan adalah merupakan disiplin ilmu hukum 

yang mempunyai ruang lingkup yang sangat komplek,artinya 

pengkajian hukum Lingkungan pendekatannya tidak cukup dilakukan 

melalui satu aspek hukum saja, melainkan dengan multidisiplinner. 

Hukum Lingkungan dapat dimasukkan kedalam berbagai aspek 

hukum yang ada, sehingga Hukum Lingkungan tidak dapat 
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dimasukkan kedalam salah satu bidang hukum berdasarkan pada 

pembagian hukum klasik yang ada. 

Sebagai Hukum yang multidisipliner, maka ada 3 aspek di 

dalam Hukum Lingkungan, yaitu : Aspek Perdata, Aspek Pidana dan 

aspek Administrasi. Pembahasan Hukum Lingkungan dimulai dengan 

sejarah perkembangannya yang dimulai dari Revolusi Industri 1899 

dengan berbagai peraturan yang ada setelah lahirnya revolusi tersebut, 

yang dalam sejarahnya mempunyai andil yang sangat besar bagi 

perkembangan Hukum Lingkungan itu sendiri, yang kemudian 

dilanjutkan dengan sejarah perkembangan Hukum Lingkungan 

Regional yang berkembang cukup berarti, kemudian dilanjutkan 

dengan tonggak yang bersejarah di abad dua puluh (20), yaitu dengan 

tercetusnya gagasan cemerlang dari masyarakat Internasional yang 

diprakasai oleh United Nations atas usul dari wakil swedia, yang 

duduk di dewan Economic and Social Council (ECOSOC), yang 

kemudian diselenggarakan konferensi tentang Lingkungan Hidup 

yang kemudian dikenal dengan United Nations Conference on The 

Human Environment (UNCHE) 1972, yang kemudian dikenal dengan 

Deklarasi Stockholm 1972.  

Dalam hubungaannya dengan sejarah perkembangan hukum 

lingkungan maka secara khusus juga dibahas mengenai sejarah 

perkembangan Hukum Lingkungan Nasional yang dimulai dari ikut 

sertanya Indonsia didalam Konferensi yang diselenggarakan oleh 
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PBB, kemudian meraitifikasikannya kedalam peraturan perundang-

undangan yang ada di negara tercinta,selain itu kita juga melihat 

peraturan yang ada sebelumnya, yaitu peraturan yang ada pada jaman 

Hindia Belanda dan peraturan perundang-undangan yang ada pada 

masa pendudukan Jepang. 

Hukum lingkungan mengalami perkembangan melalui beberapa 

proses. Hukum lingkungan pada awalnya dikenal sebagai hukum 

gangguan yang bersifat sederhana dan mengandung aspek 

keperdataan. Setelah itu, perkembangannya mengarah ke bidang 

hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peran penguasa dalam 

bentuk campur tangan dalam berbagai kehidupan masyarakat yang 

semakin kompleks. Hukum administratif terutama muncul apabila 

keputusan penguasa yang berbentuk kebijakan dituangkan dalam 

bentuk penetapan penguasa, misalnya dalam prosedur perizinan, 

penetapan mutu baku lingkungan, dan proses Amdal. 

Hukum lingkungan, selain dipengaruhi oleh hukum keperdataan 

dan hukum administrasi, juga dipengaruhi oleh nilai-nilai moral yang 

dianut masyarakat setempat, dalam bentuk hukum adat atau hukum 

kebiasaan. Nilai-nilai moral tersebut diyakini apabila dilanggar bisa 

mendapatkan sanksi, yang umumnya berupa denda. 
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2. Bekerjanya Hukum Ruang Terbuka Hijau Dalam Konteks Teori 

Chamblis dan Seidman 

Hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial 

mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan 

sosial akan berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif 

dan efesien. 

Basis bekerjanya hukum adalah masyarakat, maka hukum akan 

dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap 

pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan 

berusaha masuk dalam setiap proses legislasi secara efektif dan 

efesien. Peraturan dikeluarkandiharapkan sesuai dengan keinginan, 

tetapi efek dari perturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial 

seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan 

baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatannya berkurang atau tidak 

ada maka hukum tidak akan bisa berjalan. Karena masyarakat sebagai 

basis bekerjanya hukum. 

Di dalam hubungan dengan masyarakat dimana pembuatan 

hukum itu dilakukan, orang membedakan adanya beberapa model 

sedangkan pembuatan hukumnya merupakan pencerminan model-

model masyarakatnya. 

Chamblis dan Seidman membuat perbedaan antara dua model 

masyarakat : 
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a. Model masyarakat berdasarkan pada basis kesepakatan akan nilai-

nilai, dimana berdirinya masyarakat bertumpu pada kesepakatan 

warganya. 

b. Model masyarakat berdasarkan dengan konflik, masyarakat dilihat 

sebagai suatu perhubungan dimana sebagian warganya mengalami 

tekanan-tekanan oleh warga lainnya. 

Sebagai kelanjutannya, maka dalam pembentukan hukum 

masalah pilihan nilai-nilai tidak dapat dihindarkan. Menurut 

Chambliss ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi pada 

pembentukan hukum yang di identikkan itu, yaitu : 

a. Pembentukan hukum akan dilihat sebagai suatu proses adu 

kekuatan, dimana Negara merupakan senjata di tangan lapisan yang 

berkuasa. 

b. Sekalipun terdapat pertentangan nilai-nilai didalam masyarakat, 

namun Negara dapat berdiri sebagai badan yang tidak memihak 

(value-neutral). 

Di dalam pembentukan hukum, dimana dijumpai pertentangan 

nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan, maka Schuyt menunjukkan, 

bahwa ada dua kemungkinan yang dapat timbul, masing-masing 

adalah: 

a. Sebagai sarana untuk mencairkan pertentangan. 

b. Sebagai tindakan yang memperkuat terjadinya pertentangan lebih 

lanjut. Kedua-duanya menunjukkan, bahwa di dalam suatu 
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masyarakat yang tidak berlandaskan kesepakatan nilai-nilai itu, 

pembuatan hukum selalu akan merupakan semacam endapan 

pertentangan-pertentangan yang terdapat dalam masyarakat. 

Chambliss menyusun suatu Teori Bekerjanya Hukum didalam 

Masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-

undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar 

bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa 

faktor utama. Faktor-faktor tersebut dapat:  

1) Bersifat yuridis normatif (menyangkut pembuatan peraturan 

perundang-undangannya); 

2) Penegakannya (para pihak dan peranan pemerintah); 

3) Serta faktor yang bersifat yuridis sosiologis (menyangkut 

pertimbangan ekonomis serta kultur hukum pelaku bisnis); 

4) Konsistensi dan harmonisasi antara politik hukum dalam konstitusi 

dengan produk hukum di bawahnya. 

Berdasarkan Teori Bekerjanya Hukum  Chambliss dan Seidman, 

maka kompleksitas faktor-faktor  yang  mempengaruhi  bekerjanya  

hukum sebagai  realisasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup 

penataan ruang terbuka hijau terhadap kriteria vegetasi, kawasan 

pemukiman dan fasilitas umum di Kecamatan Pedurungan Kota 

Semarang  dapat  diilustrasikan  dalam  bagan sebagai berikut :  
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Bagan 2.  

Bekerjanya Hukum di Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup khususnya 

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

 

 

Bekerjanya hukum yang berkaitan dengan pengelolaan 

lingkungan hidup  meliputi beberapa  peraturan  perundang-undangan  

yang  telah  dihasilkan  oleh Lembaga Pembuat Peraturan terkait 

dengan Pengelolaan Lingkungan hidup terkait dengan Penataan Ruang 

Terbuka Hijau, antara lain, yaitu : 

a. Undang-undang no. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan ekosistemnya. 

UU - Perda 

Polri, Jaksa, 

Hakim,Satpol PP 

Tuntutan 

Umpan balik 

Umpan balik 

Umpan Balik 
Norma 

Norma 

Kultur Sosial 

Politik 

Kultur Sosial 

Politik 

 

Kultur Sosial 

Politik 

Dinas Pertamanan 

dan kebersihan, 

DTKP ,Warga 

Masyarakat 
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b. Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Pemukiman. 

c. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  1997  tentang  Pengelolaan 

Lingkungan Hidup  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor  68,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Nomor 3699); 

d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1992 tentang 

Penataan Ruang menyebutkan “Kewajiban dalam memelihara 

kualitas ruang merupakan pencerminan rasa tanggung jawab sosial 

setiap ruang terhadap pemanfaatan ruang 

e. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 tentang 

Penataan Ruang Terbuka Hijau 

f.  Peraturan Daerah Propinsi  Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133) 

g. Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 Tentang 

Penataan Ruang Terbuka HIjau 

Berdasar  uraian  di  atas  dapat  dikemukakan  beberapa  faktor  

tersebut yang dapat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam 

masyarakat khususnya di bidang Pengendalian lingkungan hidup di 

bidang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Faktor-faktor tersebut yaitu: 

a. Bersifat  yuridis  normatif  (menyangkut  pembuatan  peraturan  

perundang-undangannya); 
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b. Serta  faktor  yang  bersifat  yuridis  sosiologis  (menyangkut  

pertimbangan ekonomis serta kultur sosial politik hukum pelaku 

peranan dari role occupant). 

c.  Konsistensi dan harmonisasi antara politik hukum dalam konstitusi 

dengan produk  hukum  di  bawahnya. 

 

C. KERANGKA BERFIKIR 

Kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi 

pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling 

mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran selanjutnya. Untuk 

mendapatkan sebuah kerangka berpikir akan suatu hal bukan sesuatu yang 

mudah, diperlukan suatu pemikiran yang mendalam, tidak menyimpulkan 

hanya dari fakta yang dapat terindra, atau hanya dari sekedar informasi-

informasi yang terpenggal. 

Alur berfikir dalam penulisan skripsi ini adalah implementasi perda 

tentang ruang terbuka hijau yang bedasarkan teori implementasi kebijakan. 

Dalam skripsi ini akan diteliti bagaimana sebuah peraturan telah 

dilaksanakan dengan dilandaskan bukti di lapanhgan. Alur dari penulisan 

skripsi ini akan penulis jabarkan dalam bentuk skema sebagai berikut. 
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Bagan 3. 

Kerangka Berfikir 

 

 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 

tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) 

Kriteria vegetasi dan pemanfaatan ruang 

terbuka hijau kawasan pemukiman,  

dan fasilitas umum 

Peraturan 

Kebijakan 
Sistem 

Pengendalian 
Sistem Pengawasan Bentuk 

Pelaksanaan Perda 

di Wilayah 

Kecamatan 

Pedurungan 

Landasan Teoritis : 

1. Teori Hukum Lingkungan 

2. Teori Ruang Terbuka Hijau 

3. Teori bekerjanya hukum 

Efektifitas urgensi implementasi penataan 

Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kecamatan 

pedurungan 

Responden dan Informan : 

1. Pemerintah Kota Semarang 

2. Dinas Tata Kota dan Perumahan 

Kota Semarang 

3. Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Semarang 

4. Kecamatan Pedurungan 

5. Masyarakat 

Hasil dari implementasi : 

1. Solusi dalam setiap permasalahan yang timbul akibat dari hasil implementasi urgensi peraturan daerah 

Kota Semarang tentang Ruang Terbuka Hijau, 

2. Masukan kepada Pemerintah Kota Semarang dalam hal sosialisasi tentang pelaksanaan Perda Kota 

Semarang tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau . 
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Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 tentang penataan 

Ruang Terbuka Hijau diimplementasikan dengan harapan dapat 

memberikan solusi dari pertambahan penduduk yang semakin pesat dan 

kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dengan tidak memperhatikan lahan 

ruang terbuka hijau di sekitarnya.  

Ruang Terbuka Hijau yang harus diperhatikan penataannya agar tetap 

terjaga kelestariannya diantara lain adalah kriteria vegetasi yaitu jenis 

tanaman yang tumbuh di tepi jalan raya, kawasan pemukiman, dan fasilitas 

umum yang dimana telah ditentukan oleh pemerintah dengan 

memperhatikan efektifitas fungsi dari tanaman tersebut yang ditanam di tepi 

jalan raya, kawasan pemukiman, dan fasilitas umum. Lalu pemanfaatan 

ruang terbuka hijau kawasan pemukiman dan fasilitas umum dimana ruang 

terbuka hijau dirawat ataukah tidak. Dalam penataan Ruang Terbuka Hijau 

di Wilayah Kecamatan Pedurungan pemerintah perlu memberikan sistem 

pengendalian, sistem pengawasan, peraturan kebijakan, dan bentuk 

pelaksanaan perda di wilayah Kecamatan Pedurungan agar pelaksanaan 

peraturan tersebut tidak mengalami disfungsi kebijakan dengan 

memperhatikan teori lingkungan hidup, teori Ruang Terbuka Hijau, teori 

bekerjanya hukum. Dengan memberikan sistem pengendalian, sistem 

pengawasan, dan peraturan kebijakan maka efektifitas urgensi implementasi 

penataan Ruang Terbuka Hijau akan terlihat kekurangan dan kelebihannya. 
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Keterlibatan Pemerintah Kota Semarang, Dinas Tata Kota dan 

Perumahan Kota Semarang, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Semarang dan kecamatan Pedurungan serta masyarakat sekitar dapat 

membantu memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang timbul 

akibat implementasi urgensi peraturan daerah tentang Ruang Terbuka Hijau 

serta memberikan masukan terhadap Pemerintah Kota Semarang dalam hal 

sosialisasi pelaksanaan Perda Kota Semarang tentang Penataan Ruang 

TerbukaHijau
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian adalah suatu penyelidikan yang bersifat sistematik, 

terkontrol, empiris dan kritis, dalam mengungkap suatu fenomena atau 

hubungan fenomena tertentu dengan maksud meningkatkan, memodifikasi 

dan mengembangkan pengetahuan yang dapat diverifikasi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang  

dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaki, presepsi, motivasi, 

tindakan, dll., secara holistik, dan dengan suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

   

B. Fokus Penelitian 

Menurut Moleong (2007:97) “fokus pada dasarnya adalah masalah 

yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang 

bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang 

diperolehnya, dari kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya”. 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: 

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang 

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terhadap kriteria vegetasi 
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dan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan  permukiman dan 

fasilitas umum di wilayah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. 

2. Argumen urgensi masyarakat mengenai keberadaan Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan 

Ruang Terbuka Hijau terhadap kriteria vegetasi dan pemanfaatan 

ruang terbuka hijau kawasan permukiman dan fasilitas umum di 

wilayah Kecamatan Pedurungan. 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah 

Kota Semarang nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan Ruang 

Terbuka Hijau di wilayah Kecamatan Pedurungan. 

 

C. Jenis  Pendekatan 

Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan 

Yuridis Sosiologi , yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data 

primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung 

dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui 

badan kepustakaan. Badan kepustakaan (Soemitro, 1994:52-53) dan 

bertujuan memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi 

sehubungan dengan tinjauan hukum atas kebijakan pemerintah kota 

semarang dalam penataan Ruang Terbuka hijau dan penerapannya di 

Kecamatan Pedurungan, serta menganalisis secara sistematis untuk 

mendapatkan data mengenai pelaksanaan pertauran daerah mengenai 

Penataan Ruang Terbuka Hijau. 
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D. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Semarang khususnya di 

wilayah kerja Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Bappeda Kota 

Semarang, Bidang Hukum Sekretaris Daerah Kota Semarang, Dinas Tata 

Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang, Dinas Pertamanan dan 

Kebersihan Kota Semarang.  

Alasan peneliti memilih wilayah kerja Kecamatan Pedurungan adalah 

melihat Kecamatan Pedurungan terkait dengan penataan RTH Kota 

Semarang tidak memenuhi kriteria dalam undang-undang Nomor 26 Tahun 

2007 Tentang Penataan Ruang yang luasan RTH ditetapkan minimal tiga 

puluh (30) persen yaitu kawasan RTH yang hanya terpenuhi adalah 24,18%. 

 Bappeda Kota Semarang menjadi alasan peneliti sebagai lokasi 

penelitian karena perencanaan dan pembangunan daerah Kota Semarang 

direncanakan langsung oleh Bappeda. Bidang Hukum Sekretaris Daerah 

Kota Semarang dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian karena semua 

proses pembentukan sebuah peraturan dan kebijakan pemerintah 

dilaksanakan di Bidang Hukum Sekretaris Daerah Kota Semarang. Dinas 

Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang menjadi lokasi penelitian karena 

pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor & 

tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan langsung 

oleh DTKP untuk perencanaan tata wilayah Kota Semarang. Dinas 

Pertamanan dan Kebersihan Kota Semarang secara langsung melaksanakan 

perawatan Kriteria Vegetasi di Kota Semarang. 
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E.  Sumber Data Penelitian 

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah “kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain” 

(Moleong, 2007:157). Sumber data adalah subyek darimana data dapat 

diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah : 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang secara langsung diambil objek 

penelitian dan diperoleh dari semua pihak yang terkait langsung dengan 

permasalahan yang diteliti oleh penulis. Sumber data ini diperoleh 

penulis melalui pengamatan atau observasi yang didukung dengan 

wawancara secara langsung kepada informan dan responden.  

“Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan 

peneliti untuk tujuan penelitian itu sendiri, sedangkan informan adalah 

sumber informasi untuk pengumpulan data” (Ashshofa, 2007:22). Pihak 

yang diwawancarai oleh penulis ada 6 (enam) yaitu: 

(1) Camat Kecamatan Pedurungan sebagai informan dan responden. 

(2) Kepala Bappeda Kota Semarang sebagai informan. 

(3) Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Semarang sebagai informan. 

(4) Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang   

sebagai informan. 

(5) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang sebagai 

informan. 
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(6) Masyarakat yang tinggal dan bekerja di wilayah Kecamatan 

Pedurungan sebagai responden.  

2. Data Sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung dari 

objek penelitian biasanya berupa buku literatur, hasil karya sarjana. 

Literatur tersebut antara lain: 

(1) Buku literatur mengenai hukum lingkungan. 

(2) Buku literatur mengenai kebijakan publik. 

(3) Peraturan perundang-undangan mengenai Penataan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH). 

(4) Dokumen-dokumen seperti rencana strategis, buku, peraturan dan 

kebijakan yang mendukung, data tabel, data grafik, gambar peta, 

brosur, dan kepustakaan online yang ada hubungannya dengan tema 

permasalahan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengamatan (observasi) 

Pengamatan bertujuan untuk mendeskripsikan setting, 

kegiatan yang terjadi, waktu kegiatan dan makna yang diberikan 

oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang 

bersangkutan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

pengamatan langsung, adalah teknik pengumpulan data dimana 
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peneliti mengadakan penelitian secara langsung (Ashofa, 

2004:23,26,58). 

Dalam metode observasi ini akan diamati secara langsung di 

lapangan bagaimana mekanisme implementasi dan faktor 

implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 

2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan 

Pedurungan Kota Semarang, serta argumen urgensi masyarakat 

yang partisipatif di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Dalam 

hal ini memperoleh data dengan wawancara, adalah memperoleh 

informasi dengan dengan bertanya secara langsung pada yang 

diwawancarai. “Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan 

komunikasi” (Soemitro, 1994:57). 

2. Wawancara 

“Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses 

tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan 

datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh 

yang diwawancara” (Fathoni, 2006 : 105). 

Wawancara ini dilakukan peneliti kepada responden terkait, 

yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-

pertanyaan kepada responden sebagai pedoman, tetapi masih 

dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang akan disesuaikan 

dengan situasi ketika wawancara, agar proses tanya jawab dapat 
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berjalan lancar dan responden dapat lebih mempersiapkan 

jawabannya. 

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan 2 sumber 

yaitu informan dan responden yang terkait dan mempunyai 

kemampuan dalam hal pengimplementasian Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau 

pihak-pihak yang akan diwawancarai seperti Camat Pedurungan 

Kota Semarang, Kepala Bappeda Kota Semarang, Kepala Bidang 

Hukum Sekretaris Daerah Kota Semarang, Kepala Dinas Tata Kota 

dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang, Dinas Pertamanan dan 

Kebersihan Kota Semarang. 

3. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, traskrip, buku, surat kabar, 

majalah, agenda dan sebagainya.  (Arikunto, 1998). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan 

data berupa UU, Peraturan Daerah khususnya Perda No. 7 Tahun 

2010, buku-buku yang terkait dengan hukum lingkungan, dokumen 

penting terkait penataan RTH Kota Semarang dan wilayah kerja 

Kecamatan Pedurungan, serta sumber lain yang relevan guna untuk 

memperoleh informasi. 
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G. Alat Pengambilan Data  

Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pedoman Wawancara 

Berisi lembar wawancara berupa daftar pertanyaan penunjang 

kepada pihak terkait dalam hal ini kepala Kecamatan Semarang 

Timur yang telah disusun oleh peneliti. 

2. Format Observasi 

Menggunakan lembar observasi terhadap obyek berupa 

checklist yang terkait dengan obyek penelitian.  

3. Format Dokumentasi 

Berupa lembaran data terbaru dari pemerintah Kota 

Semarang berbentuk peraturan daerah, portofolio dan buku yang 

diterbitkan Pemerintah Kota Semarang. 

 

H. Keabsahan Data 

Untuk mengabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data. 

“Teknik Keabsahan data atau bisa disebut validitas data didasarkan pada 

empat kriterian yaitu kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan 

kepastian” (Moleong, 2004: 324). 

“Teknik triangulasi adalah teknik pemerikasaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu” (Moleong, 2004:330). 
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Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

dengan sumber. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan 

mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan 

waktu yang berbeda dalam metode kualitatif.  

Teknik Triangulasi ini dengan jalan sebagai 

berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan data hasil 

wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dilakukan orang 

didepan umum dengan apa yang dilakukan secara 

pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang 

tentang situasi penelitian dengan apa-apa yang 

dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan yang perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat, orang 

berpendidikan, menengah atau tinggi, orang beda, 

orang Pemerintah. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 

2002:178) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.  

Perbandingan Triangulasi 

Sumber: Moleong, (2002: 178) 

 

Berdasarkan pendapat dari Moleong diatas, maka peneliti melakukan 

perbandingan data yang telah diperoleh. Yaitu data-data sekunder hasil 

kajian pustaka akan dibandingkan dengan data-data primer yang diperoleh 

Sumber yang berbeda 

Teknik yang berbeda 

Waktu yang berbeda 

Data Sama Data Valid 
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di fakta-fakta yang ditemui lapangan. Sehingga kebenaran dari data yang 

diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan. 

Peneliti melakukan validasi sendiri dengan memperhatikan hal-hal, 

diantaranya :  

(1) Pemahaman peneliti terhadap metode penelitian kualitatif. 

(2) Kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian secara akademik 

maupun logistik. 

 

I. Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia 

dari berbagai “sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan 

dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan 

sebagainya” (Moleong 1990: 190). 

Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan penyajian data lagi 

yang susunannya dibuat secara sistematik sehingga kesimpulan akhir dapat 

dilakukan berdasarkan data tersebut. Pengolahan data dalam penelitian ini 

dilakukan dalam empat tahap yaitu: 

a. Pengumpulan Data 

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai 

dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan. 

b. Reduksi Data 
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Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan  dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis dilapangan. 

c. Penyajian Data  

Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang diberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

d. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini, didasarkan 

pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah 

yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan adalah tujuan yang ingin 

diperoleh pada catatan lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai 

mana yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya dan 

kecocokannya yaitu untuk mencapai validitasnya (Miles, 1992 : 19) 

 

 

 

  

 

 

Bagan 5. 

 Analisis Data Kualitatif 

Metode Analisa Interaktif oleh (Miles dan Huber Man, 1992 : 20 )

Pengumpula

n Data 
Penyajian 

Data 

Reduksi 

Data 

Penarikan 

kesimpulan/ 

verifikasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1  Diskripsi Letak Penelitian di Kecamatan Pedurungan Kota 

Semarang 

4.1.1 Letak Kota Semarang 

Secara administratif Kota Semarang dibatasi oleh  Batas  

wilayah  administratif  yaitu sebelah  barat  adalah Kabupaten  

Kendal,  sebelah  timur  dengan  Kabupaten  Demak,  sebelah  

selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh 

Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer. 

Kota Semarang memiliki posisi tempat yang strategis karena berada 

pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor 

pembangunan Jawa Tengah  yang terdiri dari empat simpul pintu 

gerbang yakni koridor pantai Utara koridor Selatan kearah kota-kota 

dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal  

dengan  koridor  Merapi Merbabu,  koridor  Timur  kearah  

Kabupaten Demak/ Grobogan dan Barat menuju Kabupaten Kendal. 

 Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, 

Semarang sangat berperan terutama dengan adanya  pelabuhan,  

jaringan  transportasi  darat  (jalur  kereta berapi  dan  jalan)  serta 

transportasi udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi 

Regional Jawa Tengah  dan  Kota  Transit  Regional  Jawa  Tengah.  
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Posisi  lain  yang  tak  kalah pentingnya  adalah  kekuatan  hubungan  

dengan  luar  Jawa,  secara  langsung sebagai pusat wilayah nasional 

bagian tengah. 

Seiring dengan perkembangan Kota, Kota Semarang 

berkembang menjadi kota  yang  memfokuskan  pada  perdagangan  

dan  jasa.  Berdasarkan  lokasinya, kawasan perdagangan dan jasa di 

Kota Semarang terletak menyebar dan pada umumnya berada di 

sepanjang jalan-jalan utama. Kawasan perdagangan modern, 

terutama  terdapat  di  Kawasan  Simpanglima  yang  merupakan  

urat  nadi perekonomian  Kota  Semarang. 

  Di  kawasan  tersebut  terdapat  setidaknya  tiga pusat 

perbelanjaan, yaitu Matahari, Living Plaza (ex-Ramayana) dan Mall 

Ciputra, serta  PKL-PKL (Pedagang Kaki Lima) yang  berada  di  

sepanjang  trotoar.  Selain  itu,  kawasan perdagangan  jasa  juga  

terdapat  di  sepanjang  Jl.  Pandanaran  dengan  adanya kawasan  

pusat  oleh-oleh  khas  Semarang  dan  pertokoan  lainnya  serta  di 

sepanjang  Jl. Gajahmada. Kawasan perdagangan jasa juga dapat 

dijumpai di Jl. Pemuda  dengan  adanya  DP  mall,  Paragon  City  

dan  Sri  Ratu  serta  kawasan perkantoran.  Kawasan  perdagangan  

terdapat  di  sepanjang  Jl.  MT  Haryono dengan adanya Java 

Supermall, Sri Ratu, ruko dan pertokoan. Adapun kawasan jasa  dan  

perkantoran  juga  dapat  dijumpai  di  sepanjang  Jl.  Pahlawan  

dengan adanya kantor-kantor dan bank-bank. Belum lagi adanya 
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pasar-pasar tradisional seperti Pasar Johar di kawasan Kota Lama 

juga semakin menambah aktivitas perdagangan di Kota Semarang.  

Kota Semarang Memiliki Luas wilayah sebesar 37.370,39 Ha 

yang dibagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan. 

 

 

 

Gambar 4.1 

Peta Kota Semarang dan Pembagian Kecamatan Hektare (Ha) 

Sumber : Laporan Akhir Penyusunan Perda RTH (BAPPEDA 2010). 

 

 

Berdasarkan Gambar 4.1 dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 

2 Kecamatan yang mempunyai wilayah  terluas  yaitu  Kecamatan  
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Mijen,  dengan  luas  wilayah  6.215,25 Ha dan Kecamatan  

Gunungpati,  dengan  luas  wilayah  5.399,09 Ha. Kedua  Kecamatan 

tersebut  terletak  di  bagian  selatan  yang  merupakan  wilayah  

perbukitan  yang  sebagian besar wilayahnya  masih  memiliki 

potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan  kecamatan  yang  

mempunyai  luas  terkecil  adalah  Kecamatan Semarang  Selatan,  

dengan  luas  wilayah  848,05 Ha diikuti  oleh  Kecamatan Semarang 

Tengah, dengan luas wilayah 604,99 Ha. 

Secara Administratif Wilayah Kota Semarang terdiri dari 16 

Kecamatan dan 177 Kelurahan.  Kecamatan yang memiliki luas 

wilayah terbesar adalah Kecamatan Mijen, sebesar 6.215,250 Ha dan 

terdiri dari 14 Kelurahan. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas 

wilayah terkecil adalah Kecamatan Gayamsari, sebesar 549,470 Ha. 

Dan terdiri dari 7 Kelurahan, seperti terlihat pada Tabel 4.1 berikut 

ini : 
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Tabel 4.1 

Wilayah Administrasi Kota Semarang 
 

WILAYAH KOTA SEMARANG 

No. KECAMATAN WILAYAH KELURAHAN 
LUAS 

(Ha) 

1 
Semarang 

Tengah 

Bangunharjo, Brumbungan, Gabahan, 

Jagalan, Karangkidul, Kauman, 

Kembangsari, Kranggan, Miroto, 

Pandansari, Pekunden, Pendrikan 

Kidul, Pendrikan Lor, Purwodinatan, 

Sekayu 

604,99 

2 Semarang Timur 

Bugangan, Karangtempel, Karangturi, 

Kebonagung, Kemijen, Mlatibaru, 

Mlatiharjo, Rejomulyo, Rejosari, 

Sarirejo, Bandarharjo 

770,25 

3 
Semarang 

Selatan 

Barusari, Bulustalan, Lamper Kidul, 

Lamper Lor, Lamper Tengah, 

Mugassari, Peterongan, Pleburan, 

Randusari, Wonodri 

848,05 

4 Gajah Mungkur 

Bendang Duwur, Bendan Ngisor, 

Bendungan, Gajahmungkur, 

Krangrejo, Lempongsari, Petompon, 

Sampangan 

764,98 

5 Candisari 

Candi, Jatingaleh, Jomblang, Kaliwiru

, Karanganyar 

Gunung, Tegalsari, Wonotingal 

555,51 

6 Semarang Utara 

Bulu Lor, Dadapsari, Kuningan, 

Panggung Kidul, Panggung Lor, 

Plombokan, Purwosari, Tanjungmas 

1.133,28 

7 Semarang Barat 

Bojongsalaman, Bongsari, Cabean, 

Gisikdrono, Kalibanteng Kidul, 

Kalibanteng Kulon, Karangayu, 

Kembangarum, Krapyak, Krobokan, 

Manyaran, Ngemplaksimongan, 

Salamanmloyo, Tambakharjo, 

Tawangmas, Tawangsari 

2.386,71 

8 Genuk 

Bangetayu Kulon, Bangetayu Wetan, 

Banjardowo, Gebangsari, Genuksari, 

Karangroto, Kudu, Muktiharjo Lor, 

Penggaron Lor, Sembungharjo, 

Terboyo Kulon, Terboyo Wetan, 

Trimulyo 

2.738,44 

9 Gayamsari 

Gayamsari, Kaligawe, Pandean 

Lamper, Sambirejo, Sawahbesar, 

Siwalan, Tambakrejo, 

549,47 

10 Pedurungan 

Gemah, Kalicari, Muktiharjo Kidul, 

Palebon, Pedurungan Kidul, 

Pedurungan Lor, Pedurungan Tengah, 

Penggaron Kidul, Plamongan Sari, 

2.072,00 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jatingaleh&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jomblang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaliwiru&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaliwiru&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaliwiru&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karanganyar_Gunung&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karanganyar_Gunung&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Karanganyar_Gunung&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tegalsari&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wonotingal&action=edit&redlink=1
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Tlogomulyo, Tlogosari Kulon, 

Tlogosari Wetan, 

11 Tembalang 

Bulusan, Jangli, Kedungmundu, 

Kramas, Mangunharjo, Meteseh, 

Rowosari, Sambiroto, Sendangguwo, 

Sendangmulyo, Tandang, Tembalang 

4.420,00 

12 Banyumanik 

Pudakpayung, Gedawang, Jabungan, 

Padangsari, Banyumanik, Srondol 

Wetan, Pedalangan, Sumurboto, Sron

dol Kulon, Tinjomoyo, Ngesrep 

2.513,06 

13 Gunungpati 

Cepoko, Gunungpati, Jatirejo, 

Kalisegoro, Kandri, Mangunsari, 

Ngijo, Nongkosawit, Pakintelan, 

Patemon, Plalangan, Pongangan, 

Sadeng, Sekaran, Sukorejo, Sumurejo 

5.399,09 

14 Mijen 

Bubakan, Cangkiran, Jatibaran, 

Jatisari, Karangmalang, Kedungpani, 

Mijen, Ngadirgo, Pesantren, Polaman, 

Purwosari, Tambangan, Wonolopo, 

Wonoplumbon, 

6.215,25 

15 Ngaliyan 

Bambankerep, Beringin, Gondoriyo, 

Kalipancur, Ngaliyan, Podorejo, 

Purwoyoso, Tambak Aji, Wonosari 

3.269,97 

16 Tugu 

Jerakan, Karanganyar, Mangkang 

Kulon, Mangkang Wetan, 

Mangunharjo, Randu Garut, Tugurejo 

3.129,34 

Jumlah 37.370,39 

 

 

4.1.2  Kecamatan Pedurungan Kota Semarang 

Secara geografis Kecamatan Pedurungan Kota Semarang 

mempunyai luas wilayah sebesar 2.072,01 Ha dengan batas-batas 

sebelah barat adalah Kecamatan Gayamsari, sebelah timur dengan, 

kabupaten Demak, sebelah selatan  dengan Kecamatan Tembalang, 

sebelah utara  dengan Kecamatan Genuk. 

 

Sumber : RTRW Kota Semarang Tahun 2000 – 2010. 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pudakpayung&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedawang&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jabungan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Padangsari&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Banyumanik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Srondol_Wetan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Srondol_Wetan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Srondol_Wetan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedalangan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumurboto&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Srondol_Kulon&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Srondol_Kulon&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Srondol_Kulon&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tinjomoyo&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ngesrep&action=edit&redlink=1
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Gambar 4.2 

Peta Kecamatan Pedurungan 

Sumber : Kecamatan Pedurungan 2012. 

 

 

Berdasarkan gambar 4.2 Kecamatan Pedurungan dibagi atas 12 

Kelurahan. Kelurahan Penggaron Kidul, Kelurahan Tlogomulyo, 

Kelurahan Tlogosari Wetan, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kelurahan 

Muktiharjo Kidul, Kelurahan Plamongansari, Kelurahan Gemah, 

Kelurahan Pedurungan Kidul, Kelurahan Pedurungan Lor, 

Kelurahan Pedurungan Tengah, Kelurahan Palebon, Kelurahan 

Kalicari. 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Kecamatan Pedurungan Tahun 2012 

 

No. Kelurahan 
Jumlah luas wil 

(Ha) 

Jumlah 

Penduduk 

1. Penggaron Kidul  212, 06   5, 540 

2. Tlogomulyo  214, 313  11, 697 

3. Tlogosari Wetan  126, 515   6, 727 

4. Tlogosari Kulon 281, 5  35, 874 

5. Muktiharjo Kidul  215, 379  33, 328 
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6. Plamongansari  266, 931  12, 176 

7. Gemah  111, 87  14, 274 

8. Pedurungan Kidul  182  12, 383 

9. Pedurungan Lor  136 ,65   8, 290 

10. Pedurungan Tengah  189  12, 895 

11. Palebon  136, 48  13, 816 

12. Kalicari    80, 365   8, 770 

 JUMLAH 2072, 063 175,770 

Sumber : Kecamatan Pedurungan Tahun 2012. 

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukan dimana kepadatan 

penduduk di setiap kelurahan kecamatan pedurungan, yang paling 

padat adalah di wilayah Tlogosari Kulon dimana jumlah luas 

wilayahnnya hanya 281,5 Ha yang dihuni 35,874 jiwa dimana 

kawasan Tlogosari Kulon adalah kawasan perdagangan dan jasa 

yang strategis di wilayah Kecamatan Pedurungan. Dan kepadatan 

penduduk yang tertinggi di Kecamatan Pedurungan. Hal ini sangat 

mengkhawatirkan, laju penduduk yang semakin tinggi setiap 

tahunnya menjadikan lahan Ruang Terbuka Hijau semakin terkikis 

dan habis. 

 

4.2  Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 

tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

di Kota Semarang 

Kota Semarang yang berkembang pada wilayah pesisir dengan 

keberadaan pelabuhan menjadikan Semarang sebagai wilayah strategis 

sebagai pintu masuk (gate way) menuju wilayah pelayananya, serta 

posisinya pada Jalur Pantai Utara (Jalan Daendeles) yang menghubungkan 
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Kota Jakarta dengan Kota Surabaya dan merupakan Ibukota Propinsi Jawa 

Tengah menjadi daya tarik wilayah serta berakibat terjadinya urbanisasi 

menuju Kota Semarang. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan dan 

perkambangan Kota Semarang yang berlangsung hingga saat ini. 

Pertumbuhan wilayah perkotaan berimplikasi berkurangnya ruang 

terbuka (non terbangun). Hal ini disebabkan perkembangan wilayah kota 

yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk serta meningkatnya lahan 

terbangun untuk pemenuhan lahan fasilitas dan fungsi-fungsi perkotaan 

yaitu meningkatnya suhu lingkungan, meningkatkan tingkat kebisingan, 

meningkatnya run off (limpasan air) hujan, serta mengkatnya dampak polusi 

lainnya. 

Petumbuhan dan perkembangan Kota Semarang terlihat dari 

meningkatnya lahan terbangun. Lahan terbangun (pekarangan & bangunan) 

Kota Semarang pada tahun 1993 terjadi penambahan sebesar 24.96 ha untuk 

permukiman dan 5.38 ha untuk kegiatan industri, pada tahun 1997 terjadi 

penambahan sebesar 67.09 ha untuk permukiman dan penambahan sebesar 

10.42 ha untuk lahan industri. 

Penambahan lahan terbangun tersebut berdampak pada penurunan 

kualitas lingkungan hidup perkotaan, baik pada lingkungan udara, 

lingkungan air, lingkungan tanah maupun lingkungan visual perkotaan. 

Untuk itu perlu dirumuskan kebijakan pengelolaan dan pengembangan 

Ruang Terbuka Hijau perkotaan untuk dapat meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup perkotaan. 
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RTH merupakan daerah yang banyak ditumbuhi oleh tanaman. Ruang 

Terbuka Hijau di wilayah perkotaan memegang peranan penting dalam 

meningkatkan kualitas udara. Tanaman sebagai elemen utama dalam RTH 

mcmpunyai peranan penting dalam kelangsungan hidup dan makhluk hidup 

di dunia yaitu dapat membantu mengendalikan keseimbangan energi melalui 

pengurangan polusi udara. Tanaman diketahui juga mampu untuk 

memodifikasi suhu atau melalui pengontrolan radiasi matahari serta proses 

ovapotranspirasinya, disamping juga dapat berperan sebagai pengontrol 

penahan kecepatan angin, pengatur gerakan udara dan kelembabannya. 

Ruang Terbuka Hijau yang berperan selain menjaga keseimbangan 

penggunaan lahan dan merupakan penentu struktur ruang kota, 

diperhadapkan pada beberapa masalah. Limit yang diharapkan adalah 

dengan meningkatnya pembangunan RTH di Kota Semarang dapat 

menurunkan suhu udara yang sangat tinggi di Semarang menjadi rendah dan 

depat dirasakan kenyamanannya 

Masalah  RTH  di  perkotaan  saat  ini  merupakan salah satu masalah 

yang sulit untuk dipecahkan di kota-kota besar. Masalah RTH terjadi  

karena  adanya  kebutuhan  ruang  untuk  menampung  penduduk  dan 

aktivitasnya,  sehingga  ruang  hijau  tersebut  cenderung mengalami  

konversi  guna lahan  menjadi  kawasan  terbangun  yang  dilakukan  tanpa  

memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar. Sebagian besar 

permukaannya,  terutama di pusat kota,  tertutup  oleh  jalan,  bangunan  dan  

lain-lain  dengan  karakter  yang  sangat kompleks dan berbeda dengan 
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karakter ruang terbuka hijau. Pada umumnya dapat mengakibatkan 

terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup.   Di Kota 

Semarang kriteria pengembangan RTH dibedakan menjadi empat yaitu 

kriteria umum, kriteria RTH pada wilayah peruntukan, kriteria RTH pada 

wilayah kesatuan ekosistem kriteria dimensi dan hierarki RTH kota. Hal ini 

merupakan rencana dari pemerintah daerah dan diharapkan dapat terlaksana. 

Dan setiap penggunaan lahan harus mempunyai tempat untuk dijadikan 

RTH. 

Menurunnya  kuantitas  dan  kualitas  ruang  terbuka  publik  yang  

ada  di perkotaan,  baik  berupa  RTH dan  ruang  terbuka  non hijau telah 

mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti 

seringnya terjadi banjir di perkotaan,  tingginya polusi udara, dan 

meningkatnya kerawanan sosial  (kriminalitas  dan  krisis  sosial),  

menurunnya  produktifitas  masyarakat akibat stress karena terbatasnya 

ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial.  

Dengan  kata  lain,  keberadaan  RTH  dapat  mengendalikan  dan  

memelihara integritas  dan  kualitas  lingkungan,  karena  Ruang  Terbuka  

Hijau  mempunyai tujuan  dan  manfaat  yang  besar  bagi  keseimbangan,  

kelangsungan,  kesehatan, kelestarian, dan peningkatan kualitas lingkungan 

itu sendiri.  

Kebutuhan RTH  di  suatu  perkotaan  diharuskan mencapai  30%  dari  

luas wilayahnya  (Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007)  yang  terdiri  

atas  10%  RTH privat  dan  20%  RTH  publik.  Ketercapaian  RTH  
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sebesar  30%  dapat mengatasi dampak-dampak negatif yang akan muncul 

di wilayahnya. Akan  tetapi, Kota Semarang hingga saat  ini memiliki ruang  

terbangun 67%, RTH 10% (tepatnya 9,97%),  sisa  lahan  yang  tengah  

diperebutkan  untuk menjadi RTH  atau  kawasan komersial  23%.  Saat  ini  

luas  RTH  di  kota semarang  hanya  seluas  6,240  Ha  (9,6%)  dari target 

13,94%. 

Dari sejumlah 16 wilayah Kecamatan yang ada di Kota Semarang, 

terdapat 7 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Gajahmungkur, Candisari, 

Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Semarang 

Tengah, yang jumlah prosentase luasan Ruang Terbuka Hijau nya kurang 

dari 25%, seperti yang dipersyaratkan. Kondisi ini dapat dilihat pada Tabel 

4.3 berikut ini.  

Tabel 4.3 

Pendekatan Sebaran Dan Besaran Ruang Terbuka Hijau Di Kota Semarang 

1 MIJEN 6.215,250 621,525 1.864,575 5.145,390 82,79 Memenuhi 1.069,860

2 GUNUNGPATI 5.399,090 539,909 1.619,727 3.291,390 60,96 Memenuhi 2.107,700

3 BANYUMANIK 2.513,060 251,306 753,918 2.048,060 81,50 Memenuhi 465,000

4 GAJAH MUNGKUR 764,980 76,498 229,494 57,240 7,48 Tidak Memenuhi 707,740 17,517 134,005 18,93

5 SEMARANG SELATAN 848,050 84,805 254,415 373,660 44,06 Memenuhi 474,390

6 CANDISARI 555,510 55,551 166,653 34,870 6,28 Tidak Memenuhi 520,640 18,723 104,008 19,98

7 TEMBALANG 4.420,000 442,000 1.326,000 1.684,600 38,11 Memenuhi 2.735,400

8 PEDURUNGAN 2.072,000 207,200 621,600 501,000 24,18 Tidak Memenuhi 1.571,000 0,820 17,000 1,08

9 GENUK 2.738,440 273,844 821,532 1.368,360 49,97 Memenuhi 1.370,080

10 GAYAMSARI 549,470 54,947 164,841 105,580 19,21 Tidak Memenuhi 443,890 5,785 31,788 7,16

11 SEMARANG TIMUR 770,250 77,025 231,075 73,450 9,54 Tidak Memenuhi 696,800 15,464 119,113 17,09

12 SEMARANG UTARA 1.133,280 113,328 339,984 107,340 9,47 Tidak Memenuhi 1.025,940 15,528 175,980 17,15

13 SEMARANG TENGAH 604,990 60,499 181,497 72,010 11,90 Tidak Memenuhi 532,980 13,097 79,238 14,87

14 SEMARANG BARAT 2.386,710 238,671 716,013 667,780 27,98 Memenuhi 1.718,930

15 TUGU 3.129,340 312,934 938,802 1.911,250 61,08 Memenuhi 1.218,090

16 NGALIYAN 3.269,970 326,997 980,991 2.641,970 80,79 Memenuhi 628,000

JUMLAH 2006 37.370,390 3.737,039 11.211,117 20.083,950 38,46 17.286,44 14,42 661,13 13,75
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Sumber : Hasil Analisis Dan Rencana Tim Penyusun RTH, 2006 
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Berdasarkan Tabel 4.3, diketahui bahwa prosentase ruang terbuka 

hijau kota semarang adalah 38,46% bila diangkakan yaitu 20.063,960 Ha 

dari luas wilayah 37.370,390 Ha. Luasan Ruang Terbuka Hijau yang ada di 

Kecamatan Pedurungan baru sebesar 501 Ha. (24,18%). Untuk mengejar 

target luasan Ruang Terbuka Hijau sebesar 25% dari Luas Wilayah, maka 

kekurangan luasan Ruang Terbuka Hijau yang harus dipenuhi adalah 17 Ha. 

Karena luas wilayah yang cukup kecil dibandingkan dengan kepadatan 

bangunan, dan kondisi ini tidak memungkinkan adanya cadangan Ruang 

Terbuka sebagai pengembangan Ruang Terbuka Hijau, maka kekurangan 

luasan Ruang Terbuka Hijau harus dapat dipenuhi dari pekarangan Lahan 

Terbangun. Sehingga prosentase kekurangan luasan Ruang Terbuka Hijau 

yang harus dipenuhi dari Lahan terbangun sebesar 1,08% dari Lahan 

Terbangun. Sehingga rencana yang akan dilakukan adalah : 

a. Luas wilayah 2.072 Ha, luas Ruang Terbangun 1.571 Ha. (75,82%) 

b. Mempertahankan potensi Ruang Terbuka dan Ruang Terbuka 

Hijau seluas 501 Ha. (24,18%), yang terdiri dari : Penghijauan 

238,96 Ha. (11,53%), Lapangan 2,04 Ha. (0,10%), Ladang 4,09 

Ha. (0,20%), sawah 243,56 Ha. (11,75%),  rawa 5,20 Ha. (0,25%) 

dan Makam 7,15 Ha. (0,35%). 

c. Mempertahankan KDB yang telah ditetapkan seperti pada Tabel 4, 

sebagai berikut : Permukiman 60%, Perkantoran 60%, Perdagangan 

60%-80%, Fasum 60%, industri 30%  dan Pendidikan 50%. 

d. Berdasarkan Tabel 3-7, disyaratkan 20% dari Ruang Terbangun 

diperuntukkan bagi Ruang Terbuka Hijau (314,20 Ha.) Sehingga 



66 

 

  

 

66 

Kuantitas Luasan Ruang Terbuka Hijau akan meningkat menjadi 

815,20 Ha. (39,34%). 

Berdasarkan Tabel 4.3 digambarkan peta dengan Karakteristik 

Komponen Dan Potensi Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut : 

 

Gambar 4.3 

Karakteristik Komponen Dan Potensi Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah 

Kecamatan Banyumanik 

Sumber : Hasil Analisis Dan Rencana Tim Penyusun RTH, 2006 

 

 

Gambar 4.3 adalah Kecamatan Banyumanik dalam karakteristik 

komponen dan potensi RTH dengan komponen dan potensi yang ada di 

daerah Kecamatan Banyumanik adalah untuk penghijauan sendiri terdapat 

beberapa kriteria yaitu pohon, rumput, semak dan buah-buahan, terdapat 

lapangan, makam, danau, tambak, kolam dan tanah kosong. 
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Gambar 4.4 

Karakteristik Komponen Dan Potensi Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah 

Kecamatan Candisari 

Sumber : Hasil Analisis Dan Rencana Tim Penyusun RTH, 2006 

 

 

Gambar 4.4 adalah Kecamatan Candisari dalam karakteristik 

komponen dan potensi RTH dengan komponen dan potensi yang ada di 

daerah Kecamatan Candisari adalah untuk penghijauan sendiri terdapat 

beberapa kriteria yaitu bambu /rumput, pohon, semak, terdapat lapangan, 

ladang, dan makam 

Gambar 4.4 dapat menjelaskan bagaimana perbandingan antara luas 

wilayah dan kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Candisari dilihat 

dari komposisi warna peta yang menjelaskan bahwa yang berwarna hijau 

adalah Ruang Terbuka Hijau, sedangkan yang berwarna merah adalah letak 

dari permukiman  di wilayah Kecamatan Candisari. 
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Gambar 4.5 

Karakteristik Komponen Dan Potensi Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah 

Kecamatan Gajahmungkur 

Sumber : Hasil Analisis Dan Rencana Tim Penyusun RTH, 2006 

 

 

Gambar 4.5 adalah Kecamatan Gajahmungkur dalam karakteristik 

komponen dan potensi RTH dengan komponen dan potensi yang ada di 

daerah Kecamatan Gajahmungkur adalah untuk penghijauan sendiri terdapat 

beberapa kriteria yaitu bambu /rumput, pohon, terdapat lapangan, ladang, 

danau, dan makam 

Gambar 4.5 dapat menjelaskan bagaimana perbandingan antara luas 

wilayah dan kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Gajahmungkur 

dilihat dari komposisi warna peta yang menjelaskan bahwa yang berwarna 

hijau adalah Ruang Terbuka Hijau, sedangkan yang berwarna merah adalah 

letak dari permukiman  di wilayah Kecamatan Gajahmungkur. 
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Gambar 4.6 

Karakteristik Komponen Dan Potensi Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah 

Kecamatan Gayamsari 

Sumber : Hasil Analisis Dan Rencana Tim Penyusun RTH, 2006 

 

 

Gambar 4.6 adalah Kecamatan Gayamsari dalam karakteristik 

komponen dan potensi RTH dengan komponen dan potensi yang ada di 

daerah Kecamatan Gayamsari adalah untuk penghijauan sendiri terdapat 

beberapa kriteria yaitu bambu /rumput, pohon, terdapat rawa, terdapat  

ladang, sawah, tambak, dan makam 

Gambar 4.6 dapat menjelaskan bagaimana perbandingan antara luas 

wilayah dan kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Gayamsari dilihat 

dari komposisi warna peta yang menjelaskan bahwa yang berwarna hijau 

adalah Ruang Terbuka Hijau, sedangkan yang berwarna merah adalah letak 

dari permukiman  di wilayah Kecamatan Gayamsari, warna biru adalah 

tambak dan warna kuning adalah rawa. 
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Gambar 4.7 

Karakteristik Komponen Dan Potensi Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah 

Kecamatan Genuk 

Sumber : Hasil Analisis Dan Rencana Tim Penyusun RTH, 2006 

 

 

Gambar 4.7 adalah Kecamatan Genuk dalam karakteristik komponen 

dan potensi RTH dengan komponen dan potensi yang ada di daerah 

Kecamatan Genuk adalah untuk penghijauan sendiri terdapat beberapa 

kriteria yaitu bambu /rumput, pohon, semak, terdapat rawa, terdapat  ladang, 

sawah, tambak. 

Gambar 4.7 dapat menjelaskan bagaimana perbandingan antara luas 

wilayah dan kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Genuk dilihat dari 

komposisi warna peta yang menjelaskan bahwa yang berwarna hijau adalah 

Ruang Terbuka Hijau, sedangkan yang berwarna merah adalah letak dari 

permukiman  di wilayah Kecamatan Genuk, warna biru adalah tambak dan 

warna kuning adalah rawa. 
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Gambar 4.8 

Karakteristik Komponen Dan Potensi Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah 

Kecamatan Gunungpati 

Sumber : Hasil Analisis Dan Rencana Tim Penyusun RTH, 2006 

 

 

Gambar 4.8 adalah Kecamatan Gunungpati dalam karakteristik 

komponen dan potensi RTH dengan komponen dan potensi yang ada di 

daerah Kecamatan Gunungpati adalah untuk penghijauan sendiri terdapat 

beberapa kriteria yaitu bambu /rumput, kelapa, pohon, semak, buah-buahan, 

terdapat lapangan, terdapat  ladang, sawah, makam, tambak, dan tanah 

kosong. 

Gambar 4.8 dapat menjelaskan bagaimana perbandingan antara luas 

wilayah dan kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Gunungpati dilihat 

dari komposisi warna peta yang menjelaskan bahwa yang berwarna hijau 

adalah Ruang Terbuka Hijau, sedangkan yang berwarna hitam adalah letak 

dari permukiman  di wilayah Kecamatan Gunungpati. 
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Gambar 4.9 

Karakteristik Komponen Dan Potensi Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah 

Kecamatan Mijen 

Sumber : Hasil Analisis Dan Rencana Tim Penyusun RTH, 2006 

 

 

Gambar 4.9 adalah Kecamatan Mijen dalam karakteristik komponen 

dan potensi RTH dengan komponen dan potensi yang ada di daerah 

Kecamatan Mijen adalah untuk penghijauan sendiri terdapat beberapa 

kriteria yaitu kelapa, pohon, semak, jati, karet, dan buah-buahan, terdapat 

lapangan, terdapat  ladang, hutan, sawah, makam, dan tanah kosong. 

Gambar 4.9 dapat menjelaskan bagaimana perbandingan antara luas 

wilayah dan kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Mijen dilihat dari 

komposisi warna peta yang menjelaskan bahwa yang berwarna hijau adalah 

Ruang Terbuka Hijau, sedangkan yang berwarna hitam adalah letak dari 

permukiman  di wilayah Kecamatan Mijen. 
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Gambar 4.10 

Karakteristik Komponen Dan Potensi Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah 

Kecamatan Ngaliyan 

Sumber : Hasil Analisis Dan Rencana Tim Penyusun RTH, 2006 

 

 

Gambar 4.10 adalah Kecamatan Ngaliyan dalam karakteristik 

komponen dan potensi RTH dengan komponen dan potensi yang ada di 

daerah Kecamatan Ngaliyan adalah untuk penghijauan sendiri terdapat 

beberapa kriteria yaitu kelapa, pohon, semak, jati, karet, dan buah-buahan, 

terdapat lapangan, terdapat  ladang, hutan, sawah, makam, dan tanah 

kosong. 

Gambar 4.10 dapat menjelaskan bagaimana perbandingan antara luas 

wilayah dan kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Ngaliyan dilihat 

dari komposisi warna peta yang menjelaskan bahwa yang berwarna hijau 

adalah Ruang Terbuka Hijau dan lapangan, sedangkan yang berwarna merah 

adalah letak dari permukiman  di wilayah Kecamatan Ngaliyan. 
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Gambar 4.11 

Karakteristik Komponen Dan Potensi Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah 

Kecamatan Pedurungan 

Sumber : Hasil Analisis Dan Rencana Tim Penyusun RTH, 2006 

 

 

Gambar 4.11 adalah Kecamatan Pedurungan dalam karakteristik 

komponen dan potensi RTH dengan komponen dan potensi yang ada di 

daerah Kecamatan Pedurungan adalah untuk penghijauan sendiri terdapat 

beberapa kriteria yaitu bambu /rumput, pohon, terdapat lapangan, terdapat  

ladang, sawah, dan makam. 

Gambar 4.11 dapat menjelaskan bagaimana perbandingan antara luas 

wilayah dan kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Pedurungan dilihat 

dari komposisi warna peta yang menjelaskan bahwa yang berwarna hijau 

adalah Ruang Terbuka Hijau dan lapangan, sedangkan yang berwarna hitam 

adalah letak dari permukiman  di wilayah Kecamatan Pedurungan. 
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Gambar 4.12 

Karakteristik Komponen Dan Potensi Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah 

Kecamatan Semarang Barat 

Sumber : Hasil Analisis Dan Rencana Tim Penyusun RTH, 2006 

 

 

Gambar 4.12 adalah Kecamatan Semarang Barat dalam karakteristik 

komponen dan potensi RTH dengan komponen dan potensi yang ada di 

daerah Kecamatan Semarang Barat adalah untuk penghijauan sendiri 

terdapat beberapa kriteria yaitu bambu /rumput, kelapa, pohon, semak, 

terdapat lapangan, terdapat  ladang, sawah, makam, tambak dan tanah 

kosong. Gambar 4.12 dapat menjelaskan bagaimana perbandingan antara 

luas wilayah dan kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Semarang 

Barat dilihat dari komposisi warna peta yang menjelaskan bahwa yang 

berwarna hijau adalah Ruang Terbuka Hijau dan lapangan, sedangkan yang 

berwarna hitam adalah letak dari permukiman, dan warna merah adalah 

kawasan industri  di wilayah Kecamatan Semarang Barat. 
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Gambar 4.13 

Karakteristik Komponen Dan Potensi Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah 

Kecamatan Semarang Tengah 

Sumber : Hasil Analisis Dan Rencana Tim Penyusun RTH, 2006 

 

 

Gambar 4.13 adalah Kecamatan Semarang Tengah dalam karakteristik 

komponen dan potensi RTH dengan komponen dan potensi yang ada di 

daerah Kecamatan Semarang Tengah adalah untuk penghijauan sendiri 

terdapat beberapa kriteria yaitu rumput, pohon, semak, terdapat lapangan, 

terdapat, makam, tanah kosong. 

 Gambar 4.13 dapat menjelaskan bagaimana perbandingan antara luas 

wilayah dan kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Semarang Tengah 

dilihat dari komposisi warna peta yang menjelaskan bahwa yang berwarna 

hijau adalah lapangan dan berwarna abu-abu adalah bangunan, dimana 

daerah wilayah kerja Kecamatan Semarang Tengah adalah pusat 

pemerintahan Kota Semarang, dan menjadi Pusat kota di Kota Semarang. 
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Gambar 4.14 

Karakteristik Komponen Dan Potensi Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah 

Kecamatan Semarang Timur 

Sumber : Hasil Analisis Dan Rencana Tim Penyusun RTH, 2006 

 

 

Gambar 4.14 adalah Kecamatan Semarang Timur dalam karakteristik 

komponen dan potensi RTH dengan komponen dan potensi yang ada di 

daerah Kecamatan Semarang Timur adalah untuk penghijauan sendiri 

terdapat beberapa kriteria yaitu bambu /rumput, pohon , semak, terdapat 

lapangan, sawah, rawa, dan tambak. 

 Gambar 4.14 dapat menjelaskan bagaimana perbandingan antara luas 

wilayah dan kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Semarang Timur 

dilihat dari komposisi warna peta yang menjelaskan bahwa yang berwarna 

hijau adalah tanaman dan berwarna hitam adalah bangunan, warna kuning 

adalah rawa, dan warna biru adalah tambak. 
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Gambar 4.15 

Karakteristik Komponen Dan Potensi Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah 

Kecamatan Semarang Utara 

Sumber : Hasil Analisis Dan Rencana Tim Penyusun RTH, 2006 

 

 

Gambar 4.15 adalah Kecamatan Semarang Utara dalam karakteristik 

komponen dan potensi RTH dengan komponen dan potensi yang ada di 

daerah Kecamatan Semarang Utara adalah untuk penghijauan sendiri 

terdapat beberapa kriteria yaitu bambu, pohon, terdapat lapangan, terdapat, 

ladang, rawa, dan tambak. 

 Gambar 4.15 dapat menjelaskan bagaimana perbandingan antara luas 

wilayah dan kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Semarang Utara 

dilihat dari komposisi warna peta yang menjelaskan bahwa yang berwarna 

hijau adalah tanaman dan berwarna hitam adalah bangunan, warna kuning 

adalah rawa, dan warna biru adalah tambak. 
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Gambar 4.16 

Karakteristik Komponen Dan Potensi Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah 

Kecamatan Semarang Selatan 

Sumber : Hasil Analisis Dan Rencana Tim Penyusun RTH, 2006 

 

 

Gambar 4.16 adalah Kecamatan Semarang Selatan dalam karakteristik 

komponen dan potensi RTH dengan komponen dan potensi yang ada di 

daerah Kecamatan Semarang Selatan adalah untuk penghijauan sendiri 

terdapat beberapa kriteria yaitu bambu, pohon, terdapat lapangan, dan 

makam. 

 Gambar 4.16 dapat menjelaskan bagaimana perbandingan antara luas 

wilayah dan kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Semarang Selatan 

dilihat dari komposisi warna peta yang menjelaskan bahwa yang berwarna 

hijau adalah tanaman dan berwarna hitam adalah bangunan. 
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Gambar 4.17 

Karakteristik Komponen Dan Potensi Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah 

Kecamatan Tembalang 

Sumber : Hasil Analisis Dan Rencana Tim Penyusun RTH, 2006 

 

 

Gambar 4.17 adalah Kecamatan Tembalang dalam karakteristik 

komponen dan potensi RTH dengan komponen dan potensi yang ada di 

daerah Kecamatan Tembalang adalah untuk penghijauan sendiri terdapat 

beberapa kriteria yaitu rumput, pohon, semak, dan buah-buahan, terdapat 

lapangan, terdapat  ladang, danau, sawah, makam. 

Gambar 4.17 dapat menjelaskan bagaimana perbandingan antara luas 

wilayah dan kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Tembalang dilihat 

dari komposisi warna peta yang menjelaskan bahwa yang berwarna hijau 

adalah Ruang Terbuka Hijau dan lapangan, sedangkan yang berwarna merah 

adalah letak dari permukiman  di wilayah Kecamatan Tembalang, dan 

berwarna merah adalah makam. 



81 

 

  

 

81 

 

Gambar 4.18 

Karakteristik Komponen Dan Potensi Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah 

Kecamatan Tugu 

 

Sumber : Hasil Analisis Dan Rencana Tim Penyusun RTH, 2006 

 

 

Gambar 4.18 adalah Kecamatan Tugu dalam karakteristik komponen 

dan potensi RTH dengan komponen dan potensi yang ada di daerah 

Kecamatan Tugu adalah untuk penghijauan sendiri terdapat beberapa 

kriteria yaitu bambu, rumput, pohon, semak, ladang, sawah, makam, dan 

tambak. 

 Gambar 4.18 dapat menjelaskan bagaimana perbandingan antara luas 

wilayah dan kepadatan penduduk di wilayah Kecamatan Tugu dilihat dari 

komposisi warna peta yang menjelaskan bahwa yang berwarna hijau adalah 

tanaman dan berwarna hitam adalah bangunan, dan warna biru adalah 

tambak. 
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4.2.1 Proses Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 

tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)   

Implementasi  merujuk pada tiga hal yakni sudut pandang (point 

of view), rangkaian tindakan (series of actions) dan peraturan 

(regulations). Ketiga hal tersebut menjadi pedoman bagi para 

pengambil keputusan untuk menjalankan sebuah kebijakan (diambil 

dari Tesis  Evaluasi Implementasi Kebijakan  sunset policy, Martin 

Ali, FISIP UI, 2010 hal 18  ). Dengan demikian penulis pun 

mengambik ketiga hal tersebut sebagi bentuk interpretasi Pemerintah 

Kecamatan Pedurungan terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).   

a. Sudut pandang (point of view)  

Merupakan cara memandang atau menafsirkan dunia ini, 

yang akan menentukan konstruksi makna. Sebelum melaksanakan 

sebuah kebijakan yang diberikan dari pemerintah tingkat atas, 

pemerintah daerah terlebih dahulu harus menyesuaikan sudut 

pandang terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 tahun 

2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).  dengan sudut 

pandang yang dimiliki oleh Pemerintah daerah. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari kesalahan penafsirkan isi 

kebijakan yang akan dilaksanakan. Pemerintah daerah membuat 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang 
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Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH).  dengan maksud untuk 

mengatur tata ruang kota khususnya ruang terbuka hijau. 

Pemerintah Kota Semarang sebagai salah satu pemerintah 

daerah yang telah menerima peraturan ini memandang Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH)  sebagai peraturan pemerintah yang 

bertujuan untuk mengatur Ruang Terbuka Hijau yang  merupakan 

area memanjang dan mengelompok, yang  penggunaannya  lebih  

bersifat  terbuka,  tempat  tumbuh tanaman, baik yang tumbuh 

secara alamiah maupun sengaja ditanam sehingga terjadi 

keseimbangan di wilayah Kota Semarang yang harus dituangkan 

dalam suatu peraturan yang berkesinambungan antara pemerintah 

daerah sampai dengan daerah dengan pemerintahan di wilayah 

Kecamatan Pedurungan. Peraturan agar bisa dijabarkan sampai 

dengan tingkat bawah butuh suatu sosialisasi agar 

berkesinambungan kesamaan persepsi Pemerintah Kota Semarang 

dengan didalam memandang dan perlunya sosialisasi Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 ini dapat kita lihat 

dari pernyataan Kepala Subbag Jaringan dan Dokumentasi hukum 

bagian Hukum Setda Kota Semarang. Bp. Sutanto S.H.,M.H 

“Model sosialisasi produk hukum tentang 

peraturan RTH. Sosialisasi produk hukum 

dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu 

sosialisasi produk hukum ke instansi, dan 

sosialisasi produk hukum langsung ke 

masyarakat. Sosialisasi produk hukum 
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langsung ke instansi melalui beberapa 

proses yaitu setelah produk hukum 

disahkan kemudian setiap SKPD dan dinas 

terkait diberikan salinan dari produk 

hukum tersebut. Untuk melaksanakan 

sebuah peraturan. Sedangkan langsung ke 

masyarakat adalah sosialisasi dengan cara 

pensosialisasian langsung produk hukum 

yang dilakukan bagian hukum sekda kota 

semarang dengan 177 kelurahan yang 

dijadikan agenda tahunan selama produk 

hukum tersebut masih berlaku. Sosialisasi 

tidak hanya melalui sebuah seminar 

pensosialisasian produk hukum tetapi 

memalui spanduk, baliho, serta web yang 

dimiliki oleh Bagian Hukum Sekda Kota 

Semarang.” 

 

  

 

Sosialisasi produk hukum adalah hal yang paling penting 

dalam menerapkan sebuah implementasi dari peratutan tertentu. 

Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 

Tentang Penataan RTH dilakukan dengan cara sosialisasi langsung 

dengan  instansi dinas, dan Satuan Kerja Pemeritah Daerah 

(SKPD), dibawah ini adalah alur dari pensosialisasian Bagian 

Hukum Sekda Kota Semarang. 
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Bagan 4.1 

Alur Sosialisasi Produk Hukum 

Sumber: Bagian Hukum Sekda Kota Semarang 2012. 

 

Berdasarkan Bagan 4.1 pensosialisasian Perda Kota 

Semarang No. 7 Tahun 2010 tentang Penataan RTH dilakukan 

setelah Perda disahkan oleh walikota pada tanggal 6 Juli 2010 dan 

ditetapkan pada Lembaran Daerah pada tanggal 7 Juli 2010. 

Kemudian melakukan klarifikasi ke Biro Hukum Propinsi Jawa 

Tengah, setelah itu pensosialisasian dilakukan dengan berbagai 

cara. Yang pertama adalah dengan cara pensosialisasian langsung 

dengan memberikan salinan Perda kepada semua SKPD dengan 

cara seminar sosialisasi tahunan yang masuk agenda tahunan. 

Pensosialisasian dengan cara langsung kepada masyarakat 

adalah dimana pemerintah langsung berkoordinasi dengan 177 

Produk Hukum 

Salinan Produk Hukum SKPD dan Dinas 

Kecamatan 

Kelurahan 

langsung 

kepada 

SKPD 

terkait 

Masyarakat 

Langsung ke 

masyarakat 
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kelurahan yang ada di Kota Semarang. Pensosialisasian langsung 

kepada masyarakat dilakukan selama produk hukum belum dicabut, 

dan dilakukan setiap tahunnya. 

 

 

 

Gambar 4.19 

Foto Pensosialisasian Produk Hukum Tahun 2010. 

Sumber : Bagian Hukum Setda Kota Semarang 2013 

 

Gambar 4.19 adalah dokumentasi foto pensosialisasian 

produk hukum secara langsung dengan masyarakat di Kelurahan 

yang dimiliki oleh Bagian Hukum Sekda Kota Semarang yang 

dilakukan pada tahun 2010 yang masuk agenda tahunan. 

Selain melalui berhubungan langsung dengan masyarakat 

pensosialisasian dilakukan juga melalui web yaitu 

www.jdihukum.semarang.go.id 

 

http://www.jdihukum.semarang.go.id/
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Gambar 4.20 

Website JDIH Setda Kota Semarang 
Sumber : www.jdihukum.semarang.go.id 

 

 

 

JDIH adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

yang mengelola semua produk-produk hukum yang ada di Kota 

Semarang. Pensosialisasian melalui media elektronik yaitu media 

internet dianggap efektif dan efisien sebagai pendukung 

pensosialisasian secara langsung. Dengan menggunakan 

http://www.jdihukum.semarang.go.id/
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pensosialisasian melalui media internet semua produk hukum yang 

dihasilkan oleh Pemerintah Kota Semarang dapat dilihat dan 

diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia. 

Rencana mengubah sistem pensosialisasian sekarang ini di 

Kota Semarang, Bagian Hukum Sekda Kota Semarang mempunyai 

rencana untuk merubah sistem pensosialisasian yang terlihat kaku 

dan dengan kesan terpaksa.  

  

b. Rangkaian Tindakan (series of action) 

Merupakan pilihan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan 

oleh implementor. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan 

dalam  menentukan tindakan yang akan dilakukan setelah 

menerima sebuah kebijakan. Dalam Implementasi Kebijakan 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang 

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap kriteria vegetasi 

dan pemanfaatan ruang terbuka hijau kawasan  pemukiman, dan 

fasilitas umum di wilayah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. 

ini, Pemerintah Kecamatan Pedurungan terlebih dahulu melakukan 

analisis dan kemudian menjabarkannya dalam kebijakan yang lebih 

spesifik/ teknis lagi.  Implementasi ini juga dapat berarti tindakan 

untuk  mencari secara terus-menerus upaya perbaikan dalam 

struktur organisasi. Sesuai dengan pernyataan Sekretaris Camat 

Pedurungan Bp Drs. Nugroho,M.BA. Bahwa: 
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“Setelah menerima draf peraturan daerah 

kami selalu melakukan kajian, serta 

memerintahkan jajaran saya untuk 

Penataan RTH di Kecamatan pedurungan 

dengan melalakukan penataan taman, 

Kerja Bakti lingkungan  dan lebih intensif 

lagi menjelang pelaksanaan ADIPURA.  

Selain itu kami memperketat  pemberian 

rekomendasi perijinan perumahan apabila 

tidak memenuhi penataan RTH. 

 

Tindakan yang dilakukan oleh Kecamatan 

Pedurungan adalah berhubungan langsung dengan para 

pengembang perumahan untuk selalu memperhatikan lahan 

RTH sebagai standar pengembangan dan pembangunan 

wilayah Kecamatan Pedurungan. Selain itu Kecamatan 

Pedurungan mengadakan koordinasi dengan semua 

kelurahan Kecamatan Pedurungan untuk bersama 

melaksanakan pemanfaatan lahan RTH dengan cara 

merawat, mengadakan sebuah agenda untuk melakukan 

perawatan RTH dengan melakukan bersih-bersih.  

c. Peraturan (Regulation) 

Jika sebuah kebijakan tersebut dipandang sebagai peraturan 

maka secara otomatis, pemerintah penerima akan 

melaksanakannya. Karena jika sebuah kebijakan dipandang 

peraturan maka yang diharapkan dilakukan oleh pemerintah daerah 

adalah kepatuhan terhadap kebijakan khususnya yang terkait 
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dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Pedurungan. 

Kecamatan berhak mengeluarkan sebuah surat edaran yang 

ditujukan untuk semua kelurahan sebagai kebijakan lanjutan dari 

pengimplementasian Perda No 7 Tahun 2010 tentang RTH. Setelah 

perda RTH didapatkan kemudian kecamatan mengkoordinir 

kelurahan untuk melaksanakan isi dari perda RTH tersebut. 

Rencana jangka panjang Kecamatan Pedurungan akan 

melakukan pengeluaran kebijakan bahwa setiap kelurahan 

diwajibkan melakukan perawatan lahan RTH sebagai agenda wajib. 

4.2.2 Standar Implementasi Kebijakan  

Implementasi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan apa 

yang terjadi  sesudah suatu perundang-undangan ditetapkan. 

Implementasi  ini dilakukan oleh unit-unit eksekutor (birokrasi 

pemerintahan) tertentu dengan memobilisasikan sumber dana dan 

sumber daya lainnya (teknologi dan manajemen). 

Dalam melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) terhadap kriteria vegetasi dan pemanfaatan ruang terbuka 

hijau kawasan  pemukiman, dan fasilitas umum di wilayah Kecamatan 

Pedurungan Kota Semarang jika disesuaikan dengan model Meter dan 

Horn ada beberapa hal yang dapat dilihat yaitu:  

a. Standar kebijakan dan sasaran yang menjelaskan rincian tujuan 

keputusan kebijakan secara menyeluruh.  
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Adapun yang menjadi pedoman kecamatan Pedurungan 

dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) yaitu Peraturan  Daerah  Kota  Semarang  Nomor  13  

Tahun  2006  tentang Pengendalian  Lingkungan  Hidup. Peraturan 

ini dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam 

penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan pengelolaan  

pengendalian Lingkungan Hidup. Hal tersebut diimplementasikan 

oleh pihak kecamatan pedurungan sesuai dengan pernyataan bapak 

Drs. Nugroho M.Ba. 

“Penataan RTH di Kecamatan Pedurungan 

adalah dengan menggalakkan kebersihan 

lingkungan melalui kerja bakti dengan 

tenggang waktu  setiap minggu dan 

menjelang pelaksanaan Adipura.  Adapun 

untuk penetaan ruang terbuka hijau yang 

terkait dengan perijinan. Kecamatan 

Pedurungan memberikan perijinan 

rekomendasi untuk perumahan sesuai 

dengan perda yang berlaku. Selama ini 

penataan RTH di Kecamatan pedurungan 

sudah terpenuhi untuk fasilitas umum dan 

fasilitas social apabila tidak terpenuhi 

maka kecamatan akan melakukan 

koordinasi dengan kelurahan yang 

dilakukan setiap minggu sekali”  

 

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH), sudah dijelaskan apa yang Didalam peraturan tersebut 

disebutkan bahwa ada faktor lain atau pihak terkait yang bisa 
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digunakan dalam mempertimbangkan penataan ruang terbuka hijau 

di Kota Semarang Khususnya di Kecamatan Pedurungan.  Pihak 

tersebut antara lain Bappeda sesuai dengan pernyataan bapak Lutfi 

S.H. 

“Pemenuhan untuk RTH Kota semarang 

menurut perda nomor 7 tahun 2010 tentang 

penataan RTH adalah 30% dengan 

dibentuknya perda  nomor 7 tahun 2010 

yaitu permen no. 11 tahun 2007 dan 

Permen PU  nomor 5 tahun 2008, untuk 

permen  PU nomor 5 tahun 2008 

merupakan permen untuk wilayah 

perkotaan saja. Untuk pembentukan 

peraturan walikota tentang peraturan  

masih dalam tahap pemrosesan master plan 

untuk 30%  nya dibagi atas kawasan Ruang 

Terbuka Hijau publik 20% untuk privat 

10%” 

 

Pernyataan diatas sejalan dengan pernyataan Dinas Tata kota 

dan Perumahan (DTKP) sebagai salah satu intansi pemerintah yang 

mengurus permasalahan perkotaan yang disampaikan oleh bapak 

Ferry S.H 

“Ruang Terbuka HIjau di Kota semarang 

secara teori masih terpenuhi di dalam 

perda 30% untuk pelaksanaan penataan 

RTH DTKP mengeluarkan perijinan 

pembangunan yaitu KRK,, IMB dan HO.”  

 

b. Sumber daya kebijakan berupa dana pendukung implementasi.  

Dalam melaksanakan implementasi, pemerintah kota 

menyediakan dana pendukung implementasi. Dana ini diberikan 

kepada  mereka yang mendesain konsep Ruang Terbuka Hijau. 
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Mulai dari tahap analisis dan interpretasi terhadap Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010, pembuatan 

peraturan daerah sebagai kebijakan yang lebih teknis dalam 

pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 

2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut 

sampai pada pelaksanaan peraturan tersebut.  Hal ini didukung oleh 

pernyataan Kasubbag jaringan dan dokumentasi hukum bagian 

Hukum Setda Kota Semarang : 

 “Perda yang telah disahkan kami selaku 

biro hukum setda selalu melakukan 

sosialisasi  demikian juga tentang perda 

Ruang Terbuka Hijau kami melakukan 

model sosialisasi ke bawah ke masing-

masing SKPD dan dinas terkait.  Sehingga 

dinas terkait yang masuk ke dalam ranah 

ruang terbuka hijau diharapkan bisa 

membuat desain konsep Ruang Terbuka 

Hijau yang sesuai dengan peraturan yang 

telah disosialisasikan.” 

 

c. Komunikasi antara SKPD untuk mencapai tujuan yang akan 

dicapai.  

Komunikasi antar organisasi dilakukan oleh pemerintah Kota 

Semarang dalam melakukan implementasi ini. Komunikasi antara 

Bagian SKPD terkait dengan bagian hukum Sekretaris Daerah 

dalam merumuskan perda tentang RTH dan apa yang menjadi 

kewenangan dari pemerintah Kota Semarang dan juga  kebutuhan 

SKPD terkait dengan perda tersebut di Kota Semarang. Hal ini 

didukung pernyataan Bapak Sutanto S.H., M.H yaitu: 
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“Dalam penyelenggaraan implementasi 

terhadap Perda ini, Bagian Hukum Sekda 

Kota semarang mengkoordinir SKPD 

terkait untuk memberikan laporan atau 

SPJ/LPJ dalam menimplementasikan 

peraturan tersebut setiap akhir tahunnya 

sebagai evaluasi”.  

  

Struktur Tata Ruang Kota merupakan sinergi dari berbagai 

perpaduan fungsi dan aktivitas perkotaan yang dipergunakan untuk 

mewadahi aktivitas masyarakat dan membentuk suatu pola ruang. 

Aspek Ruang Terbuka Hijau sangat didominasi oleh kegiatan yang 

bersifat kekotaan, yaitu : fungsi kegiatan Permukiman, 

Perdagangan dan Jasa Komersial, Industri, Pendidikan, 

Perkantoran dan Pelayanan Umum serta Sosial. Dengan unsur 

Sarana Perhubungan dan Prasarana  Jalan sebagai faktor utama 

pendukung sebuah kebijakan, sehingga fungsi dan aktivitas 

tersebut mampu membentuk suatu pola Keruangan Penghijauan 

khususnya di wilayah kecamatan Pedurungan.  Harapan tersebut 

juga muncul dari berbagai stakeholder atau yang memiliki kaitan 

kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan dan 

masyarakat. 
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4.3  Faktor Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang 

Terbuka Hijau di wilayah Kecamatan Pedurungan. 

 

4.3.1  Indikator Bekerjanya Implementasi Dengan Baik 

Sebuah implementasi dikatakan telah bekerja dengan baik 

apabila telah melalui proses penyampaian sebuah peraturan dengan 

tepat sasaran, kemudian melaksanakan peraturan tersebut sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi dari aktor yang berperan langsung 

untuk melaksanakan sebuah peraturan. 

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki 

tujuan atau target tertentu yang ingin dicapai. Pencapaian target baru 

akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Oleh 

karena itu untuk dapat mengetahui apakah tujuan kebijakan yang telah 

dirumuskan tersebut dapat tercapai atau tidak, maka kebijakan 

tersebut harus diimplementasikan. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat 

penting dalam proses kebijakan. 
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George Edwards III (1980) mengungkapkan ada empat faktor 

yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan publik yaitu: 

1. Komunikasi 

2. Sumber daya 

3. Disposisi atau perilaku 

4. Struktur Birokratik 

a. Communication (komunikasi) 

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan, membutuhkan 

adanya pemahaman standart dan tujuan kebijakan dari masing-

masing individu yang bertanggung jawab melaksanakannya. Oleh 

karena itu standar dari tujuan kebijakan harus dikomunikasikan 

dengan jelas agar tidak menimbulkan distorsi implementasi atau 

ketidak sempurnaan implementasi. Jika standar dan tujuan tidak 

diketahui dengan jelas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan, dapat menimbulkan salah pengertian yang 

dapat menghambat implementasi kebijakan. 

Komunikasi kebijakan mencakup dimensi transmisi 

(transmission), transformasi (transformation) dan kejelasan 

(clarity). Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik 

dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran 

dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan 

menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para 
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pelaksana, dan pihak lain yang berpentingan baik 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat 

diterima dengan jelas, sehingga diantara mereka mengetahui apa 

yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari 

kebijakan tersebut. Jika mereka tidak jelas, maka mereka tidak 

akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar 

apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan 

efisien. 

 

b.  Recources (Sumber Daya) 

Sumber daya merupakan variable yang sangat penting dalam 

implementasi kebijakan. Meskipun kebijakan sudah 

dikomunikasikan dengan jelas kepada aparat pelaksana, tetapi jika 

tidak didukung oleh tersedianya sumber daya secara memadai 

untuk pelaksanaan kebijakan, maka efektivitas kebijakan akan sulit 

dicapai. Sumber daya dalam hal ini meliputi: dana, sumber daya 

manusia (staf) dan fasilitas lainnya.  

Oleh karena itu agar sumber daya yang ada dapat menunjang 

keberhasilan implentasi kebijakan, maka sumberdaya harus 

dipersiapkan sedini mungkin sehingga pada saat dibutuhkan sudah 

tersedia sesuai kebutuhan. 
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c.  Dispositions (Sikap Pelaksana) 

Disamping faktor-faktor di atas, dispositions atau sikap 

pelaksana juga menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan. Dispositions dimaksudkan sebagai kecenderungan, 

keinginan atau kesepakatan para pelaksana (implementor) untuk 

melaksanakan kebijakan. Pelaksana kebijakan tidak hanya dituntut 

kemampuan dan kemauannya secara sungguh-sungguh dalam 

melaksanakan kebijakan, tetapi juga dituntut untuk mampu 

membawa kebijakan tersebut kearah yang diinginkan atau 

diharapkan. Semua itu dapat terwujud jika pelaksana mendukung 

tujuan kebijakan. Sebaliknya sikap pelaksana yang cenderung 

menolak kebijakan, akan menyebabkan mereka gagal 

melaksanakan kebijakan. 

 

d. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi) 

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu 

kebijakan tersedia secara memadai, dan para pelaksana 

(implementor) mengetahui dan memahami apa yang menjadi 

standart dan tujuan kebijakan serta memiliki kemampuan 

mengimplementasikannya secara sungguh-sungguh, bisa jadi 

implementasi masih belum bisa efektif disebabkan ketidakefisienan 

struktur birokrasi. Struktur birokrasi (bureaucratic structure) 
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mencakup dimensi fragmentasi (fragmentation) dan standart 

prosedur operasi (standart operating procedure).Dimensi 

fragmentasi menegaskan bahwa struktur birokrasi yang 

terfragmentasi (terpecah-pecah) dapat mengakibatkan gagalnya 

implementasi, karena fragmentasi birokrasi akan membatasi 

kemampuan para pejabat puncak untuk mengkoordinasikan semua 

sumber daya yang relevan dalam suatu yuridiksi tertentu yang 

berakibat lebih lanjut adalah ketidakefeisienan dan pemborosan 

sumber daya langka. Dimensi standart prosedur operasi akan 

memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pada pelaksana 

kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang 

tugasnya.  

 

Keempat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan 

tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Dimana faktor komunikasi, 

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi mempengaruhi secara 

langsung terhadap implementasi kebijakan. 

Aktor yang berpengaruh penting dalam pelaksanaan sebuah 

peraturan adalah masyarakat, karena peraturan tersebut diterbitkan 

untuk kepentingan, derajat, hak, dan kewajiban masyarakat itu sendiri. 

Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang 

No. 7 Tahun 2010 Tentang Penataan RTH aktor yang berperan 
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penting selain masyarakat adalah pemerintah, dinas-dinas terkait, 

kelurahan, dan lembaga persatuan masyarakat di setiap kelurahan 

Pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No. 

7 Tahun 2010 Tentang Penataan RTH dapat dilihat melalui bagan 4.2 

berikut ini : 

 

 

Bagan 4.2 

Alur Bekerjanya Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 

Tahun 2010 Tentang Penataan RTH 

Sumber : Analisis Data Skunder Pensosialisasian Bagian Hukum Setda Kota 

Semarang 2012. 
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Berdasarkan Bagan 4.2 alur implementasi Peraturan Daerah 

Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 Tentang Penataan RTH adalah dari 

masyarakat sebagai landasan dasar Peraturan Daerah Kota Semarang 

No. 7 Tahun 2010 Tentang Penataan RTH diterbitkan melihat laju 

penduduk yang semakin meningkat. Dalam  hal ini Bappeda Kota 

Semarang mengambil alih untuk menyusun dan membuat rencana 

pembangunan jangka panjang. Setelah peraturan tersebut disahkan dan 

ditetapkan menjadi lembaran daerah untuk dilaksanakan kemudian 

Bagian Hukum sekda Kota Semarang untuk mensosialisasikan produk 

hukum dengan cara pensosialisasian langsung kepada seluruh SKPD 

dan Dinas terkait yaitu DTKP, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 

kecamatan, kelurahan, dan masyarakat. 

Keterkaitan SKPD dan Dinas untuk melaksanakan Peraturan 

Daerah Kota Semarang No. 7 Tahun 2010 Tentang Penataan RTH 

sangatlah penting. Diantaranya keterkaitan Kecamatan dengan 

Kelurahan untuk mengkoordinir melalui lembaga kemasyarakatan 

yang telah diatur dalam Peraturan daerah Kota Semarang No 4 Tahun 

2009 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan . 
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“Pasal 2 

(2) Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga 

Kemasyarakatan. 

(3) Lembaga  Kemasyarakatan  yang  dibentuk  di  

Kelurahan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) 

adalah : 

 a.  RT; 

 b.  RW; 

 c.  Tim Penggerak PKK;  

 d.  LPMK; 

 e.  Karang Taruna.” 

                  

Dinas Tata Kota dan Perumahan yang berperan langsung untuk 

memberikan perijinan dalam pembangunan gedung, Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan berperan langsung dalam merawat kriteria vegetasi 

yang ada. dan hubungan masyarakat itu sendiri terhadap lingkungan 

yang ada. 

4.3.2  Faktor Intern (Pemerintah) 

Faktor dari pemerintah adalah hubungan keterkaitan antara 

SKPD dan Dinas terkait dalam melaksanakan implementasi Peraturan 

Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan 

Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kecamatan Pedurungan. Hubungan 

yang dimaksud adalah komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan 

stuktur birokrasi. 

SKPD dan Dinas terkait dalam melaksanakan Implementasi 

implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 

Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kecamatan 

Pedurungan sudah memiliki peranan dan tugas masing-masing yaitu : 
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a. Peranan Bagian Hukum Setda Kota Semarang dalam 

Pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 

Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah 

Kecamatan Pedurungan 

Peranan Bagian Hukum Setda Kota Semarang adalah 

mensosialisasikan produk hukum yaitu Perda Kota Semarang Tentang 

Penataan RTH kepada SKPD dan Dinas terkait untuk melaksanakan 

sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Cara pensosialisasian itu 

sendiri memiliki nilai yang sangat penting dalam sebuah 

pengimplementasian produk hukum. Sosialisasi adalah salah satu 

dalam faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu 

sebuah komunikasi agar pelaksanaan implementasi tepat sasaran. 

b. Peranan Bappeda Kota Semarang dalam Pengimplementasian 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang 

Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kecamatan Pedurungan 

Peranan Bappeda sebagai Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerag Kota Semarang Bappeda bertanggung jawab merancanakan 

secara matang dalam melaksanakan pembangunan Kota Semarang 

yang semakin tahun laju perkembangan ekonomi dan pembangunan 

yang semakin meningkat. Laju perkembangan ekonomi secara 

langsung memicu laju pertumbuham penduduk yang semakin pesat. 
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Bertambahnya penduduk menyebabkan lahan RTH di Kota Semarang 

Semakin terkikis. Peranan Bappeda di sini adalah merencanakan dan 

mulai membangun serta membebaskan lahan yang masih milik 

pemerintah Kota Semarang agar dijadikan lahan RTH yang dapat 

dimanfaatkan secara publik, maupun privat.   

c. Peranan Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang dalam 

Pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 

Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah 

Kecamatan Pedurungan 

Dinas Tata Kota dan Perumahan memberikan ijin dalam sebuah 

pembangunan yaitu KRK (Ketentuan Rencana Kota), IMB (Ijin 

Mendirikan Bangunan), dan HO (Hinder Odonantie). Masyarakat dan 

pengembang perumahan tidak sembarangan dapat membangun sebuah 

komplek permukiman. Harus memiliki kriteria tertentu sebelum 

membangun sebuah rumah, gedung, dan komplek perumahan 

masyarakat harus memehuni syarat yang pertama harus memiliki surat 

Keterangan Rencana Kota yang nanti masuk dalam peta milik Dinas 

Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang 

Setelah memiliki  surat KRK mereka diberikan surat ijin IMB 

yang sebelumnya telah memiliki surat KRK sebekum mendirikan 

sebuah bangunan. Hal ini dilakukan untuk melaksanakan 

implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 
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Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kecamatan 

Pedurungan. 

d. Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang dalam 

Pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 

Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah 

Kecamatan Pedurungan 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang berperan 

langsung untuk melakukan perawatan Kriteria Vegetasi yang ada di 

wilayah Kecamatan Pedurungan dengan dibantu oleh koordinasi dari 

Kecamatan dan Kelurahan yang masih dalam lingkup Kecamatan 

pedurungan. Dengan tidak terpenuhinya lahan RTH sebesar 25% dari 

luas wilayah Kecamatan Pedurungan, Dimas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Semarang berupaya semaksimal mungkin dalam 

melakukan perawatan terhadap kriteria vegetasi agar berfungsi secara 

maksimal. 

e. Peranan Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dalam 

Pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 

Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah 

Kecamatan Pedurungan 

Kecamatan Pedurungan secara langsung berperan aktif dalam 

pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 

Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah 
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Kecamatan Pedurungan dengan memberikan surat edaran kepada 

seluruh Kelurahan secara bergiliran untuk bekerjasama dalam 

melakukan perawatan terhadap lingkungan RTH yang ada, serta 

memfasilitasi masyarakat dalam kepengurusan IMB. 

 Kecamatan Pedurungan secara aktif berperan untuk menyaring 

dan menentukan apakah seseorang atau badan hukum dapat 

membangun sebuah tempat tinggal dan kawasan perkantoran dengan 

memenuhi syarat dari pemanfaatan permukiman yang telah ditentukan 

oleh pemerintah daerah Kota Semarang. 

Peranan dari SKPD dan Dinas terkait membuktikan bahwa 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah 

kebijakan publik dari Peraturan Derah No. 7 Tahun 2010 Tentang 

Penataan Ruang Terbuka Hijau telah berjalan secara efektif yaitu 

saling berhubungan langsung dan menjadi aktor utama dalam sebuah 

keberhasilan implementasi peraturan perUndang-Undangan. Dilihat 

dari sebuah komunikasi yang tepat, sumber daya yang memadahi, 

sikap pelaksana yang relevan, dan sistem birokrasi yang jelas 

membuktikan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 

7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah 

Kecamatan Pedurungan berjalan secara efektif dan efisien. 
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4.3.3 Faktor Ekstern (Masyarakat) 

Karakteristik wilayah kota yang bervariatif mengakibatkan 

pertumbuhan dan perkembangan wilayah Kota Semarang 

terkonsentrasi pada kawasan efektif bagi pengembangan wilayah yaitu 

pada daerah dataran maupun daerah pantai, sementara pada kawasan 

perbukitan masih bersifat non perkotaan. Wilayah yang bersifat 

kekotaan berkembang di wilayah bagian utara (daerah dataran dan 

kawasan pantai), sementara kawasan non perkotaan (non urban terjadi 

di wilayah tersebut membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam 

merumuskan strategi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota 

Semarang. 

Kota Semarang, sebagai wilayah perkotaan membutuhkan 

pendekatan yang sesuai dalam pengembangan kebijakan pengelolaan 

lingkungan hidup perkotaan diperlukan pendekatan ekonomis dan 

estetis dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kotanya Di wilayah 

Kota Semarang selain berkembang fungsi-fungsi perkotaan, masih 

terdapatnya lahan yang berfungsi sebagai kawasan pertanian (sawah, 

ladang, perkebunan, dan hutan) sehingga perlu dirumuskan kebijakan 

pengelolaan lahan pertanian selain berfungsi ekologis juga berfungsi 

ekonomis. 

Pada kawasan perkotaan tersebut bahwa kebutuhan akan Ruang 

Hijau sangat terbatas sehingga perlu dikembangkan kebijakkan 

pengelolaan Ruang Hijau dan ruang publik perkotaan. Isue klasik dan 
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menjadi permasalahan utama untuk Kota Semarang dalam aspek 

lingkungan hidup adalah terjadinya genangan (Banjir/ROB) yang 

diakibatkan baik oleh limpasan dari daerah hulu serta akibat limpasan 

air pasang dari laut Jawa. Hal ini membutuhkan rumusan kebijakan 

dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam hal 

pengelolaan vegetasi daerah hulu untuk mengurangi limpasan serta 

pengelolaan vegetasi lingkungan pantai. 

Beberapa permasalahan yang terjadi sebagai akibat makin 

berkurangnya Ruang Hijau sebagai penyeimbang ekosistem kota, 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Terjadi perubahan iklim mikro berupa kenaikan suhu, yang 

membuat kota menjadi tidak nyaman untuk ditinggali, 

dibandingkan kondisi beberapa tahun sebelumnya. 

b. Keringnya sumber-sumber air pada saat musim kemarau. 

c. Meningkatnya zat-zat polutan dalam udara, sebagai indikasi 

kerusakan lingkungan yang serius, yang jika tidak segera diatasi 

akan mengganggu kesehatan, kenyamanan, mengurangi 

produktivitas kerja serta meningkatnya biaya operasionjal 

pembangunan. 

Pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di 

wilayah Kecamatan Pedurungan masyarakat berperan aktif dalam 



109 

 

  

 

109 

melakukan sebuah upaya dalam melakukan perawatan lahan RTH di 

lingkungan sekitar melihat dalam sebuah perkembangan jaman lahan 

RTH akan kian terkikis, dan nantinya tidak akan ada lahan RTH yang 

tersisa. Selain itu dalam pelaksanaan secara langsung melestarikan 

dan merawat taman RT, RW, dan kelurahan masyarakat dapat 

memanfaatkan lahan RTH sebagai sarana rekreasi, tempat 

bersosialisasi dan tempat untuk melakukan aktifitas berolahraga, 

dengan adanya manfaat lain dari RTH selain manfaat ekologis, yaitu 

manfaat untuk dapat bersosialisasi, masyarakat akan sadar dengan 

sendirinya untuk merawat lahan RTH yang ada. 
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4.4 Pengaruh Implementasi Terhadap Karakteristik Vegetasi, 

dan Pemanfaatan RTH Permukiman dan Fasilitas Umum di 

Wilayah Kecamatan Pedurungan. 

4.4.1  Karakteristik Vegetasi 

Kawasan kota Semarang bagian bawah (Semarang Bawah) 

sebagian besar daerahnya berupa dataran rendah, dimana kawasannya 

mengalami perkembangan yang cukup pesat mengikuti dinamika 

perkembangan kota. Perubahan penggunaan lahan kota terjadi setiap 

saat, sehingga banyak memunculkan permasalahan lingkungan terkait 

dengan perubahan tata guna lahan, seperti : konversi  ruang terbuka 

hijau yang tidak terkendali, pencemaran lingkungan, banjir pada saat 

musim hujan dan rob. 

Pengembangan RTH di kawasan Semarang bawah diarahkan ke 

bentuk jalur hijau, taman kota, halaman bangunan, tempat parkir, 

rekreasi, keindahan dan pelestarian plasma nutfah (kebun raya, hutan 

kota dan kebun binatang).  

Persyaratan dan Jenis Vegetasi yang akan dikembangkan sesuai 

fungsi RTH di Semarang bawah adalah : 
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1)  Untuk Fungsi Kenyamanan Dan Kesegaran (Penurun Suhu 

Dan Suplai Oksigen) : 

a) Persyaratan Vegetasi Yang Akan Dikembangkan: 

(1)  Pohon memiliki daun banyak/rimbun, memiliki stomata 

yang relatif banyak dan laju fotosintesa tinggi. 

(2) Selalu berdaun atau tidak memiliki periode gugur daun 

(evergreen).  

(3) Bertajuk memayung, masif. 

b) Jenis Vegetasi Yang Akan Dikembangkan : perdu teh-

tehan, damar, akasia, lamtoro gung, beringin, mimbo, 

angsana, flamboyan 

2) Untuk Fungsi Peneduh : 

a) Persyaratan Vegetasi Yang Akan Dikembangkan 

(1) Pohon memiliki daun banyak/rimbun 

(2) Bertajuk memayung, massif 

b) Jenis Vegetasi Yang Akan Dikembangkan : beringin, 

ketapang, angsana, sawo ijo, waru, trembesi, talok/kersen. 

3) Untuk Fungsi Reduksi Polutan Gas : 

a) Persyaratan Vegetasi Yang Akan Dikembangkan 
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(1) Pohon berdaun rimbun, memiliki stomata banyak dan 

laju respirasi tinggi, evergreen. 

(2) Relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas 

b) Jenis Vegetasi Yang Akan Dikembangkan : angsana, 

beringin kesambi, trembesi, salam, mahoni, asam keranji, 

filisium, asam situbondo, . 

4) Untuk Fungsi Reduksi Polutan Padatan (Debu, Debu Semen, 

Partikel Timbal): 

a) Persyaratan Vegetasi Yang Akan Dikembangkan 

(1) Pohon memiliki daun banyak/rimbun atau daun 

tanaman berbulu (bertrikomata)/permukaan kasar 

dengan kerapatan tinggi 

(2) Pohon memiliki kulit batang kasar 

(3) Tahan terhadap pencemar berbentuk padat (toleran 

terhadap penutupan daun oleh partikel padat) 

b) Jenis Vegetasi Yang Akan Dikembangkan : damar, mahoni, 

asam landi, johar, tanjung, angsana, bungur, cemara, 

flamboyan, glodogan, akasia.  

5) Untuk Fungsi Reduksi Kebisingan/Suara : 

a) Persyaratan Vegetasi Yang Akan Dikembangkan 
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(1) Pohon memiliki daun banyak, masif, lebar dan 

tebal, evergreen. 

(2) Tajuk rapat, banyak cabang/ranting, 

(3) Cabang/ranting pohon mudah bergerak/bergetar 

b) Jenis Vegetasi Yang Akan Dikembangkan : salam, tanjung, 

mahoni, glodogan pecut, filisium, cemara bundel, bambu 

mini. 

6) Untuk Fungsi Reduksi/Penyerap Dan Penapis  Bau : 

a) Persyaratan Vegetasi Yang Akan Dikembangkan 

(1) Pohon mengeluarkan aroma harum atau dapat 

mengeliminasi bau. 

(2) Penanaman padat, dapat menahan gerakan angin 

dan ditanam dekat sumber/potensi bau. 

b) Jenis Vegetasi Yang Akan Dikembangkan : tanjung, 

kemuning, cempaka putih, kenanga.  

7) Untuk Fungsi Wind Breaker : 

a) Persyaratan Vegetasi Yang Akan Dikembangkan 

(1) Perakaran pohon dalam, kuat.  

(2) Cabang pohon kuat, tidak rapuh dan lunak, elastis 

dan tidak mudah rontok. 
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(3) Penanaman berbentuk koridor/linier, memotong 

arah angin 

b) Jenis Vegetasi Yang Akan Dikembangkan : palem pohon, 

cemara, glodogan. 

8) Untuk Fungsi Habitat Satwa Liar (Burung) : 

a) Persyaratan Vegetasi Yang Akan Dikembangkan 

(1) Pohon berdaun rimbun/rindang; banyak 

cabang/ranting 

(2) Pohon menghasilkan pakan untuk burung (biji-

bijian, buah, madu) 

b) Jenis Vegetasi Yang Akan Dikembangkan : talok/kersen, 

beringin, kapundung, sawo kecik, asam jawa, duwet, jambu 

air. 

9) Untuk Fungsi Mengatasi Genangan : 

a) Persyaratan Vegetasi Yang Akan Dikembangkan 

(1) Pohon mempunyai daun banyak dan kemampuan 

evapotranspirasi tinggi  

(2) Relatif tahan genangan air dan mampu tumbuh pada 

lingkungan air tercemar. 

(3) Mampu menampung/mengikat air (berfungsi 

hidroorologis) 
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b) Jenis Vegetasi Yang Akan Dikembangkan : nangka, sengon, 

mahoni, jati emas, trembesi, lamtoro, gayam. 

10) Untuk Fungsi Produksi Terbatas Atau Manfaat Ekonomi : 

a) Persyaratan Vegetasi Yang Akan Dikembangkan 

(1) Pohon atau bagian-bagiannya memiliki nilai 

ekonomis yang relatif tinggi. 

(2) Penanaman berbentuk non-linier (zonal) dan koridor 

(linier). 

b) Jenis Vegetasi Yang Akan Dikembangkan : jambu citra, 

jambu dersono, klengkeng pingpong, klengkeng suko, leci, 

mangga, nangka mini, alpukat muria, durian, rambutan, 

belimbing demak, sawo manila, sawo ijo, kedondong, 

cengkeh, asam situbondo, mahoni, randu, cempaka, 

kenanga, cendana, jati, lamtoro, gamal, kenari. 

11) Untuk Fungsi Kualitas Estetika Alami Dan Lingkungan : 

a) Persyaratan Vegetasi Yang Akan Dikembangkan 

(1) Pohon mempunyai daun dan bunga yang beraneka 

warna. 

(2) Pohon mempunyai waktu berbunga atau waktu 

indah pada musim tertentu. 
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(3) Pohon mempunyai bentuk batang dan tajuk yang 

indah  

b) Jenis Vegetasi Yang Akan Dikembangkan : bambu kuning, 

kelapa gading, glodogan pecut, palem pohon, flamboyan, 

johar, filisium, bungur, cemara bundel, cempaka putih, 

beringin, sawo kecik, kesambi, sapu tangan, nam-nam, 

kepel. 

12) Untuk Fungsi Identitas Kota : 

a) Persyaratan Vegetasi Yang Akan Dikembangkan 

(1) Pohon memiliki keunikan/nilai eksklusif yang 

terkait dengan kesejarahan dan budaya kota. 

(2) Pohon endemik/lokal dan mengindikasikan wilayah 

kota 

b) Jenis Vegetasi Yang Akan Dikembangkan : randu, beringin, 

asam jawa, asam situbondo, johar, cempaka putih, tanjung, 

jambu citra, kantil, kemuning, gayam, kenari. 

13) Untuk Fungsi Penahan Erosi (Untuk Daerah Berlereng Tajam, 

Sempadan Sungai) : 

a) Persyaratan Vegetasi Yang Akan Dikembangkan 

(1) Pohon berakar menyebar/menyerabut. 
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(2) Struktur perakaran dapat memperbaiki konsistensi 

tanah. 

(3) Pohon mampu tumbuh pada lingkungan tanah relatif 

tidak subur, air tercemar. 

(4) Penanaman zig-zag dan terrasering  

b) Jenis Vegetasi Yang Akan Dikembangkan : lamtoro, 

talok/kersen, bambu, jambu citra, jambu mete 

14) Untuk Fungsi Rekreasi : 

a) Persyaratan Vegetasi Yang Akan Dikembangkan 

(1) Pohon tidak bergetah dan berduri, tidak 

mengeluarkan zat beracun. 

(2) Tidak mudah patah dan tumbang. 

(3) Memiliki keragaman bunga dan keindahan bentuk 

serta daun. 

(4) Tajuk memayung dan tidak terlalu rindang. 

b) Jenis Vegetasi Yang Akan Dikembangkan : flamboyan, 

johar, tanjung, cempaka putih, cemara bundel, sapu tangan.  
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Pembangunan yang memasukkan unsur lingkungan sebagai salah 

satu dasar pertimbangan dalam pembangunan sumber daya alam dan 

lingkungan hidup sebagai suatu strategi Pembangunan Berkelanjutan 

yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan pembangunan 

dengan tetap menjaga kualitas sumber daya alam dan untuk 

mendayagunakan seluruh potensi sumber daya alam yang ada untuk 

mencukupi kebutuhan pembangunan dan aktifitas kehidupan ekonomi 

masyarakat sebatas kemampuan dan daya tampungnya dalam 

kerangka pembangunan yang berwawasan lingkungan.  

Dampak perubahan penggunaan fungsi lahan dan eksploitasi 

terhadap sumber daya alam, kemajuan sosial ekonomi dan tekanan 

penduduk yang menuntut penanganan kawasan kota secara 

menyeluruh dan terpadu agar dapat terjadi keselarasan antara 

lingkungan dengan dinamika penduduk serta terjadinya 

ketidakseimbangan antara tekanan penduduk dan sumber daya alam 

yang menimbulkan masalah lingkungan yang terjadi di Kota 

Semarang menjadi salah satu kendala dalam mengimplementasikan 

Program Pembangunan Berkelanjutan yang telah dicanangkan 

Pemerintah Kota setempat. Beberapa permasalahan yang terjadi 

sebagai akibat makin berkurangnya Ruang Hijau sebagai 

penyeimbang ekosistem kota, diantaranya adalah sebagai berikut : 
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a. Terjadi perubahan iklim berupa kenaikan suhu, yang membuat kota 

menjadi tidak nyaman untuk ditinggali, dibandingkan kondisi 

beberapa tahun sebelumnya. 

b. Keringnya sumber-sumber air pada saat musim kemarau. 

c. Meningkatnya zat-zat polutan dalam udara, sebagai indikasi 

kerusakan lingkungan yang serius, yang jika tidak segera diatasi 

akan mengganggu kesehatan, kenyamanan, mengurangi 

produktifitas kerja serta meningkatnya biaya operasional 

pembangunan. 

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian dari penataan ruang 

kota perlu direncanakan secara menyeluruh dan diperkuat dengan 

peraturan yang tegas untuk memperjelas status hukumnya, dengan 

demikian pengembangan dan pengelolannya lebih terarah serta dapat 

menghindari perubahan fungsi Ruang Hijau menjadi fungsi lainnya. 

Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

(Kepmendagri) Nomor 1 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Perkotaan, yang kemudian 

ditindaklanjuti dengan menginstruksikan kepada Kepala Daerah dari 

tingkat Propinsi hingga Kabupaten/Kota untuk merencanakan, 

melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan penataan Ruang 

Hijau serta melaksanakan pengelolaan dan pengendalian untuk 

meningkatkan peran dan fungsi Ruang Hijau. Untuk itu, agar 

kebijakan tersebut dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka 
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diperlukan penyerahan kewenangan yang jelas kepada dinas/ lembaga 

pemerintah sebagai leading sector pengembangan dan pengelolaan 

Ruang Hijau. 

 

Gambar 4.21 

Foto Fungsi Kriteria Vegetasi di Jalan Supriyadi 

Sumber : Data Skunder 

 

Gambar 4.21 diatas menunjukkan fungsi dari pohon 

kesambi sebagai reduksi polutan gas karena pohon yang berdaun 

rimbun yang dapat menahan pencemar polutan gas di Jalan 

Supriyadi daerah kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota  

Semarang. jalan tersebut adalah penghubung utama antara 

Kelurahan Palebon, Kelurahan Kalicari dan Kelurahan Tlogosari 

Kulon dimana di daerah tersebut adalah titik jantung perdagangan 

di wilayah Kecamatan Pedurungan. 

Jalan yang sering dilalui oleh kendaraan bermotor 

menyebabkan gas polutan yang dihasilkan oleh asap kendaraan 

bermotor menyebabkan kualitas oksigen yang terdapat di wilayah 

Kecamatan Pedurungan menjadi tidak baik. Maka dari itu 
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pemerintah secara berkala melakukan perawatan terhadap kriteria 

vegetasi. Menurut Darman warga yang tinggal di Jl. Panda Utara 

No. 23 kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan 

menyammpaikan bahwa sangat pentingnya wilayah RTH untuk 

dirawat dan dilestarikan. 

“Saya tinggal di sini sudah 10 tahun, dahulu 

wilayah di sekitar sini tidak hijau seperti ini 

dulu ada pohon-pohon yang tumbuh, tetapi 

tidak rapi dan sangat gersang sekali. Sejak 

adanya penghijauan kembali wilayah di 

kecamatan Pedurungan sangat asri ” 

 

Pernyataan dari bapak Darman didukung pula oleh 

pernyataan Surtini warga gemah yang bekerja membuka toko 

kelontong di wilayah kelurahan Tlogosari Kulon yaitu di wilayah 

Perum Perumnas Tlogosari. 

“Saya berjualan disini baru dua tahun 

terakhir ini. Saya merasa cukup nyaman 

dengan adanya penghijauan kembali. Untuk 

itu saya berharap banyak kepada 

pemerintah khususnya Kecamatan 

Pedurungan untuk selalu mengingatkan 

terus merawat dan melestarikan pohon-

pohon yang ada.” 

   

Masyarakat sekitar belum sadar akan adanya 

Peraturan Daerah Kota Semarang No 7 Tahun 2010 

tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Mereka masih 

menganggap penataan Ruang Terbuka Hijau sama 
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halnya dengan penghijauan. Dan memiliki sebuah 

harapan agar lahan Ruang Terbuka Hijau dapat 

terawat dan terlestarikan dengan baik.  

4.4.2  Pemanfaatan RTH Kawasan Permukiman dan Fasilitas Umum 

Kawasan permukiman adalah kawasan di luar kawasan lindung 

yang diperlukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan 

hunian yang berada di daerah perkotaan atau perdesaan. Tujuan 

pengelolaan kawasan ini adalah untuk menyediakan tempat 

permukiman yang sehat dan aman dari bencana alam serta 

memberikan lingkungan yang sesuai untuk pengembangan 

masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. 

Kriteria umum kawasan permukiman adalah kawasan yang 

secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari 

bahaya bencana alam, sehat, dan mempunyai akses untuk kesempatan 

berusaha. Secara keruangan, kawasan permukiman ini terdiri dari 

permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan.   

Masyarakat berpendapat bahwa dimana laju jumlah penduduk di 

kecamatan pedurungan semakin tahun semakin bertambah permintaan 

akan hunian tempat tinggal semakin melonjak tajam disertai pula 

dimana lahan untuk hunian tempat tinggal semakin habis, dan tidak 

ada lahan ruang terbuka hijau sebagai lahan rekreasi dan fasilitas 

umum dimana telah terkikis dimakan usia dan dialih fungsikan 

menjadi hunian tempat tinggal. 
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 Sadarnya masyarakat akan hal tersebut masyarakat mulai sadar 

akan hadirnya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 

tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau yang secara tidak langsung 

sebagai penahan laju pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. 

Masyarakat berharap dengan berjalannya waktu peraturan daerah 

tersebut dapat berjalan secara optimal dan efektif. Dengan adanya 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 tahun 2010 tentang 

Penataan Ruang Terbuka Hijau masyarakat mulai menyadari bahwa 

fungsi dan manfaat dari peraturan tersebut dapat membantu mereka 

dalam meningkatkan kualitas kesehatan, mengurangi resiko bencana, 

dan menambah kesan estetika lingkungan yang memadahi dan 

menarik. 

4.4.2.1 Jenis Kawasan Permukiman. 

1) Kawasan Permukiman Perdesaan 

Kawasan permukiman perdesaan pada dasarnya adalah 

tempat tinggal yang tidak dapat dipisahkan (atau letaknya tidak 

boleh terlalu jauh) dengan tempat usaha. Oleh karenanya, 

pengembangan permukiman atau rumah tempat tinggal di desa 

yang bersangkutan, diperkenankan di daerah yang berdekatan 

dengan desa yang bersangkutan, dengan jarak maksimum dari 

pusat desa 250 meter. Kawasan permukiman yang saat ini belum 

terbangun, diutamakan peruntukannya bagi perluasan permukiman 

penduduk yang tinggal di perkampungan terdekat. 
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2) Kawasan Permukiman Perkotaan 

Kawasan permukiman perkotaan dapat terdiri atas bangunan 

rumah tempat tinggal, baik berskala besar, sedang, kecil; bangunan 

rumah campuran tempat tinggal/usaha, dan tempat usaha. 

Pengembangan permukiman pada tempat-tempat yang 

menjadi pusat pelayanan penduduk sekitarnya, seperti ibukota 

kecamatan, ibukota kabupaten, agar dialokasikan di sekeliling kota 

yang bersangkutan atau merupakan perluasan areal permukiman 

yang telah ada. Untuk pengembangan kawasan permukiman 

perkotaan ini, hendaknya diperhatikan beberapa hal sebagai 

berikut: 

a) Sejauh mungkin tidak menggunakan tanah sawah beririgasi 

teknis. 

b)  Sejauh mungkin tidak menggunakan tanah sawah beririgasi 

setengah teknis, tetapi intensitas penggunaannya lebih dari 

satu kali dalam satu tahun. 

c)  Pengembangan permukiman pada sawah non-irigasi teknis 

atau kawasa pertanian lahan kering diperkenankan sejauh 

mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai peralihan fungsi 

peruntukan kawasan. 
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Kecamatan Pedurungan merupakan daerah permukiman 

perkotaan dimana terdiri atas bangunan rumah tempat tinggal baik 

berskala besar, sedang, maupun kecil, terdapat bangunan rumah 

campuran tempat tinggal/ usaha, dan tempat usaha. Dengan dilihatnya 

terdapat ruko (rumah toko)/ rukan (rumah kantor) di kawasan 

sepanjang Jalan Majapahit, Jalan Singa, Jalan Soekarno Hatta. Dan 

terdapatnya bangunan tempat tinggal baik berskala besar atau sering 

disebutnya perumahan. Di kawasan kecamatan pedurungan terdapat 

beberapa kawasan perumahan yaitu perumnas tlogosari, perumahan 

graha mukti terletak di kawasan Kelurahan Tlogosari Kulon, 

Muktiharo Residential di kawasan Kelurahan Muktiharjo kidul, Perum 

Dolog Pasadena, Graha Suhada, Perumahan Wolter Mangunsidi baru 

yang terletak di kawasan Kelurahan Tlogosari Wetan, Griya Raharja 

dan Perumahan Singatara terletak di kawasan Kelurahan Kalicari, 

Perumahan Pondok Indah Palebon terletak di kawasan Kelurahan 

Palebon, Perumahan Permata Woltermongunsidi Peremai yang 

terletak di Kawasan Kelurahan Pedurungan tengah, Perumahan BPD 

yang terletak di kawasan kelurahan Tlogomulyo, Griya Gemah 

Kumala terletak di Kelurahan Gemah, Perumahan Pedurungan Kidul 

dan Perumahan Pelamongan Hijau terletak di kawasan Kelurahan 

Pedurungan Kidul, Grand Amarta, Grand Indrapasta yang terletak di 

kawasan Kelurahan Pedurungan Lor, Penggaron Slaughter House 

yang terletak di kawasan Kelurahan Penggaron Kidul, Perumahan 
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Pelamongan Indah dan Perumahan Pelamongansari yang terletak di 

Kawasan Kelurahan Pelamongansari. 

 

4.4.2.2 Kriteria Pemanfaatan RTH Kawasan Permukiman dan 

Fasilitas Umum  

Wilayah perumahan yang mendominasi daerah kecamatan 

Pedurungan menjadikan pemanfaatan RTH kawasan pusat 

permukiman sebagai fasilitas umum terpenuhi secara maksimal. RTH 

taman RT, RTH taman RW, dan RTH taman Kelurahan tertata secara 

rapi, karena para pengembang perumahan telah memenuhi ijin IMB 

sebagai syarat untuk mendirikan sebuah bangunan. 

Masyarakat mulai peduli dengan lingkungan mereka untuk 

memulai dari awal memperbaiki, menambah, dan merawat lahan 

penghijauan di kawasan tempat tinggal. Penulis telah mendapatkan 

data dengan melakukan tehnik dokumentasi salah satunya mengambil 

foto secara acak di lapangan untuk mengetahui bagaimana sistem 

bekerjanya hukum lingkungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di 

kawasan Kecamatan Pedurungan. 

Pemanfaatan RTH taman pada pusat lingkungan permukiman 

sebagai berikut : 
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a) RTH taman Rukun Tetangga / RT  

Pemanfaatan RTH taman RT, ditetapkan sebagai berikut : 

(1) Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 

satu RT, dengan luas minimal 150 m2, 

(2) Tempat interaksi sosial , 

(3) Tempat bermain, 

(4) Penanaman tanaman sesuai keperluan, minimal 5 pohon 

pelindung jenis pohon kecil atau sedang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22  

Sketsa RTH Taman RT 

 

 

 

 

 

Sumber : Laporan Akhir Penyusunan Perda RTH (BAPEDDA 2010) 
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Gambar 4.23 

Foto RTH Taman RT di Kelurahan Pedurungan Kidul 

Sumber : Dokumentasi Skunder 

 

Gambar 4.23 adalah foto taman RT di Kelurahan Pedurungan 

Kidul dimana pemanfaatan taman RT dimanfaatkan secara maksimal 

menjadi taman rekreasi. Hal ini disampaikan oleh ibu Mardadi warga 

Pedurungan Kidul bahwa lahan RTH RT di wilayah Pedurungan 

Kidul digunakan sebagai taman bermain dan berekreasi anak-anak. 

“Saya sangat senang mas, didekat rumah ada 

arena bermain buat anak-anak saya. Dan saya 

juga mendukung program pemerintah untuk 

melaksanakan penataan Ruang Terbuka Hijau. 

Dan masa depan anak saya yang masih 

berumur 3 tahun akan dapat menikmati 

fasilitas umum berupa taman saat sudah 

dewasa nanti.”  

 

Pemerintah Kecamatan Pedurungan diharapkan 

merealisasikan penataan Ruang Terbuka Hijau agar tepat 

sasaran. 
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Gambar 4.24  

Foto RTH Taman RT di Kelurahan Tlogosari Kulon 

Sumber : Dokumentasi Skunder 

 

 

 
 

Gambar 4.25 

Foto RTH Taman RT di Kelurahan Tlogosari Kulon 

Sumber : Dokumentasi Skunder 

 

Gambar 4.24 dan gambar 4.25  membuktikan bahwa kriteria dari 

RTH taman RT yang terletak di Kelurahan Tlogosari Kulon telah 

terpenuhi dengan luas 156 m2 dimanfaatkan dengan dibuatnya taman 
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untuk interaksi sosial dan tempat bermain. Dan terdapat lebih dari 

lima (5) pohon pelindung jenis pohon kecil maupun sedang. 

 

b) RTH taman Rukun Warga / RW 

Pemanfaatan RTH taman RW, ditetapkan sebagai berikut : 

(1) Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 

satu RW, dengan luas minimal 750 m2, 

(2) Tempat kegiatan remaja, 

(3) Tempat olah raga, 

(4) Penanaman tanaman sesuai keperluan, minimal 10 pohon 

pelindung jenis pohon kecil atau sedang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26 

Sletsa RTH Taman RW 

 Sumber : Laporan Akhir Penyusunan Perda RTH (BAPEDDA 2010) 
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Gambar 4.27 

Foto RTH Taman RW di Kawasan Kelurahan Palebon 

Sumber : Data Skunder 

 

 

 
Gambar 4.28 

Foto RTH Taman RW di Kawasan Kelurahan Tlogosari Kulon 

Sumber : Data Skunder 

 

Gambar 4.27 dan gambar 4.28 diatas adalah RTH taman RW 

yang difungsikan sebagai tempat untuk berkumpul atau balai, tempat 

untuk berolahraga. Taman RW dibangun dengan luas lahan 750m2. 
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Dan adanya fungsi pohon glodokan sebagai peredam kebisingan 

suara. 

 

Gambar 4.29 

Foto RTH Taman RW di Kawasan Kelurahan Tlogomulyo 

Sumber : Data Skunder 

Gambar 4.29 membuktikan bahwa warga kampung di daerah 

kelurahan Tlogomulyo tidak dirawat dengan semestinya. Terlihat dari 

tinggi rumput yang tidak terawat sebagaimana mestinya serta fungsi 

sebagai sarana untuk berolahraga tidak berfungsi secara optimal. 

 

c) RTH taman Kelurahan  

Pemanfaatan RTH taman Kelurahan, ditetapkan sebagai  

berikut: 

(1) Taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 

satu Kelurahan, dengan luas minimal 5.000 m2 atau seluas 

Lapangan Sepak Bola, 
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(2) Tempat aktivitas sosial,  

(3) Tempat rekreasi, 

(4) Tempat olah raga, 

(5) Penanaman tanaman sesuai keperluan, dominasi tanaman 

tahunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30 

Sketsa RTH Taman Kelurahan 

 

 

 

Sumber : Laporan Akhir Penyusunan Perda RTH (BAPEDDA 2010) 
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Gambar 4.31 

Foto RTH Taman Kelurahan di Kelurahan Kalicari 

Sumber : Data Skunder 

 

 

Walaupun terlihat tidak terlalu terawat gambar 4.31 

menunjukkan bahwa fungsi dari RTH taman kelurahan masih 

berfungsi secara optimal sebagai tempat olahraga yang luasnya 5000 

m2 atau seluas lapangan sepak bola. 

Untuk mempermudah pengaturan pemanfaatan RTH Kawasan 

Permukiman yang bersifat  Privat, maka RTH pekarangan terbagi 

menjadi RTH pada pekarangan rumah besar, RTH pada pekarangan 

rumah sedang dan RTH pada pekarangan rumah kecil. 

a) Pekarangan Rumah Besar 

(1) Pemanfaatan RTH pada Pekarangan Rumah Besar 

adalah RTH pada pekarangan rumah dengan luasan 

lantai di atas 500 m2.  



135 

 

  

 

135 

(2) RTH minimum yang disarankan adalah luasan lahan 

kavling dikurangi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

sesuai peraturan daerah setempat 

(3) Jumlah pohon pelindung yang harus disediakan 

adalah 3 pohon pelindung dan perdu, dengan 

komposisi penutup tanah atau rumput. (Pedoman 

Pembangunan RTH Kawasan Perkotaan, DPU 2007) 

b) Pekarangan Rumah Sedang 

(1) Pemanfaatan RTH pada Pekarangan Rumah Sedang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (6) 

adalah RTH pada pekarangan rumah dengan luasan 

lantai antara 120 m2 sampai dengan 500 m2  

(2) RTH minimum yang disarankan adalah luasan lahan 

kavling dikurangi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

sesuai peraturan daerah setempat 

(3) Jumlah pohon pelindung yang harus disediakan 

adalah 2 pohon pelindung dan perdu, dengan 

komposisi penutup tanah atau rumput. (Pedoman 

Pembangunan RTH Kawasan Perkotaan, DPU 2007) 

c) Pekarangan Rumah Kecil 

(1) Pemanfaatan RTH pada Pekarangan Rumah Sedang 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (6) 
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adalah RTH pada pekarangan rumah dengan luasan 

lantai di bawah 120 m2  

(2) RTH minimum yang disarankan adalah luasan lahan 

kavling dikurangi Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

sesuai peraturan daerah setempat  

(3) Jumlah pohon pelindung yang harus disediakan 

adalah 1 pohon pelindung dan perdu, dengan 

komposisi penutup tanah atau rumput. (Pedoman 

Pembangunan RTH Kawasan Perkotaan, DPU 2007). 

 

 

Gambar 4.32 

Foto Pekarangan Rumah Kecil di Kelurahan Tlogosari Kulon 

Sumber : Data Skunder 
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Gambar 4.32 diatas adalah foto pekarangan rumah milik Bapak 

Suwartono yang tinggal di Jl. Sidodrajat Timur keadaan pekarangan 

rumah yang kurang akan Ruang Terbuka Hijau menyebabkan kondisi 

rumah terlihat gersang dan panas. Hal ini disebabkan karena pemilik 

rumah tidak memperhatikan keadaan penghijauan untuk tempat 

tinggalnya. Bapak Suwartono yang bekerja di Perusahaan Air Minum 

Daerah sebagai sopir yang selalu pergi dinas keluar kota 

menyebabkan pemilik rumah kurang memprhatikan  kualitas Ruang 

Terbuka Hijau di Rumahnya. 

 

Gambar 4.33 

Foto Pekarangan Rumah Kecil di Kelurahan Pedurungan Kidul 

Sumber : Data Skunder 
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Gambar 4.33 adalah foto pekarangan rumah kecil milik ibu 

Endah yang bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang. Hal ini membuktikan 

bahwa ada kemauan untuk merawat dan melestarikan lahan Ruang 

Terbuka Hijau di rumahnya yang beralamat di Jl. Sapta Prastya Barat 

No 119 terlihat rapi dan asri. Seperti pernyataan ibu endah : 

”Saya tahu tentang adanya Peraturan Daerah 

Kota Semarang  No 7 Tahun 2010 Tentang 

Penataan Ruang Terbuka Hijau. Saya berusaha 

merealisasikan dan melaksanakan Peraturan 

Daerah Kota Semarang mulai dari kemauan 

diri semdiri. Apabila tidak ada kemauan dari 

diri sendiri maka untuk melestarikan dan 

merawat pohon dan tumbuhan yang ada 

sangatlah sulit.”  

 

Dari pernyataan bapak Suwartono dan ibu Endah yang 

mengetahui dan tidak mengetahui adanya Perda Kota Semarang 

Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau  membedakan antara lahan 

dari Ruang Terbuka Hijau pekarangan kecil dimana pekarangan 

rumah bapak Suwartono tampak tidak adanya pohon atau tumbuhan. 

Sedangkan pekarangan rumah milik ibu Endah tampak adanya 

tumbuhan sebagai fungsi keindahan dan kenyamanan.
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1  Simpulan 

 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Implementasi Perda Kota Semarang No 7 Tahun 2010 Tentang Penataan 

RTH pada dasarnya telah dijalankan dengan menganut dalam pengertian 

kebijakan itu sendiri yang merujuk dalam tiga (3) hal yaitu sudut 

pandang, rangkaian tindakan, dan aturan itu sendiri. Hal ini sudah 

terlaksana dengan adanya realisasi, sosialisasi, dan laporan yang masuk 

dari SKPD terkait untuk melaksanakan Perda Kota Semarang No. 7 

Tahun 2010. Dalam pengimplementasian Perda Kota Semarang No. 7 

tahun 2010 tentang Penataan RTH Kota Semarang masih memenuhi 

standar prosentase jumlah ruang terbuka hijau yaitu 38,46 %, sedangkan 

wilayah Kecamatan Pedurungan tidak memenuhi standar luas RTH yaitu 

hanya 24,18 % dengan tidak terpenuhinya lahan RTH di Kecamatan 

Pedurungan yang hanya 24,18% Pemerintah Kecamatan Pedurungan 

berusaha mempertahankan wilayah RTH yang ada. 

2. Faktor mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang 

No.7 Tahun 2010 dari intern (pemerintah) Peranan dari SKPD dan Dinas 

terkait membuktikan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi sebuah kebijakan publik dari Peraturan Derah No. 7 Tahun 
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2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau telah berjalan secara 

efektif yaitu saling berhubungan langsung dan menjadi aktor utama 

dalam sebuah keberhasilan implementasi peraturan perUndang-

Undangan. Dilihat dari sebuah komunikasi yang tepat, sumber daya yang 

memadahi, sikap pelaksana yang relevan, dan sistem birokrasi yang jelas 

membuktikan implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 

Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah 

Kecamatan Pedurungan berjalan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan 

implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 

Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di wilayah Kecamatan 

Pedurungan masyarakat berperan aktif dalam melakukan sebuah upaya 

dalam melakukan perawatan lahan RTH di lingkungan sekitar melihat 

dalam sebuah perkembangan jaman lahan RTH akan kian terkikis, dan 

nantinya tidak akan ada lahan RTH yang tersisa. Selain itu dalam 

pelaksanaan secara langsung melestarikan dan merawat taman RT, RW, 

dan kelurahan masyarakat dapat memanfaatkan lahan RTH sebagai 

sarana rekreasi, tempat bersosialisasi dan tempat untuk melakukan 

aktifitas berolahraga, dengan adanya manfaat lain dari RTH selain 

manfaat ekologis, yaitu manfaat untuk dapat bersosialisasi, masyarakat 

akan sadar dengan sendirinya untuk merawat lahan RTH yang ada. 

3. Kriteria Vegetasi di daerah Kecamatan Pedurungan secara garis besar 

telah memenuhi dari fungsi kenyamanan, fungsi peneduh, fungsi reduksi 

polutan, fungsi reduksi kebisingan, fungsi penyerap air, fungsi penahan 
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angin, fungsi mengatasi genangan, fungsi identitas kota, fungsi penahan 

erosi, dan fungsi rekreasi dilihat dari tertatanya pohon-pohon tahunan 

sepanjang jalan utama di daerah Kecamatan Pedurungan. Untuk 

pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau kawasan Permukiman dan Fasilitas 

umum terlihat masyarakat belum memahami dan menyadari adanya 

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 7 tahun 2010 Tentang Penataan 

Ruang Terbuka Hijau terlihat dimana rumah  dengan mulai menanam 

tumbuhan dan tanaman sebagai fungsi keindahan  dan kesegaran. 

5.2  Saran 

1. Pemerintah khususnya Bagian Hukum Setda Kota Semarang harus 

mengawasi betul seluruh proses pengimplementasian sebuah peraturan 

atau kebijakan agar peraturan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal. 

Peran masyarakat secara langsung untuk selalu menjaga lingkungannya 

dengan cara merawat lahan RTH di wilayahnya masing – masing. 

Terutama dalam hal pensosialisasian agar tercapai secara maksimal dan 

tepat sasaran. 

2. Pemerintah Kota Semarang Khususnya Bappeda harus berkomitmen agar 

mendukung pembangunan yang memenuhi syarat RTH di Kota 

Semarang dengan cara membuka lahan RTH kembali terutama di 

kawasan Kecamatan Pedurungan agar prosentase RTH terpenuhi sebesar 

25% dari luas wilayah Kecamatan Pedurungan. 
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3. Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang dalam hal ini harus 

memperketat dalam kepengurusan perijinan KRK, IMB, dan HO agar 

dapat menyeleksi setiap pembangunan gedung, dan tempat tinggal yang 

akan didirikan. 

4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan harus mengagendakan setiap beberapa 

kali dalam sebulan untuk melakukan perawatan kriteria vegetasi yang ada 

di Kota Semarang khususnya di Kecamatan pedurungan. Dengan 

bekerjasama oleh lembaga masyarakat yang ada di Kota Semarang 

5. Kecamatan Pedurungan bekerjasama dengan setiap kelurahan yang ada 

memberikan koordinasi dan membentuk tim kerja dalam merawat lahan 

RTH mengingat lahan RTH yang ada di Kecamatan Pedurungan masih 

dalam tahap tidak memenuhi (24,18 %), agar lahan RTH tidak semakin 

terkikis. 

6. Untuk masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan Kecamatan 

Pedurungan maupun bekerja di kawasan Kecamatan Pedurungan untuk 

saling membantu dalam kepeduliannya dengan lingkungan melalui cara 

merawat dan melakukan penghijauan kembali di kawasan Kecamatan 

Pedurungan.    
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LEMBAR INSTRUMENT PENELITIAN 

 

JUDUL : 

“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang 

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap Kriteria Vegetasi dan 

pemanfaatan ruang terbuka Hijau kawasan  Pemukiman, dan Fasilitas 

Umum di Wilayah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang” 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

I. IMPLEMENTASI 

Dalam pelaksanaan implementasi dari  Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 

2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ada beberapa informan 

yang diajukan oleh penulis untuk menyelesaikan tugas SKRIPSI dengan 

judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang 

Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terhadap Kriteria Vegetasi dan 

pemanfaatan ruang terbuka Hijau kawasan  Pemukiman, dan Fasilitas 

Umum di Wilayah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang” diantara 

lain informan tersebut adalah : 

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang 

2. Bagian Hukum Pemkot Semarang 

3. Kecamatan Pedurungan 
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4. Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang 

5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang 

6. Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang 

 

INFORMAN : 

 

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

A. Pelaksanaan 

1.  Unsur apa saja yang mempengaruhi dikeluarkannya Peraturan 

Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) dalam pengelolaan kawasan  pemukiman dan fasilitas 

umum di Kota Semarang ? 

2. Bagaimana pelaksanannya perda Peraturan Daerah Nomor 7 

tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam 

pengelolaan kawasan  pemukiman dan fasilitas umum di Kota 

Semarang? 

3. Bagaimanakah  keterkaitan  antara  persoalan  utama yang 

dihadapi masyarakat kota semarang, khususnya Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) dalam pengelolaan kawasan  pemukiman dan 

fasilitas umum perumusan kebijakan peraturan daerah tersebut ? 

4. Apakah ada perUndang – Undangan atau kebijakan pemerintah 

yang lain untuk mendasari pelaksanaan perda tersebut? 

5. Apa perUndang – Undangan atau kebijakan pemerintah tersebut? 
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B. Hambatan 

1.  Kesulitan apa yang anda temui dalam pelaksanannya perda 

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) dalam pengelolaan kawasan  pemukiman dan 

fasilitas umum di Kota Semarang ? 

2. Bagaimana solusi apabila ada penolakan terhadap Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) dalam pengelolaan kawasan  pemukiman dan 

fasilitas umum perumusan kebijakan peraturan walikota tersebut? 

3. Apakah ada faktor – faktor yang menghambat dalam pelaksanaan 

perda tersebut? 

4. Apa sajakah faktor – faktor yang menghambat dalam 

pelaksanaan perda tersebut? 

2. Bagian Hukum Pemerintah Kota Semarang 

A. Pelaksanaan 

1. Apakah ada sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau? 

2. Siapa saja yang menghadiri sosialisasi tersebut? 

3. Bagaimana tanggapan mereka dengan sosialisasi tersebut? 

4. Apakah ada laporan tentang hasil sosialisasi tersebut? 

B. Hambatan 

1. Apakah ada hambatan pada saat sosialisasi tersebut? 
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2. Apa sajakah faktor yang menghambat? 

3. Bagaimana solusi menghadapi hambatan tersebut? 

  

3. Kecamatan Pedurungan 

A.  Pelaksanaan 

1. Bagaimana pelaksanannya perda Peraturan Daerah Nomor 7 

tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam 

pengelolaan kawasan  pemukiman dan fasilitas umum di Kota 

Semarang? 

2. Apakah di setiap kelurahan di wilayah kecamatan pedurungan ini 

sudah mengetahui dengan dilaksanakannya perda tersebut? 

3. Apakah ada program dari kecamatan untuk mendukung dari 

diterbitkannya perda tersebut? 

4. Seperti apa kebijakan dari kecamatan sendiri untuk melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan perda tersebut pada setiap 

kelurahan? 

5. Seperti apa kebijakan tersebut? 

6. Dimana letak kelurahan tempat RTH yang kurang diperhatikan? 

7. Dimana letak kelurahan tempat RTH yang benar – benar 

diperhatikan /atau dirawat kelestariannya? 

8. Bagaimana tanggapan anda tentang diterbitkannya perda tersebut 

untuk  kawasan kecamatan pedurungan itu sendiri? 
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B. Hambatan 

1. Apakah ada hambatan dalam melaksanakan perda tersebut di 

setiap kelurahan? 

2. Apa saja hambatan itu? 

3. Dengan adanya hambatan tersebut apakah ada solusinya? 

4. Bagaimana solusinya? 

5. Mengapa memilih solusi tersebut? 

6. Bagaimana proses memecahkan sebuah hambatan tersebut 

dengan menggunakan solusi seperti itu? 

 

4. Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Semarang 

A. Pelaksanaan 

1. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut bagaimana tindakan 

dinas tata kota dan perumahan untuk menyeimbangkan antara 

Ruang Terbuka Hijau dengan pengembang perumahan di daerah 

sekitar kecamatan pedurungan? 

2. Apakah kriteria vegetasi yang ditanam didaerah kecamatan 

pedurungan sudah sesuai dengan peraturan daerah kota semarang 

nomor 7 tahun 2010 tentang penataan ruang terbuka hijau? 

3. Siapakah yang mengawasi dalam perawatan dan pelaksanaan 

penanaman kriteria vegetasi tersebut? 
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4. Adakah peraturan khusus dari dinas untuk melakukan 

pelaksanaan tersebut? 

5. Apakah sudah terlaksana dengan baik pemanfaatan ruang terbuka 

hijau kawasan pemukiman dan fasilitas umum terutama di 

kecamatan pedurungan? 

6. Seperti apa pemanfaatan tersebut? 

7. Apakah sudah sesuai dengan peraturan ataukah belum? 

8. Siapa yang mengawasinya?  

9. Apakah ada kebijakan dari dinas untuk mendukung pelaksanaan  

peraturan tersebut? 

10. Bila ada bagaimana bentuk kebijakan tersebut? 

11. Bagaimana muatan dari kebijakan tersebut? 

12. Bagaimana pelaksanaan perda tersebut? 

 

B. Hambatan 

1. Apakah ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan perda 

tersebut? 

2. Apa faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya? 

  

5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang 

A. Pelaksanaan 

1. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut bagaimana tindakan 

dinas kebersihan dan pertamanan menyeimbangkan antara Ruang 
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Terbuka Hijau dengan pengembang perumahan di daerah sekitar 

kecamatan pedurungan? 

2. Apakah ada kebijakan dari dinas untuk mendukung pelaksanaan 

peraturan tersebut? 

3. Bila ada bagaimana bentuk kebijakan tersebut? 

4. Bagaimana muatan dari kebijakan tersebut? 

5. Bagaimana pelaksanaan perda tersebut? 

6. Bagaimana tindakan untuk merawat kriteria vegetasi di wilayah 

kecamatan pedurungan? 

7. Apa tindakan tersebut? 

  

B. Hambatan 

1. Apakah ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan perda 

tersebut? 

2. Apa faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya? 

 

6. Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang 

A. Pelaksanaan 

1. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 

Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau bagaimana 

keterkaitan peraturan tersebut dengan kelestarian lingkungan 

hidup? 
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2. Bagaimana pendapat anda dengan adanya peraturan tersebut 

yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan? 

3. Apakah ada pengawasan terhadap pelaksanaan tersebut? 

4. Menggunakan kebijakan apa? 

5. Seperti apa kebijakannya? 

6. Kebijakan tersebut berlaku untuk siapa? 

7. Apakah berjalan secara efektif? 

 

B. Hambatan 

1. Adakah hambatan yang ditemui dalam melaksanakan peraturan 

tersebut? 

2. Apa hambatannya? 

3. Bagaimana solusinya? 

 

II. ARGUMEN URGENSI 

Argumen urgensi yang dimaksud penulis dalam penelitian skripsi ini 

adalah pendapat seseorang tentang hal apa yang dibutuhkan secara 

mendesak untuk memenuhi dalam suatu hal atau sebuah keterdesakkan yang 

harus dipenuhi untuk mewujudkan terciptanya lingkungan ruang terbuka 

hijau yang layak. Hal ini memerlukan beberapa penjelasan dari informan di 

wilayah kecamatan semarang timur. Informan tersebut adalah : 

1. Kecamatan Pedurungan, 
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2. Kelurahan di wilayah kecamatan pedurungan yang Ruang 

Terbuka Hijau nya diperhatikan, 

3.  Kelurahan di wilayah kecamatan pedurungan yang Ruang 

Terbuka Hijau nya tidak diperhatikan, 

4. Masyarakat sekitar pengguna jalan, dan fasilitas umum yang 

lainnya. 

 

INFORMAN : 

1. Kecamatan Pedurungan 

Pertanyaan argumen urgensi logis 

1. Apakah ada kawasan ruang terbuka hijau di kecamatan yang 

terperhatikan atau tidak? 

2. Di kelurahan mana kawasan RTH yang terperhatikan? 

3. Di kelurahan mana kawasan RTH yang kurang terperhatikan?  

4. Bagaimana upaya dari kecamatan untuk memberi penyuluhan 

terhadap masing – masing kelurahan untuk memperhatikan ruang 

terbuka hijau? 

 

2. Kelurahan di wilayah kecamatan pedurungan yang Ruang Terbuka 

Hijau nya diperhatikan 

Pertanyaan argumen urgensi logis 

1. Apa upaya kelurahan untuk menjaga dan merawat kawasan RTH 

di sekitar? 
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2. Apakah ada bantuan dari pihak luar untuk menjaga dan merawat 

kawasan RTH sekitar? 

3. Bagaimana peran serta dari RW/RT dari kawasan RTH tersebut 

untuk merawat dan menjaganya? 

4. Apa yang dibutuhkan kelurahan untuk menjaga dan merawat 

RTH di sekitar? 

5. Apakah ada sarana dan prasarana untuk memfasilitasi perawatan 

RTH itu sendiri? 

3. Kelurahan di wilayah kecamatan pedurungan yang Ruang Terbuka 

Hijau nya tidak diperhatikan. 

Pertanyaan argumen urgensi logis 

1. Bagaimana keadaan ruang terbuka hijau di sekitar wilayah 

kelurahan ini? 

2. Apakah ada upaya perawatan dari kelurahan untuk menjaga dan 

merawat kawasan RTH sekitar? 

3. Bagaimana peran serta masyarakat kawasan kelurahan dalam hal 

menjaga dan melestarikan kawasan RHT disekitar? 

4. Apakah ada sarana dan prasarana untuk memfasilitasi perawatan 

RTH itu sendiri? 

5. Apa yang dibutuhkan kelurahan untuk menjaga dan merawat 

RTH di sekitar? 
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4. Masyarakat sekitar pengguna jalan, dan fasilitas umum yang 

lainnya. 

Pertanyaan Argumen Urgensi Logis 

1. Apakah anda tahu yang dikatakan sebagai kawasan RTH? 

2. Apakah RTH sekitar sudah layak untuk dikatakan sebagai 

kawasan RTH yang sebenarnya? 

3. Apa yang dibutuhkan masyarakat untuk sebuah kenyamanan dari 

fasilitas umum yang tersedia dalam lingkup RTH 
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LEMBAR OBSERVASI 

 

1.  Hasil Implementasi : 

A. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Pemukiman 

 Hasil implementasi ini penulis ingin menjabarkan bagaimana 

keadaan kawasan Ruang Terbuka Hijau (pemukiman) secara praktik 

dilapangan dengan dibuktikannya oleh hasil dari sebuah dokumentasi. 

Hasil dari dokumentasi ini dapat berupa foto fakta dilapangan, dan 

pendapat dari masyarakat sekitar dengan pedoman wawawancara. Hasil 

observasi ini dapat dibuktikan dengan objek lingkungan perumahan, 

perkantoran, dan sekolahan. Kemudian objek tersebut apakah sudah 

memenuhi kriteria dari RTH yang telah ditentukan oleh undang – undang, 

yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penataan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH). 

 

B. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Fasilitas Umum 

 Hasil implementasi ini penulis ingin menjabarkan bagaimana 

keadaan kawasan Ruang Terbuka Hijau (fasilitas umum) secara praktik 

dilapangan dengan dibuktikannya oleh hasil dari sebuah dokumentasi. 

Hasil dari dokumentasi ini dapat berupa foto fakta dilapangan, dan 

pendapat dari masyarakat sekitar dengan pedoman wawawancara. Hasil 

observasi ini dapat dibuktikan dengan objek halte BRT, jalan raya, 

terminal, dan taman yang semuanya mencakup fasilitas umum. Kemudian 
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objek tersebut apakah sudah memenuhi kriteria dari RTH yang telah 

ditentukan oleh undang – undang, yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 

2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). 
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FORMAT DOKUMENTASI 

   

 Format dokumentasi ini ditujukan untuk memperoleh data yang 

pasti dengan keadaan yang ada dilapangan. Kemudian dicocokan dengan 

peraturan yang ada apakah ada ke singkronan antara hasil penelitian nanti, 

fakta di lapangan dan peraturan pelaksanaannya. Untuk implementasi akan 

diperoleh data antara lain : 

1. PERDA, 

2. PERWAL, 

3. KEBIJAKAN dari pemerintah kota sematang, kecamatan 

Pedurungan, Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP), dan 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan.  

Argumen Urgensi sendiri akan diperoleh data seperti hasil 

pemotretan kawasan RTH di daerah pemukiman dan fasilitas umum di 

wilayah kecamatan Pedurungan. 
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PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 

NOMOR             

TENTANG 

PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA SEMARANG, 

 

Menimbang : a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota telah 

mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau dan 

memberikan dampak menurunnya kualitas lingkungan 

perkotaan sehingga diperlukan upaya untuk menjaga dan 

meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang 

terbuka hijau yang memadai; 

  b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Kota 

Semarang dan menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau, 

diperlukan adanya arahan mengenai pemanfaatan ruang 

secara pasti, terencana dan berkelanjutan dalam bentuk 

Penataan Ruang Terbuka Hijau (Penataan RTH)   Kota 

Semarang; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu 

membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang 

Penataan Ruang Terbuka Hijau. 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

  3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 

  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3419);  

  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan 

dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3469); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3699); 

  7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3888); 

  8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4247); 

  9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4377); 

  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 
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  11. Undang-Undang Nomor  38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4444); 

  12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia     Tahun 1976 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3097); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia     Tahun 1983  

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3258); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 

37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3293);  

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang 

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3294); 

  17. Peraturan Pemerintah  Nomor 50 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten 

Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara 

dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah 

Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang 

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara 

Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3660); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3838); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan 

Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4242); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006  Nomor 

86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4655); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

  25. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Kawasan Lindung; 

  26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

Undangan;  

  27. Peraturan Daerah Propinsi  Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 

2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa 

Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 

2003 Nomor 133); 

  28. Peraturan Daerah Propinsi  Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 

2003 tentang Kawasan Lindung Propinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 

134); 

  29. Peraturan Daerah Propinsi  Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 

2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi 

Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7); 



165 

 

  

 

165 

  30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 

Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Semarang Tahun 1988 Nomor 4 Seri D); 

  31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 

2000 – 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 

Nomor 5 Seri E); 

  32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah 

Kota Semarang    Tahun 2007 Nomor 2  Seri E, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2). 

  33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun  2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintah Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota 

Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 18); 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG 

dan 

WALIKOTA SEMARANG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN RUANG 

TERBUKA HIJAU (RTH) 

 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PPaassaall  11  

 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kota Semarang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Semarang. 

4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, 

termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia 
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dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan 

hidupnya. 

5. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang  dalam kota atau wilayah yang lebih luas 

baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur 

dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa 

bangunan.  

6. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area 

memanjang/jalur     dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih 

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah 

maupun sengaja ditanam. 

7. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah ruang terbuka hijau yang kepemilikan dan 

pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perorangan 

dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh 

pemerintah daerah. 

8. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan 

dikelola oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat 

secara umum. 

9. Penataan RTH adalah kegiatan yang meliputi kegiatan perencanaan, 

pemanfaatan, dan pengendalian ruang terbuka hijau (RTH). 

10. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah 

perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas 

persil/kavling/blok peruntukkan.  

11. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah perbandingan 

antara ruang terbuka hijau pada setiap persil/kavling/blok peruntukkan 

terhadap luas persil/kavling/blok peruntukan.  

12. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas 

persil yang tidak boleh didirikan bangunan, diukur dari dinding terluar 

bangunan terhadap as-jalan.  

13. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem, berupa hamparan lahan, berisi sumber 

daya alam hayati, yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya.  

14. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon 

yang kompak dan rapat, di wilayah perkotaan, baik milik negara maupun 

tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.  

15. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dari suatu kawasan dalam kaitannya 

dengan lingkungan serta menurut urutan derajat dalam ruang yang telah 

diambil sebagai tempat kehidupan tetumbuhan tersebut. 

16. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu 

diwilayah perkotaan. 

 

 

 

17. Kawasan Lindung adalah kawasan yang telah ditetapkan dengan fungsi utama 

untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya 

alam dan sumberdaya buatan. 
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18. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang telah ditetapkan dengan fungsi 

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi manusia dan 

sumber daya buatan. 

19. Tanaman lokal adalah jenis tanaman khas daerah. 

20. Badan adalah Badan Usaha, yaitu perusahaan berbentuk badan hukum yang 

menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan 

berkedudukan dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat 

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-

Undang untuk melakukan penyidikan. 

22. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti  itu 

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. 

 

BBAABB  IIII  

AAZZAASS,,  TTUUJJUUAANN  DDAANN  FFUUNNGGSSII    

PPaassaall  22  

Penataan RTH disusun berdasarkan azas : 

a. manfaat, selaras, seimbang, terpadu  dan berkelanjutan; 

b. keadilan, perlindungan dan kepastian hukum. 

 

PPaassaall  33  

Penataan RTH disusun dengan tujuan : 

a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan;  

b. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; 

c. menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara 

lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan 

masyarakat; 

d. meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman 

lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.; dan 

e. mewujudkan keterpaduan kegiatan pembangunan dan landasan operasional 

penataan ruang terbuka hijau. 

 

PPaassaall  44  

Penataan RTH mempunyai fungsi :  

(1) Fungsi utama atau intrinsik yaitu fungsi ekologis, 

(2) Fungsi tambahan atau ekstrinsik, meliputi : 

a. fungsi sosial budaya 
b. fungsi ekonomi 
c. fungsi estetika 
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d. fungsi edhapis; 
e. fungsi hidro-orologis;  
f. fungsi klimatologis; 
g. fungsi protektif; 
h. fungsi higienis; 
i. fungsi edukatif;  
 

BBAABB  IIIIII  

RRUUAANNGG  LLIINNGGKKUUPP  

PPaassaall  55  

Ruang lingkup penataan RTH meliputi : 

a. proses penataan;  

b. wilayah dan batas penataan; dan 

c. komponen penataan.  

PPaassaall  66  

(3) Penataan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang, 

(4) Proses penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi : 

a. perencanaan; 

b. pemanfaatan; dan 

c. pengendalian. 

(5) Penataan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses 

pendekatan sebagai berikut : 

a. pendekatan ekologis yaitu mewujudkan keserasian hubungan manusia 

dengan lingkungan alam; 

b. pendekatan estetis lansekap yaitu menciptakan suatu keadaan dimana 

setiap orang yang oleh karena kondisinya dapat merasakan suatu 

kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan 

rasa kejenuhan; 

c. pendekatan ekonomis yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan 

d. pendekatan sosial budaya yaitu mendukung pengembangan nilai dan 

norma sosial serta budaya setempat. 
 

PPaassaall  77  

(1) Wilayah dan batas penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, 

meliputi : 

a. wilayah penataan; 

b. batas wilayah penataan. 

(2) Wilayah penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah 

Wilayah Daerah  dengan luas ± 37.360,947 hektar, mencakup 16 (enam belas) 

Kecamatan, terdiri atas : 

a. Kecamatan Semarang Tengah seluas ± 604,997 hektar; 
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b. Kecamatan Semarang Utara seluas ± 1.635,275 hektar; 

c. Kecamatan Semarang Timur seluas ± 770,255 hektar; 

d. Kecamatan Gayamsari seluas ± 636,560 hektar; 

e. Kecamatan Genuk seluas ± 2.738,442 hektar; 

f. Kecamatan Pedurungan seluas ± 1.984,948 hektar; 

g. Kecamatan Semarang Selatan seluas ± 848,046 hektar; 

h. Kecamatan Candisari seluas ± 555,512 hektar; 

i. Kecamatan Gajahmungkur seluas ± 765,004 hektar; 

j. Kecamatan Tembalang seluas ± 4.420,057 hektar; 

k. Kecamatan Banyumanik seluas ± 2.509,084 hektar; 

l. Kecamatan Gunungpati seluas ± 5.399,085 hektar; 

m. Kecamatan Semarang Barat seluas ± 1.886,473 hektar; 

n. Kecamatan Mijen seluas ± 6.213,266 hektar; 

o. Kecamatan Ngaliyan seluas ± 3.260,584 hektar; dan 

p. Kecamatan Tugu seluas ± 3.133,359 hektar. 

(3) Batas wilayah penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah 

sebagai berikut : 

a. sebelah Utara      : Laut Jawa. 

b. sebelah Selatan   : Kabupaten Semarang. 

c. sebelah Timur   : Kabupaten Demak. 

d. sebelah Barat     : Kabupaten Kendal. 

PPaassaall  88  

Wilayah penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam 

Lampiran IA-1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini. 

 

PPaassaall  99  

(1) Komponen penataan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 

meliputi : 

a. komponen RTH pada kawasan Lindung, dikembangkan pada kawasan 

yang telah ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian 

lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya 

buatan; dan 

b. komponen RTH pada kawasan Budidaya, dikembangkan pada kawasan 

yang telah ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar 

kondisi dan potensi manusia dan sumber daya buatan. 

(2) Komponen RTH pada kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi : 

a. RTH Kawasan Hutan Lindung;  

b. RTH Kawasan Taman Hutan Raya; 

c. RTH Kawasan Rawan Bencana; 

d. RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau; 

e. RTH Kawasan Sempadan Pantai; 

f. RTH Kawasan Sempadan Sungai;  
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g. RTH Kawasan Sempadan Mata Air; dan 

h. RTH Kawasan Sempadan Waduk. 

(3) Komponen RTH pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b   meliputi : 

a. RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah; 

b. RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering; 

c. RTH Kawasan Perikanan / Tambak; 

d. RTH Kawasan Hutan Produksi; 

e. RTH Kawasan Permukiman; 

f. RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum;  

g. RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Komersial; 

h. RTH Kawasan Pendidikan; 

i. RTH Kawasan Industri;  

j. RTH Kawasan Wisata, Rekreasi dan Olah Raga;  

k. RTH Kawasan Pemakaman; 

l. RTH Pertamanan dan Lapangan; 

m. RTH Kawasan Khusus Militer; 

n. RTH Kawasan Terminal; 

o. RTH Kawasan Stasiun Kereta Api; 

p. RTH Kawasan Pelabuhan Laut; 

q. RTH Kawasan Bandar Udara; 

r. RTH Jalur Jalan; 

s. RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api; 

t. RTH Jalur Sambungan Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Sambungan 

Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan 

u. RTH Taman Atap (Roof Garden).  

 

BBAABB  IIVV  

PPEERREENNCCAANNAAAANN  

PPaassaall  1100  

(1) Perencanaan RTH mencakup rencana penetapan luas RTH dan rencana 

penetapan kriteria vegetasi.  

(2) Luas RTH ditetapkan sebesar ± 17.763,343 hektar (47,533%) dari luas 

Wilayah Daerah. 

(3) Luasan RTH sebagaimana dimasud pada ayat (2), terbagi atas : 

a. Luas RTH Publik sebesar ± 15.395,746 hektar (34,204%) dari luas Wilayah 
Daerah 

b. Luas RTH Private sebesar ± 2.367,597 hektar (13,329%) dari luas Wilayah 
Daerah 
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PPaassaall  1111  

(1) Untuk memudahkan pelaksanaan Penataan RTH, maka penetapan luas RTH 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), akan dijabarkan ke dalam 

masing-masing komponen RTH sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 9. 

(2) Penjabaran luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke 

dalam komponen RTH masing-masing Kecamatan. 

BBaaggiiaann  KKeessaattuu  

RRTTHH  KKaawwaassaann  HHuuttaann  LLiinndduunngg  

PPaassaall  1122  

(1) RTH Kawasan Hutan Lindung merupakan RTH yang disediakan dan 

dibangun pada kawasan yang memiliki faktor-faktor kelerengan lapangan, 

jenis tanah, curah hujan yang memiliki nilai skore di atas 175, yang memiliki 

kemiringan lahan sebesar 40% atau lebih atau yang memiliki ketinggian diatas 

permukaan laut 2.000 meter atau lebih. 

(2) RTH Kawasan Hutan Lindung berfungsi sebagai peresapan air, habitat satwa, 

estetika lingkungan, rekreasi. 

  

PPaassaall  1133  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Hutan Lindung ditetapkan sebesar ± 

2.294,506 hektar (12,917%) dari luas Wilayah Daerah.  

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1),              terdiri atas : 

a. luas RTH Kawasan Hutan Lindung wilayah Kecamatan Gajahmungkur 

sebesar                    ± 127,927 hektar (0,342%); 

b. luas RTH Kawasan Hutan Lindung wilayah Kecamatan Candisari sebesar 

± 68,969 hektar (0,185%); 

c. luas RTH Kawasan Hutan Lindung wilayah Kecamatan Pedurungan 

sebesar ± 50,366 hektar (0,135%); 

d. luas RTH Kawasan Hutan Lindung wilayah Kecamatan Tembalang 

sebesar ± 315,795 hektar (0,845%); 

e. luas RTH Kawasan Hutan Lindung wilayah Kecamatan Banyumanik 

sebesar ± 584,309 hektar (1,564%); 

f. luas RTH Kawasan Hutan Lindung wilayah Kecamatan Gunungpati 

sebesar ± 596,825 hektar (1,597%); 

g. luas RTH Kawasan Hutan Lindung wilayah Kecamatan Mijen sebesar ± 

362,365 hektar (0,970%); dan 

h. luas RTH Kawasan Hutan Lindung wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar 

± 187,95 hektar (0,503%). 
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PPaassaall  1144  

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Hutan Lindung, ditentukan sebagai berikut 

: 

a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu mengendalikan dan mengurangi 

pencemaran udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan 

industri; 

b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air; 

d. jenis tanaman keras / tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat 

dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah; dan 

f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup 

rindang dan kompak. 

  

PPaassaall  1155  

Sebaran luasan RTH Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13                     ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-2, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

  

BBaaggiiaann  KKeedduuaa  

RRTTHH  KKaawwaassaann  TTaammaann  HHuuttaann  RRaayyaa  

PPaassaall  1166  

(1) RTH Kawasan Taman Hutan Raya, adalah bagian dari bentuk pengembangan 

RTH Hutan Kota, yang dibangun dan terletak pada areal hamparan lahan yang 

bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di wilayah perkotaan, baik 

milik Negara maupun Tanah Hak, yang berbentuk jalur, mengelompok atau 

menyebar dan ditetapkan menjadi bagian dari Hutan Kota oleh Pejabat yang 

berwenang, sebagai upaya untuk memperbaiki mutu lingkungan Kota. 

(2) RTH Kawasan Taman Hutan Raya berfungsi sebagai suplai Oksigen, penurun 

suhu, peredam kebisingan, peresap air, penahan / pematah angin, habitat 

satwa, pelestarian plasma nutfah, identitas kota, estetika lingkungan, estetika 

alami dan rekreasi.  
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PPaassaall  1177  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Taman Hutan Raya ditetapkan sebesar ± 

70,05 hektar (0,394%) dari luas Wilayah Daerah. 

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1),   terdiri atas: 

a. luas RTH Kawasan Taman Hutan Raya Wilayah Kecamatan Semarang 

Barat (Kawasan Krobokan) sebesar ± 2,780 hektar (0,007%); 

b. luas RTH Kawasan Taman Hutan Raya Wilayah Kecamatan Gunungpati 

(Kawasan Tinjomoyo) sebesar ± 62,450 hektar (0,167%); dan 

c. luas RTH Kawasan Taman Hutan Raya Wilayah Kecamatan 

Gajahmungkur (Kawasan Gunung Talang) sebesar ± 4,820 hektar 

(0,013%). 

  

PPaassaall  1188  

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Taman Hutan Raya, ditentukan sebagai 

berikut : 

a. karakteristik tanaman struktur daun rapat; 

b. jenis ketinggian bervariasi; 

c. kecepatan tumbuhnya cepat; 

d. dominan jenis tanaman tahunan; dan 

e. jarak tanaman rapat (90% - 100%) dari luas areal hutan yang dihijaukan. 
 
 

PPaassaall  1199  

Sebaran luasan RTH Kawasan Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17      ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-3, yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

 

BBaaggiiaann  KKeettiiggaa  

RRTTHH  KKaawwaassaann  RRaawwaann  BBeennccaannaa  

PPaassaall  2200  

(1) RTH Kawasan Rawan Bencana merupakan RTH yang dibangun pada kawasan 

yang tidak termasuk dalam RTH Kawasan Hutan Lindung, terdiri atas : 

a. RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor; 

b. RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah; dan 

c. RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif. 
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(2) RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada areal / 

kawasan yang rawan akan gangguan erosi dan tanah longsor akibat kelerengan 

lahan yang sangat curam maupun akibat struktur dan daya dukung tanah yang 

sangat labil. 

(3) RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada areal / 

kawasan yang rawan akan terjadinya gerakan tanah. 

(4) RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada areal / 

kawasan kondisi geologisnya sangat rentan terhadap bahaya terjadinya 

patahan tanah atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. 

(5) RTH Kawasan Rawan Bencana berfungsi untuk peresap air dan menjaga 

kestabilan struktur dan daya dukung tanah.  

  

PPaassaall  2211  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditetapkan sebesar ± 727,211 

hektar (4,094%) dari luas Wilayah Daerah. 

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : 

a. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Wilayah Kecamatan 

Gajahmungkur sebesar ± 48,805 hektar (0,131%); 

b. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Wilayah Kecamatan 

Candisari sebesar ± 11,901 hektar (0,032%); 

c. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Wilayah Kecamatan 

Tembalang sebesar ± 30,855 hektar (0,083%); 

d. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Wilayah Kecamatan 

Banyumanik sebesar ± 221,305 hektar (0,592%); 

e. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Wilayah Kecamatan 

Gunungpati sebesar ± 214,530 hektar (0,574%); 

f. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Wilayah Kecamatan 

Mijen sebesar  ± 56,740 hektar (0,152%); dan 

g. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Wilayah Kecamatan 

Ngaliyan sebesar ± 143,075 hektar (0,383%). 

 

PPaassaall  2222  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), ditetapkan sebesar ± 

3.577,441 hektar (20,139%)  dari luas Wilayah Daerah. 
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(2) Sebaran luas RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : 

a. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Wilayah Kecamatan 

Gajahmungkur sebesar ± 79,540 hektar (0,213%);   

b. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Wilayah Kecamatan 

Candisari sebesar ± 12,480 hektar (0,033%);   

c. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Wilayah Kecamatan 

Tembalang sebesar ± 114,250 hektar (0,306%);   

d. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Wilayah Kecamatan 

Banyumanik  sebesar ± 456,901 hektar (1,220%);   

e. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Wilayah Kecamatan 

Gunungpati sebesar ± 2.082,635 hektar (5,573%); dan   

f. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Wilayah Kecamatan 

Mijen sebesar ± 832,635 hektar (2,228%).   

  

PPaassaall  2233  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Rawan Sesar Aktif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (4),  ditetapkan sebesar ± 145,718 hektar (0,820%)  dari 

luas Wilayah Daerah. 

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif sebagaimana 

dimaksud pada       ayat (1), terdiri atas : 

a. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif Wilayah Kecamatan 

Gajahmungkur sebesar ± 3,401 hektar (0,009%);   

b. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif Wilayah Kecamatan 

Candisari sebesar ± 4,227 hektar (0,011%);   

c. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif Wilayah Kecamatan 

Tembalang sebesar ± 12,704 hektar (0,034%);   

d. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif Wilayah Kecamatan 

Banyumanik  sebesar ± 27,257 hektar (0,073%);   

e. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif Wilayah Kecamatan 

Gunungpati sebesar ± 61,806 hektar (0,165%);  

  

f. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif Wilayah Kecamatan 

Mijen sebesar ± 33,054 hektar (0,088%); dan   

g. luas RTH Kawasan Rawan Bencana Sesar Aktif Wilayah Kecamatan 

Ngaliyan sebesar ± 3,270 hektar (0,009%)   

  

PPaassaall  2244  

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Rawan Bencana, ditentukan sebagai 

berikut : 

a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu menjerap dan menyerap cemaran 

udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri; 
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b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air; 

d. jenis tanaman keras / tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat 

dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah; 

f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup 

rindang dan kompak; dan 

g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis 

tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar. 
 

PPaassaall  2255  

Sebaran luasan RTH Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor, RTH Kawasan 

Rawan Bencana Gerakan Tanah dan RTH Kawasan Rawan Sesar Aktif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 tercantum dalam 

Lampiran IA-4, IA-5 dan IA-6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

BBaaggiiaann  KKeeeemmppaatt  

RRTTHH  KKaawwaassaann  PPaannttaaii  BBeerrhhuuttaann  BBaakkaauu  

PPaassaall  2266  

(1) RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau merupakan RTH yang disediakan dan 

dibangun pada areal / kawasan minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air 

pasang tertinggi dan terendah tahunan, yang diukur dari garis air surut 

terendah ke arah darat yang merupakan habitat  hutan bakau. 

(2) RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau berfungsi untuk penahan abrasi dan 

penahan / pematah angin.  

PPaassaall  2277  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau ditetapkan sebesar 

± 400 hektar (2,252%) dari luas Wilayah Daerah. 

 

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), terdiri atas : 

a. luas RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau Wilayah Kecamatan Semarang 

Utara sebesar ± 100,000 hektar (0,268%); 

b. luas RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau Wilayah Kecamatan Semarang 

Barat sebesar ± 30,000 hektar (0,080%); 

c. luas RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau Wilayah Kecamatan Genuk 

sebesar ± 45,000 hektar (0,12%); dan 

d. luas RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau Wilayah Kecamatan Tugu 

sebesar ± 225,000 hektar (0,602%). 
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PPaassaall  2288  

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. karakteristik tanaman : perakaran kuat, memiliki daya evapotransporasi 

rendah; 

b. kecepatan tumbuhnya sedang, ketinggian bervariasi; dan 

c. jenis tanaman mangrove (api-api, bakau untuk kawasan pesisir pantai). 

PPaassaall  2299  

Sebaran luasan RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-7, yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BBaaggiiaann  KKeelliimmaa  

RRTTHH  KKaawwaassaann  SSeemmppaaddaann  PPaannttaaii  

PPaassaall  3300  

(1) RTH Kawasan Sempadan Pantai merupakan RTH yang disediakan dan 

dibangun pada areal sepanjang tepian pantai dan masih terpengaruh oleh 

kondisi pasang surut air laut yang luasnya diukur secara proporsional dengan 

bentuk dan kondisi fisik pantai, selebar minimal 100 meter dari titik pasang 

tertinggi ke arah darat.  

(2) RTH Kawasan Sempadan Pantai berfungsi untuk penahan abrasi dan penahan 

/ pematah angin.  

(3) Ketentuan sebagimana ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk kawasan 

pantai berhutan bakau 

PPaassaall  3311  

(1) Besaran komponen RTH Sempadan Pantai ditetapkan sebesar ± 250 hektar 

(1,407%) dari luas Wilayah Daerah.  

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Sempadan Pantai di sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1),   terdiri atas : 

a. luas RTH Kawasan Sempadan Pantai wilayah Kecamatan Semarang Utara 

sebesar ± 55,600 hektar (0,149%);  

b. luas RTH Kawasan Sempadan Pantai wilayah Kecamatan Semarang Barat 

sebesar ± 89,400 hektar (0,239%); 

c. luas RTH Kawasan Sempadan Pantai wilayah Kecamatan Genuk sebesar ± 

70,000 hektar (0,187%); dan 

d. luas RTH Kawasan Sempadan Pantai wilayah Kecamatan Tugu sebesar ± 

35,000 hektar (0,094%).  
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PPaassaall  3322  

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Sempadan Pantai, ditentukan sebagai 

berikut : 

a. karakteristik tanaman perakaran kuat, memiliki daya evapotransporasi rendah; 

b. kecepatan tumbuhnya sedang, ketinggian bervariasi; dan 

c. jenis tanaman tanaman tahunan / musiman, jenis palma maupun tanaman 

mangrove (api-api, bakau untuk kawasan pesisir pantai). 

 
 

PPaassaall  3333  

Sebaran luasan RTH Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 31 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-8, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BBaaggiiaann  KKeeeennaamm  

RRTTHH  KKaawwaassaann  SSeemmppaaddaann  SSuunnggaaii  

PPaassaall  3344  

(1) RTH Kawasan Sempadan Sungai merupakan RTH yang disediakan dan 

dibangun pada garis batas luar pengaman sungai. 

(2) RTH Kawasan Sempadan Sungai berfungsi sebagai penghasil oksigen, 

penyerap karbondioksida, peresap air, pengaman, konservasi flora dan habitat 

satwa, estetika lingkungan serta untuk mencegah kawasan dari pengalih 

fungsian lahan.  

 

 

PPaassaall  3355  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Sempadan Sungai ditetapkan sebesar ± 

640,673 hektar (3,607%) dari luas Wilayah Daerah.  

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1),           terdiri atas:   

a. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Semarang 

Tengah               sebesar  ± 23,529 hektar (0,063%); 

b. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Semarang 

Timur                      sebesar  ± 24,537 hektar (0,066%); 

c. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Semarang 

Selatan                       sebesar  ± 35,253 hektar (0,094%); 

d. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Gajahmungkur                           

sebesar   ± 50,473 hektar (0,135%); 

e. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Candisari                                    

sebesar ± 14,802 hektar (0,040%);  
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f. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Semarang 

Utara                           sebesar ± 86,140 hektar (0,231%); 

g. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Semarang Barat                           

sebesar  ± 33,962 hektar (0,091%);  

h. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Genuk                                         

sebesar ± 37,392 hektar (0,100%);  

i. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Gayamsari                                  

sebesar ± 6,683 hektar (0,018%);  

j. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Pedurungan 

sebesar                     ± 10,009 hektar (0,027%);  

k. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Tembalang                                

sebesar  ± 55,630 hektar (0,149%);  

l. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Banyumanik                               

sebesar  ± 49,687 hektar (0,133%);  

m. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Gunungpati                                 

sebesar ± 44,652 hektar (0,119%);  

n. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Mijen                                           

sebesar ± 74,763 hektar (0,200%);  

o. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Ngaliyan                                      

sebesar ± 48,069 hektar (0,129%); dan  

p. luas RTH Kawasan Sempadan Sungai wilayah Kecamatan Tugu                                           

sebesar   ± 45,091 hektar (0,121%). 
  

PPaassaall  3366  

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Sempadan Sungai, ditentukan sebagai 

berikut : 

a. memiliki sistem perakaran kuat tetapi tidak merusak konstruksi bangunan; 

b. tumbuh baik pada tanah padat; 

c. kecepatan tumbuh bervariasi, tahan terhadap hama dan penyakit tanaman; 

d. tajuk cukup rindang dan kompak tetapi tidak terlalu gelap;  

e. dominasi tanaman tahunan, berupa tanaman lokal dan tanaman budidaya 

sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis 

tinggi; 

f. untuk kawasan perkotaan, jarak tanaman setengah rapat, dengan prosentase 

50% dari luas area yang dihijaukan; dan 

g. untuk kawasan perdesaan jarak tanaman setengah rapat sampai rapat, dengan 

prosentase 90% dari luas area yang dihijaukan. 
  

PPaassaall  3377  

Sebaran luasan RTH Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-9, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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BBaaggiiaann  KKeettuujjuuhh  

RRTTHH  KKaawwaassaann  SSeemmppaaddaann  MMaattaa  AAiirr  

PPaassaall  3388  

(1) RTH Kawasan Sempadan Mata Air merupakan RTH pada daratan sepanjang 

tepian mata air yang disediakan dan dibangun untuk melindungi sumber mata 

air setempat, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik 

sumber mata air, dan diukur sepanjang radius 200 meter dari titik sumber. 

(2) RTH Kawasan Sempadan Mata Air berfungsi sebagai peresap air dan 

pengaman kawasan.  

  

PPaassaall  3399  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Sempadan Mata Air ditetapkan sebesar ± 

1.760,310 hektar (9,910%) dari luas Wilayah Daerah. 

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Sempadan Mata Air di Kota Semarang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : 

a. luas RTH Kawasan Sempadan Mata Air wilayah Kecamatan Tembalang 

sebesar                              ± 70,200 hektar (0,188%); 

b. luas RTH Kawasan Sempadan Mata Air wilayah Kecamatan Banyumanik 

sebesar                          ± 22,750 hektar (0,061%); 

c. luas RTH Kawasan Sempadan Mata Air wilayah Kecamatan Gunungpati 

sebesar                          ± 741,060 hektar (1,983%); 

d. luas RTH Kawasan Sempadan Mata Air wilayah Kecamatan Mijen sebesar                                

± 600,000 hektar (1,606%); dan 

e. luas RTH Kawasan Sempadan Mata Air wilayah Kecamatan Ngaliyan 

sebesar                              ± 326,300 hektar (0,873%). 

  

PPaassaall  4400  

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Sempadan Mata Air, ditentukan sebagai 

berikut : 

a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu menjerap dan menyerap cemaran 

udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri; 

b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air; 

d. jenis tanaman keras / tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat 

dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah; 

f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup 

rindang dan kompak; dan 
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g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis 

tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar. 

  

PPaassaall  4411  

Sebaran luasan RTH Kawasan Sempadan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39                   ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-10, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

  

BBaaggiiaann  KKeeddeellaappaann  

RRTTHH  KKaawwaassaann  SSeemmppaaddaann  WWaadduukk  

PPaassaall  4422  

(1) RTH Kawasan Sempadan Waduk merupakan RTH pada daratan sepanjang 

tepian waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik 

waduk, dan diukur sepanjang 200 meter dari tepi tanggul ke arah darat. 

(2) RTH Kawasan Waduk berfungsi sebagai peresap air dan pengaman kawasan.  

PPaassaall  4433  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Waduk ditetapkan sebesar ± 121,642 

hektar (0,685%) dari luas Wilayah Daerah.  

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Sempadan Waduk sebagaimana  dimaksud pada 

ayat (1),                  terdiri atas : 

a. luas RTH Kawasan Sempadan Waduk wilayah Kecamatan Semarang 

Timur sebesar                         ± 6,455 hektar (0,017%); 

b. luas RTH Kawasan Sempadan Waduk wilayah Kecamatan Tembalang 

sebesar                                  ± 1,614 hektar (0,004%); 

c. luas RTH Kawasan Sempadan Waduk wilayah Kecamatan Banyumanik 

sebesar                              ± 24,207 hektar (0,065%); 

d. luas RTH Kawasan Sempadan Waduk wilayah Kecamatan Gunungpati 

sebesar                              ± 46,309 hektar (0,124%); dan 

e. luas RTH Kawasan Sempadan Waduk wilayah Kecamatan Mijen sebesar                                    

± 43,058 hektar (0,115%). 
 

PPaassaall  4444  

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Waduk, ditentukan sebagai berikut : 

a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu menjerap dan menyerap cemaran 

udara serta tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan industri; 

b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan air; 
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d. jenis tanaman keras / tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat 

dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah; 

f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung dengan tajuk cukup 

rindang dan kompak; dan 

g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki nilai ekonomis 

tinggi bukan kayu, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar. 

PPaassaall  4455  

Sebaran luasan RTH Kawasan Sempadan Waduk sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 43 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-11, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

  

BBaaggiiaann  KKeesseemmbbiillaann    

RRTTHH  KKaawwaassaann  PPeerrttaanniiaann  LLaahhaann  BBaassaahh  

PPaassaall  4466  

(1) RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah merupakan RTH yang disediakan dan 

dibangun pada areal / kawasan pertanian yang bersifat lahan basah dengan 

pola tanam terus menerus tanpa tergantung musim karena ketersediaan air. 

(2) RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah berfungsi untuk peresapan air dan 

fungsi ekonomis produktif. 
 
 

PPaassaall  4477  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah ditetapkan sebesar                         

± 1.108,600 hektar (6,241%) dari luas Wilayah Daerah.  

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), terdiri atas : 

a. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah Wilayah Kecamatan Genuk 

sebesar ± 109,920 hektar (0,294%); 

b. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah Wilayah Kecamatan 

Pedurungan sebesar ± 3,860 hektar (0,010%); 

c. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah Wilayah Kecamatan 

Tembalang sebesar ± 163,450 hektar (0,437%); 

d. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah Wilayah Kecamatan 

Gunungpati sebesar ± 458,280 hektar (0,691%); 

e. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah Wilayah Kecamatan Mijen 

sebesar ± 293,230 hektar (0,785%); 

f. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah Wilayah Kecamatan Ngaliyan 

sebesar ± 103,040 hektar (0,276%); dan 
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g. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah Wilayah Kecamatan Tugu 

sebesar ± 176,820 hektar (0,473%). 

 
 

PPaassaall  4488  

Kriteria vegetasi RTH Pertanian Lahan Basah, berupa tanaman jenis padi-padian 

dan tanaman sayuran. 

PPaassaall  4499  

Sebaran luasan RTH Kawasan Pertanian Lahan Basah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 47 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-12, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

BBaaggiiaann  KKeesseeppuulluuhh  

RRTTHH  KKaawwaassaann  PPeerrttaanniiaann  LLaahhaann  KKeerriinngg  

PPaassaall  5500  

(1) RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering merupakan RTH yang disediakan dan 

dibangun pada areal / kawasan pertanian dengan pola tanam tergantung musim 

karena keterbatasan ketersediaan air, termasuk RTH pada Perkebunan / 

Tegalan. 

(2) RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering berfungsi untuk peresapan air dan 

fungsi ekonomis produktif.  

  

PPaassaall  5511  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering ditetapkan sebesar                                        

± 729,300 hektar (4,106%) dari luas Wilayah Daerah. 

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), terdiri atas : 

a. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering Wilayah Kecamatan 

Tembalang sebesar                      ± 43,970 hektar (0,118%); 

b. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering Wilayah Kecamatan 

Gunungpati sebesar                     ± 143,890 hektar (0,385%); 

c. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering Wilayah Kecamatan Mijen 

sebesar                             ± 353,000 hektar (0,945%); dan 

d. luas RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering Wilayah Kecamatan Ngaliyan 

sebesar                       ± 188,440 hektar (0,504%). 
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PPaassaall  5522  

Kriteria vegetasi untuk RTH Pertanian Lahan Kering, berupa tanaman palawija 

dan  empon-empon.  

 

PPaassaall  5533  

Sebaran luasan RTH Kawasan Pertanian Lahan Kering sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 51 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-13, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BBaaggiiaann  KKeesseebbeellaass  

RRTTHH  KKaawwaassaann  PPeerriikkaannaann  //  TTaammbbaakk  

PPaassaall  5544  

(1) RTH Kawasan Perikanan / Tambak merupakan RTH yang disediakan dan 

dibangun pada areal / kawasan yang difungsikan untuk budidaya perikanan air 

payau, perikanan darat dan atau perikanan tambak. 

(2) RTH Kawasan Perikanan / Tambak berfungsi mendukung budidaya kegiatan 

perikanan.  

  

PPaassaall  5555  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Perikanan/Tambak ditetapkan sebesar                                             

± 756,588 hektar (4,259%) dari luas Wilayah Daerah.  

(2) Sebaran luas Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perikanan/Tambak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : 

a. luas RTH Kawasan Perikanan / Tambak Wilayah Kecamatan Genuk 

sebesar                                   ± 97,785 hektar (0,262%); dan 

b. luas RTH Kawasan Perikanan / Tambak Wilayah Kecamatan Tugu sebesar                                      

± 658,803 hektar (1,763%). 

  

PPaassaall  5566  

Kriteria vegetasi yang akan dikembangkan pada RTH Kawasan Perikanan / 

Tambak ditetapkan sebagai berikut untuk perikanan tambak dipilih tanaman 

mangrove (api-api, bakau untuk kawasan pesisir pantai), sementara untuk tanaman 

perikanan darat dipilih jenis tanaman yang memiliki fungsi pernaungan di 

bawahnya. 
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PPaassaall  5577  

Sebaran luasan RTH Kawasan Perikanan / Tambak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55                   ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-14, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

  

BBaaggiiaann  KKeedduuaabbeellaass  

RRTTHH  KKaawwaassaann  HHuuttaann  PPrroodduukkssii  

PPaassaall  5588  

(1) RTH Kawasan Hutan Produksi merupakan RTH yang disediakan dan 

dibangun pada pada kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan.  

(2) RTH Kawasan Hutan Produksi berfungsi untuk peresapan air, ekonomis 

produktif dan rekreasi.  

PPaassaall  5599  

(1) Besaran Komponen RTH Kawasan Hutan Produksi ditetapkan sebesar ± 

341,750 hektar (1,924%) dari luas Wilayah Daerah. 

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1),                     terdiri atas : 

a. luas RTH Kawasan Hutan Produksi Wilayah Kecamatan Mijen sebesar                                         

± 214,250 hektar (0,573%); dan 

b. luas RTH Kawasan Hutan Produksi Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar                                    

± 127,500 hektar (0,341%). 
  

PPaassaall  6600  

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Hutan Produksi, ditentukan sebagai berikut 

: 

a. tanaman sejenis (homogen); 

b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan air; 

d. jenis tanaman keras / tanaman tahunan yang memiliki perakaran tegak kuat 

dan tidak mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya longsor; dan 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah patah. 
  

PPaassaall  6611  

Sebaran luasan RTH Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 59 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-15, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan                 Daerah ini. 
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BBaaggiiaann  KKeettiiggaabbeellaass  

RRTTHH  KKaawwaassaann  PPeerrmmuukkiimmaann  

PPaassaall  6622  

(1) RTH Kawasan Permukiman merupakan RTH yang disediakan dan dibangun 

pada areal halaman/pekarangan perumahan dan taman lingkungan 

permukiman serta ruang hijau pada jalan lingkungan permukiman. 

(2) RTH pada areal halaman/pekarangan perumahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan RTH yang dibangun dan disediakan pada 

halaman/pekarangan perumahan dan atau di dalam persil bangunan 

perumahan yang bersifat pribadi/privat. 

(3) RTH pada areal taman lingkungan permukiman merupakan RTH yang 

dibangun dan disediakan pada pusat-pusat lingkungan permukiman di tingkat 

Rukun Tetangga/RT, tingkat Rukun Warga/ RW dan tingkat Kelurahan, yang 

bersifat umum/publik. 

(4) RTH pada areal ruang hijau jalan lingkungan permukiman merupakan RTH 

yang dibangun dan disediakan pada ruang hijau jalan di dalam lingkungan 

permukiman, yang bersifat umum/ publik. 

(5) RTH Kawasan permukiman berfungsi untuk mempertahankan luas lahan tidak 

terbangun guna peningkatan fungsi ekologis, fungsi estetis lansekap dan 

fungsi ekonomis produktif.  

 

 

PPaassaall  6633  

(1) Besaran Komponen RTH Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 62                 ayat (1) ditetapkan sebesar ± 2.367,597 hektar 

(13,329%) dari luas Wilayah Daerah. 

(2) Luas RTH Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 

atas : 

a. luas RTH Kawasan Permukiman Wilayah Kecamatan Semarang Tengah 

sebesar                             ± 64,796 hektar (0,173%); 

b. luas RTH Kawasan Permukiman Wilayah Kecamatan Semarang Timur 

sebesar                             ± 66,898 hektar (0,179%); 

c. luas RTH Kawasan Permukiman  Wilayah Kecamatan Semarang Selatan 

sebesar                   ± 73,988 hektar (0,198%); 

d. luas RTH Kawasan Permukiman  Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur 

sebesar                             ± 56,814 hektar (0,152%); 

e. luas RTH Kawasan Permukiman  Wilayah Kecamatan Candisari sebesar ± 

52,613 hektar (0,141%); 

f. luas RTHKawasan Permukiman Wilayah Kecamatan Semarang Utara 

sebesar                                ± 127,680 hektar (0,342%); 
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g. luas RTH Kawasan Permukiman  Wilayah Kecamatan Semarang Barat 

sebesar                              ± 244,282 hektar (0,654%); 

h. luas RTH Kawasan Permukiman  Wilayah Kecamatan Genuk sebesar ± 

141,908 hektar (0,380%); 

i. luas RTH Kawasan Permukiman  Wilayah Kecamatan Gayamsari sebesar 

± 57,208 hektar (0,153%); 

j. luas RTH Kawasan Permukiman  Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar 

± 210,963 hektar (0,565%);  

k. luas RTH Kawasan Permukiman  Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar 

± 392,564 hektar (1,050%); 

l. luas RTH Kawasan Permukiman  Wilayah Kecamatan Banyumanik 

sebesar ± 275,730 hektar (0,738%); 

m. luas RTH Kawasan Permukiman  Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar  

± 272,539 hektar (0,729%); 

n. luas RTH Kawasan Permukiman  Wilayah Kecamatan Mijen sebesar ± 

172,480 hektar (0,462%); 

o. luas RTH Kawasan Permukiman  Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar ± 

104,607 hektar (0,280%); dan 

p. luas RTH Kawasan Permukiman  Wilayah Kecamatan Tugu sebesar ± 

52,527 hektar (0,141%). 

  

PPaassaall  6644  

(1) Komponen RTH Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

62 ayat (2) berupa RTH pada areal Halaman/Pekarangan Perumahan ditetapan 

sebesar ± 1.598,315 hektar  (8,998%) dari luas Kawasan Permukiman. 

(2) Luas RTH pada areal Halaman/Pekarangan Perumahan pada Kawasan 

Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: 

a. luas RTH pada areal Halaman/Pekarangan Perumahan Wilayah 

Kecamatan Semarang Tengah sebesar ± 29,624 hektar (1,853%); 

b. luas RTH pada areal Halaman/Pekarangan Perumahan Wilayah 

Kecamatan Semarang Timur sebesar ± 36,139 hektar (2,261%); 

c. luas RTH pada areal Halaman/Pekarangan Perumahan Wilayah 

Kecamatan Semarang Selatan sebesar ± 39,738 hektar (2,486%); 

d. luas RTH pada areal Halaman/Pekarangan Perumahan Wilayah 

Kecamatan Gajah Mungkur sebesar ± 28,872 hektar (1,806%); 

e. luas RTH pada areal Halaman/Pekarangan Perumahan Wilayah 

Kecamatan Candisari sebesar ± 25,329 hektar (1,585%); 

f. luas RTH pada areal Halaman/Pekarangan Perumahan Wilayah 

Kecamatan Semarang Utara sebesar ± 68,006 hektar (4,255%); 

g. luas RTH pada areal Halaman/Pekarangan Perumahan Wilayah 

Kecamatan Semarang Barat sebesar ± 152,735 hektar (9,556%); 

h. luas RTH pada areal Halaman / Pekarangan Perumahan Wilayah 

Kecamatan Genuk sebesar ± 87,771 hektar (5,491%); 
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i. luas RTH pada areal Halaman / Pekarangan Perumahan Wilayah 

Kecamatan Gayamsari sebesar ± 30,021 hektar (1,878%); 

j. luas RTH pada areal Halaman / Pekarangan Perumahan Wilayah 

Kecamatan Pedurungan sebesar ± 123,394 hektar (7,720%); 

k. luas RTH pada areal Halaman / Pekarangan Perumahan Wilayah 

Kecamatan Tembalang sebesar ± 309,946 hektar (19,392%); 

l. luas RTH pada areal Halaman / Pekarangan Perumahan Wilayah 

Kecamatan Banyumanik sebesar ± 211,608 hektar (13,239%); 

m. luas RTH pada areal Halaman / Pekarangan Perumahan Wilayah 

Kecamatan Gunungpati sebesar ± 228,886 hektar (14,320%); 

n. luas RTH pada areal Halaman / Pekarangan Perumahan Wilayah 

Kecamatan Mijen sebesar  ± 137,536 hektar (8,605%); 

o. luas RTH pada areal Halaman/Pekarangan Perumahan Wilayah 

Kecamatan Ngaliyan sebesar ± 58,122 hektar (3,636%); dan 

p. luas RTH pada areal Halaman / Pekarangan Perumahan Wilayah 

Kecamatan Tugu sebesar   ± 30,586 hektar (1,914%). 

PPaassaall  6655  

(1) Komponen RTH Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

62 ayat (3) berupa RTH pada areal Taman Lingkungan Permukiman 

ditetapkan sebesar ± 405,982 (2,286%) dari luas luas Kawasan Permukiman.  

(2) Luas RTH pada areal Taman Lingkungan Permukiman pada Kawasan 

Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :  

a. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan 

Semarang Tengah sebesar ± 24,882 hektar (6,129%); 

b. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan 

Semarang Timur sebesar ± 18,479 hektar (4,552%); 

c. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan 

Semarang Selatan sebesar ± 20,723 hektar (5,104%); 

d. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan 

Gajah Mungkur sebesar ± 17,542 hektar (4,321%); 

e. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan 

Candisari sebesar ± 18,138 hektar (4,468%); 

f. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan 

Semarang Utara sebesar ± 36,954 hektar (9,102%); 

g. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan 

Semarang Barat sebesar ± 36,855 hektar (9,078%); 

h. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan 

Genuk sebesar       ± 24,968 hektar (6,150%); 

i. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan 

Gayamsari sebesar ± 16,525 hektar (4,070%); 

j. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan 

Pedurungan sebesar ± 42,997 hektar (10,591%); 

k. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan 

Tembalang sebesar ± 32,494 hektar (8,004%); 
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l. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan 

Banyumanik sebesar ± 30,490 hektar (7,510%); 

m. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan 

Gunungpati sebesar ± 24,289 hektar (5,983%); 

n. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan 

Mijen sebesar       ± 23,589 hektar (5,810%); 

o. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan 

Ngaliyan sebesar  ± 25,939 hektar (6,389%); dan 

p. luas RTH pada areal taman lingkungan permukiman Wilayah Kecamatan 

Tugu sebesar         ± 11,118 hektar (2,739%). 

 

PPaassaall  6666  

(1) Komponen RTH Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

62 ayat (4) berupa RTH pada areal Ruang Hijau Jalan Lingkungan 

Permukiman ditetapkan sebesar                           ± 363,300 (2,045%) dari luas 

Kawasan Permukiman. 

(2) Luas RTH pada areal Ruang Hijau Jalan Lingkungan Permukiman pada 

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :  

a. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan 

permukiman  Wilayah Kecamatan Semarang Tengah sebesar ± 10,290 

hektar (2,832%); 

b. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan 

permukiman  Wilayah Kecamatan Semarang Timur sebesar ± 12,279 

hektar (3,380%); 

c. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan 

permukiman  Wilayah Kecamatan Semarang Selatan sebesar ± 13,527 

hektar (3,723%); 

d. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan 

permukiman  Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur sebesar ± 10,400 hektar 

(2,863%); 

e. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan 

permukiman  Wilayah Kecamatan Candisari sebesar ± 9,146 hektar 

(2,517%); 

f. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan 

permukiman  Wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar ± 22,720 

hektar (6,254%); 

g. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan 

permukiman  Wilayah Kecamatan Semarang Barat sebesar ± 54,692 

hektar (15,054%); 

h. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan 

permukiman  Wilayah Kecamatan Genuk sebesar ± 29,168 hektar 

(8,029%); 

i. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan 

permukiman  Wilayah Kecamatan Gayamsari sebesar ± 10,663 hektar 

(2,935%); 
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j. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan 

permukiman  Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar ± 44,573 hektar 

(12,269%); 

k. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan 

permukiman  Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar ± 50,125 hektar 

(13,797%); 

l. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan 

permukiman  Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar ± 33,632 hektar 

(9,257%); 

m. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan 

permukiman  Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar ± 19,364 hektar 

(5,330%); 

n. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan 

permukiman  Wilayah Kecamatan Mijen sebesar ± 11,354 hektar 

(3,125%); 

o. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan 

permukiman  Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar ± 20,546 hektar 

(5,655%); dan 

p. luas RTH Kawasan Permukiman pada areal ruang hijau jalan lingkungan 

permukiman  Wilayah Kecamatan Tugu sebesar ± 10,823 hektar (2,979%). 

 

PPaassaall  6677  

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Permukiman ditentukan sebagai berikut : 

a. bukan jenis tanaman yang berbahaya; 

b. dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi; 

c. tajuk cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu gelap; 

d. ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain 

seimbang; 

e. perawakan dan bentuk tajuk cukup indah; 

f. kecepatan tumbuh sedang; 

g. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya; 

h. jenis tanaman tahunan atau musiman; 

i. jarak tanam setengah rapat sehingga menghasilkan keteduhan yang optimal; 

j. tahan terhadap hama penyakit tanaman; 

k. mampu menjerap dan menyerap cemaran udara; dan 

l. jenis tanaman yang mampu memberikan manfaat ekologi, sosial, estetis dan 

ekonomis. 

 

PPaassaall  6688  

Sebaran luasan RTH Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

63                       ayat (1) tercantum dalam Lampiran IA-16, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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BBaaggiiaann  KKeeeemmppaattbbeellaass  

RRTTHH  KKaawwaassaann  PPeerrkkaannttoorraann  DDaann  FFaassiilliittaass  UUmmuumm  

PPaassaall  6699  

(1) RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum merupakan RTH yang 

disediakan dan dibangun pada areal halaman/pekarangan bangunan 

perkantoran, maupun fasilitas pelayanan umum lainnya. 

(2) RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum berfungsi sebagai penghasil 

oksigen, penyerap gas karbon, peresap air, penahan angin, peneduh dan 

peredam kebisingan.  

 

PPaassaall  7700    

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) ditetapkan sebesar ± 111,417 

hektar (0,627%) dari luas Wilayah Daerah.  

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : 

a. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan 

Semarang Tengah sebesar ± 6,404 hektar (0,017%); 

b. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan 

Semarang Timur sebesar ± 8,301 hektar (0,022%); 

c. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan 

Semarang Selatan sebesar ± 9,013 hektar (0,024%); 

d. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan 

Gajah Mungkur sebesar ± 5,331 hektar (0,014%); 

e. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan 

Candisari sebesar ± 3,861 hektar (0,010%); 

f. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan 

Semarang Utara sebesar ± 4,244 hektar (0,011%); 

g. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan 

Semarang Barat sebesar ± 9,352 hektar (0,025%);  

h. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan 

Genuk sebesar      ± 7,926 hektar (0,021%); 

i. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan 

Gayamsari sebesar ± 3,524 hektar (0,009%); 

j. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan 

Pedurungan sebesar ± 10,004 hektar (0,027%);  

k. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan 

Tembalang sebesar ± 7,738 hektar (0,021%); 

l. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan 

Banyumanik sebesar ± 4,908 hektar (0,013%);  

m. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan 

Gunungpati sebesar ± 13,566 hektar (0,036%); 
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n. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan 

Mijen sebesar       ± 8,322 hektar (0,022%); 

o. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan 

Ngaliyan sebesar ± 5,455 hektar (0,015%); dan 

p. luas RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum Wilayah Kecamatan 

Tugu sebesar        ± 3,468 hektar (0,009%). 

PPaassaall  7711  

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum, 

ditentukan sebagai   berikut : 

a. karakteristik tanaman tidak bergetah, tidak berduri, tidak beracun, dahan dan 

ranting tidak mudah patah, perakaran kuat dan tidak mengganggu pondasi, 

struktur daun renggang sampai rapat, warna bervariasi, daun tidak mudah 

gugur, kecepatan tumbuh relatif; 

b. jenis tanaman tahunan dan musiman, bentuk bervariasi, memiliki nilai 

keindahan, tahan cuaca dan hama penyakit serta mudah dalam perawatan dan 

pemeliharaan; 

c. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya yang tahan hama penyakit 

tanaman serta tahan cemaran udara dan mampu mengundang kehadiran 

burung; dan 

d. jarak tanaman bervariasi. 

PPaassaall  7722  

Sebaran luasan RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-17, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

BBaaggiiaann  KKeelliimmaabbeellaass  

RRTTHH  KKaawwaassaann  PPeerrddaaggaannggaann  DDaann  JJaassaa    

PPaassaall  7733  

(1) RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa merupakan RTH yang disediakan dan 

dibangun pada areal halaman / pekarangan bangunan perdagangan dan jasa. 

(2) RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa berfungsi sebagai penghasil oksigen, 

penyerap gas karbon, penahan angin, estetika, peneduh dan peredam 

kebisingan. 

 

PPaassaall  7744  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa di Kota Semarang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) ditetapkan sebesar ± 56,113 

hektar (0,316%) dari luas Wilayah Daerah. 
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(2) Sebaran luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), terdiri atas : 

a. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa wilayah Kecamatan Semarang 

Tengah sebesar     ± 5,843 hektar (0,016%); 

b. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa  Wilayah Kecamatan Semarang 

Timur sebesar      ± 8,074 hektar (0,022%); 

c. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa  Wilayah Kecamatan Semarang 

Selatan sebesar     ± 6,523 hektar (0,017%); 

d. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa  Wilayah Kecamatan Gajah 

Mungkur sebesar        ± 0,853 hektar (0,002%); 

e. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa  Wilayah Kecamatan Candisari 

sebesar                  ± 0,617 hektar (0,002%); 

f. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa  Wilayah Kecamatan Semarang 

Utara sebesar       ± 3,146 hektar (0,008%); 

g. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa  Wilayah Kecamatan Semarang 

Barat sebesar        ± 8,037 hektar (0,022%); 

h. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa  Wilayah Kecamatan Genuk 

sebesar                      ± 2,309 hektar (0,006%); 

i. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan Gayamsari 

sebesar                 ± 1,089 hektar (0,003%); 

j. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan 

Pedurungan sebesar              ± 2,453 hektar (0,007%); 

k. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa  Wilayah Kecamatan 

Tembalang sebesar              ± 0,724 hektar (0,002%); 

l. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan 

Banyumanik sebesar             ± 2,854 hektar (0,008%); 

m. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan 

Gunungpati sebesar              ± 3,574 hektar (0,010%); 

n. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan Mijen 

sebesar                        ± 2,886 hektar (0,008%); 

o. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan Ngaliyan 

sebesar                    ± 4,684 hektar (0,013%); dan 

p. luas RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa Wilayah Kecamatan Tugu 

sebesar ± 2,449 hektar (0,007%). 

 

PPaassaall  7755  

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa, ditentukan sebagai 

berikut : 

a. karakteristik tanaman : tidak bergetah, tidak beracun, dahan dan ranting tidak 

mudah patah, perakaran kuat dan tidak mengganggu pondasi, struktur daun 

renggang sampai rapat, warna bervariasi, daun tidak mudah gugur, kecepatan 

tumbuh relatif; 

b. jenis tanaman tahunan dan musiman, bentuk bervariasi, memiliki nilai 

keindahan, tahan cuaca dan hama penyakit; 

c. tanaman tahan hama penyakit serta tahan cemaran udara; dan 
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d. jarak tanaman bervariasi. 

  

PPaassaall  7766  

Sebaran luasan RTH Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 74 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-18, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

  

BBaaggiiaann  KKeeeennaammbbeellaass  

RRTTHH  KKaawwaassaann  PPeennddiiddiikkaann  

PPaassaall  7777  

(1) RTH Kawasan Pendidikan merupakan RTH yang disediakan dan dibangun 

pada areal halaman / pekarangan bangunan pendidikan, dan merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan dan proses belajar mengajar. 

(2) RTH Kawasan Pendidikan berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap gas 

karbon, peresap air, penahan angin, estetika, peneduh, peredam kebisingan 

dan pengembangan ilmu pengetahuan.  

  

PPaassaall  7788  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 77 ayat (1) ditetapkan sebesar ± 91,922 hektar (0,517%) dari luas 

Wilayah Daerah.  

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri atas : 

a. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Semarang Tengah 

sebesar                        ± 1,758 hektar (0,005%); 

b. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Semarang Timur 

sebesar                       ± 0,972 hektar (0,003%); 

c. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Semarang Selatan 

sebesar                      ± 4,190 hektar (0,011%); 

d. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur 

sebesar                         ± 22,546 hektar (0,060%); 

e. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Candisari sebesar                                     

± 1,316 hektar (0,004%); 

f. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Semarang Utara 

sebesar                              ± 0,474 hektar (0,001%); 

g. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Semarang Barat 

sebesar ± 1,086 hektar (0,003%); 
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h. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Genuk sebesar ± 

0,704 hektar (0,002%); 

i. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Gayamsari sebesar ± 

0,606 hektar (0,002%); 

j. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar ± 

0,241 hektar (0,001%); 

k. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar ± 

14,976 hektar (0,040%); 

l. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar 

± 4,932 hektar (0,013%); 

m. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar ± 

12,328 hektar (0,033%); 

n. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Mijen sebesar ± 

16,072 hektar (0,043%); 

o. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar ± 

6,508 hektar (0,017%); dan 

p. luas RTH Kawasan Pendidikan Wilayah Kecamatan Tugu sebesar ± 3,213 

hektar (0,009%). 

  

PPaassaall  7799  

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Pendidikan, ditentukan sebagai berikut : 

a. karakteristik tanaman perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun 

renggang sampai rapat, warna bervariasi, kecepatan tumbuh relatif; 

b. jenis tanaman tahunan dan musiman, bentuk bervariasi, memiliki nilai 

keindahan, tahan cuaca dan hama penyakit; 

c. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya yang tahan hama penyakit 

tanaman serta tahan cemaran udara dan mampu mengundang kehadiran satwa; 

dan 

d. jarak tanaman bervariasi. 

  

PPaassaall  8800  

Sebaran luasan RTH Kawasan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 

ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-19, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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BBaaggiiaann  KKeettuujjuuhhbbeellaass  

RRTTHH  KKaawwaassaann  IInndduussttrrii  

PPaassaall  8811  

(1) RTH Kawasan Industri merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada 

areal kawasan industri dan fasilitas pergudangan. 

(2) RTH Kawasan Industri berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap gas 

karbon, peresap air, penahan angin dan peredam kebisingan.  

 

PPaassaall  8822  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 81 ayat (1) ditetapkan sebesar ± 895,061 hektar (5,039%) dari luas 

Wilayah Daerah.  

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri atas : 

a. luas RTH Kawasan Industri Wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar 

± 197,954 hektar (0,530%); 

b. luas RTH Kawasan Industri Wilayah Kecamatan Genuk sebesar                                              

± 192,799  hektar (0,516%); 

c. luas RTH Kawasan Industri Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar                                              

± 22,856 hektar (0,061%); 

d. luas RTH Kawasan Industri Wilayah Kecamatan Mijen sebesar                                               

± 52,807  hektar (0,141%);  

e. luas RTH Kawasan Industri Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar                                                  

± 169,105 hektar (0,453%); dan 

f. luas RTH Kawasan Industri Wilayah Kecamatan Tugu sebesar                                                        

± 259,541 hektar (0,695%). 

 

PPaassaall  8833  

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Industri, ditentukan sebagai berikut : 

a. karakteristik tanaman : struktur daun setengah rapat sampai rapat, warna 

dominan hijau, perakaran tidak mengganggu pondasi, kecepatan tumbuh 

tinggi; 

b. jenis tanaman berdaun lebar dan rindang, berbulu dan memiliki permukaan 

kasar / berlekuk, bertajuk tebal; 

c. merupakan jenis tanaman yang menghasilkan bau yang harum; dan 

d. Jarak tanaman bervariasi, kerapatan sedang - tinggi dalam bentuk zonasi 

maupun linear. 
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PPaassaall  8844  

Sebaran luasan RTH Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 

ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-20, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BBaaggiiaann  KKeeddeellaappaannbbeellaass  

RRTTHH  RReekkrreeaassii  DDaann  OOllaahh  RRaaggaa    

PPaassaall  8855  

(1) RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga merupakan RTH yang disediakan dan 

dibangun untuk memenuhi kebutuhan hiburan, rekreasi, keindahan dan 

kebugaran. 

(2) RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga berfungsi sebagai penghasil oksigen, 

penyerap gas karbon, peresap air, obyek penelitian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan serta habitat flora dan satwa tertentu.  

  

PPaassaall  8866  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) ditetapkan sebesar ± 446,940 hektar 

(2,516%) dari luas Wilayah Daerah   

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Wisata, Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : 

a. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan 

Semarang Tengah sebesar ± 0,535 hektar (0,001%); 

b. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan 

Semarang Timur sebesar    ± 0,745 hektar (0,002%); 

c. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan 

Semarang Selatan sebesar ± 2,115 hektar (0,006%); 

d. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Gajah 

Mungkur               sebesar ± 13,631 hektar (0,036%); 

 

e. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan 

Candisari                  sebesar ± 1,620 hektar (0,004%); 

f. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan 

Semarang Utara sebesar     ± 2,549 hektar (0,007%);  

g. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan 

Semarang Barat                               sebesar ± 66,236 hektar (0,177%); 

h. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Genuk                                   

sebesar ± 1,450 hektar (0,004%); 

i. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan 

Gayamsari                sebesar ± 1,930 hektar (0,005%);  
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j. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan 

Pedurungan                sebesar ± 2,110 hektar (0,006%); 

k. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan 

Tembalang              sebesar ± 13,815 hektar (0,037%); 

l. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan 

Banyumanik            sebesar ± 75,960 hektar (0,203%);  

m. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan 

Gunungpati             sebesar ± 5,545 hektar (0,015%); 

n. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Mijen                                     

sebesar ± 97,680 hektar (0,261%); 

 

o. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Ngaliyan                               

sebesar ± 3,115 hektar (0,008%); dan  

p. luas RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga Wilayah Kecamatan Tugu                        

sebesar ± 157,905 hektar (0,423%). 

 

PPaassaall  8877  

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga ditentukan sebagai 

berikut : 

a. karakteristik tanaman tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, 

perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat, ketinggian 

vegetasi bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang, kecepatan 

tumbuhnya sedang; 

b. jenis tanaman memiliki keindahan, penghasil bunga atau buah, termasuk jenis 

tanaman yang digemari satwa; 

c. berupa habitat tanaman lokal dan budidaya; dan 

d. jarak tanaman bervariasi. 

  

PPaassaall  8888  

Sebaran luasan RTH Kawasan Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 86 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-21, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

  

BBaaggiiaann  KKeesseemmbbiillaannbbeellaass  

RRTTHH  KKaawwaassaann  PPeemmaakkaammaann  

PPaassaall  8899  

(1) RTH Kawasan Pemakaman merupakan RTH yang disediakan dan dibangun 

pada areal Pemakaman. 
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(2) RTH Kawasan Pemakaman berfungsi sebagai pengarah, penghasil oksigen, 

penyerap gaskarbon, peresap air, penyerap bau, konservasi flora.  

 

PPaassaall  9900  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 89          ayat (1) ditetapkan sebesar ± 88,45 hektar (0,498%) dari luas 

Wilayah Daerah. 

 

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1),  terdiri atas : 

a. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Semarang Tengah 

sebesar                    ± 0,350 hektar (0,001%); 

b. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Semarang Timur 

sebesar                             ± 0,935 hektar (0,003%); 

c. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Semarang Selatan 

sebesar                     ± 23,875 hektar (0,064%); 

d. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur 

sebesar ± 6,050 hektar (0,016%); 

e. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Candisari sebesar ± 

0,750 hektar (0,002%); 

f. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Semarang Utara 

sebesar ± 0,445 hektar (0,001%); 

g. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Semarang Barat 

sebesar ± 1,885 hektar (0,005%); 

h. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Genuk sebesar ± 

1,050 hektar (0,003%); 

i. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Gayamsari sebesar ± 

0785 hektar (0,002%); 

j. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar 

± 3,050 hektar (0,008%); 

k. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar ± 

27,860 hektar (0,075%); 

l. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar 

± 11,500 hektar (0,031%); 

m. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar 

± 3,790 hektar (0,010%); 

n. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Mijen sebesar ± 

2,500 hektar (0,007%); 

o. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar ± 

2,090 hektar (0,006%); dan 

p. luas RTH Kawasan Pemakaman Wilayah Kecamatan Tugu sebesar ± 

1,535 hektar (0,004%). 
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PPaassaall  9911  

Kriteria vegetasi untuk RTH Pemakaman, ditentukan sebagai berikut : 

a. karakteristik tanaman adalah tanaman pengarah dengan perakaran dalam; 

b. jenis tanaman tahunan/musiman, rumput  bentuk bervariasi, memiliki nilai 

keindahan, penghasil oksigen tinggi, memiliki daya resap air, tahan cuaca dan 

hama penyakit; 

c. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya; dan 

d. jarak tanaman renggang sampai setengah rapat. 

 

PPaassaall  9922  

Sebaran luasan RTH Kawasan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

90 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-22, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan     Daerah ini. 

BBaaggiiaann  KKeedduuaappuulluuhh  

RRTTHH  PPeerrttaammaannaann  DDaann  LLaappaannggaann  

PPaassaall  9933  

(1) RTH Pertamanan dan Lapangan merupakan RTH yang disediakan dan 

dibangun terutama untuk melayani penduduk di tingkat Kecamatan dan/atau 

Kota. 

(2) RTH Pertamanan dan Lapangan berfungsi sebagai resapan air, fungsi estetis 

lansekap, fungsi sosiologis dan fungsi ekonomis produktif.  

 

PPaassaall  9944  

(1) Besaran komponen RTH Pertamanan dan Lapangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 93 ayat (1) ditetapkan sebesar ± 196,240 hektar (1,105%) dari 

luas Wilayah Daerah.  

(2) Sebaran luas RTH Pertamanan dan Lapangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1),            terdiri atas : 

a. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Semarang 

Tengah                sebesar ± 6,270 hektar (0,017%); 

b. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Semarang 

Timur                  sebesar ± 8,950 hektar (0,024%); 

c. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Semarang 

Selatan               sebesar ± 9,830 hektar (0,026%); 

d. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur                   

sebesar ± 9,080 hektar (0,024%); 

e. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Candisari                                 

sebesar ± 7,120 hektar (0,019%); 

f. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Semarang Utara                      

sebesar ± 9,070 hektar (0,024%); 
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g. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Semarang Barat                    

sebesar ± 15,700 hektar (0,042%); 

h. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Genuk sebesar ± 

11,080 hektar (0,030%); 

i. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Gayamsari 

sebesar ± 9,380 hektar (0,025%); 

j. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Pedurungan 

sebesar                       ± 16,020 hektar (0,043%); 

k. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Tembalang 

sebesar ± 9,130 hektar (0,024%); 

l. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Banyumanik 

sebesar                               ± 16,020 hektar (0,043%); 

m. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Gunungpati 

sebesar                               ± 25,590 hektar (0,068%); 

n. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Mijen sebesar ± 

26,590 hektar (0,071%); 

o. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Ngaliyan 

sebesar ± 9,830 hektar (0,026%); dan 

p. luas RTH Pertamanan dan Lapangan Wilayah Kecamatan Tugu sebesar ± 

6,580 hektar (0,018%).  

 

PPaassaall  9955  

Kriteria vegetasi untuk RTH Pertamanan dan Lapangan, ditentukan sebagai 

berikut : 

a. karakteristik tanaman lebih bervariasi, tidak bergetah/beracun, dahan tidak 

mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah 

rapat, ketinggian vegetasi bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain 

seimbang; 

b. tajuk tanaman cukup indah, cukup rindang dan kompak, tetapi tidak terlalu 

gelap; 

c. kecepatan tumbuhnya sedang, ketinggian bervariasi, warna hijau dan variasi 

warna lain yang seimbang; 

d. jenis tanaman tanaman langka, habitat tanaman endemi lokal maupun jenis 

tanaman yang dilindungi dan merupakan tanaman unggulan setempat, 

termasuk jenis tanaman yang digemari satwa (kupu, serangga dan burung), 

memiliki nilai keindahan, penghasil oksigen tinggi, memiliki peredaman 

intensif, daya resapan air tinggi, tahan cuaca dan hama penyakit serta 

pemeliharaan tidak intensif; dan 

e. jenis tanaman tahunan atau musiman, bentuk bervariasi, jarak tanaman 

setengah rapat (90%) dari luas areal yang harus dihijaukan. 
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PPaassaall  9966  

Sebaran luasan RTH Pertamanan dan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 94                         ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-23, yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BBaaggiiaann  KKeedduuaappuulluuhhssaattuu  

RRTTHH  KKaawwaassaann  KKhhuussuuss  MMiilliitteerr    

PPaassaall  9977  

(1) RTH Kawasan Khusus Militer merupakan RTH yang disediakan dan dibangun 

secara khusus sebagai bagian dari kegiatan militer dan penunjangnya termasuk 

kepolisian. 

(2) RTH Kawasan Khusus Militer berfungsi juga sebagai penghasil oksigen, 

penyerap gas karbon, peresap air, penahan angin, peneduh, peredam 

kebisingan, keindahan.  

 

PPaassaall  9988  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Khusus Militer sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 97      ayat (1) ditetapkan sebesar ± 109,354 hektar (0,616%) dari 

luas Wilayah Daerah.  

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Khusus Militer sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1),                terdiri atas: 

a. luas RTH Kawasan Khusus Militer Wilayah Kecamatan Semarang Selatan                          

sebesar ± 1,354 hektar (0,004%); 

b. luas RTH Kawasan Khusus Militer Wilayah Kecamatan Candisari sebesar 

± 9,780 hektar (0,026%); 

c. luas RTH Kawasan Khusus Militer Wilayah Kecamatan Semarang Barat 

sebesar                    ± 3,890 hektar (0,010%); 

d. luas RTH Kawasan Khusus Militer Wilayah Kecamatan Tembalang 

sebesar                           ± 11,560 hektar (0,031%); dan 

e. luas RTH Kawasan Khusus Militer Wilayah Kecamatan Banyumanik 

sebesar                         ± 82,770 hektar (0,221%). 

 

PPaassaall  9999  

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Khusus Militer bervariasi, disesuaikan 

dengan aktifitasnya. 
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PPaassaall  110000  

Sebaran luasan RTH Kawasan Khusus Militer sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 98                       ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-24, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari  Peraturan Daerah ini. 

  

BBaaggiiaann  KKeedduuaappuulluuhhdduuaa  

RRTTHH  KKaawwaassaann  TTeerrmmiinnaall  

PPaassaall  110011  

(1) RTH Kawasan Terminal merupakan RTH yang disediakan dan dibangun pada 

lokasi pemberhentian moda angkutan transportasi darat, terutama bus, baik 

yang melayani rute angkutan dalam kota, antar kota maupun antar provinsi. 

(2) RTH Kawasan Terminal berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap 

gaskarbon, pengarah, peneduh dan peredam kebisingan.  

 

PPaassaall  110022  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Terminal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 101 ayat (1) ditetapkan sebesar ± 9,556 hektar (0,054%) dari luas 

Wilayah Daerah. 

 

(2) Sebaran Luas RTH Kawasan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

terdiri atas : 

a. luas RTH Kawasan Terminal Wilayah Kecamatan Genuk sebesar ± 4,500 

hektar (0,012%); 

b. luas RTH Kawasan Terminal Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar ± 

0,400 hektar (0,001%); 

c. luas RTH Kawasan Terminal Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar ± 

0,348 hektar (0,001%); dan 

d. luas RTH Kawasan Terminal Wilayah Kecamatan Tugu sebesar ± 4,308 

hektar (0,012%). 

  

PPaassaall  110033  

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Terminal, ditentukan sebagai berikut : 

a. karakteristik tanaman tidak bergetah, tidak beracun, dahan dan ranting tidak 

mudah patah, perakaran kuat dan tidak mengganggu pondasi, struktur daun 

renggang sampai rapat, warna bervariasi, daun tidak mudah gugur; 

b. kecepatan tumbuh relatif; 
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c. jenis tanaman tahunan dan musiman, bentuk bervariasi, memiliki nilai 

keindahan, tahan cuaca dan hama penyakit; 

d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya yang tahan hama penyakit 

tanaman serta tahan cemaran udara; dan 

e. jarak tanaman bervariasi, prosentase lahan hijau disesuaikan dengan intensitas 

kepadatan bangunan. 

PPaassaall  110044  

Sebaran luas RTH Kawasan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 

ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-25, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

  

BBaaggiiaann  KKeedduuaappuulluuhhttiiggaa  

RRTTHH  KKaawwaassaann  SSttaassiiuunn  KKeerreettaa  AAppii      

PPaassaall  110055  

(1) RTH Kawasan Stasiun Kereta Api  merupakan RTH yang disediakan dan 

dibangun pada lokasi pemberhentian  dan pemberangkatan moda angkutan 

kereta api. 

(2) RTH Kawasan Stasiun Kereta Api berfungsi sebagai penghasil oksigen, 

penyerap gaskarbon, pengarah, peneduh dan peredam kebisingan.  

PPaassaall  110066  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 105 ayat (1) ditetapkan sebesar ± 36,217 hektar (0,204%) dari 

luas Wilayah Daerah. 

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1),          terdiri atas :  

a. luas RTH Kawasan Stasiun Kereta Api Poncol dan Tawang Wilayah 

Kecamatan Semarang Utara sebesar ± 36,167 hektar (0,095%); 

b. luas RTH Kawasan Stasiun Kereta Api Bangetayu Wilayah Kecamatan 

Genuk sebesar          ± 0,020 hektar (0,001%); dan 

c. luas RTH Kawasan Stasiun Kereta Api Mangkang Wilayah Kecamatan 

Tugu sebesar           ± 0,030 hektar (0,001%). 

PPaassaall  110077  

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Stasiun, ditentukan sebagai berikut : 

a. karakteristik tanaman : tidak bergetah, tidak beracun, dahan dan ranting tidak 

mudah patah, perakaran kuat dan tidak mengganggu pondasi, struktur daun 

renggang sampai rapat, warna bervariasi, daun tidak mudah gugur; 

b. kecepatan tumbuh relatif; 
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c. jenis tanaman tahunan dan musiman dengan syarat : bentuk bervariasi, 

memiliki nilai keindahan, tahan cuaca dan hama penyakit; 

d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya yang tahan hama penyakit 

tanaman serta tahan cemaran udara; dan 

e. jarak tanaman bervariasi, prosentase lahan hijau disesuaikan dengan intensitas 

kepadatan bangunan. 

PPaassaall  110088  

Sebaran luasan RTH Kawasan Stasiun Kereta Api  sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 106          ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-26, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

  

BBaaggiiaann  KKeedduuaappuulluuhheemmppaatt  

RRTTHH  KKaawwaassaann  PPeellaabbuuhhaann  LLaauutt  

PPaassaall  110099  

(1) RTH Kawasan Pelabuhan Laut merupakan RTH yang disediakan dan 

dibangun pada lokasi pemberhentian dan pemberangkatan moda angkutan 

perairan / laut. 

(2) RTH Kawasan Pelabuhan Laut  berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap 

gaskarbon, pengarah, peneduh, keindahan  dan peredam kebisingan.  

  

PPaassaall  111100  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 109    ayat (1) ditetapkan sebesar ± 8,07 hektar (0,045%) dari luas 

Wilayah Daerah. 

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), terdapat di Kecamatan Semarang Utara, dengan luasan sebesar sebesar ± 

8,070 hektar (0,022%). 

  

PPaassaall  111111  

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Pelabuhan Laut, ditentukan sebagai berikut 

: 

a. karakteristik tanaman : tidak bergetah, tidak beracun, dahan dan ranting tidak 

mudah patah, perakaran kuat dan tidak mengganggu pondasi, struktur daun 

renggang sampai rapat, warna bervariasi, daun tidak mudah gugur; 

b. kecepatan tumbuh relatif; 

c. jenis tanaman tahunan dan musiman dengan syarat : bentuk bervariasi, 

memiliki nilai keindahan, tahan cuaca dan hama penyakit; 
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d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya yang tahan hama penyakit 

tanaman serta tahan cemaran udara dan mampu mengundang kehadiran 

burung; dan 

e. jarak tanaman bervariasi, prosentase lahan hijau disesuaikan dengan intensitas 

kepadatan bangunan. 

PPaassaall  111122  

Sebaran luas RTH Kawasan Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

110                    ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-27, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

BBaaggiiaann  KKeedduuaappuulluuhhlliimmaa  

RRTTHH  KKaawwaassaann  BBaannddaarr  UUddaarraa  

PPaassaall  111133  

(1) RTH Kawasan Bandar Udara merupakan RTH yang disediakan dan dibangun 

pada lokasi di luar area landasan. 

(2) RTH Kawasan Bandar Udara berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap 

gaskarbon, pengarah, pengaman, peneduh, keindahan, peredam kebisingan 

dan resapan air.  

 

PPaassaall  111144  

(1) Besaran komponen RTH Kawasan Bandar Udara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 113 ayat (1) ditetapkan sebesar sebesar ± 203,11 hektar (1,28%) 

dari luas Wilayah Daerah.  

(2) Sebaran luas RTH Kawasan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), terdapat di Kecamatan Semarang Barat, dengan luasan sebesar ± 203,11 

hektar (100%). 

 

PPaassaall  111155  

Kriteria vegetasi untuk RTH Kawasan Bandar Udara, ditentukan sebagai berikut : 

a. karakteristik tanaman tidak bergetah, tidak beracun, dahan dan ranting tidak 

mudah patah, perakaran kuat dan tidak mengganggu pondasi, struktur daun 

renggang sampai rapat, warna bervariasi, daun tidak mudah gugur; 

b. kecepatan tumbuh relatif; 

c. jenis tanaman tahunan dan musiman dengan syarat : bentuk bervariasi, 

memiliki nilai keindahan, tahan cuaca dan hama penyakit; 

d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya yang tahan hama penyakit 

tanaman serta tahan cemaran udara; dan 

e. jarak tanaman bervariasi, prosentase lahan hijau disesuaikan dengan posisi 

landas pacu. 
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PPaassaall  111166  

Sebaran luasan RTH Kawasan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

114 ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-28, yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

BBaaggiiaann  KKeedduuaappuulluuhheennaamm  

RRTTHH  JJaalluurr  JJaallaann  

PPaassaall  111177  

(1) RTH Jalur Jalan merupakan RTH yang terletak pada ruang milik jalan, median 

jalan dan bahu jalan serta pedestrian. 

(2) RTH Jalur Jalan berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap gaskarbon, 

pengarah, peneduh, pengaman, penahan angin, keindahan dan peredam 

kebisingan.  

PPaassaall  111188  

(1) Besaran komponen RTH Jalur Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 

ayat (1) ditetapkan sebesar  ± 121,773 hektar (0,686%) dari luas Wilayah 

Daerah. 

(2) Sebaran luas RTH Jalur Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri 

atas : 

a. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Semarang Tengah sebesar ± 

4,097 hektar (0,011%); 

b. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Semarang Timur sebesar ± 

6,366 hektar (0,017%); 

c. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Semarang Selatan sebesar ± 

6,875 hektar (0,018%); 

d. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur sebesar ± 2,138 

hektar (0,006%); 

e. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Candisari sebesar ± 1,763 hektar 

(0,05%);  

f. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Semarang Utara sebesar ± 

13,913 hektar (0,037%); 

g. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Semarang Barat sebesar ± 

12,918 hektar (0,035%); 

h. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Genuk sebesar ± 18,729 hektar                   

(0,050%);  

i. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Gayamsari sebesar ± 2,975  

hektar               (0,008%); 

j. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Pedurungan sebesar ± 8,498 

hektar               (0,023%);  
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k. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Tembalang sebesar ± 7,665 

hektar              (0,021%);  

l. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Banyumanik sebesar ± 8,181 

hektar          (0,022%);  

m. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Gunungpati sebesar ± 10,473 

hektar  (0,028%); 

n. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Mijen sebesar ± 7,700 hektar 

(0,021%);  

o. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Ngaliyan sebesar ± 6,249 hektar                

(0,017%); dan  

p. luas RTH Jalur Jalan Wilayah Kecamatan Tugu sebesar ± 3,237 hektar 

(0,009%). 

 

PPaassaall  111199  

Kriteria vegetasi untuk RTH Jalur Jalan, ditentukan sebagai berikut : 

a. karakteristik tanaman lebih bervariasi, perakaran kuat, dahan tidak mudah 

patah, perakaran; tidak mengganggu konstruksi, ketinggian vegetasi 

bervariasi, warna hijau dan variasi warna lain seimbang; 

b. kecepatan tumbuhnya sedang, kombinasi antara tanaman pohon dan tanaman 

perdu; 

c. jenis tanaman tahunan dan musiman,  bentuk bervariasi, memiliki nilai 

keindahan sedang, penghasil oksigen tinggi, memiliki peredaman intensif, 

pemeliharaan tidak intensif; 

d. berupa habitat tanaman lokal dan tanaman budidaya, mampu mengundang 

burung; dan 

e. jarak tanaman bervariasi. 

 

PPaassaall  112200  

Sebaran luasan RTH Jalur Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran IA-29, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

 

BBaaggiiaann  KKeedduuaappuulluuhhttuujjuuhh  

RRTTHH  JJaalluurr  SSeemmppaaddaann  RReell  KKeerreettaa  AAppii  

PPaassaall  112211  

(1) RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api merupakan RTH yang terletak pada 

kawasan sepanjang jalan rel kereta api, yang dibatasi oleh batas luar Daerah 

Milik Jalan (Damija) dan Daerah Manfaat Jalan (Damaja).  

(2) RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api berfungsi sebagai peresap air, peredam 

kebisingan, pengaman, konservasi flora. 
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PPaassaall  112222  

(1) Besaran komponen RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ditetapkan sebesar ± 37,929 hektar 

(0,214%) dari luas Wilayah Daerah.  

(2) Sebaran luas RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1),     terdiri atas : 

a. luas RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api Wilayah Kecamatan Semarang 

Timur  sebesar      ± 1,715 hektar (0,005%); 

b. luas RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api Wilayah Kecamatan Semarang 

Utara  sebesar       ± 5,877 hektar (0,016%); 

c. luas RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api Wilayah Kecamatan Semarang 

Barat sebesar        ± 5,558 hektar (0,015%); 

d. luas RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api Wilayah Kecamatan Gayamsari  

sebesar               ± 2,309 hektar (0,006%); 

e. luas RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api Wilayah Kecamatan 

Pedurungan sebesar               ± 9,043 hektar (0,024%); dan 

f. luas RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api Wilayah Kecamatan Tugu  

sebesar                        ± 13,428 hektar (0,036%). 

PPaassaall  112233  

Kriteria vegetasi untuk RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api, ditentukan sebagai 

berikut : 

a. tumbuh baik pada tanah padat, batang dan sistem percabangan kuat, batang 

tegak kuat, tidak mudah patah dan tidak berbanir; 

b. sistem perakaran kuat, masuk ke dalam tanah tetapi tidak merusak konstruksi 

bangunan; 

c. kecepatan tumbuh bervariasi, tahan terhadap hama dan penyakit tanaman serta 

berumur panjang; 

d. daun tidak mudah rontok terkena terpaan angin kencang; 

e. fase anakan tumbuh cepat, tetapi tumbuh lambat pada fase dewasa; 

f. ukuran dewasa sesuai ruang yang tersedia; 

g. perawakan dan bentuk tajuk cukup indah; dan 

h. buah berukuran kecil dan tidak bisa dimakan oleh manusia secara langsung. 

 

PPaassaall  112244  

Sebaran luasan RTH Jalur Sempadan Rel Kereta Api  sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 122     ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-30, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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BBaaggiiaann  KKeedduuaappuulluuhhddeellaappaann  

RRTTHH  JJaalluurr  SSUUTTTT  ddaann  SSUUTTEETT  

PPaassaall  112255  

(1) RTH Jalur SUTT dan SUTET merupakan RTH yang terletak sekeliling 

penghantar yang dibentuk oleh jarak bebas/minimum sepanjang SUTT atau 

SUTET. 

(2) RTH Jalur SUTT dan SUTET berfungsi sebagai penghasil oksigen, peresap 

air, pengaman, konservasi flora.  
 

PPaassaall  112266  

(1) Besaran komponen RTH Jalur SUTT dan SUTET sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 125   ayat (1) ditetapkan sebesar ± 59,802 hektar (0,337%) dari 

luas Wilayah Daerah. 

(2) Sebaran luas RTH Jalur Jalur SUTT dan SUTET sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), terdiri atas : 

a. luas RTH Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan Semarang Timur 

sebesar                 2,149 hektar (0,006%); 

b. luas RTH Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan Semarang Selatan 

sebesar                 2,813 hektar (0,008%); 

c. luas RTH Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan Gajah Mungkur 

sebesar                  1,896 hektar (0,005%); 

d. luas RTH Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan Semarang Utara 

sebesar                     3,864 hektar (0,010%); 

e. luas RTH Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan Genuk sebesar 

5,921 hektar (0,016%); 

f. luas RTH Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan Gayamsari sebesar 

2,423 hektar (0,006%); 

g. luas RTH Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan Pedurungan 

sebesar 2,678 hektar (0,007%); 

h. luas RTH Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan Tembalang 

sebesar 3,782 hektar (0,010%); 

i. luas Ruang Terbuka Hijau Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan 

Banyumanik sebesar 4,289 hektar (0,011%);  

j. luas Ruang Terbuka Hijau Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan 

Gunungpati sebesar 10,478 hektar (0,028%);  

k. luas Ruang Terbuka Hijau Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan 

Mijen sebesar 10,367 hektar (0,028%); dan 

l. luas Ruang Terbuka Hijau Jalur SUTT dan SUTET Wilayah Kecamatan 

Ngaliyan  sebesar 9,146 hektar (0,024%). 
 

PPaassaall  112277  

Kriteria vegetasi untuk RTH Jalur SUTT dan SUTET, ditentukan sebagai berikut : 
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a. jenis pohon kategori kecil;  

b. bukan merupakan pohon dengan tajuk yang melebar; 

c. dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi; 

d. pola penanaman pemilihan vegetasi harus memperhatikan ketinggian yang 

diizinkan;  

e. fase anakan tumbuh cepat, tetapi tumbuh lambat pada fase dewasa; 

f. ukuran dewasa sesuai ruang yang tersedia; 

g. akarnya menghunjam masuk ke dalam tanah. jenis ini lebih tahan terhadap 

hembusan angin yang besar daripada tanaman yang akarnya bertebaran 

hektarnya di sekitar permukaan tanah; dan 

h. memiliki kerapatan yang cukup (50-60%). 
 

PPaassaall  112288  

Sebaran luas RTH Jalur SUTT dan SUTET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

126                       ayat (2) tercantum dalam Lampiran IA-31, yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

BBaaggiiaann  KKeedduuaappuulluuhhsseemmbbiillaann  

RRTTHH  TTaammaann  AAttaapp  ((RRooooff  GGaarrddeenn))  

PPaassaall  112299  

(1) Setiap bangunan yang berdiri pada luasan kavling, dapat meletakan tanaman 

penghijauan pada atap bangunan, dalam bentuk taman atap (roof garden). 

(2) RTH Taman Atap (Roof Garden) dikembangkan sesuai dengan fungsi RTH 

Kawasan Permukiman, pemanfaatan RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas 

Umum, pemanfaatan RTH Kawasan Pendidikan, pemanfaatan RTH Kawasan 

Perdagangan dan Jasa serta pemanfaatan RTH Kawasan Industri, dengan 

vegetasi yang mengandung nilai ekologis, ekonomis, estetis dan disesuaikan 

dengan konstruksi bangunan 

 

BBAABB  VV  

PPEEMMAANNFFAAAATTAANN  

BBaaggiiaann  KKeessaattuu  

UUmmuumm  

PPaassaall  113300  

(1) Pemanfaatan RTH dimaksudkan untuk mewujudkan RTH sesuai dengan 

fungsinya  melalui kegiatan : 

a. pembangunan RTH; 

b. pemeliharaan RTH; dan 

c. pengamanan RTH. 
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(2) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 

upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka 

mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan kriteria vegetasi sesuai dengan 

komponen RTH. 

(3) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 

upaya menjaga agar RTH dapat berkelanjutan. 

(4) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan 

upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas RTH. 

(5) Pemanfaatan RTH diatur berdasarkan komponen RTH. 

BBaaggiiaann  KKeedduuaa  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  KKaawwaassaann  HHuuttaann  LLiinndduunngg  

PPaassaall  113311  

(1) Pemanfaatan RTH Kawasan Hutan Lindung terdiri atas :pemanfaatan 

kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan 

kayu. 

(2) Pemanfaatan RTH Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) hanya dapat dilakukan pada blok / zona pemanfaatan pada kawasan hutan 

lindung yang telah ditetapkan. 

(3) Pemanfaatan RTH Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan melalui pemberian 

ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin pemanfaatan jasa lingkungan dan ijin 

pemungutan hasil hutan bukan kayu.  

(4) Pemanfaatan RTH Kawasan Hutan Lindung ditetapkan sebagai berikut : 

a. kegiatan budidaya hutan produksi dalam kawasan hutan;  

b. kegiatan budidaya yang tidak mengolah permukaan tanah secara intensif di 

luar kawasan hutan;  

c. pengembalian fungsi utama kawasan secara bertahap terhadap kegiatan 

yang tidak menjamin fungsi lindung dalam kawasan hutan lindung; dan 

d. larangan terhadap kegiatan perindustrian, penambangan golongan c, 

dan/atau kegiatan lain yang bersifat membuka lahan/hutan. 

 

PPaassaall  113322  

(1) Pemanfaatan kawasan pada RTH Hutan Lindung sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 131       ayat (1) berupa segala bentuk usaha yang menggunakan 

kawasan hutan lindung dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi 

fungsi utama kawasan. 

(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. usaha budidaya tanaman obat/herba; 

b. usaha budidaya tanaman hias; 

c. usaha budidaya tanaman jamur; 
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d. usaha budidaya perlebahan; 

e. usaha budidaya/penangkaran satwa; dan 

f. usaha budidaya sarang burung.  

 

PPaassaall  113333  

(1) Pemanfaatan jasa lingkungan pada RTH Hutan Lindung sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) berupa segala bentuk usaha yang 

memanfaatkan potensi jasa lingkungan hutan lindung dengan tidak merusak 

lingkungan dan mengurangi fungsi utama kawasan. 

(2) Pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. usaha wisata alam; 

b. usaha olah raga tantangan; 

c. usaha pemanfaatan air; 

d. usaha perdagangan karbon; dan 

e. usaha penyelamatan hutan dan lingkungannya. 
 

PPaassaall  113344  

(1) Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada RTH Hutan Lindung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan 

mengambil hasil hutan bukan kayu yang sudah ada secara alami dengan tidak 

merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utama kawasan. 

(2) Kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi : 

a. pengambilan madu; 

b. pengambilan buah dan aneka hasil hutan lainnya; dan 

c. perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan mengganggu serta 

dilaksanakan secara tradisional.  
 

 

PPaassaall  113355  

Agar fungsi keberadaan RTH Hutan Lindung dapat dipertahankan, maka setiap 

orang dilarang  untuk : 

a. melakukan segala kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau 

penurunan fungsi hutan lindung; 

b. mengerjakan, menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan lindung 

secara tidak sah; 

c. merambah kawasan hutan lindung; 

d. membakar hutan; 

e. menebang pohon dan memanen atau memungut hasil hutan dalam kawasan 

hutan lindung tanpa memiliki hak atau Ijin dari pejabat yang berwenang; 

f. menerima, membeli atau menjual hasil hutan yang diketahui atau diduga 

berasal dari kawasan hutan lindung yang diambil atau dipungut secara tidak 

sah; 
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g. melakukan eksplorasi bahan tambang yang berada dalam kawasan hutan 

lindung, tanpa Ijin pejabat yang berwenang; 

h. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi 

bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; dan 

i. mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tubuhan serta satwa yang 

berasal dari kawsan hutan lindung tanpa Ijin pejabat yang berwenang. 

 

BBaaggiiaann  KKeettiiggaa  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  KKaawwaassaann  TTaammaann  HHuuttaann  RRaayyaa  

PPaassaall  113366  

Pemanfaatan RTH Taman Hutan Raya dilakukan seperti halnya Pemanfaatan 

RTH Hutan Kota, dan ditetapkan sebagai berikut : 

a. tempat interaksi sosial masyarakat secara terbatas; 

b. pariwisata alam, olah raga maupun rekreasi; 

c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; 

d. penunjang kegiatan pendidikan; 

e. pelestarian plasma nutfah; 

f. budidaya hasil hutan bukan kayu; 

g. pelestarian flora dan fauna; dan 

h. perdagangan gas karbon.  
 

PPaassaall  113377  

Setiap orang dan /atau badan dilarang : 

a. melakukan segala kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan/atau 

penurunan fungsi Taman Hutan Raya; 

b. merambah dan membakar Taman Hutan Raya; 

c. menebang, memotong dan mengambil tanaman dalam Taman Hutan Raya 

tanpa Ijin dari pejabat yang berwenang; 

 

d. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau 

membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan 

e. mengerjakan, menggunakan dan atau menguasai Taman Hutan Raya secara 

tidak sah. 

 

BBaaggiiaann  KKeeeemmppaatt  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  KKaawwaassaann  RRaawwaann  BBeennccaannaa  

PPaassaall  113388  

Pemanfaatan RTH Kawasan Rawan Bencana ditetapkan sebagai berikut : 

a. reboisasi dan penghijauan; 
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b. kegiatan yang mendukung dan memperkuat struktur tanah; dan 

c. larangan segala bentuk kegiatan budidaya yang berbahaya bagi keselamatan 

manusia dan lingkungan.  
 
 
 
 

 
 

BBaaggiiaann  KKeelliimmaa  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  KKaawwaassaann  PPaannttaaii  BBeerrhhuuttaann  BBaakkaauu  

PPaassaall  113399  

Pemanfaatan RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau ditetapkan sebagai berikut : 

a. rehabilitasi kawasan hutan bakau; 

b. kawasan sabuk hijau pada hutan mangrove;  

c. pelestarian sabuk pantai bervegetasi bakau;  

d. perlindungan terhadap flora dan fauna;  

e. pariwisata alam; 

f. budidaya perikanan laut; 

g. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahun; 

h. larangan dari segala bentuk aktivitas budidaya yang merusak ekosistem pantai; 

dan 

i. larangan penebangan hutan bakau. 

BBaaggiiaann  KKeeeennaamm  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  KKaawwaassaann  SSeemmppaaddaann  PPaannttaaii  

PPaassaall  114400  

Pemanfaatan RTH Kawasan Sempadan Pantai ditetapkan sebagai berikut : 

a. peningkatan intensitas penanaman pohon mangrove dan terumbu karang 

buatan;  

b. menjaga RTH di sepanjang garis sempadan pantai dari bahaya abrasi, akresi 

dan perubahan struktur tanah; 

c. melindungi karakter fisik dan biologi area ekologi lansekap pantai serta 

kelangsungan ekosistem kawasan; 

d. mendukung fungsi aktivitas dan pengembangan pariwisata; 

e. mengendalikan kegiatan budidaya tambak; dan 

f. pembatasan dan larangan pendirian bangunan di sepanjang garis sempadan 

pantai yang tidak mendukung upaya konservasi pantai dan penunjang 

kegiaatan perikanan. 
  

PPaassaall  114411  

(1) Bangunan yang diijinkan di sempadan pantai berupa bangunan yang 

mendukung dan memiliki fungsi ekologis.  

(2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. bangunan dermaga; 
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b. bangunan menara mercusuar; 

c. Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan 

d. bangunan pengendali lingkungan pantai dan perairan laut.  

(3) Segala bentuk bangunan selain yang disebutkan pada ayat (2) tidak diijinkan. 

 

PPaassaall  114422  

Segala kegiatan reklamasi di kawasan pantai harus menyediakan sempadan pantai 

dan berfungsi sebagai RTH. 

 

BBaaggiiaann  KKeettuujjuuhh  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  KKaawwaassaann  SSeemmppaaddaann  SSuunnggaaii  

PPaassaall  114433  

Pemanfaatan RTH Kawasan Sempadan Sungai ditetapkan sebagai berikut : 

a. rehabilitasi dan penghijauan dengan jenis tanaman yang memiliki nilai 

konservasi tinggi, ekonomi produktif dan cocok dengan lingkungan setempat; 

b. kegiatan lain yang tidak memanfaatkan lahan secara luas;  

c. kegiatan lain yang memperkuat fungsi perlindungan dan pelestarian; dan 

d. larangan segala bentuk kegiatan yang mengganggu kelestarian dan fungsi 

sungai.  

 

BBaaggiiaann  KKeeddeellaappaann  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  KKaawwaassaann  SSeemmppaaddaann  MMaattaa  AAiirr  

PPaassaall  114444  

Pemanfaatan RTH kawasan sempadan mata air, ditetapkan sebagai berikut : 

a. kegiatan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak 

dilakukan dengan cara penebangan pohon; 

b. larangan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk medan 

yang mengakibatkan tertutupnya sumber mata air; dan 

c. larangan penebangan pohon dan semua bentuk kegiatan yang dapat 

mengganggu keberadaan dan kelestarian mata air. 

 

BBaaggiiaann  KKeesseemmbbiillaann  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  KKaawwaassaann  SSeemmppaaddaann  WWaadduukk  

PPaassaall  114455  

Pemanfaatan RTH kawasan sempadan waduk, ditetapkan sebagai berikut : 
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a. kegiatan penghijauan dengan jenis tanaman semusim dan tahunan yang 

produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon; 

b. larangan penggalian atau kegiatan lain yang dapat merubah fungsi utama 

kawasan; dan 

c. larangan penebangan pohon dan semua bentuk kegiatan yang dapat 

mengakibatkan erosi/tanah longsor. 

 

BBaaggiiaann  KKeesseeppuulluuhh  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  KKaawwaassaann  PPeerrttaanniiaann  LLaahhaann  BBaassaahh  

PPaassaall  114466  

Pemanfaatan RTH kawasan pertanian lahan basah, ditetapkan sebagai berikut: 

a. penanaman padi dan sayur-sayuran sesuai pola tanam yang ditetapkan;  

b. penanaman selain padi dan sayuran diperkenankan tanaman palawija, apabila 

air tidak mencukupi;  

c. pendukung ketahanan pangan nasional; dan 

d. larangan merubah alih fungsi pertanian lahan basah menjadi non pertanian. 

 

BBaaggiiaann  KKeesseebbeellaass  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  KKaawwaassaann  PPeerrttaanniiaann  LLaahhaann  KKeerriinngg  

PPaassaall  114477  

Pemanfaatan RTH kawasan pertanian lahan kering, ditetapkan sebagai berikut : 

a. pendukung kegiatan agroindustri dan agrowisata;  

b. penanaman tanaman semusim dan palawija;  

c. penanaman tanaman keras dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu 

fungsi pertanian lahan kering dan mendukung penganekaragaman produk; 

d. kegiatan lain yang mendukung kegiatan budidaya pertanian dengan syarat 

tidak menurunkan daya dukung kawasan; 

e. larangan merubah alih fungsi pertanian lahan kering menjadi non pertanian. 

f. penanaman tanaman tahunan dan tanaman penutup tanah; 

g. penanaman tanaman perdu pada tempat-tempat terbuka bekas penebangan 

pohon; 

h. pengelolaan lahan dengan pembuatan terasering pada lahan berkontur; 

i. penggarapan tanah berupa pembalikan lapisan atas tanah dilakukan seminim 

mungkin; 

j. kegiatan lain yang mendukung kegiatan perkebunan/tegalan dengan syarat 

tidak menurunkan daya dukung kawasan; dan 

k. larangan pengalihan fungsi kawasan perkebunan. 
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BBaaggiiaann  KKeedduuaabbeellaass  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  KKaawwaassaann  PPeerriikkaannaann  //  TTaammbbaakk  

PPaassaall  114488  

Pemanfaatan RTH Kawasan Perikanan ditetapkan sebagai berikut : 

a. penghijauan yang mendukung fungsi kegiatan budidaya perikanan dan 

aktivitas penunjang perikanan;  

b. penanaman tanaman bakau; dan 

c. larangan penebangan pohon dan kegiatan yang menganggu fungsi RTH. 

 

BBaaggiiaann  KKeettiiggaabbeellaass  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  KKaawwaassaann  HHuuttaann  PPrroodduukkssii  

PPaassaall  114499  

(1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan 

jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta 

pemungutan hasil hutan bukan kayu dan hasil hutan kayu. 

(2) Pemanfaatan Kawasan pada RTH Hutan Produksi sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (1) berupa : 

a. usaha budidaya tanaman obat; 

b. usaha budidaya tanaman hias; 

c. usaha bidudaya tanaman pangan di bawah tegakan; 

d. usaha budidaya jamur; 

e. usaha budidaya perlebahan; 

f. usaha budidaya dan penangkaran satwa; dan 

g. usaha budidaya sarang burung wallet. 

(3) Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada RTH Hutan Produksi sebagaimana yang 

dimaksud pada  ayat (1) berupa :  

a. usaha wisata alam; 

b. usaha olah raga tantangan; 

c. usaha pemanfaatan air; 

d. usaha perdagangan karbon; dan 

e. usaha penyelamatan hutan dan lingkungan. 

(4) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada RTH Hutan Produksi Alam 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :  

a. usaha pemanfaatan rotan, sagu, nipah dan bambu, yang meliputi kegiatan 

penebangan, permudaan, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan 

pemasaran hasil; dan 

b. usaha pemanfaatan getah, kulit kayu, daun, buah dan biji, meliputi 

kegiatan pemanenan, pemeliharaan, pengolahan dan pemasaran hasil. 
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(5) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada RTH Hutan Produksi Tanaman 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyiapan lahan, 

pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenen atau 

penebangan hasil, pengolahan dan pemasaran.  

PPaassaall  115500  

Pemeliharaan RTH Kawasan Hutan Produksi dilakukan dengan : 

a. rehabilitasi hutan; dan 

b. reklamasi hutan. 

PPaassaall  115511  

(1) Rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf a merupakan 

upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan 

dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai RTH 

dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga, sesuai kondisi 

spesifik biofisik. 

(2) Rehabilitasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 

melalui kegiatan  sebagai berikut :  

a. reboisasi; 

b. penghijauan; 

c. pemeliharaan; 

d. pengayaan tanaman; dan  

e. konservasi tanah.  

PPaassaall  115522  

(1) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf b merupakan 

upaya untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan 

yang telah rusak, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan 

peruntukkannya. 

(2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi 

hutan. 

 

PPaassaall  115533  

Pelestarian RTH kawasan hutan produksi, ditetapkan sebagai berikut : 

a. larangan penggunaan fungsi kawasan ini untuk fungsi lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 149; 

b. mempertahankan bentuk hutan produksi menjadi hutan produksi terbatas; dan 

c. melakukan penertiban penguasaan dan pemilikan hutan produksi yang 

berubah menjadi hutan rakyat. 
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BBaaggiiaann  KKeeeemmppaattbbeellaass  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  KKaawwaassaann  PPeerrmmuukkiimmaann  

PPaassaall  115544  

Pemanfaatan RTH Kawasan Permukiman ditetapkan sebagai berikut : 

a. RTH taman pada pusat lingkungan permukiman; 

b. RTH jalur hijau jalan lingkungan permukiman; dan 

c. RTH halaman / pekarangan perumahan. 

  

PPaassaall  115555  

Pemanfaatan RTH taman pada pusat lingkungan permukiman sebagaimana 

dimaksud Pasal 158 hurup a, ditetapkan sebagai berikut : 

a. RTH taman Rukun Tetangga / RT; 

b. RTH taman Rukun Warga / RW; dan 

c. RTH taman Kelurahan. 

 

PPaassaall  115566  

Pemanfaatan RTH taman Rukun Tetangga/RT sebagaimana dimaksud Pasal 159 

hurup a, ditetapkan sebagai berikut : 

a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu Rukun 

Tetangga/RT, dengan luas minimal 250 m
2
; 

b. tempat interaksi sosial; 

c. tempat bermain; dan 

d. penanaman tanaman sesuai keperluan, minimal 10 pohon pelindung jenis 

pohon kecil atau sedang. 

  

PPaassaall  115577  

Pemanfaatan RTH taman Rukun Warga/RW, ditetapkan sebagai berikut : 

a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu Rukun 

Warga/RW, dengan luas minimal 1.500 m
2
; 

b. tempat kegiatan warga; 

c. tempat olah raga; dan 

d. penanaman tanaman sesuai keperluan, minimal 20 pohon pelindung jenis 

pohon kecil atau sedang. 
  

PPaassaall  115588  

Pemanfaatan RTH taman Kelurahan, ditetapkan sebagai berikut : 

a. taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam satu Kelurahan, 

dengan luas minimal 10.000 m
2
; 

b. tempat aktivitas sosial; 
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c. tempat rekreasi; 

d. tempat olah raga; dan 

e. penanaman tanaman sesuai keperluan, dominasi tanaman tahunan. 

 

PPaassaall  115599  

(1) Pemanfaatan RTH Jalur Hijau Jalan Lingkungan Permukiman dikembangkan 

pada ruang bahu jalan pada setiap Ruang Milik Jalan. 

(2) Luasan RTH pada ruang bahu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan sebesar 15% dari Ruang Milik Jalan. 

 

PPaassaall  116600  

(1) RTH Halaman / Pekarangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

158 huruf c ditentukan berdasarkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang 

diperhitungkan dari besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sesuai dengan 

rencana tata ruang yang ditetapkan sebagai berikut : 

a. kawasan dengan KDB 60%, besaran KDH ditentukan 20%; 

b. kawasan dengan KDB 40%, besaran KDH ditentukan 30%; dan 

c. kawasan dengan KDB 20%, besaran KDH ditentukan 50%. 

(2) RTH pada halaman / pekarangan bangunan perumahan sebagaimana ayat 1 

untuk penghijauan bagi kepentingan ekologis, sosial, ekonomi dan estetika. 

 

  PPaassaall  116611    

(1) RTH Halaman / Pekarangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

154 harus disediakan oleh pemilik bangunan dan menjadi persyaratan Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB). 

 

(2) Peningkatan dan atau pengembangan RTH Halaman / Pekarangan Perumahan 

dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut : 

a. menanam tanaman melalui tempat / wadah tanaman / pot; 

b. meletakan tanaman penghijauan pada taman atap  (roof garden); 

c. penanaman tanaman pada sisi bangunan seperti pada balkon bangunan; 

dan 

d. perletakan tanaman lainnya pada dinding bangunan perumahan.  

 

PPaassaall  116622  

Penanaman pohon/tanaman pada setiap Halaman/Pekarangan Perumahan 

ditentukan                sebagai berikut : 

a. rumah dengan luasan kaveling di bawah 120 m
2
 harus menyediakan 1 pohon 

pelindung dan perdu, dengan komposisi penutup tanah atau rumput; 
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b. rumah dengan luasan kaveling antara 120 m
2
 sampai dengan 500 m

2 
harus 

menyediakan 3 pohon pelindung dan perdu, dengan komposisi penutup tanah 

atau rumput; dan 

c. rumah dengan luasan kaveling di atas 500 m
2
 harus menyediakan 5 pohon 

pelindung dan perdu, dengan komposisi penutup tanah atau rumput.  
 

 

PPaassaall  116633  

Setiap pengembang permukiman wajib menyediakan lahan untuk kebutuhan RTH 

publik sebesar 20% dari luas lahan yang dikembangkan. 

 

Bagian Kelimabelas 

Pemanfaatan RTH Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum, Pendidikan serta 

Perdagangan dan Jasa 

PPaassaall  116644  

Pemanfaatan RTH pada kawasan perkantoran dan fasilitas umum, pendidikan 

serta perdagangan dan jasa dikembangkan pada area sebagai berikut : 

a. halaman pekarangan; 

b. jalur sirkulasi jalan; 

c. jalur pejalan kaki / pedestrian; 

d. fasilitas parkir; dan 

e. ruang terbuka. 

  

PPaassaall  116655  

(1) RTH kawasan perkantoran dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 168 ditentukan berdasarkan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang 

diperhitungkan dari besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sesuai dengan 

rencana tata ruang yang ditetapkan sebagai berikut : 

a. kawasan dengan KDB 60%, besaran KDH ditentukan 20%; 

b. kawasan dengan KDB 50%, besaran KDH ditentukan 25%; dan 

c. kawasan dengan KDB 40%, besaran KDH ditentukan 30%. 

(2) RTH kawasan pendidikan ditentukan berdasarkan Koefisien Dasar Hijau 

(KDH) yang diperhitungkan dari besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan sebagai berikut : 

a. kawasan dengan KDB 60%, besaran KDH ditentukan 20%; 

b. kawasan dengan KDB 50%, besaran KDH ditentukan 25%; dan 

c. kawasan dengan KDB 40%, besaran KDH ditentukan 30%. 

(3) RTH kawasan perdagangan dan jasa ditentukan berdasarkan Koefisien Dasar 

Hijau (KDH) yang diperhitungkan dari besaran Koefisien Dasar Bangunan 

(KDB) sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan sebagai berikut: 

a. kawasan dengan KDB 80%, besaran KDH ditentukan 10%; 

b. kawasan dengan KDB 60%, besaran KDH ditentukan 20%; dan 

c. kawasan dengan KDB 40%, besaran KDH ditentukan 30%. 
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PPaassaall  116666  

(1) RTH kawasan perkantoran dan fasilitas umum, pendidikan serta perdagangan 

dan jasa harus disediakan oleh pemilik bangunan dan menjadi persyaratan Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB). 

(2) Peningkatan dan atau pengembangan RTH kawasan perkantoran dan fasilitas 

umum, pendidikan serta perdagangan dan jasa dilakukan melalui kegiatan 

sebagai berikut: 

a. menanam tanaman melalui tempat/wadah tanaman/pot; 

b. meletakan tanaman penghijauan pada taman atap (roof garden); 

c. penanaman tanaman pada sisi bangunan seperti pada balkon bangunan; 

dan 

d. perletakan tanaman lainnya pada dinding bangunan kawasan perkantoran, 

fasilitas umum, pendidikan dan perdagangan jasa.  

  

BBaaggiiaann  KKeeeennaammbbeellaass  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  KKaawwaassaann  IInndduussttrrii  

PPaassaall  116677  

Pemanfaatan RTH pada kawasan industri dikembangkan pada area sebagai berikut 

: 

a. halaman pekarangan; 

b. jalur sirkulasi jalan; 

c. jalur pejalan kaki/pedestrian; 

d. fasilitas parkir; 

e. ruang terbuka; dan 

f. Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL). 

 

PPaassaall  116688  

Pemanfaatan RTH Kawasan Industri ditentukan berdasarkan Koefisien Dasar 

Hijau (KDH) yang diperhitungkan dari besaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan sebagai berikut : 

a. kawasan dengan KDB 50%, besaran KDH ditentukan 30%; 

b. kawasan dengan KDB 40%, besaran KDH ditentukan 40%; dan 

c. kawasan dengan KDB 30%, besaran KDH ditentukan 50%. 

  

PPaassaall  116699  

Setiap pengembang kawasan industri wajib mengembangkan RTH publik sebesar 

20% dari luas lahan yang dikembangkan dan tertuang dalam Rencana 

Pengembangan Kawasan. 
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BBaaggiiaann  KKeettuujjuuhhbbeellaass  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  KKaawwaassaann  RReekkrreeaassii  ddaann  OOllaahh  RRaaggaa  

PPaassaall  117700  

Pemanfaatan RTH pada kawasan rekreasi dan olah raga dikembangkan pada area 

sebagai berikut : 

a. halaman pekarangan bangunan; 

b. jalur sirkulasi jalan; 

c. jalur pejalan kaki/pedestrian; 

d. fasilitas parkir; 

e. waduk/embung/kolam; dan 

f. ruang terbuka. 

 

PPaassaall  117711  

Pemanfaatan RTH pada kawasan rekreasi dan olah raga ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. pendukung kegiatan rekreasi dan olah raga; 

b. daya tarik wisata; 

c. pelestarian flora dan fauna; dan 

d. larangan segala bentuk kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dan alih 

fungsi RTH kawasan rekreasi dan olah raga.  
 

BBaaggiiaann  KKeeddeellaappaannbbeellaass  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  KKaawwaassaann  PPeerrmmaakkaammaann  

PPaassaall  117722  

Pemanfaatan RTH pada kawasan pemakaman dikembangkan pada area sebagai 

berikut: 

a. halaman pekarangan bangunan pengelola; 

b. jalur sirkulasi;  

c. fasilitas parkir; dan 

d. pembatas blok peruntukkan. 
 

PPaassaall  117733  

Pemanfaatan RTH pada kawasan pemakaman ditetapkan sebagai berikut: 

a. luasan KDH RTH Kawasan Permakaman sebesar 50% dari luas kawasan 

harus dihijaukan, dengan tingkat liputan vegetasi daerah hijau yang harus 

ditanami minimal 80% dari luas KDH;  

b. peningkatan kualitas RTH kawasan pemakaman dilakukan dengan melalui 

kegiatan penyeragaman bentuk dan ukuran makam; dan 

c. larangan penempatan bangunan masif pada makam. 
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BBaaggiiaann  KKeesseemmbbiillaannbbeellaass  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  PPeerrttaammaannaann  DDaann  LLaappaannggaann  

PPaassaall  117744  

Pemanfaatan RTH Pertamanan dan Lapangan ditetapkan sebagai berikut: 

a. penanaman pohon tahunan, perdu, semak, rumput ditanam secara 

berkelompok atau menyebar  sebagai komponen utama taman dan pembatas;  

b. interaksi sosial, budaya dan olah raga; 

c. tetenger kawasan; 

d. pengarah sirkulasi pergerakan;  

e. larangan mengotori, merusak dan mengambil tanaman dan segala kelengkapan 

penunjang yang ada di dalam area taman; 

f. larangan memanjat, memotong, menebang pohon/tanaman yang tumbuh di 

sekitar taman dan lapangan; 

g. larangan melakukan pemotongan, penebangan tanaman yang berada di dalam 

taman tanpa ijin; 

h. larangan mempergunakan segala fasilitas penunjang yang ada di dalam taman; 

dan 

i. larangan mendirikan bangunan atau benda-benda lain di dalam area taman.  
  

BBaaggiiaann  KKeedduuaappuulluuhh  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  KKaawwaassaann  TTeerrmmiinnaall,,  SSttaassiiuunn  KKeerreettaa  AAppii,,  PPeellaabbuuhhaann  LLaauutt    

ddaann  BBaannddaarr  UUddaarraa  

PPaassaall  117755  

Pemanfaatan RTH pada kawasan terminal, kawasan stasiun kereta api, kawasan 

pelabuhan laut dan kawasan bandara udara dikembangkan pada area sebagai 

berikut: 

a. halaman pekarangan bangunan;  

b. jalur sirkulasi jalan; 

c. jalur sirkulasi pedestrian; dan 

d. fasilitas parkir 

PPaassaall  117766  

Pemanfaatan RTH kawasan terminal, kawasan stasiun kereta api, kawasan 

pelabuhan laut dan kawasan bandara udara ditentukan berdasarkan Koefisien 

Dasar Hijau (KDH) yang diperhitungkan dari besaran Koefisien Dasar Bangunan 

(KDB) sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan sebagai berikut : 

a. kawasan terminal dengan KDB 40%, besaran KDH ditentukan 30%; 

b. kawasan stasiun kereta api dengan KDB 40%, besaran KDH ditentukan 20%; 

c. kawasan pelabuhan laut dengan KDB 40%, besaran KDH ditentukan 20%; 

dan 
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d. kawasan bandar udara dengan KDB 20%, besaran KDH ditentukan 60%. 
  

PPaassaall  117777  

Pemanfaatan RTH kawasan terminal, kawasan stasiun kereta api, kawasan 

pelabuhan laut dan kawasan bandara udara ditetapkan sebagai berikut: 

a. mendukung fungsi-fungsi kawasan; 

b. pengarah sirkulasi; dan 

c. larangan mendirikan bangunan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai 

Daerah Hijau sesuai dengan besaran KDH yang telah ditetapkan. 

 

BBaaggiiaann  KKeedduuaappuulluuhhssaattuu  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  KKaawwaassaann  KKhhuussuuss  MMiilliitteerr  

PPaassaall  117788  

Pemanfaatan RTH pada kawasan khusus militer dikembangkan pada area sebagai 

berikut : 

a. halaman pekarangan bangunan; 

b. jalur sirkulasi jalan; 

c. jalur pejalan kaki / pedestrian; 

d. fasilitas parkir; 

e. ruang terbuka; 

f. lapangan tembak; dan 

g. medan latihan tempur. 

 

PPaassaall  117799  

Pemanfaatan RTH pada kawasan khusus militer ditentukan berdasarkan Koefisien 

Dasar Hijau (KDH) yang diperhitungkan dari besaran Koefisien Dasar Bangunan 

(KDB) sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan sebagai berikut : 

a. kawasan bangunan perkantoran dengan KDB 60%, besaran KDH ditentukan 

20%; 

b. lapangan tembak, besaran KDH ditentukan 50%; dan 

c. medan latihan tempur, besaran KDH ditentukan 75%. 
 

PPaassaall  118800  

Pemanfaatan RTH pada kawasan khusus militer ditetapkan sebagai berikut : 

a. pendukung fungsi kawasan; 

b. tempat / lokasi upacara ; 

c. larangan melakukan segala kegiatan yang mengakibatkan kerusakan area 

penghijauan; dan 

d. larangan menebang, memotong dan mengambil tanaman pada area medan 

latihan tempur      tanpa Ijin. 
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e.  

PPaassaall  118811  

Peningkatan dan atau pengembangan RTH kawasan khusus militer dilakukan 

melalui kegiatan sebagai berikut : 

a. menanam tanaman melalui tempat / wadah tanaman / pot; 

b. meletakan tanaman penghijauan pada atap taman; 

c. penanaman tanaman pada sisi bangunan seperti pada balkon bangunan; dan 

d. perletakan tanaman lainnya pada dinding bangunan.  
 

BBaaggiiaann  KKeedduuaappuulluuhhdduuaa  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  JJaalluurr  JJaallaann  

PPaassaall  118822  

Pemanfaatan RTH jalur jalan diarahkan pada area sebagai berikut :  

a. jalur lalu lintas; 

b. median jalan; 

c. pemisah luar; dan 

d. bahu jalan.  
 

PPaassaall  118833  

Pemanfaatan RTH Jalur Jalan ditetapkan sebagai berikut : 

a. Pemanfaatan RTH Jalur Jalan pada tepi jalan; 

b. Pemanfaatan RTH Jalur Jalan pada Median Jalan; 

c. Pemanfaatan RTH untuk Separator / Pemisah Jalan; 

d. Pemanfaatan RTH untuk Pulau Jalan; 

e. Pemanfaatan RTH untuk Bawah Jalan Layang; 

f. Pemanfaatan RTH pada Persimpangan Jalan; dan 

g. Pemanfaatan RTH pada Jalur Jalan Pejalan Kaki / Pedestrian. 

BBaaggiiaann  KKeedduuaappuulluuhhttiiggaa  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  JJaalluurr  RReell  KKeerreettaa  AAppii  

PPaassaall  118844  

Pemanfaatan RTH jalur rel kereta api ditetapkan sebagai berikut : 

a. membuat pola tanam vegetasi dengan jarak maksimal dari sumbu rel 50 m; 

b. melakukan pengaturan perletakan posisi tanaman;  

c. memperkuat pohon;  

d. membuat  saluran drainase untuk mencegah genangan air; 

e. larangan penjarahan tanaman yang tidak bertanggung jawab; dan 

f. larangan terhadap segala bentuk upaya untuk mendirikan bangunan di 

sepanjang jalur RTH. 
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BBaaggiiaann  KKeedduuaappuulluuhheemmppaatt  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  JJaalluurr  SSUUTTTT  ddaann  SSUUTTEETT  

PPaassaall  118855  

Pemanfaatan RTH jalur SUTT dan SUTET ditetapkan sebagai berikut : 

a. dilakukan disepanjang jaringan SUTT dan SUTET; 

b. dilakukan dengan menyesuaikan Garis Sempadan Jaringan tenaga listrik;  

c. larangan bagi penanaman tanaman semusim; dan 

d. larangan bagi kegiatan permukiman maupun kegiatan budidaya lain yang 

berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan. 

BBaaggiiaann  KKeedduuaappuulluuhheennaamm  

PPeemmaannffaaaattaann  RRTTHH  TTaammaann  AAttaapp  ((RRooooff  GGaarrddeenn))  

PPaassaall  118866  

Pengaturan pemanfaatan Setiap bangunan dengan ketinggian lebih dari 3 lantai 

diwajibkan menanam penghijauan pada atap bangunan dan atau balkon. 

 
 

BBAABB  VVII  

PPEENNGGEENNDDAALLIIAANN  

BBaaggiiaann  KKeessaattuu  

RRuuaanngg  LLiinnggkkuupp  

 

PPaassaall  118877  

(1) Pengendalian merupakan upaya pemanfaatan RTH sesuai dengan perencanaan 

yang telah ditetapkan. 

(2) Ruang lingkup pengendalian RTH meliputi : 

a. program dan perijinan;  

b. pemantauan dan pelaporan; dan 

c. penertiban. 
 

BBaaggiiaann  KKeedduuaa  

PPrrooggrraamm  ddaann  PPeerriijjiinnaann  

PPaassaall  118888  

(1) Setiap dokumen perencanaan teknis/Detail Engineering Design (DED) wajib 

dilengkapi dengan perencanaan RTH.  
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(2) Setiap dokumen IMB wajib dilengkapi dengan perencanaan RTH 

(3) Setiap pembangunan sistem jaringan kabel listrik dan kabel telepon di 

kawasan perkotaan diharuskan menggunakan jaringan kabel bawah tanah.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaringan kabel bawah tanah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur dalam Peraturan Walikota. 

(5) Setiap penyusunan program pembangunan harus memasukkan unsur program 

RTH yang tertuang dalam RPJP, RPJM dan RKPD. 
 

PPaassaall  118899  

(1) Setiap kegiatan yang menggunakan kawasan RTH publik wajib mempunyai 

ijin dari Walikota. 

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. penggunaan untuk kegiatan yang bersifat massal; 

b. pembangunan fasilitas prasarana dan sarana infrastruktur perkotaan; dan 

c. penebangan pohon. 

(3) Tata cara dan persyaratan perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan Walikota. 
 
 

BBaaggiiaann  KKeettiiggaa  

PPeemmaannttaauuaann  ddaann  PPeellaappoorraann  

PPaassaall  119900  

(1) Pemantauan Penataan RTH dimaksudkan untuk mencermati dan mengawasi 

pelaksanaan RTH, sehingga tujuaannya dapat tercapai secara maksimal. 

(2) Pemantauan pemanfaatan RTH dilakukan oleh masyarakat dan dinas teknis 

yang berwenang sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

(3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  disampaikan secara 

lisan dan/atau tertulis kepada Walikota dan pejabat yang berwenang. 
 

PPaassaall  119911  

(1) Setiap orang wajib melaporkan kegiatan yang melanggar pemanfaatan RTH 

kepada Walikota atau pejabat yang berwenang. 

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota atau 

pejabat yang berwenang wajib segera menindaklanjuti. 
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BBaaggiiaann  KKeeeemmppaatt  

PPeenneerrttiibbaann  

PPaassaall  119922  

(1) Penertiban pelaksanaan RTH bertujuan untuk mengembalikan fungsi 

komponen RTH yang telah dialihfungsikan dan atau segala aktivitas yang 

tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah 

ditetapkan. 

(2) Penertiban dilakukan oleh Petugas dari Dinas Teknis terkait, atas dasar Surat 

Keputusan dari Walikota. 

(3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Petugas 

Penertiban diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang 

berkaitan dengan proses pengamanan fungsi dan komponen RTH sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

BBAABB  VVIIII  

WWEEWWEENNAANNGG,,  TTAANNGGGGUUNNGG  JJAAWWAABB,,  DDAANN  KKEEWWAAJJIIBBAANN    

PPaassaall  119933  

Dalam rangka Penataan RTH, Walikota berwenang : 

a. mengatur perlindungan dan pelestarian RTH; 

b. menetapkan kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, 

dan pengendalian penataan RTH berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan; 

c. melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan, dan pemulihan 

RTH;  

d. memerintahkan orang dan/atau badan yang bertanggungjawab atas 

pemanfaatan RTH untuk melakukan upaya pencegahan, penanganan, dan 

pemulihan kualitas RTH;  

e. menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan 

ditaatinya ketentuan penataan RTH; 

f. menerbitkan ijin pemanfaatan kawasan RTH publik sesuai dengan ketentuan 

penataan RTH; 

g. menerbitkan ijin penebangan pohon di kawasan RTH publik; 

h. melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan Perundang-

undangan; 

i. memberikan insentif kepada penyelenggara RTH yang berhasil meningkatkan 

kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan penataan RTH; 

j. memberikan disinsentif kepada penyelenggara RTH yang mengurangi kualitas 

dan kuantitas sesuai dengan tujuan penataan RTH; dan 

k. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan penataan 

RTH dengan masyarakat dan/atau pihak ketiga dan/atau pihak luar negeri 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 
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PPaassaall  119944  

Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Walikota 

bertanggungjawab atas : 

a. perumusan kebijakkan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan 

pengawasan                penataan RTH; 

b. pelaksanaan pencegahan, pengawasan, pemantauan, penanggulangan, dan 

pemulihan RTH; 

c. peningkatan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dalam penataan 

RTH; 

d. pelaksanaan penegakan hukum dalam rangka pemanfaatan RTH; 

e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi RTH; 

f. pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan Penataan RTH; dan 

g. pengendalian terhadap pemanfaatan RTH yang dikerjasamakan dengan pihak 

lain. 
 

PPaassaall  119955  

Dalam rangka penataan RTH, Walikota berkewajiban : 

a. memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang kebijakan RTH kepada 

instansi lain, pada Pemerintah Daerah dan masyarakat; 

b. mengelola informasi tentang kebijakan RTH, sesuai perkembangan teknologi, 

sehingga mudah diakses oleh masyarakat; 

c. menerima, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang sesuai 

dengan kebijakan dan/atau rencana kebijakan RTH; 

d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan atau laporan tentang masalah RTH 

sesuai prosedur yang berlaku; 

e. melaksanakan penegakan hukum RTH sesuai peraturan perundang-undangan; 

dan 

f. melaksanakan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 
 

 

BBAABB  VVIIIIII  

HHAAKK,,  KKEEWWAAJJIIBBAANN  DDAANN  PPEERRAANN  SSEERRTTAA  MMAASSYYAARRAAKKAATT  

BBaaggiiaann  KKeessaattuu  

HHaakk  

PPaassaall  119966  

(1) Pelaksanaan RTH melibatkan peranserta masyarakat, swasta, lembaga / badan 

hukum dan atau perseorangan. 

(2) Dalam kegiatan pelaksanaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

masyarakat berhak : 

a. berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian              

pelaksanaan RTH; dan 
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b. mendapatkan informasi secara terbuka tentang Rencana dan Penataan 

RTH. 

(3) Hak sebagaimana tersebut pada ayat (2), memberi wewenang kepada setiap 

orang untuk : 

a. menikmati manfaat ruang dan / atau pertambahan nilai ruang sebagai 

akibat pelaksanaan RTH; 

b. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai 

akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan RTH yang sesuai dengan 

rencana tata ruang; dan  

c. mendapatkan insentif, yang bentuknya berupa bantuan material maupun 

non material, yang dapat diberikan kepada masyarakat baik secara 

perorangan maupun secara berkelompok, atas jasa dan peran sertanya 

dalam meningkatkan RTH yang dilaksanakan di lingkungan sekitarnya. 
 

PPaassaall  119977  

(1) Untuk mengetahui Rencana RTH, masyarakat dapat mengetahui dari 

Lembaran Daerah dan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh 

Pemerintah Daerah pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat 

mengetahui dengan mudah.  

(2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diketahui masyarakat dari penempelan / pemasangan peta rencana tata ruang 

yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor secara 

fungsional menangani Rencana RTH tersebut.  
 

PPaassaall  119988  

(1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan 

atas status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan 

pembangunan RTH diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak 

yang berkepentingan.  

(2) Hak untuk memperoleh Insentif berupa bantuan maupun kemudahan, baik 

berupa material maupun non material atas jasa dan peran sertanya dalam 

meningkatkan Pelaksanaan RTH yang dilaksanakan di lingkungannya 

sekitarnya. 

(3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiaannya dilakukan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

 

BBaaggiiaann  KKeedduuaa  

KKeewwaajjiibbaann  

PPaassaall  119999  
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Dalam pelaksanaan Penataan RTH, setiap orang berkewajiban untuk :  

a. menghormati hak orang lain, atas pemanfaatan RTH yang baik dan teratur; 

b. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau  kerusakan lingkungan 

dan RTH; 

c. berperan serta dalam memelihara tingkat kuantitas dan kualitas RTH; 

d. berlaku tertib dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian 

pemanfaatan RTH; 

e. melakukan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam; 

f. melindungi nilai-nilai kearifan budaya lokal; 

g. memelihara dan/atau menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan 

h. mentaati rencana penataan RTH yang telah ditetapkan. 
 

BBaaggiiaann  KKeettiiggaa  

PPeerraann  SSeerrttaa  MMaassyyaarraakkaatt  

PPaassaall  220000  

(1) Peran serta masyarakat dalam penataan RTH meliputi penyediaan lahan, 

pembangunan dan pemeliharaan RTH. 

(2) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

(3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikoordinasi oleh Walikota termasuk pengaturannya pada tingkat Kecamatan 

sampai dengan Kelurahan. 

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 

tertib sesuai dengan Rencana RTH.  

(5) Pelaksanaan Penataan RTH harus menjadi gerakan sosial masyarakat  
 

 

PPaassaall  220011  

(1) Tiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-

luasnya untuk berperanserta dalam pelaksanaan penataan RTH. 

(2) Peran serta masyarakat dalam rangka Penataan RTH sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) berbentuk : 

a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan gerakan sosial; 

b. menumbuhkembangkan kemampuan kepeloporan masyarakat; 

c. penyediaan lahan/tanah milik pribadi untuk penyelenggaraan RTH; 

d. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan RTH; 

e. memberi saran, pendapat dan/atau masukan dalam rangka ikut menentukan 

penetapan lokasi RTH; 

f. memberikan bantuan dalam rangka mengidentifikasi berbagai potensi dan 

masalah dalam rangka penyelenggaraan RTH; 

g. kerjasama dalam rangka penelitian dan pengembangan 



234 

 

  

 

234 

h. memberikan informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam 

penyelenggaraan RTH; 

i. pemanfaatan dan penyelenggaraan RTH pada halaman pekarangan sesuai 

ketentuan yang berlaku; 

j. memberikan bantuan pelaksanaan pembangunan RTH; 

k. memberikan bantuan keahlian dan pengetahuan dalam penyelenggaraan 

RTH; 

l. bantuan dalam hal perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan 

RTH; 

m. ikut aktif menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi serta potensi 

RTH                       yang ada; dan 

n. melakukan pengawasan dalam hal pemanfaatan RTH sesuai ketentuan 

yang berlaku. 
 

 
 

BBAABB  IIXX  

SSAANNKKSSII  AADDMMIINNIISSTTRRAASSII  

PPaassaall  220022  

(1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada orang dan/atau 

badan yang melanggar ketentuan Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, 

Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, 

Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, 

Pasal 149,Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, 

Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, 

Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, 

Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, Pasal 178, Pasal 179, 

Pasal 180, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 186, Pasal 188, 

Pasal 189, Pasal 191 Peraturan Daerah ini. 

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 

dalam bentuk : 

a. teguran / peringatan; 

b. penghentian kegiatan; dan 

c. pencabutan / pembatalan ijin. 

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam 

bentuk tertulis 

 

BBAABB  XX  

GGUUGGAATTAANN  PPEERRWWAAKKIILLAANN  

PPaassaall  220033  

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau 

melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan komponen RTH yang 

merugikan kehidupan masyarakat. 
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(2) Pengajuan gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

BBAABB  XXII  

PPEENNYYEELLEESSAAIIAANN  SSEENNGGKKEETTAA  

PPaassaall  220044  

(1) Penyelesaian sengketa akibat terjadinya perselisihan dalam rangka 

perencanaan dan pemanfaatan RTH dapat ditempuh melalui Pengadilan dan 

atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela pihak-pihak yang 

bersengketa. 

(2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa RTH di luar pengadilan, 

maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai 

kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. 

(3) Penyelesaian sengketa RTH di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak 

podana sebagaimana diatur dalam peraturan ini. 

 

PPaassaall  220055  

(1) Penyelesaian sengketa RTH di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai 

kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau 

mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan 

kembali kondisi dan fungsi RTH. 

(2) Penyelesaian RTH melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh 

putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau 

tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa. 

 

BBAABB  XXIIII  

KKEETTEENNTTUUAANN  PPEENNYYIIDDIIKKAANN  

PPaassaall  220066  

(1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana pelanggaran Peraturan 

Daerah sesuai peraturan Perundang-Undangan. 

(2) Wewenang Pejabat Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

: 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 
pidana; 

b. Melkukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan 
melakukan pemeriksaan; 

c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 
diri tersangka; 

d. Melakukan penyitaan benda atau surat; 
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e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
f. Memanggi orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari 

Penyidik POLRI  bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut 
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik POLRI 
memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; 
dan/atau 

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

(3) Pejabat Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 

Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana yang berlaku. 

 

BBAABB  XXII  

KKEETTEENNTTUUAANN  PPIIDDAANNAA  

PPaassaall  220077  

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 131, Pasal 132, Pasal 

133, Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 

140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 

147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 153, Pasal 154,Pasal 155, Pasal 156, Pasal 

157, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 

164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 

171, Pasal 172, Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, Pasal 

178,  Pasal 179, Pasal 180, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 

186, Pasal 188, Pasal 189, Pasal 191 Peraturan Daerah ini diancam pidana 

kurungan paling lama 6 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

 

PPaassaall  220088  

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 dapat dikenakan pidana 

lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 
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BBAABB  XXIIVV  

KKEETTEENNTTUUAANN  PPEERRAALLIIHHAANN  

PPaassaall  220099  

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan 

dengan enataan ruang terbuka hijau yang telah ada tetap berlaku sepanjang 

tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 

(2) Pemanfaatan RTH yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus 

disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun. 

 

 

BBAABB  XXVV  

KKEETTEENNTTUUAANN  PPEENNUUTTUUPP  

PPaassaall  221100  

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 

pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau 

Keputusan Walikota. 
 

 

PPaassaall  221111  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang. 

 

                                                                   Ditetapkan di Semarang 

                                                  pada tanggal  

 

                                                                      WALIKOTA SEMARANG  

 

 

 

 

                                                                                             H. SUKAWI SUTARIP 

 

DDiiuunnddaannggkkaann  ddii  SSeemmaarraanngg  

ppaaddaa  ttaannggggaall    
  

PPlltt..SSEEKKRREETTAARRIISS  DDAAEERRAAHH  KKOOTTAA  SSEEMMAARRAANNGG  
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AKHMAT ZAENURI 

Kepala Dinas Pendidikan  

  

LLEEMMBBAARRAANN  DDAAEERRAAHH  KKOOTTAA  SSEEMMAARRAANNGG  TTAAHHUUNN                          NNOOMMOORR                    

  

  

  

  

  

PPEENNJJEELLAASSAANN  

AATTAASS  PPEERRAATTUURRAANN  DDAAEERRAAHH  KKOOTTAA  SSEEMMAARRAANNGG  

NNOOMMOORR            TTAAHHUUNN  22000088  

  

TTEENNTTAANNGG  

PPEENNAATTAAAANN  RRUUAANNGG  TTEERRBBUUKKAA  HHIIJJAAUU  ((RRTTHH))  

KKOOTTAA  SSEEMMAARRAANNGG  

  

  

II..  UUMMUUMM  

  

Penyusunan Rencana Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  Kota 

Semarang ini merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 

Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, ke dalam 

aplikasi pembangunan perkotaan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang di 

Wilayah Daerah. 

Penataan RTH Kota Semarang adalah rencana penataan, pengembangan 

dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau kota Semarang, yang disiapkan secara 

teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Kota Semarang yang merupakan rumusan 

kebijaksanaan pemanfaatan ruang terbuka di wilayah kota baik pada kawasan 

lindung/konservasi maupun pada kawasan budidaya/terbangun yang menjadi 

sebuah dokumen bagi pedoman pemanfaatan ruang serta menjadi salah satu 

masukkan bagi pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan di 

kota Semarang. 

Hal ini sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat bahwa Penataan 

RTH Kota Semarang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang 

dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan RTH di Wilayah Daerah yang 

memuat ketentuan-ketentuan antara lain : 

1. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi 

pembangunan fisik kota Semarang, dengan tujuan agar dapat mewujudkan 

kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal kebutuhan fasilitas ruang 

publik di perkotaan. 

2. Dokumen Penataan RTH ini berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-

petunjuk serta prinsip pokok pengembangan pembangunan RTH sebagai 

perimbangan terhadap kebijakan pembangun an fisik kota yang berkembang 

secara dinamis dan didukung oleh eksistensi kondisi fisik geomorfologi dan 

karakteristik wilayah serta pengembangan potensi alami, sosial ekonomi, 
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sosial budaya dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok  bagi kegiatan 

pengembangan ruang kota yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang, dan 

masyarakat secara terpadu. 

3. Pada akhirnya, diharapkan kegiatan pelaksanaan RTH ini akan menjadi suatu 

gerakan sosial masyarakat Kota Semarang, dalam rangka mewujudkan Kota 

Semarang yang Hijau, Berwawasan Ekologi, Lingkungan dan Berkelanjutan 

serta bermanfaat Sosial Ekonomis bagi masyarakat 

Untuk itu, sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan Penataan RTH Kota 

Semarang agar dapat berjalan sebagai mana mestinya, maka perlu diterbitkan 

Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penataan RTH. 

 

 

IIII..  PPAASSAALL  DDEEMMII  PPAASSAALL  

  

Pasal 1 

Cukup jelas 

 

Pasal 2 

Huruf a  

1. azas manfaat, bahwa Rencana Ruang Terbuka Hijau harus 

dapat memberikan manfaat yang optimal bagi lingkungan, 

ruang perkotaan dan masyarakat; 

2. azas selaras, bahwa Rencana Ruang Terbuka Hijau harus dapat 

berjalan selaras dengan program-program pembangunan 

Pemerintah Kota Semarang; 

3. azas seimbang, bahwa Rencana Ruang Terbuka Hijau akan 

memberikan arahan keseimbangan ekosistem antara ruang 

terbangun / kawasan budidaya dan ruang tidak terbangun / 

kawasan lindung; 

4. azas terpadu bahwa Rencana Ruang Terbuka Hijau harus 

dilaksanakan secara sinergi melalui program-program yang 

dilaksanakan dan didukung oleh seluruh instansi terkait; dan 

5. azas berkelanjutan bahwa Rencana Ruang Terbuka Hijau harus 

dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan serta 

selalu didasarkan atas prinsip landasan pelestarian fungsi 

sumber daya alam.  

Huruf b  

Azas keadilan, perlindungan dan kepastian hukum, bahwa 

penyusunan Peraturan Daerah Rencana Ruang Terbuka Hijau ini 

harus dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan 

hukum bagi masyarakat dan semua pelaku lingkungan, dari resiko 

yang mungkin terjadi akibat kerusakan lingkungan. 

 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 
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Ayat (1) 

Fungsi utama atau intrinsik yaitu fungsi ekologis diantaranya 

adalah : 

 memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem 
sirkulasi udara (paru-paru kota); 

 pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara 
alami dapat berlangsung lancar; 

 sebagai peneduh; 

 produsen oksigen; 

 penyerap air hujan; 

 penyedia habitat satwa; 
 

 penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta; 

 penahan angin. 
Ayat (2) 

Fungsi tambahan atau ekstrinsik yaitu fungsi ekologis diantaranya 

adalah : 

Huruf a  

Fungsi sosial budaya selain menciptakan interaksi sosial 

masyarakat, juga mengangkat potensi lokal, meliputi : 

 menggambarkan ekspresi budaya lokal; 

 merupakan media komunikasi warga kota; 

 tempat rekreasi; 

 wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan 
dalam mempelajari alam 

Huruf b 

Fungsi ekonomi, berarti memiliki nilai ekonomis produktif bagi 

masyarakat, meliputi : 

 sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, 
buah, daun, sayur mayur; 

 bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, 
kehutanan dan lain-lain. 

Huruf c 

Fungsi estetis, berarti menciptakan keindahan pada lingkungan 

sekitarnya  melalui keindahan warna, bentuk, kombinasi 

tekstur, bau-bauan ataupun bunyi dari satwa liar yang 

menghuninya, meliputi : 

 meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan 
kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan 
permukimam, maupun makro: lansekap kota secara 
keseluruhan; 

 menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota; 
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 pembentuk faktor keindahan arsitektural; 

 menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area 
terbangun dan tidak terbangun. 

Huruf d 

Fungsi edhapis, sebagai tempat hidup satwa dan jasad renik 

lainnya. Fungsi edapis dapat dipenuhi dengan penanaman 

pohon yang sesuai, misalnya memilih pohon yang buah atau 

bijinya atau serangga yang hidup didaun-daunnya, digemari 

oleh burung.  

Huruf e  

Fungsi hidro-orologis, sebagai perlindungan terhadap 

kelestarian tanah dan air. Fungsi hidro-orologis dapat 

diwujudkan dengan tidak membiarkan lahan terbuka tanpa 

tanaman penutup sehingga menimbulkan erosi, serta 

meningkatkan infiltrasi air kedalam tanah melalui mekanisme 

perakaran pohon dan daya resap air dari humus.  

Huruf f 

Fungsi klimatologis sebagai pencipta iklim mikro efek  dari 

proses fotosintesa dan  respirasi tanaman. Fungsi klimatologis 

dapat dicapai jika RTH memiliki cukup banyak pohon 

tahunan. 

Huruf g  

Fungsi protektif, berarti melindungi dari gangguan angin, 

bunyi, dan terik matahari melalui kerapatan dan kerindangan 

pohon perdu dan semak. 

Huruf h 

Fungsi hygienis, berarti memiliki kemampuan untuk 

mereduksi polutan baik di udara maupun di air. 

Huruf i 

Fungsi edukatif, berarti menjadi sumber pengetahuan 

masyarakat tentang berbagai hal, misalnya macam dan jenis 

vegetasi, asal muasalnya, nama imiahnya, manfaat serta 

khasiatnya. Untuk itu pada tanaman tertentu dapat diberikan 

papan informasi yang dapat memberikan pengetahuan baru 

yang menarik. Fungsi ini dapat menjadi kegiatan bagi 

masyarakat, anak sekolah, para mahasiswa, para pakar 

lingkungan untuk mengadakan penelitian, pengembangan ilmu 

pengetahuan atau sekedar kunjungan. Untuk itu komponen 

RTH dengan fungsi ini dapat ditanami dengan tanaman khas 

endemik lokal setempat, tanaman yang sudah langka dan 

jarang dijumpai atau ditanam, atau tanaman yang memberikan 

manfaat tertentu dan sangat berguna bagi pengembangan 

pengetahuan (misal tanaman obat-obatan). 

Dalam suatu wilayah perkotaan, fungsi-fungsi ini dapat dikombinasikan 

sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti 

perlindungan tata air keseimbangan ekologi dan konservasi hayati. 
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Pasal 5 

Cukup jelas 

 

Pasal 6 

Cukup jelas 

 

Pasal 7 

Cukup jelas 

 

Pasal 8 

Cukup jelas 

 

Pasal 9 

Cukup jelas 

 

Pasal 10 

Cukup jelas 

 

Pasal 11 

Cukup jelas 

 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Kriteria RTH Kawasan Hutan Lindung tersebut ditetapkan, agar 

tidak hanya mengakomodasi RTH Kawasan Hutan Lindung yang 

pengelolaannya berada di bawah Perhutani/Kehutanan, tetapi juga 

mengakomodasi RTH Kawasan Hutan Lindung yang berada pada 

lokasi lain di luar pengelolaan Perhutani / Kehutanan, misal : lahan 

di sekitar batas jalan tol. 

Ayat (2) 

1. Fungsi konservasi / peresapan air :  

a. ukuran lahan penghijauan relatif luas, berbentuk non linier 

(zona, kawasan) dan / atau linier (koridor); 

b. lahan dibentuk guna melindungi kawasan di bawahnya 

serta mengkonservasi air, seperti terasering, sink dan badan 

air; 

c. penturapan / pembuatan talud untuk memperkuat daya 

dukung tanah dilakukan dengan material yang dapat 

mempercepat proses penyerapan air ke dalam tanah. 

Dilakukan dengan pembuatan bronjong batu kali maupun 

talud dari batu kali dan atau beton; dan 

d. pemilihan vegetasi dilakukan dengan strata penuh, dapat 

memperbaiki konsistensi tanah dan bertranspirasi rendah. 

2. Fungsi habitat satwa :  
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a. dilakukan dengan cara penanaman yang rapat dan padat 

berstrata penuh, dan berfungsi sebagai tempat hidup dan 

perkembangbiakan satwa; dan 

b. berbentuk hutan rindang, dengan jumlah, jenis dan populasi 

yang tinggi, serta mampu menjaga kelestarian ekosistem. 

3. Fungsi estetika lingkungan : (kaitkan dgn lansekap, bentang 

lahan) 

a. keterkaitan semua elemen alami dan buatan pada kawasan 

tertentu; 

b. sebagi habitat asli, atau areal yang berpeluang untuk 

direkayasa seperti habitat asli; 

c. pengkayaan spesies, (untuk meningkatkan jumlah jenis dan 

jumlah populasi hektaryati); dan 

d. meningkatkan kualitas lingkungan biotik dan atau biofisik 

kawasan perkotaan. 

4. Fungsi rekreasi :  

a. mampu memberikan kenyamanan, keamanan, kesan luas 

dan teduh dengan kerimbunan pepohonan; 

b. mengoptimalkan kondisi eksisting lahan dan lansekap asli 

kawasan; dan 

c. memiliki tanaman dengan keragaman bunga dan berbagai 

keindahan alami lainnya. 

 

 

Pasal 13 

Cukup jelas 

 

Pasal 14 

Cukup jelas 

 

Pasal 15 

Cukup jelas 

 

Pasal 16 

Ayat (1) 

1. Penentuan RTH Kawasan Taman Hutan Raya, sebagai bagian 

dari pengembangan RTH Hutan Kota merupakan upaya 

pengembangan suatu kawasan Hutan Kota yang disesuaikan 

dengan  kebutuhan dan fungsi lokal setempat. 

2. Mengacu pada pengertian RTH Jutan Kota, maka pengertian 

RTH Taman Hutan Raya dapat diidentifikasikan sebagai suatu 

hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak 

dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara 

maupun tanah hak, yang berbentuk jalur, mengelompok atau 

menyebar dan ditetapkan menjadi bagian dari Hutan Kota oleh 
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Pejabat yang berwenang, sebagai upaya untuk memperbaiki 

mutu lingkungan Kota. 

3. Pengertian ini mengandung arti bahwa lokasi Taman Hutan 

Raya, seperti halnya Hutan Kota dapat ditetapkan pada lahan 

milik Pemerintah / Publik maupun pada lahan milik Perorangan 

/ Private yang diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui sebuah 

Keputusan Penetapan Taman Hutan Raya, sebagai bagian dari 

Hutan Kota oleh Wali Kota / Pejabat yang berwenang. 

4. Penunjukan lokasi dan luas Taman Hutan Raya, mengacu pada 

lokasi dan luasan hutan kota, didasarkan pada pertimbangan 

sebagai berikut: 

a. luas wilayah;  

b. jumlah penduduk;  

c. tingkat pencemaran; dan  

d. kondisi fisik kota. 

5. Luas Taman Hutan Raya di sesuaikan dengan ketentuan hutan 

kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 

(dua puluh lima per seratus) hektar.  

6. Persentase luas Taman Hutan Raya, yang menjadi bagian dari 

hutan kota disesuaikan dengan kondisi setempat yang ada di 

wilayah perkotaan.  

7. Penentuan tipe Taman hutan Raya menjadi bagian dari Hutan 

Kota disesuaikan dengan fungsi yang ditetapkan dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan , yang terdiri dari 

a. tipe kawasan permukiman;  

b. tipe kawasan industri;  

c. tipe rekreasi;  

d. tipe pelestarian plasma nutfah;  

e. tipe perlindungan; dan  

f. tipe pengamanan. 

8. Bentuk Taman Hutan Raya disesuaikan dengan Karakteristik 

Lahan, dapat berbentuk 

a. jalur; 

b. mengelompok; dan 

c. menyebar 

9. Berdasarkan beberapa faktor yang terkait dengan : kondisi 

lahan, kerapatan Tanaman dan jenis tegakan tanaman eksisting, 

manfaat langsung dan fungsi kawasan sekitar, maka Taman 

Hutan Raya di wilayah Kota Semarang ditetapkan di Kawasan 

Tinjomoyo, Gunung Talang dan Krobokan. 

10. Rencana Taman Hutan Raya di daerah Krobokan merupakan 

salah satu contoh pengembangan Hutan Kota di kawasan 

Permukiman. 

11. Penetapan RTH kawasan Taman Hutan Raya di sekitar 

kawasan permukiman dilakukan, salah satunya untuk 
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mencegah penggunaan lahan yang difungsikan untuk aktivitas 

yang lain, misal kegiatan PKL, Bengkel Mobil, Depo 

Pemulung. 

Ayat (2) 

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :  

a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar; 

b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal 

konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau 

pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan 

c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan 

terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa 

yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta 

tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur 

daun. 

2. Fungsi kenyamanan melalui penurunan suhu :  

a. ukuran relatif luas (minimal 1 Hektar); 

b. bentuk non linier (kawasan, zona) dan atau linier (koridor); 

c. pohon yang digunakan berdaun rimbun; 

d. ditempatkan dekat area yang membutuhkan penurunan 

suhu; dan 

e. pada skala mikro digunakan pohon bertajuk memayung. 

3. Fungsi peredam kebisingan :  

a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak 

cabang / ranting; 

b. penanaman rapat, tinggi dan tebal; 

c. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, 

baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap; 

d. cabang / ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan 

menyerap dan menyelubungi bunyi; dan 

e. jarak tanaman rapat. 

4. Fungsi peresap air :  

a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu menjerap dan 

menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran 

kendaraan bermotor dan industri; 

b. lahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang 

panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan 

air; 

d. jenis tanaman keras / tanaman tahunan yang memiliki 

perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga 

mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah 

patah; 

f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung 

dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan 
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g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat 

dimanfaatkan masyarakat sekitar. 

5. Fungsi penahan / pematah angin :  

a. berbentuk linier memotong arah angin; 

b. porositas tajuk antara 40%-50%; 

c. jarak tanam rapat; dan 

d. cabang kuat, tidak rapuh dan lunak, elastis dan tidak mudah 

roboh. 

6. Fungsi habitat satwa :  

a. dilakukan dengan cara penanaman yang rapat dan padat 

(jumlah tanaman per satuan luas cukup tinggi) 

menggunakan pepohonan berstrata; 

b. berbentuk hutan yang rindang dan relatif luas untuk 

mendapatkan jumlah jenis dan populasi yang tinggi; 

c. tersedia pakan untuk satwa, terutama burung seperti biji-

bijian, serangga, madu; dan 

d. sulit atau jauh dari jangkauan pengganggu. 

7. Fungsi identitas kota :  

a. pohon memiliki keunikan dan atau nilai eksklusif yang 

terkait dengan kesejarahan, nostalgia dan budaya kota; dan 

b. tanaman dari jenis endemik lokal dan mengidentifikasikan 

wilayah kota sebagai tanaman dominan. 

8. Fungsi estetika lingkungan :  

a. terkait dengan keterkaitan semua elemen biotik dan abiotik 

pada kawasan tertentu; 

b. ukuran relatif luas, preferable berbentuk non linier 

(kawasan, zona) untuk mendapatkan manfaat lingkungan 

yang efektif (seperti sebagai habitat burung yang beragam 

jenisnya); 

c. habitat asli, atau areal yang berpeluang untuk direkayasa 

seperti manipulasi habitat asli; 

d. pengkayaan spesies, untuk meningkatkan jumlah jenis dan 

jumlah populasi hayati; dan 

e. meningkatkan kualitas lingkungan biotik dan atau biofisik 

kawasan perkotaan. 

9. Fungsi estetika alami :  

a. merupakan paduan harmonis antara fungsi RTH dan 

estetika yang dimiliki oleh pepohonan baik dalam bentuk / 

kesan total maupun dalam keindahan bagiannya 

berdasarkan waktu / musim dan peruntukan ruangnya. 

b. nilai estetika / keindahan pohon bisa didapatkan dari :  

1) kualitas design yang dimiliki tanaman yang dapat 

meningkatkan keindahan lingkungan atau memiliki 

nilai tambah estetika seperti bentuk tajuk, percabangan 
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warna dan jumlah bunga yang mencolok, daun yang 

bertukar bentuk, warna dan sebagainya; dan  

2) kualitas design yang dapat direkayasa melalui fungsi 

intrinsik dan keanekaragaman tanaman untuk perbaikan 

/ rekayasa lingkungan seperti konservasi air dan tanah, 

habitat burung-burung, penurunan suhu. 

10. Fungsi rekreasi :  

a. mampu memberikan kenyamanan, keamanan, kesan luas 

dan teduh dengan kerimbunan pepohonan; 

b. kondisi eksisting lahan dan lansekap asli kawasan 

merupakan salah satu potensi daya tarik untuk fungsi ini; 

dan 

c. diupayakan tanaman yang tidak berbahaya bagi manusia 

karena bergetah, berduri, mudah patah dan tumbang, 

mengeluarkan zat beracun, memiliki tanaman dengan 

keragaman bunga dan berbagai keindahan alami lainnya, 

tanaman pengalas / rumput toleran terhadap injakan serta 

beberapa tanaman dipilih tajuk memayung tetapi tidak 

terlalu rindang agar masih memungkinkan sinar matahari 

masuk sampai ke tanah  . 

 

Pasal 17 

Cukup jelas 

 

Pasal 18 

Cukup jelas 

 

asal 19 

Cukup jelas 

 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Kawasan Rawan Bencana dengan kemiringan lahan sama dengan 

atau lebih dari 40%, masuk dalam komponen RTH Kawasan Hutan 

Lindung. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 

Ayat (3) 

Cukup Jelas 

Ayat (4) 

Cukup Jelas 

Ayat (5) 

1. Fungsi peresap air :  

a. ukuran lahan penghijauan relatif luas, berbentuk non linier 

(zona, kawasan) atau berbentuk linier (koridor); 
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b. lahan dibentuk guna melindungi kawasan di bawahnya 

serta mengkonservasi air, seperti terasering, sink dan badan 

air; 

c. penturapan dilakukan dengan material yang dapat 

mempercepat proses penyerapan air ke dalam tanah; 

d. pemilihan pohon dilakukan dengan struktur perakaran 

menyebar dan dapat memperbaiki konsistensi tanah; 

e. tanaman dipilih bertranspirasi rendah, umumnya pohon 

yang berdaun jenis bukan jarum; 

f. penanaman pohon dengan strata penuh (atas, tengah, 

bawah) yang dapat dilengkapi dengan semak, rumput / 

penutup tanah, dengan jarak yang rapat; dan 

g. menempatkan mulsa alami (misal kepingan kayu), kerikil 

atau pecahan batu pada area terbuka tanpa vegetasi untuk 

meningkatkan intersepsi air hujan. 

2. Fungsi penjaga kestabilan dan struktur tanah :  

a. kepadatan relatif tinggi dengan model penanaman zig-zag; 

b. pemilihan pohon dengan perakaran menyebar dan struktur 

perakaran dapat memperbaiki konsistensi tanah; 

c. penanaman tanaman dengan strata penuh (atas-tengah-

bawah),          terdiri atas : pepohonan, semak, 

rumput/penutup tanah dengan jarak tanam yang rapat; dan 

d. menempatkan mulsa alami (misal kepingan kayu), kerikil 

atau pecahan batu pada area terbuka tanpa vegetasi untuk 

meningkatkan intersepsi air hujan. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas 

 

Pasal 22 

Cukup jelas 

 

Pasal 23 

Cukup jelas 

 

Pasal 24 

Cukup jelas 

 

Pasal 25 

Cukup jelas 

 

Pasal 26 

Ayat (1) 

Pada prinsipnya, sebutan RTH Kawasan Pantai Berhutan Bakau 

hanya istilah saja, dalam arti pemanfaatan jenis vegetasi tidak 

hanya tanaman bakau saja, tetapi dapat dilakukan penanaman 
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dengan tanaman jenis Mangrove (yang termasuk dalam jenis ini 

misalnya adalah : bakau, api-api), disesuaikan dengan kondisi 

karakteristik lahan dan tingkat abrasi yang terjadi. 

Ayat (2) 

1. Fungsi penahan abrasi : 

a. ukuran relatif tebal dengan kepadatan relatif tinggi; 

b. berbentuk linier (koridor) sepanjang pantai yang akan 

dikendalikan abrasinya; 

c. pertanaman dilakukan dengan cara memotong arah angin / 

arus; dan 

d. pemilihan pohon dengan spesies endemik sehingga dapat 

beradaptasi baik dengan lingkungannya yang relatif keras. 

2. Fungsi penahan / pematah angin (wind breaker) :  

a. berbentuk linier memotong arah angin; 

b. porositas tajuk atau kerapatan daun tergantung dari 

kecepatan angin yang ingin dikendalikan, dimana porositas 

antara 40%-50% merupakan kombinasi yang baik antara 

jarak dan densitas; 

c. dapat dilakukan dengan cara penanaman yang rapat dan 

padat (jumlah tanaman persatuan luas yang cukup tinggi) 

pada jenis tanaman yang kurang memenuhi syarat 

individual; 

d. jarak terhadap wind breaker ditentukan oleh tinggi 

kelompok pohon dan densitasnya; dan 

e. cabang kuat, tidak rapuh dan lunak, elastis dan tidak mudah 

roboh. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas 

 

Pasal 28 

Cukup jelas 

 

Pasal 29 

Cukup jelas 

 

Pasal 30 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

1. Fungsi penahan abrasi : 

a. ukuran relatif tebal dengan kepadatan relatif tinggi; 

b. berbentuk linier (koridor) sepanjang pantai yang akan 

dikendalikan abrasinya; 

c. pertanaman dilakukan dengan cara memotong arah angin / 

arus; dan 
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d. pemilihan pohon dengan spesies endemik sehingga dapat 

beradaptasi baik dengan lingkungannya yang relatif keras. 

2. Fungsi penahan / pematah angin (wind breaker) :  

a. berbentuk linier memotong arah angin; 

b. porositas tajuk atau kerapatan daun tergantung dari 

kecepatan angin yang ingin dikendalikan, dimana porositas 

antara 40%-50% merupakan kombinasi yang baik antara 

jarak dan densita;. 

c. dapat dilakukan dengan cara penanaman yang rapat dan 

padat (jumlah tanaman persatuan luas yang cukup tinggi) 

pada jenis tanaman yang kurang memenuhi syarat 

individual; 

d. jarak terhadap wind breaker ditentukan oleh tinggi 

kelompok pohon dan densitasnya; dan 

e. cabang kuat, tidak rapuh dan lunak, elastis dan tidak mudah 

roboh. 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

 

Pasal 31 

Cukup jelas 

 

Pasal 32 

Cukup jelas 

 

Pasal 33 

Cukup jelas 

 

Pasal 34 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :  

a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar; 

b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal 

konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau 

pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan 

c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan 

terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa 

yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta 

tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur 

daun. 

2. Fungsi penyerap gaskarbon :  

a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk 

linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona); 



251 

 

  

 

251 

b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin 

secara umum; 

c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan; 

d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka 

sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang 

masif; 

e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang 

rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju 

fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak; 

f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk 

masif; dan 

g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas. 

3. Fungsi peresap air :  

a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu menjerap dan 

menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran 

kendaraan bermotor dan industri; 

b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang 

panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan 

air; 

d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki 

perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga 

mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah 

patah; 

f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung 

dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan 

g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat 

dimanfaatkan masyarakat sekitar.  

4. Fungsi pengaman :  

a. memberi batas yang jelas terhadap area daratan dan area 

badan air; dan 

b. melindungi kawasan dari aktivitas penjarahan dan 

pengalihfungsian lahan yang tidak bertanggung jawab 

(misal penggunaan kawasan sempadan sungai untuk 

permukiman ilegal, pedagang kaki lima) 

5. Fungsi konservasi Flora :  

a. berbentuk linier (koridor) maupun non linier (kawasan, 

zona); dan 

b. jenis tanaman bervariasi, tetapi diprioritaskan terhadap 

tanaman endemik lokal maupun jenis tanaman langka. 

6. Fungsi habitat satwa :  

a. dilakukan dengan cara penanaman yang rapat dan padat 

(jumlah tanaman per satuan luas cukup tinggi) 

menggunakan pepohonan berstrata; 
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b. berbentuk hutan yang rindang dan relatif luas untuk 

mendapatkan jumlah jenis dan populasi yang tinggi; 

c. tersedia pakan untuk satwa, terutama burung seperti biji-

bijian, serangga, madu; dan 

d. sulit atau jauh dari jangkauan pengganggu.  

7. Fungsi estetika lingkungan :  

a. terkait dengan keterkaitan semua elemen biotik dan abiotik 

pada kawasan tertentu; 

b. ukuran relatif luas, preferable berbentuk non linier 

(kawasan, zona) untuk mendapatkan manfaat lingkungan 

yang efektif (seperti sebagai habitat burung yang beragam 

jenisnya); 

c. habitat asli, atau areal yang berpeluang untuk direkayasa 

seperti manipulasi habitat asli; 

 

 

d. pengkayaan spesies, untuk meningkatkan jumlah jenis dan 

jumlah populasi hektaryati; dan 

e. meningkatkan kualitas lingkungan biotik dan atau biofisik 

kawasan perkotaan.  

 

Pasal 35 

Cukup jelas 

 

Pasal 36 

Cukup jelas 

 

Pasal 37 

Cukup jelas 

 

Pasal 38 

Ayat (1) 

1. pengertian Mata Air adalah tempat air tanah keluar sebagai 

aliran permukaan yang memiliki debit sekurang-kurangnya 5 

liter/detik;  

2. untuk menjaga kelestarian Sumber Mata Air, maka kawasan di 

sekitar radius sumber mata air tersebut (Sempadan Mata Air) 

harus dijaga agar menjadi lahan resapan air dan tidak 

digunakan untuk fungsi yang lain; 

3. oleh karena itu, RTH Kawasan Sempadan Mata Air ditetapkan 

untuk menjaga kelestarian dan keberadaan kawasan di sekitar 

sumber mata air tersebut. 

Ayat (2) 

1. Fungsi peresap air :  
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a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu menjerap dan 

menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran 

kendaraan bermotor dan industri; 

b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang 

panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan 

air; 

d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki 

perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga 

mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah 

patah; 

f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung 

dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan 

g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat 

dimanfaatkan masyarakat sekitar.  

2. Fungsi pengaman :  

a. memberi batas yang jelas terhadap area daratan dan area 

badan air; dan 

b. melindungi kawasan dari aktivitas penjarahan dan 

pengalihfungsian lahan yang tidak bertanggung jawab 

(misal penggunaan kawasan sempadan sungai untuk 

permukiman ilegal, pedagang kaki lima). 

 

Pasal 39 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Kawasan Mata Air di Kota Semarang ditetapkan terdapat di 

wilayah : Kecamatan Mijen (dengan luas 500 Ha meliputi 17 

sumber mata air), Kecamatan Gunungpati (dengan luas 644,4 Ha 

meliputi 77 sumber mata air), Kecamatan Banyumanik (seluas 17,5 

Ha meliputi 1 sumber mata air), Kecamatan Tembalang (seluas 54 

Ha meliputi 2 sumber mata air) dan Kecamatan Ngaliyan (seluas 

251 Ha meliputi 9 sumber   mata air) 

 

Pasal 40 

Cukup jelas 

 

Pasal 41 

Cukup jelas 

 

Pasal 42 

Ayat (1) 
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1. Dari arahan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Pedoman 

Perencanaan Tata Ruang, Kawasan yang masuk dalam Tata Air 

yang harus dilindungi adalah :   

a. Kawasan Sempadan Pantai; 

b. Kawasan Sempadan Sungai; 

c. Kawasan Sekitar Mata Air; dan 

d. Kawasan Sekitar Danau / Waduk. 

2. Beberapa pengertian tentang Kawasan Lindung tata Air adalah 

: 

a. Danau : bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya 

secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai 

yang bersangkutan; 

b. Mata Air : tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan 

yang memiliki debit sekurang-kurangnya 5 liter/detik; 

c. Waduk : adalah wadah air  yang terbentuk sbg akibat 

dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan 

bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung 

sungai dgn fungsi utama irigasi dan pencegah banjir; dan 

d. Waduk lapangan atau embung adalah tempat/wadah 

penampungan air irigasi pada waktu terjadi surplus air di 

sungai atau air hujan. 

3. Komponen RTH Kota Semarang hanya menetapkan Kawasan 

Sempadan Pantai, Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan 

Sekitar Mata Air dan Kawasan Sekitar Waduk, karena : 

a. di Kota Semarang tidak ada danau (Alamiah bukan 

Buatan); 

b. perencanaan Waduk terkait dengan Sistem Urban Drainage, 

serta secara teknis berkaitan langsung dengan badan sungai 

dan tujuan/fungsi pencegahan banjir skala kota; 

c. Embung saat ini hanya dibangun secara sporadis di 

beberapa kawasan dgn fungsi utama cadangan air; 

d. Embung akan berfungsi secara maksimal bila secara teknis 

luasannya memenuhi syarat Resapan/Daya Tampung Air. 

Di beberapa kawasan perumahan akan sangat sulit 

mendapatkan besaran lusan yang   disyaratkan; dan 

e. filosofis penyediaan RTH di kawasan perkotaan sebesar 

30% dari luas wilayah Kota (20% publik & 10% privat) 

berdampak pada penyediaan RTH di kavling perumahan 

dgn tujuan ekologis, estetis & ekonomis melalui 

penghijauan halaman rumah. Fungsi resapan air dapat 

dicapai melalui penghijauan halaman pekarangan serta 

pembuatan sumur resapan. 

4. Untuk itu pengaturan pemanfaatan embung dan RTH di 

sekitarnya diatur secara tentatif dalam Penataan dan 

Pemanfaatan RTH Kawasan Permukiman 

Ayat (2) 
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1. Fungsi peresap air :  

a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu menjerap dan 

menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran 

kendaraan bermotor dan industri; 

b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang 

panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan 

air; 

d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki 

perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga 

mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah 

patah; 

f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung 

dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan 

g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat 

dimanfaatkan masyarakat sekitar.  

2. Fungsi pengaman :  

a. memberi batas yang jelas terhadap area daratan dan area 

badan air; dan 

b. melindungi kawasan dari aktivitas penjarahan dan 

pengalihfungsian lahan yang tidak bertanggung jawab 

(misal penggunaan kawasan sempadan sungai untuk 

permukiman ilegal, pedagang kaki lima). 

 

Pasal 43 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

1. berdasarkan data teknis Pusat Sumber Daya Air Departemen 

Pekerjaan Umum Pengairan, Studi Pengelolaan Urban 

Drainage Kota Semarang serta Data RTRW Kota Semarang, 

rencana Waduk di Kota Semarang ditetapkan di Kecamatan 

Semarang Timur, Kecamatan Tembalang, Kecamatan 

Banyumanik, Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Mijen 

dengan luas total mencapai 77,982 Ha & luas RTH mencapai            

121,642 Ha; 

2. Kawasan Waduk di Kecamatan Mijen seluas 51,874 Hektar, 

terdapat di : Kelurahan Jatibarang seluas 31,239 Hektar, 

Kelurahan Purwosari seluas 6,637 Hektar, Kelurahan Pesantren 

seluas 13,998 Hektar; dan 

3. Kecamatan Gunungpati seluas 23,054 Hektar, terdapat di 

Kelurahan Gunungpati. 

 

Pasal 44 
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Cukup jelas 

 

Pasal 45 

Cukup jelas 

 

Pasal 46 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

1. Fungsi peresap air :  

a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu menjerap dan 

menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran 

kendaraan bermotor dan industri; 

b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang 

panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan 

air; 

d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki 

perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga 

mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah 

patah; 

f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung 

dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan 

g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat 

dimanfaatkan masyarakat sekitar.  

2. Panduan Rancangan RTH untuk fungsi ekonomi, sebagai 

pendukung ketahanan pangan nasional. 

 

Pasal 47 

Cukup jelas 

 

Pasal 48 

Cukup jelas 

 

Pasal 49 

Cukup jelas 

 

Pasal 50 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

1. Fungsi peresap air :  
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a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu menjerap dan 

menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran 

kendaraan bermotor dan industri; 

b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang 

panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan 

air; 

d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki 

perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga 

mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah 

patah; 

f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung 

dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan 

g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat 

dimanfaatkan masyarakat sekitar.  

2. Panduan Rancangan RTH untuk fungsi ekonomi, sebagai 

pendukung ketahanan pangan nasional. 

 

Pasal 51 

Cukup jelas 

 

Pasal 52 

Cukup jelas 

 

Pasal 53 

Cukup jelas 

 

Pasal 54 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Fungsi RTH Kawasan sebagai pendukung kegiatan perikanan, 

dapat tercapai   jika : 

1. Kawasan perikanan darat yang menampung kegiatan perikanan 

kolam hanya dimungkinkan bila tersedia cukup air; 

2. Kawasan pertambakan diutamakan di wilayah pantai yang 

pertukaran air tawar dan air lautnya lancar; dan 

3. Kegiatan yang diijinkan pada kawasan perikanan adalah 

pemijahan, pemeliharaan, dan pendinginan ikan. Pendirian 

bangunan pada kawasan ini untuk pengolahan ikan tidak 

dipekenankan, kecuali bangunan untuk pemprosesan 

pendinginan ikan secara sementara, penyimpanan pakan ikan, 

atau bangunan lain untuk melaksanakan kegiatan perikanan. 
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Pasal 55 

Cukup jelas 

 

Pasal 56 

Cukup jelas 

 

Pasal 57 

Cukup jelas 

 

Pasal 58 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

1. Fungsi peresap air :  

a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu menjerap dan 

menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran 

kendaraan bermotor dan industri; 

b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang 

panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan 

air; 

d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki 

perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga 

mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah 

patah; 

f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung 

dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan 

g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat 

dimanfaatkan masyarakat sekitar.  

2. Fungsi rekreasi :  

a. mampu memberikan kenyamanan, keamanan, kesan luas 

dan teduh dengan kerimbunan pepohonan; 

b. kondisi eksisting lahan dan lansekap asli kawasan 

merupakan salah satu potensi daya tarik untuk fungsi ini; 

dan 

c. diupayakan tanaman yang tidak berbahaya bagi manusia 

karena bergetah, berduri, mudah patah dan tumbang, 

mengeluarkan zat beracun, memiliki tanaman dengan 

keragaman bunga dan berbagai keindahan alami lainnya, 

tanaman pengalas/rumput toleran terhadap injakan serta 

beberapa tanaman dipilih tajuk memayung tetapi tidak 

terlalu rindang agar masih memungkinkan sinar matahari 

masuk sampai ke tanah. 

3. Fungsi ekonomi produktif : 
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tanaman dan bagian-bagian yang ditanam memiliki nilai relatif 

tinggi secara ekonomis, yang dapat dikelola secara sederhana 

tanpa membutuhkan inovasi dan teknologi yang tinggi, baik 

dalam cara penanaman, pemeliharaan. pemanfaatan hasil serta 

dalam  pengelolaannya dan dapat dilakukan kerjasama 

pengelolaan dengan masyarakat yang ada di sekitar kawasan 

 

Pasal 59 

Cukup jelas 

 

Pasal 60 

Cukup jelas 

 

Pasal 61 

Cukup jelas 

 

Pasal 62 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

1. pencapaian Fungsi Ekologis : sebagai salah satu upaya untuk 

memperkecil dan meminimalisir dampak lingkungan yang 

terjadi, seperti : terjadinya banjir, tanah longsor, erosi; 

2. pencapaian Fungsi Estetis : merupakan salah satu upaya untuk 

menciptakan kenyamanan Psikhis, Fisik dan Visual pada 

lingkungan permukiman; 

3. pencapaian Fungsi Lansekap : memberikan arahan yang jelas 

terhadap bentuk-bentuk kawasan di perkotaan, menciptakan 

serta mempertegas identitas/citra dalam kawasan tersebut dan 

mampu memberi makna dan isi suatu tempat dalam suatu 

kawasan, karena mampu merubah Fungsi Space menjadi Place; 

dan 

4. pencapaian Fungsi Sosial Ekonomi : menciptakan aktivitas 

sosial terhadap masyarakat, terutama di tingkat komunitas, 

serta membuka peluang untuk menghasilkan investasi ekonomi 

produktif yang dapat dinikmati oleh warga masyarakat di 

lingkungan permukiman (penanaman tanaman hias, tanaman 

buah-buahan). 

 

Pasal 63 
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Cukup jelas 

 

 

Pasal 64 

Cukup jelas 

 

Pasal 65 

Cukup jelas 

 

Pasal 66 

Cukup jelas 

 

Pasal 67 

Cukup jelas 

 

Pasal 68 

Cukup jelas 

 

Pasal 69 

Ayat (1) 

Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Umum di Kota Semarang dapat 

diidentifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu : 

1. Yang dimaksud dengan Kawasan Perkantoran, adalah : 

a. perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terdapat di 

Kawasan Simpang Lima dan Jalan Pahlawan; 

b. perkantoran Pemerintahan Kota, terdapat di sepanjang 

Koridor/Kawasan Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda; 

c. perkantoran Instansi Departemen (Kanwil, Dinas), terdapat 

di sepanjang Koridor/Kawasan Jalan Pahlawan, Jalan 

Pemuda, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pandanaran, Jalan 

Siliwangi, Jalan Madukoro; 

d. perkantoran Pemerintahan tingkat Kecamatan dan 

Kelurahan, terdapat di setiap wilayah Kecamatan dan 

Kelurahan di Kota Semarang; dan 

e. perkantoran Swasta seperti Kantor Jasa, Niaga dan 

Lembaga Keuangan serta Perbankan, terapat di sepanjang 

kawasan koridor Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda, Jalan 

Ahmad Yani, Jalan Pandanaran, Jalan Siliwangi dan 

kawasan Kota Lama. 

2. Yang dimaksud dengan Fasilitas Umum adalah Fasilitas 

Bangunan yg dapat menampung kepentingan & kebutuhan 

aktivitas masyarakat umum secara luas, meliputi : 

a. fasilitas Kesehatan : Rumah Sakit, Puskesmas, Apotik 

b. fasilitas Peribadatan : Masjid, Gereja, Vihara, Klenteng 

c. fasilitas Kebudayaan : Museum, Perpustakaan 

d. fasilitas Informasi & Telekomunikasi : Telkom 
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e. fasilitas Keuangan : Perbankan, Money Changer 

f. fasilitas Transportasi : Penjualan Tiket Angkutan Umum 

Ayat (2) 

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :  

a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar; 

b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal 

konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau 

pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan 

c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan 

terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa 

yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta 

tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur 

daun. 

2. Fungsi penyerap gaskarbon :  

a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk 

linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona); 

b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin 

secara umum; 

c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan; 

d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka 

sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang 

masif; 

e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang 

rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju 

fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak; 

f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk 

masif; dan 

g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas. 

3. Fungsi peresap air :  

a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu menjerap dan 

menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran 

kendaraan bermotor dan industri; 

b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang 

panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan 

air; 

d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki 

perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga 

mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah 

patah; 

f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung 

dengan tajuk cukup rindang dan kompak; 

g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat 

dimanfaatkan masyarakat sekitar. 
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4. Fungsi penahan / pematah angin :  

a. berbentuk linier memotong arah angin; 

b. porositas tajuk antara 40%-50%; 

c. jarak tanam rapat; dan 

d. cabang kuat, tidak rapuh dan lunak, elastis dan tidak mudah 

roboh. 

5. Fungsi peneduh  :  

a. ukuran relatif luas (minimal 1 Hektar); 

b. bentuk non linier (kawasan, zona) dan atau linier (koridor); 

c. pohon yang digunakan berdaun rimbun;  

d. ditempatkan dekat area yang membutuhkan penurunan 

suhu; dan 

e. pada skala mikro digunakan pohon bertajuk memayung 

6. Fungsi peredam kebisingan:  

a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak 

cabang/ranting; 

b. penanaman rapat, tinggi dan tebal; 

c. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, 

baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap; 

d. Cabang/ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan 

menyerap dan menyelubungi bunyi; dan 

e. Jarak tanaman rapat. 

 

Pasal 70 

Cukup jelas 

 

Pasal 71 

Cukup jelas 

 

Pasal 72 

Cukup jelas 

Pasal 73 

Ayat (1) 

Kawasan perdagangan dan jasa di Kota Semarang dapat 

diidentifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu : 

1. Kawasan Perdagangan Pusat/Sentral : merupakan kawasan 

perdagangan yang melayani skala kota/kabupaten, seperti pasar 

induk, pasar kota, sentra grosir, komplek pertokoan dan pusat-

pusat perdagangan/ruko, kawasan ini di Kota Semarang 

terpusat di sekitar Kawasan Pasar Johar, Pasar Peterongan, 

Pasar Bulu, Pasar Karangayu, Pasar Dargo dan Pasar 

Mangkang; 

2. Kawasan Perdagangan Khusus/Private : merupakan pusat 

perdagangan yang diadakan secara khusus untuk kegiatan 

perbelanjaan yang lengkap dan terpusat, seperti : Departement 

Store, Pasaraya, Pertokoan Swalayan. Kawasan ini di Kota 
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Semarang terpusat di Kawasan Simpang Lima, Kawasan 

Peterongan, Kawasan Pemuda, Kawasan Gajahmada; 

3. Kawasan Perdagangan Pertokoan yang berada pada jalur jalan 

strategis, bentuknya berupa rumah toko/ruko, rumah 

kantor/rukan dan perusahaan jasa niaga. Hampir terdapat di 

sepanjang jalan strategis di Kota Semarang; dan 

4. Kawasan Perdagangan Lingkungan : adalah pusat perdagangan 

di tingkat lingkungan daerah permukiman seperti pasar 

kecamatan, pasar tradisional, deretan toko dan warung di 

persimpangan jalan, dan biasanya tersebar di berbagai wilayah 

bagian kota, baik di tingkat Kecamatan maupun Lingkungan. 

Ayat (2) 

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :  

a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar; 

b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal 

konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau 

pada pusat-pusat kota yang  beraktivitas tinggi; dan 

c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan 

terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa 

yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta 

tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur 

daun. 

2. Fungsi penyerap gaskarbon :  

a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk 

linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona); 

b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin 

secara umum; 

c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan; 

d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka 

sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang 

masif; 

e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang 

rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju 

fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak; 

f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk 

masif; dan 

g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas. 

3. Fungsi peresap air :  

a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu menjerap dan 

menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran 

kendaraan bermotor dan industri; 

b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang 

panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan 

air; 
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d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki 

perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga 

mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah 

patah; 

f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung 

dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan 

g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat 

dimanfaatkan masyarakat sekitar.  

4. Fungsi penahan / pematah angin :  

a. berbentuk linier memotong arah angin; 

b. porositas tajuk antara 40%-50%; 

c. jarak tanam rapat; dan 

d. cabang kuat, tidak rapuh dan lunak, elastis dan tidak mudah 

roboh. 

5. Fungsi peredam kebisingan :  

a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak 

cabang / ranting; 

b. penanaman rapat, tinggi dan tebal; 

c. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, 

baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap; 

d. cabang/ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan 

menyerap dan menyelubungi bunyi; dan 

e. jarak tanaman rapat. 

6. Fungsi peneduh  :  

a. ukuran relatif luas (minimal 1 Hektar); 

b. bentuk non linier (kawasan, zona) dan atau linier (koridor); 

c. pohon yang digunakan berdaun rimbun; 

d. ditempatkan dekat area yang membutuhkan penurunan 

suhu; dan 

e. Pada skala mikro digunakan pohon bertajuk memayung. 

 

Pasal 74 

Cukup jelas 

 

Pasal 75 

Cukup jelas 

 

Pasal 76 

Cukup jelas 

 

Pasal 77 

Ayat (1) 

1. Yang dimaksud dengan Fasilitas Pendidikan adalah semua 

prasarana dan sarana yang menunjang proses pendidikan & 
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pembelajaran dlm rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Bisa bersifat Formal (yang dikelola pemerintah/swasta dibawah 

Dep. Pendidikan) maupun yg bersifat Informal 

2. Kawasan pendidikan di Kota Semarang, dapat diidentifikasikan 

ke dalam jenis pendidikan sebagai berikut : 

a. Kawasan Pendidikan Tinggi : kompleks kampus perguruan 

tinggi baik negeri maupun swasta dapat berbentuk 

Universitas, Institut, Sekolah Tinggi maupun Akademi, 

yang sudah terlokalisir, terdapat di kawasan Pleburan, 

Tembalang, Bendan dan Sekaran; 

b. Kawasan Pendidikan Menengah : tersebar di berbagai 

wilayah kota sesuai dengan jarak jangkauan pelayanan 

masyarakat, terdiri dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

dan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah 

Tsanawiyah (MTs), Madrasah Auwiyah (MA); 

c. Kawasan Pendidikan Dasar : tersebar di berbagai wilayah 

kota sesuai dengan jarak jangkauan pelayanan masyarakat 

(sekitar radius 500 m – 2.500 m), terdiri dari Play Group, 

Taman Kanak-Kanak, Sekolah dasar (SD), Madrasah 

Ibtidaiyah (MI); dan 

d. Pusat Pendidikan Non Formal : berupa kursus-kursus, pusat 

pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh 

lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta. 

Ayat (2) 

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :  

a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar; 

b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal 

konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau 

pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan 

c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan 

terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa 

yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta 

tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur 

daun. 

2. Fungsi penyerap gaskarbon :  

a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk 

linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona); 

b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin 

secara umum; 

c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan; 

d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka 

sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang 

masif; 

e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang 

rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju 

fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak; 
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f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk 

masif; dan 

g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas. 

3. Fungsi peresap air :  

a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu menjerap dan 

menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran 

kendaraan bermotor dan industri; 

b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang 

panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan 

air; 

d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki 

perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga 

mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah 

patah; 

f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung 

dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan 

g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat 

dimanfaatkan masyarakat sekitar.  

4. Fungsi penahan / pematah angin :  

a. berbentuk linier memotong arah angin; 

b. porositas tajuk antara 40%-50%; 

c. jarak tanam rapat; dan  

d. cabang kuat, tidak rapuh dan lunak, elastis dan tidak mudah 

roboh. 

5. Fungsi peredam kebisingan :  

a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak 

cabang / ranting; 

b. penanaman rapat, tinggi dan tebal; 

c. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, 

baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap; 

d. cabang/ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan 

menyerap dan menyelubungi bunyi; dan 

e. jarak tanaman rapat. 

6. Fungsi peneduh  :  

a. ukuran relatif luas (minimal 1 Hektar); 

b. bentuk non linier (kawasan, zona) dan atau linier (koridor); 

c. pohon yang digunakan berdaun rimbun; 

d. ditempatkan dekat area yang membutuhkan penurunan 

suhu; dan 

e. pada skala mikro digunakan pohon bertajuk memayung. 

7. Fungsi Pengembangan Ilmu Pengetahuan : 

a. berupa tanaman langka atau endemi lokal; dan 
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b. berupa tanaman yang dapat difungsikan untuk keperluan 

dan bahan baku industri pengobatan, kosmetik dan 

sebagainya. 

 

Pasal 78 

Cukup jelas 

 

Pasal 79 

Cukup jelas 

 

Pasal 80 

Cukup jelas 

 

Pasal 81 

Ayat (1) 

Kawasan industri di Kota Semarang dapat dibagi menjadi beberapa 

jenis, yaitu : 

1. Kawasan Industri Besar : merupakan kelompok industri yang 

menggunakan teknologi tinggi, proses produksinya dilakukan 

secara massal dan hasil produksinya mempunyai prospek 

pemasaran yang luas (berorientasi ekspor). Letak kawasan 

industri besar ini biasanya dilokalisir di pinggiran kota yang 

jauh dari permukiman tetapi dekat dengan akses transportasi 

utama ke luar kota (jalan lingkar, pelabuhan laut, stasiun kereta 

api). Di Semarang terpusat di Kawasan Terboyo, Kawasan 

Tugu dan Kawasan Mangkang. Jenisnya adalah : 

a. Industrial Estate merupakan sebuah lokasi kawasan industri 

yang dikelola oleh Manejemen Pengelola Utama, kemudian 

disewakan dan terdiri darei beberapa jenis industri; 

b. Zone Bounded Industri merupakan kawasan industri yang 

sangat terbatas dan memiliki tingkat keamanan yang cukup 

tinggi, sehingga tidak semua orang diperbolehkan masuk. 

2. Kawasan Industri Sedang : merupakan kelompok industri yang 

menggunakan teknologi madya dengan tujuan pemasaran di 

tingkat propinsi/nasional saja. Di Semarang terbesar terdapat di 

sekitar Pelabuhan dan sekitar Kecamatan Semarang Tengah 

dan Semarang Utara. Jenisnya adalah : 

a. Industrial Estate merupakan sebuah lokasi kawasan industri 

yang dikelola oleh Manejemen Pengelola Utama, kemudian 

disewakan dan terdiri darei beberapa jenis industri; 

b. Zone Bounded Industri merupakan kawasan industri yang 

sangat terbatas dan memiliki tingkat keamanan yang cukup 

tinggi, sehingga tidak semua orang diperbolehkan masuk. 

3. Kawasan Industri Kecil : merupakan kelompok industri dengan 

menggunakan teknologi sederhana, tujuan pemasaran masih 

bersifat lokal dan sebagian besar lokasinya bercampur dengan 
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daerah permukiman / perumahan maupun kawasan fungsional 

lainnya, tetapi di beberapa kota sudah mulai memikirkan lokasi 

industri kecil ini untuk dilokalisir pada kawasan tertentu yang 

disebut Lingkungan Industri Kecil (LIK). Di Semarang terpusat 

di Kawasan Bugangan dan Barito. Industri jenis ini biasanya 

bersifat Non Polutan, sehingga keberadaanya dapat berdekatan 

dengan Kawasan Permukiman 

Ayat (2) 

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :  

a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar; 

b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal 

konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau 

pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan 

c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan 

terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa 

yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta 

tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur 

daun. 

2. Fungsi penyerap gas karbon :  

a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk 

linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona); 

b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin 

secara umum; 

c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan; 

d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka 

sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang 

masif; 

e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang 

rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju 

fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak; 

f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk 

masif; dan 

g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas. 

3. Fungsi peresap air :  

a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu menjerap dan 

menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran 

kendaraan bermotor dan industri; 

b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang 

panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan 

air; 

d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki 

perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga 

mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah 

patah; 
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f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung 

dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan 

g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat 

dimanfaatkan masyarakat sekitar. 

 Fungsi penahan/pematah angin :  

a. berbentuk linier memotong arah angin; 

b. porositas tajuk antara 40%-50%; 

c. jarak tanam rapat; dan  

d. cabang kuat, tidak rapuh dan lunak, elastis dan tidak mudah 

roboh. 

4. Fungsi peredam kebisingan :  

a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak 

cabang/ranting; 

b. penanaman rapat, tinggi dan tebal; 

c. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, 

baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap; 

d. cabang/ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan 

menyerap dan menyelubungi bunyi; dan 

e. jarak tanaman rapat. 

 

Pasal 82 

Cukup jelas 

 

Pasal 83 

Cukup jelas 

 

Pasal 84 

Cukup jelas 

 

Pasal 85 

Ayat (1) 

1. Kawasan rekreasi terbagi menjadi kawasan rekreasi aktif serta 

kawasan rekreasi pasif; dan  

2. Yang dimaksud Lapangan Olah Raga adalah lapangan dengan 

fungsi utama sebagai penampung aktivitas olah raga 

masyarakat,  baik terbuka maupun tertutup/private, terdiri dari 

stadion olah raga kota, lapangan olah raga milik instansi 

pemerintah/swasta, lapangan olah raga milik institusi 

pendidikan/ sekolah serta lapangan olah raga  yang berada di 

lingkungan Kecamatan. 

Ayat (2) 

1.  Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :  

a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar; 
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b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal 

konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau 

pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan 

c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan 

terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa 

yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta 

tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur 

daun. 

2.  Fungsi penyerap gaskarbon :  

a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk 

linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona); 

b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin 

secara umum; 

c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan; 

d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka 

sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang 

masif; 

e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang 

rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju 

fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak; 

f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk 

masif; dan 

g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas. 

3. Fungsi peresap air :  

a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu menjerap dan 

menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran 

kendaraan bermotor dan industri; 

b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang 

panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan 

air; 

d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki 

perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga 

mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah 

patah; 

f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung 

dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan 

g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat 

dimanfaatkan masyarakat sekitar.  

4. Fungsi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan :  

a. berupa tanaman langka atau endemi lokal; 

b. berupa tanaman yang dapat difungsikan untuk keperluan 

dan bahan baku industri pengobatan, kosmetik dan 

sebagainya; dan 
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c. berupa tanaman apotik hidup dan empon-empon, yang 

ditanam diantara tanaman tegakan lainnya maupun tanaman 

hias. 

5. Fungsi habitat flora dan satwa tertentu :  

a. dilakukan dengan cara penanaman yang rapat dan padat 

(jumlah tanaman per satuan luas cukup tinggi) 

menggunakan pepohonan berstrata; 

b. berbentuk hutan yang rindang dan relatif luas untuk 

mendapatkan jumlah jenis dan populasi yang tinggi; 

c. diutamakan tanaman langka atau tanaman endemik lokal; 

d. tersedia pakan untuk satwa, terutama burung seperti biji-

bijian, serangga, madu; dan 

e. sulit atau jauh dari jangkauan pengganggu.  

 

Pasal 86 

Cukup jelas 

 

Pasal 87 

Cukup jelas 

 

Pasal 88 

Cukup jelas 

 

Pasal 89 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

1. Fungsi pengarah :  

a. pola penanaman berbentuk linier (koridor); 

b. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka 

sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang 

masif; 

c. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas; dan 

d. pola penanaman tanaman dilakukan sedemikian rupa agar 

dapat difungsikan sebagai pembatas zona makam (misal 

zona pemakaman untuk muslim/nasrani). 

2. Fungsi penghasil oksigen :  

a. ukuran relatif luas; 

b. berupa tanaman dengan tegakan tinggi; 

c. ditempatkan diantara ruang sirkulasi dan tempat parkir 

umum; dan 

d. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan 

terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa 

yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta 

tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur 

daun. 
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3. Fungsi penyerap gaskarbon :  

a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk 

linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona); 

b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin 

secara umum; 

c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan; 

d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka 

sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang 

masif; 

e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang 

rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju 

fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak; 

f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk 

masif; dan 

g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas. 

4. Fungsi peresap air :  

a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu menjerap dan 

menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran 

kendaraan bermotor dan industri; 

b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang 

panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan 

air; 

d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki 

perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga 

mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah 

patah; 

f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung 

dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan 

g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat 

dimanfaatkan masyarakat sekitar.  

5. Fungsi penyerap bau :  

a. tanaman mengeluarkan aroma harum atau dapat 

mengeliminasi bau; dan 

b. penanaman padat, menahan gerakan angin dan diletakan 

dekat sumber bau. 

6. Fungsi konservasi Flora :  

a. berbentuk linier (koridor) maupun non linier (kawasan, 

zona); dan 

b. jenis tanaman bervariasi, tetapi diprioritaskan terhadap 

tanaman endemik lokal maupun jenis tanaman langka. 

 

Pasal 90 

Cukup jelas 
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Pasal 91 

Cukup jelas 

 

Pasal 92 

Cukup jelas 

 

Pasal 93 

Ayat (1) 

1. Yang dimaksud Pertamanan, adalah taman-taman yang berada 

di skala Kecamatan dan Kota, karena taman-taman yang berada 

di lingkungan skala komunitas RT, RW & Kelurahan sebagian 

sudah disediakan dalam Lingkungan Permukiman (Taman 

Lingkungan Permukiman), ini sebagai antisipasi kurangnya 

taman-taman yang ada dalam skala Kota terdiri atas : 

a. taman Pasif  adalah taman yang dibuat hanya sekedar 

untyuk fungsi keindahan visual saja dan tidak bisa 

dinikmati oleh masyarakat secara langsung hanya dapat 

dilihat saja, karena di beberapa tempat taman ini dibuat 

tertutup oleh pagar; dan 

b. taman Aktif  adalah taman yang selain bertujuan untuk 

fungsi keindahan visual, juga dapat menampung aktivitas 

masyarakat. Taman ini dapat diakses oleh masyarakat 

secara langsung. 

2. Yang dimaksud dengan lapangan adalah suatu hamparan lahan 

yang sebagian besar permukaan tanahnya ditanami tanaman 

pengalan (rumput) dan tanaman tegakan di sekelilingnya, misal 

lapangan Sepak Bola. Lapangan ini dapat berfungsi sebagai 

sarana olah raga, tempat upacara, tempat interaksi sosial 

masyarakat dan tempat kegiatan sosial masyarakat. Yang 

Untuk optimalisasi fungsi dan penyediaan lapangan terutama di 

skala Kecamatan, perhitungan luasannya ditetapkan 

berdasarkan fungsi blok (RDTRK), dimana setiap blok di 

wilayah Kecamatan wajib menyediakan 1 lapangan dgn standar 

luasan Lapangan Sepak Bola berukuran 110 meter x 75 meter 

Ayat (2) 

1. Fungsi peresap air :  

a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu menjerap dan 

menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran 

kendaraan bermotor dan industri; 

b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang 

panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan 

air; 
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d. jenis tanaman keras/tanaman tahunan yang memiliki 

perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga 

mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah 

patah; 

f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung 

dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan 

g. sedapat mungkin merupakan jenis tanaman yang memiliki 

nilai ekonomis tinggi bukan kayu, sehingga dapat 

dimanfaatkan masyarakat sekitar.  

2. Fungsi Estetis Lansekap : memberikan arahan yang jelas 

terhadap bentuk-bentuk kawasan di perkotaan, menciptakan 

serta mempertegas identitas/citra dalam kawasan tersebut dan 

mampu memberi makna dan isi suatu tempat dalam suatu 

kawasan, karena mampu merubah Fungsi Space menjadi Place; 

dan 

3. Fungsi Sosial Ekonomi : menciptakan aktivitas sosial terhadap 

masyarakat, terutama di tingkat komunitas, serta membuka 

peluang untuk menghasilkan investasi ekonomi produktif yang 

dapat dinikmati oleh warga masyarakat di lingkungan 

permukiman (penanaman tanaman hias, tanaman buah-buahan). 

 

Pasal 94 

     Cukup 

 

Pasal 95 

Cukup jelas 

 

Pasal 96 

Cukup jelas 

 

Pasal 97 

Cukup jelas 

 

Pasal 98 

Cukup jelas 

 

Pasal 99 

Cukup jelas 

 

Pasal 100 

Cukup jelas 

 

Pasal 101 

Ayat (1) 

Cukup jelas 
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Ayat (2) 

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :  

a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar; 

b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal 

konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau 

pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan 

c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan 

terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa 

yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta 

tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur 

daun. 

2. Fungsi penyerap gaskarbon :  

a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk 

linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona); 

b. menanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin 

secara umum; 

c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan; 

d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka 

sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang 

masif; 

e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang 

rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju 

fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak; 

f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk 

masif; dan 

g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas. 

3. Fungsi peredam kebisingan :  

a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak 

cabang / ranting; 

b. penanaman rapat, tinggi dan tebal; 

c. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, 

baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap;  

d. cabang / ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan 

menyerap dan menyelubungi bunyi; dan 

e. jarak tanaman rapat. 

4. Fungsi peneduh  :  

a. ukuran relatif luas (minimal 1 Hektar); 

b. bentuk non linier (kawasan, zona) dan atau linier (koridor); 

c. pohon yang digunakan berdaun rimbun;  

d. ditempatkan dekat area yang membutuhkan penurunan 

suhu; dan 

e. pada skala mikro digunakan pohon bertajuk memayung. 

5. Fungsi pengarah :  

a. pola penanaman berbentuk linier (koridor) di sepanjang 

jalur sirkulasi kendaraan dan pedestrian; 
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b. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka 

sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang 

masif; 

c. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas; dan 

d. pola penanaman tanaman dilakukan sedemikian rupa agar 

dapat difungsikan sebagai pembatas antara area 

pemberangkatan dan area tunggu penumpang. 

Pasal 102 

Cukup jelas 

 

Pasal 103 

Cukup jelas 

 

Pasal 104 

Cukup jelas 

 

Pasal 105 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :  

a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar; 

b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal 

konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau 

pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan 

c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan 

terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa 

yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta 

tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur 

daun. 

2. Fungsi penyerap gas karbon :  

a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk 

linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona); 

b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin 

secara umum; 

c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan; 

d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka 

sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang 

masif; 

e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang 

rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju 

fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak; 

f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk 

masif; dan 

g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas. 

3. Fungsi peredam kebisingan :  
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a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak 

cabang / ranting; 

b. penanaman rapat, tinggi dan tebal; 

c. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, 

baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap; 

d. cabang/ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan 

menyerap dan menyelubungi bunyi; dan 

e. jarak tanaman rapat. 

4. Fungsi peneduh  :  

a. ukuran relatif luas (minimal 1 Hektar); 

b. bentuk non linier (kawasan, zona) dan atau linier (koridor); 

c. pohon yang digunakan berdaun rimbun;  

d. Ditempatkan dekat area yang membutuhkan penurunan 

suhu; dan 

e. Pada skala mikro digunakan pohon bertajuk memayung. 

5. Fungsi pengarah :  

a. pola penanaman berbentuk linier (koridor) di sepanjang 

jalur sirkulasi kendaraan dan pedestrian; 

b. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka 

sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang 

masif; 

c. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas; dan 

d. pola penanaman tanaman dilakukan sedemikian rupa agar 

dapat difungsikan sebagai pembatas antara area 

pemberangkatan dan area tunggu penumpang. 

 

Pasal 106 

Cukup jelas 

 

Pasal 107 

Cukup jelas 

 

Pasal 108 

Cukup jelas 

 

Pasal 109 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :  

a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar; 

b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal 

konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau 

pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan 

c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan 

terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa 
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yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta 

tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur 

daun. 

2. Fungsi penyerap gaskarbon :  

a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk 

linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona); 

b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin 

secara umum; 

c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan; 

d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka 

sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang 

masif; 

e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang 

rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju 

fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak; 

f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk 

masif; dan 

g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas. 

3. Fungsi pengarah :  

a. pola penanaman berbentuk linier (koridor) di sepanjang 

jalur sirkulasi kendaraan dan pedestrian; 

b. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka 

sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang 

masif; 

c. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas; 

d. pola penanaman tanaman dilakukan sedemikian rupa agar 

dapat difungsikan sebagai pembatas antara area 

pemberangkatan dan area tunggu penumpang; dan 

e. pola penanaman tanaman dilakukan sedemikian rupa agar 

dapat difungsikan sebagai pembatas antara area bangunan 

dan area perairan/ dermaga. 

4. Fungsi peneduh  :  

a. ukuran relatif luas (minimal 1 Hektar); 

b. bentuk non linier (kawasan, zona) dan/atau linier (koridor); 

c. pohon yang digunakan berdaun rimbun; 

d. ditempatkan dekat area yang membutuhkan penurunan 

suhu; dan 

e. pada skala mikro digunakan pohon bertajuk memayung 

5. Fungsi Keindahan 

f. ukuran relatif luas (minimal 1 Hektar); 

g. bentuk non linier (kawasan, zona) dan/atau linier (koridor); 

h. pohon yang digunakan berdaun rimbun; 

i. ditempatkan dekat area yang membutuhkan penurunan 

suhu; dan 

j. pada skala mikro digunakan pohon bertajuk memayung 

6. Fungsi peredam kebisingan :  



279 

 

  

 

279 

a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak 

cabang / ranting; 

b. penanaman rapat, tinggi dan tebal; 

c. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, 

baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap; 

d. cabang / ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan 

menyerap dan menyelubungi bunyi; dan 

e. jarak tanaman rapat. 

 

Pasal 110 

Cukup jelas 

 

Pasal 111 

Cukup jelas 

 

Pasal 112 

Cukup jelas 

 

Pasal 113 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :  

a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar. 

b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal 

konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau 

pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi 

c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan 

terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa 

yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta 

tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur 

daun. 

2. Fungsi penyerap gaskarbon :  

a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk 

linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona); 

b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin 

secara umum; 

c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan; 

d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka 

sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang 

masif; 

e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang 

rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju 

fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak; 

f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk 

masif; dan 
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g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas. 

3. Fungsi peredam kebisingan :  

a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak 

cabang / ranting; 

b. penanaman rapat, tinggi dan tebal; 

c. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, 

baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap;  

d. cabang / ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan 

menyerap dan menyelubungi bunyi; dan 

e. jarak tanaman rapat. 

4. Fungsi peneduh  :  

a. ukuran relatif luas (minimal 1 Hektar); 

b. bentuk non linier (kawasan, zona) dan atau linier (koridor); 

c. pohon yang digunakan berdaun rimbun; 

d. ditempatkan dekat area yang membutuhkan penurunan 

suhu; dan 

e. pada skala mikro digunakan pohon bertajuk memayung. 

5. Fungsi pengarah :  

a. pola penanaman berbentuk linier (koridor) di sepanjang 

jalur sirkulasi kendaraan dan pedestrian; 

b. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka 

sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang 

masif; 

c. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas; 

d. pola penanaman tanaman dilakukan sedemikian rupa agar 

dapat difungsikan sebagai pembatas antara area 

pemberangkatan dan area tunggu penumpang; dan 

e. pola penanaman tanaman dilakukan sedemikian rupa agar 

dapat difungsikan sebagai pengaman antara area publik dan 

area keamanan penerbangan. 

6. Fungsi peresap air :  

a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu menjerap dan 

menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran 

kendaraan bermotor dan industri; 

b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang 

panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan 

air; 

d. jenis tanaman keras / tanaman tahunan yang memiliki 

perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga 

mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah 

patah; dan 

f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung 

dengan tajuk cukup rindang dan kompak. 

Pasal 114 
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Cukup jelas 

 

Pasal 115 

Cukup jelas 

 

 

Pasal 116 

Cukup jelas 

 

Pasal 117 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :  

a. ukuran relatif luas, minimal 0,25 Hektar; 

b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal 

konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau 

pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi; dan 

c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan 

terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa 

yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta 

tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur 

daun. 

2. Fungsi penyerap gas karbon :  

a. ukuran relatif luas disesuaikan luas pekarangan, berbentuk 

linier (koridor) maupun non linier (kawasan, zona); 

b. penanaman dilakukan tegak lurus terhadap arah angin 

secara umum; 

c. penanaman terkonsentrasi di sekitar sumber polutan; 

d. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka 

sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang 

masif;  

e. tanaman yang dapat digunakan : memiliki daun yang 

rimbun, terutama pada bagian luar tajuk, memiliki laju 

fotosintesa yang tinggi, memiliki stomata yang banyak; 

f. tinggi pohon > 10 m, bersifat evergreen yang bertajuk 

masif; dan 

g. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas. 

3. Fungsi peredam kebisingan :  

a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak 

cabang/ranting penanaman rapat, tinggi dan tebal; 

b. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, 

baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap; 

c. cabang / ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan 

menyerap dan menyelubungi bunyi; dan 

d. jarak tanaman rapat. 



282 

 

  

 

282 

4. Fungsi peneduh  :  

a. ukuran relatif luas (minimal 1 Hektar); 

b. bentuk non linier (kawasan, zona) dan atau linier (koridor); 

c. pohon yang digunakan berdaun rimbun; 

d. ditempatkan dekat area yang membutuhkan penurunan 

suhu; dan 

e. pada skala mikro digunakan pohon bertajuk memayung 

5. Fungsi pengarah :  

a. pola penanaman berbentuk linier (koridor) di sepanjang 

jalur sirkulasi kendaraan dan pedestrian; 

b. jajaran pepohonan yang kurang rapat atau agak terbuka 

sebaiknya dikombinasikan dengan tegakan rintangan yang 

masif; 

c. relatif toleran terhadap pencemar berbentuk gas; dan 

d. pola penanaman tanaman dilakukan sedemikian rupa agar 

dapat difungsikan sebagai pembatas antara jalur kendaraan 

dengan jalur pedestrian. 

6. Fungsi penahan / pematah angin :  

a. berbentuk linier memotong arah angin; 

b. porositas tajuk antara 40%-50%; 

c. jarak tanam rapat; dan 

d. cabang kuat, tidak rapuh dan lunak, elastis dan tidak mudah 

roboh. 

 

Pasal 118 

Cukup jelas 

 

Pasal 119 

Cukup jelas 

 

Pasal 120 

Cukup jelas 

 

Pasal 121 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

1. Fungsi peresap air :  

a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu menjerap dan 

menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran 

kendaraan bermotor dan industri; 

b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang 

panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan 

air; 



283 

 

  

 

283 

d. jenis tanaman keras / tanaman tahunan yang memiliki 

perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga 

mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah 

patah; dan  

f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung 

dengan tajuk cukup rindang dan kompak. 

2. Fungsi peredam kebisingan :  

a. tanaman berdaun banyak, masif, lebar dan tebal, banyak 

cabang / ranting; 

b. penanaman rapat, tinggi dan tebal; 

c. diposisikan dekat serta tegak lurus dengan sumber bunyi, 

baik yang bersifat bergerak maupun yang bersifat tetap;  

d. cabang / ranting pohon selalu bergetar, sehingga akan 

menyerap dan menyelubungi bunyi; dan 

e. jarak tanaman rapat. 

3. Fungsi pengaman :  

a. memberi batas yang jelas terhadap area jalur rel kereta api 

dan sempadannya; dan 

b. melindungi kawasan terhadap penjarahan, pengalihfungsian 

kawasan dan pemanfaatan ruang sempadan rel kereta api 

dari aktivitas hunian liar 

4. Fungsi konservasi Flora :  

a. berbentuk linier (koridor) maupun non linier (kawasan, 

zona); 

b. jenis tanaman bervariasi, tetapi diprioritaskan terhadap 

tanaman endemik lokal maupun jenis tanaman langka. 

 

Pasal 122 

Cukup jelas 

 

Pasal 123 

Cukup jelas 

 

Pasal 124 

Cukup jelas 

 

Pasal 125 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

1. Fungsi kesegaran kota melalui penghasil oksigen :  

a. ukuran relatif luas;  

b. ditempatkan pada ruang terbuka umum pada areal 

konsentrasi penduduk (dekat kawasan permukiman) atau 

pada pusat-pusat kota yang beraktivitas tinggi;  
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c. jenis tanaman adalah : memiliki daun yang banyak dan 

terkena sinar matahari langsung, memiliki laju fotosintesa 

yang tinggi, memiliki stomata yang relatif banyak serta 

tanaman selalu berdaun dan tidak memiliki periode gugur 

daun. 

2. Fungsi peresap air :  

a. memiliki ketinggian bervariatif, mampu menjerap dan 

menyerap cemaran udara serta tahan terhadap pencemaran 

kendaraan bermotor dan industri; 

b. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang 

panjang; 

c. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan 

air; 

d. jenis tanaman keras / tanaman tahunan yang memiliki 

perakaran tegak kuat dan tidak mudah patah sehingga 

mampu mencegah terjadinya longsor; 

e. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah 

patah; dan 

f. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung 

dengan tajuk cukup rindang dan kompak; 

3. Fungsi konservasi Flora :  

a. berbentuk linier (koridor) maupun non linier (kawasan, 

zona); dan 

b. jenis tanaman bervariasi, tetapi diprioritaskan terhadap 

tanaman endemik lokal maupun jenis tanaman langka. 

4. Fungsi pengaman :  

a. memberi batas yang jelas terhadap jaringan instalasi di 

atasnya; 

b. berupa tanaman perdu dengan ketinggian dibawah 15 

meter, mampu menjerap dan menyerap cemaran udara serta 

tahan terhadap pencemaran kendaraan bermotor dan 

industri; 

c. tahan hama penyakit dan cuaca serta memiliki umur yang 

panjang; 

d. dapat hidup dalam kondisi keterbatasan sinar matahari dan 

air; 

e. jenis tanaman dengan perakaran tegak kuat dan tidak 

mudah patah sehingga mampu mencegah terjadinya 

longsor, tetapi tidak mengganggu struktur dan konstruksi 

pondasi bangunan; 

f. memiliki batang dan sistem percabangan yang tidak mudah 

patah; 

g. merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung 

dengan tajuk cukup rindang dan kompak; dan 
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h. melindungi kawasan terhadap penjarahan, pengalihfungsian 

kawasan dan pemanfaatan ruang sempadan rel kereta api 

dari aktivitas hunian liar. 

 

Pasal 126 

Cukup jelas 

 

Pasal 127 

Cukup jelas 

 

Pasal 128 

Cukup jelas 

 

Pasal 129 

Ayat (1) 

Konsep Taman Atap (Roof Garden) sebenarnya diaplikasikan 

untuk kawasan permukiman yang sangat padat, dengan kavling / 

lahan perumahan yang sangat kecil/sempit, sehingga tidak 

memiliki luasan pekarangan yang cukup untuk ditanami tanaman 

penghijauan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

 

Pasal 130 

Cukup jelas 

 

Pasal 131 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Huruf a 

Jika terdapat hutan produksi yang masuk kriteria kawasan 

hutan lindung, agar ditingkatkan upaya konservasinya menjadi 

hutan produksi terbatas (penjelasan); 

Huruf b 

Kegiatan yang tidak mengolah permukaan tanah secara intensif 

seperti hutan atau tanaman keras yang panennya atas dasar 

penebangan pohon secara terbatas/terpilih sehingga tidak 

terjadi erosi tanah.(penjelasan); dan 

Huruf c 
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Dalam proses peralihan Kegiatan yang ada di kawasan hutan 

lindung yang tidak menjamin fungsi lindung, pelaksanaannya 

disesuaikan dengan kondisi fisik, sosial ekonomi setempat, dan 

kemampuan pemerintah dengan pengembalian yang layak. 

Huruf d 

Cukup jelas 

 

Pasal 132 

Cukup jelas 

 

Pasal 133 

Cukup jelas 

 

Pasal 134 

Cukup jelas 

 

Pasal 135 

Cukup jelas 

 

Pasal 136 

Cukup jelas 

 

Pasal 137 

Cukup jelas 

 

Pasal 138 

Huruf a  

Cukup jelas 

Huruf b 

Cukup jelas 

    Huruf c 

Larangan segala bentuk kegiatan budidaya yang berbahaya bagi 

keselamatan manusia dan lingkungan, misal pembangunan bangunan 

rumah sebagai hunian/tempat tinggal maupun pembangunan 

bangunan untuk keperluan usaha dan  komersial lainnya. 

 

Pasal 139 

   Cukup jelas 

 

Pasal 140 

    Cukup jelas 

 

Pasal 141 

Ayat (1) 

Pemanfaatan dan penggunaan lahan terbangun yang diijinkan untuk 

dikembangkan di kawasan sempadan pantai diprioritaskan untuk 
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bangunan yang memiliki fungsi ekologis dan ekonomis yang cukup 

tinggi dan benar-benar ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan 

masyarakat di sekitar kawasan.  

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

 

Pasal 142 

Cukup jelas 

 

Pasal 143 

Cukup jelas 

 

Pasal 144 

Cukup jelas 

 

Pasal 145 

Cukup jelas 

 

Pasal 146 

Cukup jelas 

 

Pasal 147 

Cukup jelas 

 

Pasal 148 

Cukup jelas 

 

Pasal 149 

Ayat (1) 

Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin 

usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa 

lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha 

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan 

kayu dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.  

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat 4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

 

Pasal 150 
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Cukup jelas 

 

Pasal 151 

Cukup jelas 

 

Pasal 152 

Cukup jelas 

 

Pasal 153 

Huruf a 

1. Pemanfaatan hutan produksi yang memiliki fungsi lindung dan 

konservasi selain fungsi ekonomi, dapat dilakukan sepanjang 

tidak mengganggu fungsinya. 

2. Pemanfaatan RTH pada Kawasan Hutan Produksi dilaksanakan 

untuk memanfaatkan ruang tumbuh yang tidak mengganggu 

fungsi pokok kawasan.  

Huruf b 

1. Setiap pengelolaan kawasan hutan produksi tidak semata-mata 

berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam yang melampaui 

batas demi kepentingan ekonomi semata, tetapi harus 

mempertimbangkan karakteristik lahan dan kondisi sosial budaya 

setempat. 

2. Untuk menjamin tercapainya target luasan RTH Kawasan Hutan 

Produksi dan dalam rangka optimalisasi manfaat lingkungan, 

manfaat sosial dan manfaat ekonomi, maka RTH yang harus 

dipertahankan dalam rangka usaha pengelolaan hutan produksi 

ditetapkan minimal 30% dari luas kawasan hutan produksi yang 

telah ditetapkan. 

Huruf c 

1. Luasan lahan yang fungsi produksinya di dalam kawasan hutan 

produksi telah dikelola secara ekonomi, wajib dilakukan 

rehabilitasi dan reklamasi hutan, dengan cara penanaman 

vegetasi kembali sesuai dengan arahan fungsi yang telah 

ditetapkan untuk menjamin luasan RTH yang telah ditetapkan. 

2. Rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan yang telah dikelola 

dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan 

meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, 

produktivitas dan peranannya sebagai RTH dalam mendukung 

sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 

 

Pasal 154 

Cukup jelas 

 

Pasal 155 

Cukup jelas 
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Pasal 156 

Cukup jelas 

 

Pasal 157 

Cukup jelas 

 

Pasal 158 

Cukup jelas 

 

Pasal 159 

Cukup jelas 

 

Pasal 160 

Cukup jelas 

 

Pasal 161 

Ayat (1) 

Pemanfaatan RTH Pekarangan merupakan bagian dari kewajiban 

pemohon bangunan untuk menyediakan RTH Pekarangan, dimana 

besaran RTH pekarangan yang harus disediakan oleh pemohon 

bangunan menjadi syarat ketentuan untuk dikeluarkannya Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB). 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

 

Pasal 162 

Cukup jelas 

Pasal 163 

RTH kawasan permukiman yang telah ditetapkan dalam rencana RTH 

sebagaimana telah ditetapkan tidak boleh dilanggar dalam mendirikan 

atau memperbaharui/merenovasi/ mengembangkan seluruhnya dan atau 

sebagian bangunan. 

 

Pasal 164 

Huruf a 

1. RTH yang ada pada halaman pekarangan kawasan perkantoran, 

tempat fasilitas umum, kawasan perdagangan dan jasa serta 

kawasan pendidikan, termasuk dalam RTH Pekarangan (RTHP), 

karena RTH pada areal kawasan tersebut berhubungan langsung 

dengan bangunan perkantoran, bangunan fasilitas umum, 

bangunan perdagangan dan jasa serta bangunan pendidikan, dan 

terletak pada persil yang sama.  

2. RTH Pekarangan berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, 

peresapan air, sirkulasi, insur-unsur estetik, serta sebagai ruang 

kegiatan maupun ruang amenity.  
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3. Sebagai ruang transisi, RTHP  merupakan bagian integral yang 

tidak dapat dipisahkan dari penataan bangunan gedung.  

Huruf b 

1. RTH yang ada pada jalur sirkulasi jalan adalah pemanfaatan 

RTH yang dilakukan untuk memberikan akses sirkulasi 

kendaraan bermotor. 

2. Pemanfaatan RTH pada jalur sirkulasi kawasan perkantoran, 

tempat fasilitas umum, kawasan perdagangan dan jasa serta 

kawasan pendidikan dibangun untuk dapat mendukung : 

a. Kepentingan sirkulasi eksternal di luar bangunan dengan 

sirkulasi internal di dalam bangunan 

b. Kepentingan individu pemakai bangunan dengan sarana 

transportasi penunjangnya 

c. Memberikan akses pencapaian yang mudah 

3. Pemanfaatan RTH pada jalur sirkulasi kawasan dibangun di sisi 

samping disepanjang jalur sirkulasi jalan, dengan pola penataan 

linier / memanjang, atau dibangun diantara ruang-ruang antar 

bangunan dengan pola penataan mengikuti pola ruang antar 

bangunan yang ada, dengan memperhatikan efisiensi dan aspek 

estetika. 

Huruf c 

1. RTH yang ada pada jalur pejalan kaki / pedestrian kawasan 

adalah upaya pemanfaatan RTH yang bertujuan untuk memberi 

batas area yang jelas, antara jalur sirkulasi pejalan kaki dengan 

jalur sirkulasi kendaraan bermotor. 

2. Pemanfaatan RTH yang ada pada jalur pejalan kaki / pedestrian 

harus berhasil menciptakan area pergerakan manusia / pejalan 

kaki, yang tidak terganggu oleh lalu lintas kendaraan bermotor. 

3. Pemanfaatan RTH untuk jalur pejalan kaki / pedestrian harus 

mempu menciptakan ruang yang layak digunakan untuk moda 

berjalan kaki secara manusiawi, aman, nyaman, memberikan 

suasana pemandangan yang menarik serta mampu memberikan 

perlindungan yang bersifat pernanungan / peneduh. 

4. Guna mendukung aktivitas moda berjalan kaki secara maksimal, 

maka pemanfaatan RTH jalur pejalan kaki / pedestrian dapat 

dikembangkan dengan menyediakan elemen-elemen jalur 

pedestrian (street furniture). 

Huruf d 

1. Setiap bangunan bukan rumah hunian diwajibkan menyediakan 

area parkir kendaraan sesuai dengan jumlah area parkir yang 

proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan. 

2. RTH yang ada pada fasilitas parkir kawasan adalah upaya 

pemanfaatan RTH guna mendukung penyediaan area parkir. 

3. Penyediaan parkir di pekarangan halaman bangunan kawasan 

tidak boleh mengurangi daerah penghijauan yang telah 

ditetapkan. 
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4. Penataan parkir pada pekarangan halaman bangunan merupakan 

suatu sistem yang tidak terpisahkan dengan penataan bangunan 

dan penghijauan. 

5. Pemanfaatan RTH pada area parkir halaman bangunan berkaitan 

dengan luas, distribusi dan perletakannya disesuaikan dengan 

lingkungan dan daya tampung lahan, tetapi disyaratkan 

penghijauan di area parkir minimal 50% dari luas area yang 

disediakan. 

Huruf e 

1. RTH yang ada pada ruang terbuka kawasan adalah upaya 

pemanfaatan RTH yang ada pada area hamparan di sekitar 

kawasan tersebut. 

2. Ruang terbuka bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang dapat 

digunakan untuk aktifitas di luar bangunan yang lebih bersifat 

non formal, misalkan untuk istirahat, upacara dan olah raga di 

luar ruangan. 

3. Bentuk pemanfaatan RTH pada ruang terbuka kawasan 

perkantoran, tempat fasilitas umum, kawasan perdagangan dan 

jasa serta kawasan pendidikan, dapat diaplikasikan pada bentuk-

bentuk lapangan, plaza, kolam dan sebagainya. 

 

Pasal 165 

Cukup jelas 

 

Pasal 166 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

 

Pasal 167 

Huruf a 

1. RTH yang ada pada halaman pekarangan kawasan industri, 

termasuk dalam RTH Pekarangan (RTHP), karena RTH pada 

areal kawasan tersebut berhubungan langsung dengan bangunan 

dan terletak pada persil yang sama.  

2. RTH Pekarangan berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, 

peresapan air, sirkulasi, insur-unsur estetik, serta sebagai ruang 

kegiatan maupun ruang amenity.  

3. Sebagai ruang transisi, RTHP  merupakan bagian integral yang 

tidak dapat dipisahkan dari penataan bangunan gedung.  

Huruf b 

1. RTH yang ada pada jalur sirkulasi jalan adalah pemanfaatan 

RTH yang dilakukan untuk memberikan akses sirkulasi 

kendaraan bermotor. 
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2. Pemanfaatan RTH pada jalur sirkulasi kawasan industri dibangun 

untuk dapat mendukung : 

a. Kepentingan sirkulasi eksternal di luar bangunan dengan 

sirkulasi internal di dalam bangunan 

b. Kepentingan individu pemakai bangunan dengan sarana 

transportasi penunjangnya 

c. Memberikan akses pencapaian yang mudah 

3. Pemanfaatan RTH pada jalur sirkulasi kawasan dibangun di sisi 

samping disepanjang jalur sirkulasi jalan, dengan pola penataan 

linier / memanjang, atau dibangun diantara ruang-ruang antar 

bangunan dengan pola penataan mengikuti pola ruang antar 

bangunan yang ada, dengan memperhatikan efisiensi dan aspek 

estetika. 

Huruf c 

1. RTH yang ada pada jalur pejalan kaki / pedestrian kawasan 

adalah upaya pemanfaatan RTH yang bertujuan untuk memberi 

batas area yang jelas, antara jalur sirkulasi pejalan kaki dengan 

jalur sirkulasi kendaraan bermotor. 

2. Pemanfaatan RTH yang ada pada jalur pejalan kaki / pedestrian 

harus berhasil menciptakan area pergerakan manusia / pejalan 

kaki, yang tidak terganggu oleh lalu lintas kendaraan bermotor. 

3. Pemanfaatan RTH untuk jalur pejalan kaki / pedestrian harus 

mempu menciptakan ruang yang layak digunakan untuk moda 

berjalan kaki secara manusiawi, aman, nyaman, memberikan 

suasana pemandangan yang menarik serta mampu memberikan 

perlindungan yang bersifat pernanungan / peneduh. 

4. Guna mendukung aktivitas moda berjalan kaki secara maksimal, 

maka pemanfaatan RTH jalur pejalan kaki / pedestrian dapat 

dikembangkan dengan menyediakan elemen-elemen jalur 

pedestrian (street furniture). 

Huruf d 

1. Setiap bangunan bukan rumah hunian diwajibkan menyediakan 

area parkir kendaraan sesuai dengan jumlah area parkir yang 

proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan. 

2. RTH yang ada pada fasilitas parkir kawasan adalah upaya 

pemanfaatan RTH guna mendukung penyediaan area parkir. 

3. Penyediaan parkir di pekarangan halaman bangunan kawasan 

tidak boleh mengurangi daerah penghijauan yang telah 

ditetapkan. 

4. Penataan parkir pada pekarangan halaman bangunan merupakan 

suatu sistem yang tidak terpisahkan dengan penataan bangunan 

dan penghijauan. 

5. Pemanfaatan RTH pada area parkir halaman bangunan berkaitan 

dengan luas, distribusi dan perletakannya disesuaikan dengan 

lingkungan dan daya tampung lahan, tetapi disyaratkan 
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penghijauan di area parkir minimal 50% dari luas area yang 

disediakan. 

Huruf e 

1. RTH yang ada pada ruang terbuka kawasan adalah upaya 

pemanfaatan RTH yang ada pada area hamparan di sekitar 

kawasan tersebut. 

2. Ruang terbuka bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang dapat 

digunakan untuk aktifitas di luar bangunan yang lebih bersifat 

non formal, misalkan untuk istirahat, upacara dan olah raga di 

luar ruangan. 

3. Bentuk pemanfaatan RTH pada ruang terbuka kawasan industri, 

dapat diaplikasikan pada bentuk-bentuk lapangan, plaza, kolam 

dan sebagainya. 

Huruf f 

1. RTH yang ada pada Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) 

merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bangunan 

IPAL itu sendiri. 

2. RTH pada bangunan IPAL di kawasan industri juga dapat 

berfungsi sebagai indikator, apakah sistem IPAL yang ada dapat 

berfungsi dengan baik atau tidak. 

 

Pasal 168 

Selain ditentukan dari nilai KDH yang diperhitungkan dari besaran 

angka KDB, pemanfaatan RTH kawasan industri dapat memanfaatkan 

pemanfaatan ruang sempadan depan bangunan, dengan memperhatikan 

faktor keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

Pasal 169 

Cukup jelas 

 

Pasal 170 

Huruf a 

1. RTH yang ada pada halaman pekarangan kawasan wisata, 

rekreasi dan olah raga, termasuk dalam RTH Pekarangan 

(RTHP), karena RTH pada areal kawasan tersebut berhubungan 

langsung dengan bangunan dan terletak pada persil yang sama.  

2. RTH Pekarangan berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, 

peresapan air, sirkulasi, insur-unsur estetik, serta sebagai ruang 

kegiatan maupun ruang amenity.  

3. Sebagai ruang transisi, RTHP  merupakan bagian integral yang 

tidak dapat dipisahkan dari penataan bangunan gedung.  

Huruf b 

1. RTH yang ada pada jalur sirkulasi jalan adalah pemanfaatan 

RTH yang dilakukan untuk memberikan akses sirkulasi 

kendaraan bermotor. 
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2. Pemanfaatan RTH pada jalur sirkulasi kawasan wisata, rekreasi 

dan olah raga dibangun untuk dapat mendukung : 

a. Kepentingan sirkulasi eksternal di luar bangunan dengan 

sirkulasi internal di dalam bangunan 

b. Kepentingan individu pemakai bangunan dengan sarana 

transportasi penunjangnya 

c. Memberikan akses pencapaian yang mudah 

3. Pemanfaatan RTH pada jalur sirkulasi kawasan dibangun di sisi 

samping disepanjang jalur sirkulasi jalan, dengan pola penataan 

linier / memanjang, atau dibangun diantara ruang-ruang antar 

bangunan dengan pola penataan mengikuti pola ruang antar 

bangunan yang ada, dengan memperhatikan efisiensi dan aspek 

estetika. 

Huruf c 

1. RTH yang ada pada jalur pejalan kaki / pedestrian kawasan 

adalah upaya pemanfaatan RTH yang bertujuan untuk memberi 

batas area yang jelas, antara jalur sirkulasi pejalan kaki dengan 

jalur sirkulasi kendaraan bermotor. 

2. Pemanfaatan RTH yang ada pada jalur pejalan kaki / pedestrian 

harus berhasil menciptakan area pergerakan manusia / pejalan 

kaki, yang tidak terganggu oleh lalu lintas kendaraan bermotor. 

3. Pemanfaatan RTH untuk jalur pejalan kaki / pedestrian harus 

mempu menciptakan ruang yang layak digunakan untuk moda 

berjalan kaki secara manusiawi, aman, nyaman, memberikan 

suasana pemandangan yang menarik serta mampu memberikan 

perlindungan yang bersifat pernanungan / peneduh. 

4. Guna mendukung aktivitas moda berjalan kaki secara maksimal, 

maka pemanfaatan RTH jalur pejalan kaki / pedestrian dapat 

dikembangkan dengan menyediakan elemen-elemen jalur 

pedestrian (street furniture). 

Huruf d 

1. Setiap bangunan bukan rumah hunian diwajibkan menyediakan 

area parkir kendaraan sesuai dengan jumlah area parkir yang 

proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan. 

2. RTH yang ada pada fasilitas parkir kawasan adalah upaya 

pemanfaatan RTH guna mendukung penyediaan area parkir. 

3. Penyediaan parkir di pekarangan halaman bangunan kawasan 

tidak boleh mengurangi daerah penghijauan yang telah 

ditetapkan. 

4. Penataan parkir pada pekarangan halaman bangunan merupakan 

suatu sistem yang tidak terpisahkan dengan penataan bangunan 

dan penghijauan. 

5. Pemanfaatan RTH pada area parkir halaman bangunan berkaitan 

dengan luas, distribusi dan perletakannya disesuaikan dengan 

lingkungan dan daya tampung lahan, tetapi disyaratkan 
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penghijauan di area parkir minimal 50% dari luas area yang 

disediakan. 

Huruf e 

Cukup Jelas 

Huruf f 

1. RTH yang ada pada ruang terbuka kawasan adalah upaya 

pemanfaatan RTH yang ada pada area hamparan di sekitar 

kawasan tersebut. 

2. Ruang terbuka bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang dapat 

digunakan untuk aktifitas di luar bangunan yang lebih bersifat 

non formal, misalkan untuk istirahat, upacara dan olah raga di 

luar ruangan. 

3. Bentuk pemanfaatan RTH pada ruang terbuka kawasan wisata, 

rekreasi dan olah raga, dapat diaplikasikan pada bentuk-bentuk 

lapangan, plaza, kolam dan sebagainya. 

 

Pasal 171 

Huruf a 

Sebagai pendukung kegiatan wisata, rekreasi dan olah raga, RTH 

pada kawasan ini bertujuan untuk memberikan dan menunjang 

fungsi-fungsi kenyamanan bagi para pengunjung, misal fungsi 

peneduh dan kesegaran lingkungan. 

Huruf b 

Sebagai daya tarik pada kawasan wisata, rekreasi dan olah raga, RTH 

pada kawasan ini dapat menjadi  obyek utama yang akan dilihektart 

dan dikunjungi pengunjung. 

Huruf c 

Cukup jelas 

Huruf d 

1. Dalam rangka melindungi dan tidak merusak atau mengurangi 

nilai obyek wisata, segala bentuk vandalisme dan kegiatan yang 

dapat mencemari lingkungan dilarang.   

2. Termasuk di sini adalah aktivitas penebangan pohon atau 

tanaman, aktivitas yang dapat merusak tanaman baik disengaja 

maupun tidak disengaja serta pengambilan tanaman tanpa ijin. 

3. Sarana wisata seperti hotel, motel, lapangan olahraga dan 

sebagainya, hendaknya ditempatkan di luar areal wisata yang 

menghendaki daya dukung rendah seperti taman nasional dan 

taman laut. 

4. Dalam rangka melindungi dan tidak merusak atau mengurangi 

nilai obyek wisata, maka pembangunan prasarana dan sarana 

wisata harus mempertimbangkan fungsi resapan air kawasan. 

5. Kegiatan pariwisata diarahkan agar tidak merusak pengaliran dan 

peresapan aliran air dari wilayah hulu. 

 

Pasal 172 
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Huruf a 

1. RTH yang ada pada halaman pekarangan bangunan pengelola 

kawasan pemakaman, termasuk dalam RTH Pekarangan (RTHP), 

karena RTH pada areal kawasan tersebut berhubungan langsung 

dengan bangunan dan terletak pada persil yang sama.  

2. RTH Pekarangan berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, 

peresapan air, sirkulasi, insur-unsur estetik, serta sebagai ruang 

kegiatan maupun ruang amenity.  

3. Sebagai ruang transisi, RTHP  merupakan bagian integral yang 

tidak dapat dipisahkan dari penataan bangunan gedung.  

4. Dari keseluruhan Luasan Lokasi Kawasan Permakaman, sebesar 

setengah dari lokasi permakaman (50%) harus merupakan lahan 

yang dihijaukan (masuk dalam RTH Kawasan Pemakaman). 

Setengah dari Luasan Lokasi Kawasan Pemakaman yang lain 

yang tidak dihijaukan dapat dimanfaatkan sebagai luasan untuk 

bangunan pengelola dan luasan makam itu sendiri. 

5. Area sebesar 50% dari Luasan Lokasi Kawasan Permakaman, 

yang masuk dan merupakan lahan yang dihijaukan (masuk dalam 

RTH Kawasan Pemakaman), pemanfaatannya ditetapkan sebagai 

berikut : 

a. Sekitar 80% dari area RTH Kawasan Pemakaman ini, 

permukaan tanahnya  harus ditanami dengan penghijauan 

tanaman, baik berupa tanaman pengalas (rumput), perdu 

maupun pohon dan tanaman tegakan lain yang berfungsi 

sebagai peneduh / pelindung . 

b. Sekitar 20% dari sisa area RTH Kawasan Pemakaman ini, 

permukaan tanahnya  dapat dibangun dengan perkerasan 

(menggunakan bahan beton atau paving), yang dapat 

dimanfaatkan untuk jalur pejalan kaki / pedestrian bagi 

pengunjung taman, serta dapat menjadi pembatas antara area 

makam dengan area sirkulasi. 

Huruf b 

1. RTH yang ada pada jalur sirkulasi jalan adalah pemanfaatan 

RTH yang dilakukan untuk memberikan akses sirkulasi 

kendaraan bermotor. 

2. Pemanfaatan RTH pada jalur sirkulasi kawasan pemakaman 

dibangun untuk dapat mendukung : 

a. Kepentingan sirkulasi eksternal di luar bangunan dengan 

sirkulasi internal di dalam bangunan 

b. Kepentingan individu pemakai bangunan dengan sarana 

transportasi penunjangnya 

c. Memberikan akses pencapaian yang mudah 

3. Pemanfaatan RTH pada jalur sirkulasi kawasan dibangun di sisi 

samping disepanjang jalur sirkulasi jalan, dengan pola penataan 

linier / memanjang, atau dibangun diantara ruang-ruang antar 

bangunan dengan pola penataan mengikuti pola ruang antar 
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bangunan yang ada, dengan memperhatikan efisiensi dan aspek 

estetika. 

 

Huruf c 

1. Setiap bangunan bukan rumah hunian diwajibkan menyediakan 

area parkir kendaraan sesuai dengan jumlah area parkir yang 

proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan. 

2. RTH yang ada pada fasilitas parkir kawasan adalah upaya 

pemanfaatan RTH guna mendukung penyediaan area parkir. 

3. Penyediaan parkir di pekarangan halaman bangunan kawasan 

tidak boleh mengurangi daerah penghijauan yang telah 

ditetapkan. 

4. Penataan parkir pada pekarangan halaman bangunan merupakan 

suatu sistem yang tidak terpisahkan dengan penataan bangunan 

dan penghijauan. 

5. Pemanfaatan RTH pada area parkir halaman bangunan berkaitan 

dengan luas, distribusi dan perletakannya disesuaikan dengan 

lingkungan dan daya tampung lahan, tetapi disyaratkan 

penghijauan di area parkir minimal 50% dari luas area yang 

disediakan. 

Huruf d 

Tujuan RTH pada kawasan pemakaman sebagai pembatas blok 

peruntukan makam dimaksudkan untuk memberikan pengarah dan 

batas yang jelas antara zona pemakaman yang dibedakan atas 

kepercayaan dan agama orang yang dimakamkan di kawasan 

tersebut. Misal zona pemakaman untuk muslim dan nasrani. 

 

Pasal 173 

Huruf a 

Untuk mencapai luasan RTH Kawasan Pemakaman, dapat dicapai 

dengan upaya sebagai berikut : 

1. Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150 - 200 

cm dengan deretan pohon pelindung disalah satu sisinya 

2. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi 

antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon 

pelindung  

Huruf b 

1. Ukuran makam 1 x 2 meter 

2. Jarak antar makam satu dengan lainnya minimal 0,5 meter 

3. Pemakaman di bagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah 

masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman 

setempat 

Huruf c 

Tiap makam tidak diperkenankan melakukan dilakukan penembokan 

/ perkerasan  
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Pasal 174 

Cukup Jelas 

 

Pasal 175 

Huruf a 

1. RTH yang ada pada halaman pekarangan bangunan pengelola 

kawasan terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut dan bandar 

udara, termasuk dalam RTH Pekarangan (RTHP), karena RTH 

pada areal kawasan tersebut berhubungan langsung dengan 

bangunan dan terletak pada persil yang sama.  

2. RTH Pekarangan berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman, 

peresapan air, sirkulasi, insur-unsur estetik, serta sebagai ruang 

kegiatan maupun ruang amenity.  

3. Sebagai ruang transisi, RTHP  merupakan bagian integral yang 

tidak dapat dipisahkan dari penataan bangunan gedung.  

Huruf b 

1. RTH yang ada pada jalur sirkulasi jalan adalah pemanfaatan 

RTH yang dilakukan untuk memberikan akses sirkulasi 

kendaraan bermotor. 

2. Pemanfaatan RTH pada jalur sirkulasi kawasan kawasan 

terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut dan bandar udara 

dibangun untuk dapat mendukung : 

a. Kepentingan sirkulasi eksternal di luar bangunan dengan 

sirkulasi internal di dalam bangunan 

b. Kepentingan individu pemakai bangunan dengan sarana 

transportasi penunjangnya 

c. Memberikan akses pencapaian yang mudah 

3. Pemanfaatan RTH pada jalur sirkulasi kawasan dibangun di sisi 

samping disepanjang jalur sirkulasi jalan, dengan pola penataan 

linier / memanjang, atau dibangun diantara ruang-ruang antar 

bangunan dengan pola penataan mengikuti pola ruang antar 

bangunan yang ada, dengan memperhatikan efisiensi dan aspek 

estetika. 

Huruf c 

1. RTH yang ada pada jalur pejalan kaki / pedestrian kawasan 

adalah upaya pemanfaatan RTH yang bertujuan untuk memberi 

batas area yang jelas, antara jalur sirkulasi pejalan kaki dengan 

jalur sirkulasi kendaraan bermotor. 

2. Pemanfaatan RTH yang ada pada jalur pejalan kaki / pedestrian 

harus berhasil menciptakan area pergerakan manusia / pejalan 

kaki, yang tidak terganggu oleh lalu lintas kendaraan bermotor. 

3. Pemanfaatan RTH untuk jalur pejalan kaki / pedestrian harus 

mempu menciptakan ruang yang layak digunakan untuk moda 

berjalan kaki secara manusiawi, aman, nyaman, memberikan 

suasana pemandangan yang menarik serta mampu memberikan 

perlindungan yang bersifat pernanungan / peneduh. 
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4. Guna mendukung aktivitas moda berjalan kaki secara maksimal, 

maka pemanfaatan RTH jalur pejalan kaki / pedestrian dapat 

dikembangkan dengan menyediakan elemen-elemen jalur 

pedestrian (street furniture). 

Huruf d 

1. Setiap bangunan bukan rumah hunian diwajibkan menyediakan 

area parkir kendaraan sesuai dengan jumlah area parkir yang 

proporsional dengan jumlah luas lantai bangunan. 

2. RTH yang ada pada fasilitas parkir kawasan adalah upaya 

pemanfaatan RTH guna mendukung penyediaan area parkir. 

3. Penyediaan parkir di pekarangan halaman bangunan kawasan 

tidak boleh mengurangi daerah penghijauan yang telah 

ditetapkan. 

4. Penataan parkir pada pekarangan halaman bangunan merupakan 

suatu sistem yang tidak terpisahkan dengan penataan bangunan 

dan penghijauan. 

5. Pemanfaatan RTH pada area parkir halaman bangunan berkaitan 

dengan luas, distribusi dan perletakannya disesuaikan dengan 

lingkungan dan daya tampung lahan, tetapi disyaratkan 

penghijauan di area parkir minimal 50% dari luas area yang 

disediakan. 

 

Pasal 176 

Cukup jelas 

 

Pasal 177 

Cukup jelas 

 

Pasal 178 

Cukup jelas 

 

Pasal 179 

Cukup jelas 

 

Pasal 180 

Cukup jelas 

 

Pasal 181 

Cukup jelas 

 

Pasal 182 

Huruf a 

Pemanfaatan RTH Jalur Jalan pada jalur lalu lintas adalah RTH yang 

dibangun dan disediakan pada bagian jalan yang direncanakan 

khusus untuk jalur kendaraan, parkir maupun kendaraan berhenti. 

Huruf b 
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Pemanfaatan RTH Jalur Jalan pada median jalan RTH yang 

dibangun dan disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk 

membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan 

ruang bebas samping jalur lalu lintas, dimana median jalan 

merupakan bagian dari jalur hijau jalan. 

Huruf c 

Pemanfaatan RTH Jalur Jalan pada pemisah luar adalah RTH yang 

dibangun dan disediakan untuk memisahkan jalur lalu lintas lambat 

dari jalur lain, dimana bila dimungkinkan, RTH Pemisah Jalan dapat 

difungsikan sebagai Jalur Hijau Jalan. 

Huruf d 

Pemanfaatan RTH Jalur Jalan pada bahu jalan adalah RTH yang 

dibangun dan disediakan pada struktur yang berdampingan dengan 

jalur lalu lintas untuk melindungi perkerasan, mengamankan 

kebebasan samping dan menyediakan ruang untuk tempat 

pemberhentian sementara, parkir dan pejalan kaki. 

 

Pasal 183 

Huruf a 

Pemanfaatan RTH Jalur Jalan pada tepi jalan, diarahkan sebagai 

berikut : 

1. Pemanfaatan RTH Jalur Jalan Tepi Jalan Kota 

a) Titik tanam dibuat diantara saluran drainase dan pedestrian, 

atau antara badan jalan dan pedestrian, bergantung lebar 

trotoar. 

b) Tanaman berperawakan pohon, ditata searah sepanjang 

trotoar. 

c) Pada satu ruas jalan, pohon disusun sejenis pada ruas jalan 

tertentu, dan bisa diganti jenis lain pada ruas jalan berikutnya. 

d) Tajuk pohon bervariasi menyesuaikan lebar trotoar 

e) Percabangan pohon teratur 

f) Pada trotoar tertutup conblok dibuat bukaan, kemudian diberi 

bingkai pengikat. 

2. Pemanfaatan RTH Jalur Jalan Tepi Jalan Layang 

a) Tanaman ditata searah sepanjang bak tanaman 

b) Tanaman berperawakan semak atau pohon kecil 

c) Tajuk lilin, bentuk dan warna menarik 

d) Tanaman ditata sejenis pada ruas tertentu, dapat berganti 

pada ruas berikutnya 

e) Pada pintu keluar ditanam jenis identitas penciri atau 

pengarah 

Huruf b 
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Pemanfaatan RTH Jalur Jalan pada Median Jalan, diarahkan sebagai 

berikut : 

1. Pemanfaatan RTH Median Jalan Kota 

a) Titik tanam dibuat searah atau mengelompok teratur 

sepanjang median jalan 

b) Tanaman berperawakan pohon ditata dalam jalur atau 

megelompok jumlah tanaman dalam kelompok menyesuaikan 

lebar median jalan 

c) Satu jalur atau kelompok disusun oleh satu jenis pohon, jalur 

atau kelompok jenis yang sama dapat mengisi panjang ruas 

jalan tertentu atau dapat berganti jenis lain pada ruas jalan 

berikutnya. 

d) Tajuk pohon menyesuaikan lebar median 

e) Percabangan pohon teratur 

f) Lapis bawah tajuk pohon diisi jenis perawakan semak, baik 

semak pangkas, semak berbunga, maupun aromatik dalam 

penanaman rapat. 

2. Pemanfaatan RTH Median Jalan Tol 

a) Titik tanam dibuat searah sepanjang median jalan 

b) Tanaman berperawakan semak (semak pangkas, semak bunga 

atau semak aromatik) ditata dalam jalur atau variasi dalam 

penanaman rapat. 

Huruf c 

Pemanfaatan RTH untuk Separator / Pemisah Jalan, diarahkan 

sebagai berikut : 

1. Titik tanam dibuat searah sepanjang separator jalan 

2. Tanaman berperawakan pohon atau semak ditata dalam jalur 

separator jalan 

3. Tajuk pohon bulat telor, piramida atau dipangkas berkala dengan 

bentuk tertentu. 

4. Percabangan teratur, minimal dua meter di atas permukaan tanah 

5. Tanaman berperawakan semak (semak pangkas, semak bunga 

atau semak aromatik) ditata dalam jalur penanaman rapat 

6. Tanaman penyusun pada ruas tertentu adalah sejenis, dapat 

diganti jenis lain pada ruas berikutnya. 

7. Pada separator tertutup conblock, dibuat bukaan, kemudian diberi 

bingkai pengikat. 

Huruf d 

Pemanfaatan RTH untuk Pulau Jalan, diarahkan sebagai berikut : 

1. Titik tanam dibuat mengelompok teratur, menyesuaikan luasan 

pulau jalan 
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2. Tanaman terutama berperawakan semak (semak pangkas, semak 

bunga atau semak aromatik) atau pulau jalan menyesuaikan 

luasan pulau jalan 

3. Pohon ditata mengelompok, dapat dipadu dengan perawakan 

semak sebagai pengisi lapisan bawah tajuk 

4. Tajuk pohon beraneka menyesuaikan luasan pulau jalan 

5. Pohon utama setiap pulau jalan sebaiknya sejenis, semak pengisi 

lapis bawah tajuk sejenis atau paduan ragam jenis. 

Huruf e 

Pemanfaatan RTH untuk Bawah Jalan Layang, diarahkan sebagai 

berikut : 

1. Pemanfaatan RTH untuk Tapak Bawah Jalan Layang : 

a) Titik tanam dibuat di bawah jalan layang 

b) Tanaman terutama berperawakan semak, herba toleran 

naungan 

c) Tanaman ditata sejajar atau mengelompok menyesuaikan 

luasan tapak bawah jalan layang 

d) Tanaman penyusun sejenis atau ragam jenis 

2. Pemanfaatan RTH untuk Pilar dan Dinding Jalan Layang : 

a) Titik tanam dibuat mengelilingi pilar atau sepanjang kaki 

dinding jalan layang 

b) Tanaman terutama perawakan semak dan herba memanjat 

c) Tanaman penyusun sejenis atau ragam, berbunga dan berdaun 

indah 

Huruf f 

Pemanfaatan RTH pada Persimpangan Jalan, diarahkan sebagai 

berikut : 

1. Pemanfaatan RTH pada daerah bebas pandang di mulut 

persimpangan harus ada daerah terbuka agar tidak menghalangi 

pandangan pengemudi sehingga akan memberikan rasa aman.  

2. Untuk daerah bebas pandang ini ada ketentuan mengenai letak 

tanaman yang disesuaikan dengan kecepatan kendaraan dan 

bentuk persimpangannya.  

3. Pemilihan jenis tanaman pada persimpangan berkaitan dengan 

penataan lansekap pada persimpangan, yang merupakan ciri dari 

persimpangan itu atau lokasi setempat (misal menempatkan jam 

kota, ornamen-ornamen seperti patung, air mancur, gapura, atau 

tanaman yang spesifik).  

4. Penempatan dan pemilihan bentuk/desain semua benda-benda 

sebagaimana dimaksud pada nomor 3, harus disesuaikan dengan 

ketentuan geometrik pada persimpangan dan harus memenuhi 

kriteria sebagai berikut : 
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a) Daerah bebas pandang tidak diperkenankan ditanami tanaman 

yang menghalangi pandangan pengemudi. Sebaiknya 

digunakan tanaman rendah berbentuk tanaman perdu dengan 

ketinggian < 0.80 meter, dan jenisnya merupakan berbunga 

atau berstruktur indah 

b) Bila pada persimpangan ada pulau lalu lintas atau kanal yang 

dimungkinkan untuk ditanami, sebaiknya digunakan tanaman 

perdu rendah dengan pertimbangan agar tidak mengganggu 

penyeberang jalan dan tidak menghalangi pandangan 

pengemudi kendaraan. 

c) Penggunaan tanaman tinggi berbentuk tanaman pohon 

sebagai tanaman pengarah 

Huruf g 

Pemanfaatan RTH pada Jalur Jalan Pejalan Kaki / Pedestrian, 

diarahkan sebagai berikut : 

1. Kualitas fungsional yang ditawarkan oleh sistem pedestrian 

diukur dari tingkat Kenyamanan para pejalan kaki, yaitu :  

a) Orientasi, berupa tanda visual (landmark, marka jalan) pada 

lansekap untuk membantu dalam menemukan jalan pada 

konteks lingkungan yang lebih besar,  

b) Negosiasi, kemudahan berpindah dari satu arah ke arah 

lainnya. Negosiasi dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, 

kehadiran penghektarmbat fisik, kondisi permukaan jalan dan 

kondisi iklim 

2. Perlu perlengkapan untuk memungkinkan terjadinya interaksi 

sosial baik pasif maupun aktif serta memberi kesempatan untuk 

duduk dan melihat pejalan kaki lainnya, yang dituangkan dalam 

penempatan elemen perabot jalan (street furniture). 

3. Karakter fisikal, meliputi: 

a) Kriteria dimensional, disesuaikan dengan kondisi sosial dan 

budaya setempat, kebiasaan dan gaya hidup, kepadatan 

penduduk, warisan dan nilai yang dianut terhadap 

lingkungan. 

b) Kriteria Pergerakan, jarak rata-rata orang berjalan di setiap 

tempat umumnya berbeda dipengaruhi oleh tujuan perjalanan, 

kondisi cuaca, kebiasaan dan budaya. 

c) Pada umumnya tidak lebih dari 220 meter. 

 

Pasal 184 

Huruf a 

Pemanfaatan RTH jalur rel kereta api ditetapkan jarak maksimal dari 

sumbu rel sepanjang 50 m, dengan pertimbangan dilakukan dengan 

menyesuaikan garis sempadan rel kereta api, yang ditentukan sebagai 

berikut : 
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1. Garis sempadan jalan rel kereta api adalah ditetapkan dari as 

jalan rel terdekat apabila jalan rel kereta api itu lurus. 

2. Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di tanah 

timbunan diukur dari kaki tanggul. 

3. Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak di dalam galian, 

diukur dari puncak galian tanah atau atas serongan. 

4. Garis sempadan jalan rel kereta api yang terletak pada tanah datar 

diukur dari as jalan rel kereta api. 

5. Garis sempadan jalan rel kereta api pada belokan adalah lebih 

dari 23 meter diukur dari lengkung dalam sampai as jalan. Dalam 

peralihan jalan lurus ke jalan lengkung diluar as jalan harus ada 

jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur–angsur melebar 

dari jarak lebih dari 11 sampai lebih dari 23 meter. Pelebaran 

tersebut dimulai dalam jarak 20 meter di muka lengkungan untuk 

selanjutnya menyempit lagi sampai jarak lebih dari 11 meter. 

6. Garis sempadan jalan rel kereta api tidak berlaku apabila jalan rel 

kereta api terletak di tanah galian yang dalamnya 3,5 meter. 

7. Garis sempadan jalan perlintasan sebidang antara jalan rel kereta 

api dengan jalan raya adalah 30 meter dari as jalan rel kereta api 

pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan as jalan raya 

dan secara berangsur–angsur menuju pada jarak lebih dari 11 

meter dari as jalan rel kereta api pada titik 600 meter dari titik 

perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya. 

Huruf b 

Pengaturan perletakan (posisi) tanaman yang akan ditanam sesuai 

Gambar Rencana yang telah ditentukan.  

Huruf c 

1. memperkuat pohon melalui perawatan dari dalam, sehingga 

jaringan kayu dapat tumbuh lebih banyak yang akan menjadi 

pohon lebih kuat.  

2. menghilangkan sumber penularan hama dan penyakit serta 

menghilangkan tempat persembunyian ular dan binatang 

berbahaya lainnya.  

3. memperbaiki citra/penampilan pohon secara keseluruhan. 

Huruf d 

Membuat saluran drainase untuk mencegah genangan air di sekitar 

jalur rel kereta api maupun di sekitar jalur penanaman RTH. 

Huruf e 

Pemanfaatan  RTH pada jalur sempadan rel kereta api bertujuan 

untuk menghindari penjarahan yang tidak bertanggung jawab, misal 

untuk pendirian bangunan / rumah tinggal secara ilegal di sekitar rel 

kereta api 

Huruf f 
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Melarang segala bentuk upaya untuk mendirikan bangunan di 

sepanjang bantaran rel kereta api. 

 

Pasal 185 

Huruf a 

RTH Jalur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah 

ruang hijau yang terletak sekeliling penghantar yang dibentuk oleh 

jarak bebas/minimum sepanjang SUTT atau SUTET, yang di dalam 

ruang itu harus dibebaskan dari benda-benda dan kegiatan lainnya.  

Huruf b 

1. pemanfaatan RTH jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 

dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dilakukan 

dengan menyesuaikan Garis Sempadan Jaringan tenaga listrik 

sebesar 64 meter yang ditetapkan dari titik tengah jaringan tenaga 

listrik; dan 

2. ketentuan jarak bebas minimum antara penghantar SUTT dan 

SUTET dengan tanah disesuaikan dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku. 

Huruf c 

Penanaman tanaman semusim dilarang dilakukan di sekeliling / 

dibawah jalur SUTT dan SUTET, karena ketinggian tanaman akan 

mengganggu jaringan. Dianjurkan konservasi flora dengan 

ketinggian tertentu misal berupa tanaman perdu dan semak 

Huruf d 

1. untuk menjamin terlaksananya penataan RTH di kawasan jalur 

SUTET maka pemanfaatan kawasan tersebut tertutup bagi 

permukiman, persawahan, tanaman semusim, kolam ikan, atau 

kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan 

manusia dan lingkungan; 

2. permukiman yang terletak pada kawasan jalur SUTET ini harus 

segera dipindahkan ke tempat lain secara terencana; 

3. untuk mencegah dan mengatasi terjadinya gangguan keamanan 

dan bahaya teknis yang diakibatkan oleh jaringan SUTET maka 

perlu dilakukan kegiatan-kegiatan penghijauan, penyuluhan dan 

lain-lain, terutama pada kawasan permukiman yang berkaitan di 

sekitarnya; dan 

4. tata cara pelaksanaan kegiatan untuk mencegah dan mengatasi 

terjadinya bahaya dan gangguan keamanan akibat jalur SUTET, 

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Pasal 186 

Pemanfaatan RTH Taman Atap (Roof Garden) secara teknis dapat 

diterapkan pada : 
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1. bangunan Perumahan, Perkantoran dan Fasilitas Umum, Perdagangan 

dan Jasa yang memiliki ketinggian bangunan sama dengan atau 

melebihi 3 lantai. Penerapannya dapat ditempatkan pada : 

a. atap bangunan (bagi gedung yang memiliki bentuk atap datar dan 

penutup atap dari plat beton), dapat ditanami tanaman pengalas 

(rumput), tanaman perdu maupun tanaman peneduh yang 

tingginya kurang dari 3 meter. Dapat juga ditanami dengan jenis 

tanaman hidroponik; 

b. dinding masif pembatas / pagar gedung dapat ditanami dengan                     

tanaman merambat; dan 

c. balkon di tiap lantai gedung, dapat ditanami dengan tanaman 

perdu maupun jenis tanaman hias lainnya. Dapat juga ditanami 

dengan jenis tanaman hidroponik. 

2. sarana dan Prasarana Infrastruktur Perkotaan, seperti talud penahan 

longsoran tanah yang dibangun di sepanjang jalan tol, dapat ditanami 

dengan jenis tanaman merambat. 

3. untuk aplikasi RTH Taman Atap(Roof Garden) ini harus diperhatikan 

kebutuhan air, saluran drainase serta teknis pemeliharaan dan 

perawatan tanamannya 

 

Pasal 187 

Ayat (1) 

Pengendalian merupakan upaya terhadap pemanfaatan RTH sesuai 

dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga pemanfaatan 

RTH berdasarkan masing-masing komponen yang telah ditetapkan 

dapat terlaksana secara maksimal.  

Ayat (2) 

Cukup jelas 

 

Pasal 188 

Ayat (1) 

Perencanaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pelaksanaan kegiatan Perencanaan Teknis/Detail Engineering Design 

(DED), sehingga biaya perencanaan RTH tertuang dalam Rencana 

Anggaran Biaya (RAB) Perencanaan Teknis / DED, dan menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dari komponen Perencanaan Teknis 

maupun DED itu sendiri. 

Ayat (2) 

Setiap pemilik tanah / bangunan wajib menyertakan rencana RTH di 

halaman pekarangannya masing-masing dengan jumlah luasan yang 

telah ditentukan sesuai angka KDH untuk masing-masing halaman 

pekarangan, yang dicantumkan di dalam gambar pengajuan Situasi 

dan Denah sebagai lampiran permohonan pengajuan Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB). 

Ayat (3) 
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Realisasi pembangunan jaringan listrik dan telepon dengan sistem 

kabel bawah tanah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan dinas 

teknis terkait.  

Ayat (4) 

Penyusunan Program Pembangunan RTH secara lebih detail harus 

dituangkan dalam Indikasi Program. 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

 

Pasal 189 

Cukup jelas 

 

Pasal 190 

Cukup jelas 

 

Pasal 191 

Cukup jelas 

 

Pasal 192 

Cukup jelas 

Pasal 193 

Cukup jelas 

 

Pasal 194 

Cukup jelas 

 

Pasal 195 

Cukup jelas 

 

Pasal 196 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat  (3) 

Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf c 

Insentif kepada masyarakat baik secara perorangan maupun 

berkelompok yang memiliki jasa dan peran yang cukup besar 

terhadap pelaksanaan tata Ruang Hijau di lingkungannya masing-

masing dapat berbentuk Materi (misal pemberian bantuan bibit 

tanaman, terutama tanaman yang memiliki nilai ekonomi produktif 
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seperti tanaman buah-buahektarn serta bantuan pemberian pupuk). 

Sementara bantuan non materi dapat diberikan dalam bentuk 

kemudahan pengurusan perijinan (misal pengurusan IMB, 

pengurusan sertifikat Hak Milik tanah) atau pemberian keringanan 

/ pengurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)  

 

Pasal 197 

Cukup jelas 

 

Pasal 198 

Cukup jelas 

 

Pasal 199 

Cukup jelas 

 

Pasal 200 

Cukup jelas 

 

Pasal 201 

Cukup jelas 

 

Pasal 202 

Cukup jelas 

 

Pasal 203 

Cukup jelas 

Pasal 204 

Cukup jelas 

 

Pasal 205 

Cukup jelas 

 

Pasal 206 

Cukup jelas 

 

Pasal 207 

Cukup jelas 

 

Pasal 208 

Cukup jelas 

 

Pasal 209 

Cukup jelas 

 

Pasal 210 

Cukup jelas 
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Pasal 211 

Cukup jelas 

 

 

 

 


