
 
 

1 
 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk yang 

cukup tinggi. Kegiatan ekonominya sebagian besar adalah perdagangan, jasa, industri dan 

transportasi terutama menjadi lalulintas perhubungan bagian tengah Indonesia. Sebagai 

sebuah metropolis yang menghadapi tantangan dalam masalah lingkungan, mengadakan 

berbagai program untuk menstimulasi penghijauan seperti Green and Clean Competition 

antar kampung, Community-based Waste Management, Mangrove Conservation. 

Pengelolaan lingkungan perkotaan di Kota Semarang dapat menjadi studi kasus terkait 

kebijakan manajemen ruang terbuka hijau yang dapatmemperkaya ilmu manajemen 

perkotaan secara umum dan manajemen RTH secara khusus. Dalam penelitian ini 

diungkap kebijakan yang dilakukan Kota Semarang dalam mengelola ruang terbuka hijau 

sebagai upaya pelestarian lingkungan. Dari semua pengalaman Kota Semarang 

diharapkan muncul cara-cara baru dan inovatif yang dapat digeneralisasi untuk daerah 

lain sebagai bahan pembelajaran terkait manajemen ruang terbuka hijau. 

Kota diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai 

dengan tingginya kepadatan penduduk dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang 

heterogen serta corak keduniawian, dapat pula diartikan sebagai bentang yang 

ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala pemusatan  penduduk 

daerah sekitarnya. Beberapa aspek kehidupan di kota, antara lain aspek sosial sebagai 

pusat pendidikan, pusat kegiatan ekonomi, dan pusat pemerintahan. Ditinjau dari hirarki 

tempat, kota itu memiliki tingkat atau rangking yang tertinggi, walaupun demikian 

menurut sejarah perkembangannya kota itu berasal dari tempat-tempat pemukiman 
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sederhana. Fungsi kota antara lain sebagai tempat bermukim warga kota, tempat bekerja, 

tempat hidup dan rekreasi, sehingga kelangsungan dan kelestarian kota harus didukung 

oleh sarana dan prasarana yang memadai untuk waktu yang selama mungkin (Khairuddin, 

1992). 

Leman (1993) menegaskan bahwa lingkungan alam merupakan salah satu sektor 

penting di dalam manajemen perkotaan. Hal ini mensyaratkan bahwa dalam pengelolaan 

perkotaan perlu adanya pertimbangan pelestarian alam maupun menjaga habitat alami.. 

Pembangunan fisik perkotaan cenderung mengarah pada perkerasan. Kebutuhan akan 

tempat tinggal berdampak pada tingginya pembangunan perumahan. Hal tersebut 

dibarengi dengan pembangunan gedung-gedung bertingkat, jalan raya, Pembangunan 

fisik kota tidak jarang menghilangkan ruang terbuka hijau menggantinya dengan elemen 

keras. Apabila dikaitkan maka kepadatan perkotaan identik dengan tidak seimbangnya 

kawasan terbangun dengan lahan terbuka. Hal ini memunculkan permasalahan 

lingkungan kota yang diakibatkan oleh degradasi kualitas lingkungan. Lahan tidak 

terbangun atau open space menjadi sasaran limpahan pemenuhan kebutuhan akan ruang 

yang mengakibatkansemakin menurunnya fungsi lingkungan secara umum. 

Penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian khusus, terutama 

kaitannya dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial, serta ruang-

ruang terbuka publik di perkotaan. Purnomohadi menyatakan bahwa: “Taman apapun 

nama, ukuran maupun bentuknya sesuai fungsinya mulai dari pekarangan sampai taman 

umum adalah bagian lingkungan alami perkotaan yang dikenal sebagai RTH di perkotaan. 

RTH menjadi unsur penting untuk keberlangsungan kehidupan manusia khususnya 

sebagai penyeimbang unsure bangunan di lingkungan perkotaan.” (Purnomohadi, 2006 

dalam Heryuka, 2012). 
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Upaya mempertahankan eksistensi ruang terbuka hijau bukanlah suatu hal yang 

mudah. Terdapat kendala-kendala yang cukup signifikan, yaitu: “Pertama adalah 

kurangnya apresiasi akan pentingnya eksistensi RTH sehingga kualitas dan kuantitas RTH 

semakin berkurang. Hal ini berdampak pada dana yang dialokasikan bagi RTH biasanya 

terbatas dan kemudian menyebabkan pengelolaan RTH tidak optimal. Pemeliharaan RTH 

tidak konsisten dan tidak rutin termasuk pemeliharaan jenis tanaman yang tidak sesuai 

dengan persyaratan ekologis (tua, keropos, membahayakan, dst) pada tiap – tiap lokasi. 

Kedua, inkonsitensi kebijakan dan konsep penataan dalam tata ruang kota 

disebabkan karena lemahnya fungsi pengawasan (kontrol) dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan. Kendala ketiga adalah hambatan teknis seperti perluasan 

lahan akibat benturan kepentingan dalam fenomena pembangunan perkotaan yang lebih 

ditekankan pada kepentingan dalam ekonomi jangka pendek termasuk langkanya ruang 

untuk penghijauan. RTH yang merupakan lahan tidak terbangun sering kali masih 

dianggap sebagai lahan tidak produktif .”(Heryuka, 2012). 

Upaya penyediaan Ruang terbuka hijau di sebuah kota merupakan tantangan 

tersendiri. Krisis RTH sebenarnya berkaitan dengan perencanaan yang tidak memadai, 

yang diakibatkan pergulatan antara kepentingan ekonomi versus kepentingan publik, serta 

kemampuan mengelola dan melaksanakan rencana yang ada. Seperti yang diungkap 

peneliti dalam penelitian sebelumnya yang berjudul Konsep dan Strategi Penyediaan 

Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Berkepadatan Tinggi: Hong Kong, dinyatakan bahwa 

diperlukan konsep dan strategi untuk tetap mengalokasikan ruang yang dapat berfungsi 

sebagai lingkungan alami. Dilegalkan dalam HKPSG (Hong Kong Planning Standard and 

Guidelines), Pemerintah Hong Kong berkomitmen bahwa ruang terbuka untuk berbagai 

kegiatan rekreasi yang sangat penting bagi individu maupun seluruh masyarakat. Selain 
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penggunaan rekreasi, ruang terbuka juga memungkinkan penetrasi sinar matahari dan 

ventilasi udara, serta penanaman untuk bantuan visual. Berikut disampaikan Heryuka: 

“Hongkong mendapat apresiasi sebagai model kota yang dapat mencapai high efficiency 

dalam penggunaan lahan, energi, infrastruktur, dan sumber daya lainnya serta 

mengkonservasi tiga perempat dari keseluruhan lahannya sebagai lahan tidak terbangun. 

Sekitar 40 persen dari total area merupakan taman kota dan cagar alam.” (Heryuka, 2012). 

Keberadaan RTH diperlukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan alam dan 

lingkungan binaanpada kawasan perkotaan. Fungsi utama RTH yaitu fungsi 

ekologissebagai pengatur iklim mikro, paru-paru kota, penyedia oksogen peneduh, habitat 

satwa penyerap air hujan, penyerap polutan dan penahan angin. Selain itu, RTH juga 

memiliki fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, dan fungsi estetis. RTH memperindah 

lingkungan kota dan memberikan serta menciptakan kesenambungan dan keserasian 

suasana antara area terbangun dan non terbangun. 

Kota Semarang dapat menjadi obyek pembelajaran cara sebuah kota metropolis 

dapat mengelola wilayahnya sehingga memiliki eksistensi ruang terbuka hijau yang 

sesuai, mengingat pentingnya peran RTH bagi lingkungan. Penelitian ini juga merupakan 

lanjutan dari penelitian sebelumnya seperti yang sudah disebutkan di atas yaitu Konsep 

dan Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Wilayah Berkepadatan Tinggi: 

HongKong. Penelitian tersebut merupakan studi tekstual mengenai konsep dan strategi 

yang digunakan Hong Kong terkait ketersediaan RTH. Oleh karena itu penelitian ini akan 

melanjutkan dengan menguraikan pengelolaan ruang terbuka hijau melalui studi kasus 

empiris Kota Semarang. Hal ini terkait dengan bagaimana Kota Semarang dapat 

mempertahankan dan mengupayakan eksistensi ruang terbuka hijau di tengah kebutuhan 

lahan yang sangat tinggi sebagai kota metropolitan. 
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B. Rumusan Masalah 

Kota merupakan pusat pertumbuhan. Kecenderungan pertumbuhan penduduk 

yang pesat adalah terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang dianggap sebagai 

pusat peradaban, pusat kegiatan, pusat ekonomi, dan sebagainya. Manajemen perkotaan 

merupakan upaya komprehensif yang dituntut untuk mewadahi semua sektor. Masalah 

kebutuhan lahan untuk pembangunan, urbanisasi dan pencemaran lingkungan hidup 

semakin lama akan memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan. Bencana alam 

bahkan global warming pun berakar dari permasalahan ini. 

Semarang yang merupakan kota metropolitan yang didominasi kegiatan industri, 

perdagangan dan jasa. Pembangunan fisik kota semakin padat dengan kawasan terbangun. 

Tanpa pengelolaan atau manajemen yang baik, kegiatan di kota besar seperti Semarang 

akan menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan, seperti degenerasi luasan daerah 

hijau, pemanasan global dan perubahan iklim, persampahan dan kebersihan lingkungan, 

polusi udara, permasalahan banjir dan genangan, kualitas air. Hal ini akan berdampak 

negatif terhadap kualitas hidup masyarakat. Telah disampaikan sebelumnya bahwa 

pengelolaan ruang terbuka hijau bukanlah hal yang mudah. Pemerintah perlu memiliki 

kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya pengelolaan ruang terbuka hijau. Melalui 

prestasi-prestasi Kota Semarang cukup menjadi bukti bahwa kota ini dapat dijadikan best 

practice dalam manajemen ruang terbuka hijau. Studi kasus kebijakan Kota Semarang 

dapat memperkaya konsep pengelolaan ruang terbuka hijau untuk dapat digeneralisasi 

sebagai pembelajaran bagi kota - kota lain. Oleh karena itu muncul pertanyaan 

mengenai(1)Kurangnya luas Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Semarang Tengah 

dan(2) Ketersediaanya lahan untuk Ruang Terbuka Hijau. 
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C. Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi ketersediaan lokasi, bentuk Ruang 

Terbuka Hijau yang berada di Kecamatan Semarang Tengah.  

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat menjadi acuan bagi pemerintah dan 

dapat dijadikan bahan masukan bagi masing-masing pengelola kawasan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) Kecamatan Semarang Tengah. 

E. Batasan studi 

Penelitian ini dilakukan  di kawasan Kecamatan Semarang Tengah. Objek 

penelitian yang diambil yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan Kecamatan 

Semarang Tengah yang meliputi Jalur Hijau Jalan pada Jalan Utama, Hutan Kota, dan 

Taman Kota. 

F. Kerangka Pikir Penelitian 

Kondisi Kecamatan Semarang Tengah tidak didukung oleh adanya ruang terbuka 

hijau kota yang mampu berfungsi secara ekologis, estetika maupun sosial budaya dan 

ekonomi, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya ketidakseimbangan proporsi dan 

distribusi ruang terbuka hijau pada kawasan pusat Kota Semarang Tengah walaupun 

dilihat dari penggunaan lahan di perkotaan, ternyata masih banyak terdapat lahan kosong 

yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ada 3 bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

yang selalu bersinggungan langsung dengan masyarakat adalah RTH tanam kota, RTH 

jalan, dan RTH hutan kota. 

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis mengenai tentang Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) di Kecamatan Semarang Tengah. Penelitian ini dimulai dengan identifikasi 

kondisi eksisting yang meliputi proporsi dan distribusi/sebaran Ruang Terbuka Hijau di 
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Kecamatan Semarang Tengah yang sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007, Tentang Luas 

Minimal RTH Peraturan Menteri Pekerja Umum No 5 Tahun 2007, Tentang Taman kota 

dan Peraturan Daerah RTRW Semarang Tengah yang menjadi landasan dasar Ruang 

Terbuka Hijau (RTH). 

Hasil penelitian yang diperoleh nantinya akan menjadi bahan evaluasi terhadap 

perencanaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Semarang Tengah. 
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