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III. KARAKTERISTIK WILAYAH STUDI  

 

A. Kondisi umum Kecamatan Semarang Tengah 

           Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Semarang Tengah. Kecamatan Semarang 

Tengah merupakan bagian wilayah yang berada di Kota Semarang, Secara geografis 

wilayah Kecamatan Semarang Tengah berada antara 6050 - 7020 Lintang Selatan dan 

109050-110035 Bujur Timur. Luas wilayah 604, 808 Hektar dengan batas-batas sebagai 

berikut : 

Sebelah utara  : Kecamatan Semarang Utara 

Sebelah selatan  : Kecamatan Semarang Selatan 

Sebelah timur   : Kecamatan Semarang Timur 

Sebelah barat   : Kecamatan Semarang Barat 

 

 

              Kecamatan Semarang Tengah Daerah Penelitian 

Sumber: Kecamatan Semarang Tengah Dalam Angka 2014 
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Secara administratif kota semarang terbagai menjadi 16 kecamatan dan 177 

kelurahan dari 16 kecamatan yang ada, terdapat 2 kecamatan yang mempunyai wilayah 

terluas yaitu mijen.dengan luas wilayah 57,55 km2 dan kecamatan gunungpati,dengan 

luas wilayah 54,11 km2. Kedua kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang 

merupakan wilayah perbukitan yang sebagai besar wilayahnya masih memiliki potensi 

pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah 

kecamatan semarang selatan, dengan luas wilayah 5,93 km2 diikuti oleh kecamatan 

semarang tengah dengan luas wilayah 6,14 km2. Sriring dengan perkembangan kota, 

kota semarang bekembang menjadi kota 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 

modern, terutama terdapat di kawasan simpang lima yang merupakan urat 

perekonomian kota semarang. Di kawasan tersebut terdapat setidaknya tiga pusat 

perbelanjaan, yaitu matahari, living plaza (ex ramanyana) dan mall ciputra, serta pkl-

pkl 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 gajah mada. Kawasan 

perdagangan jasa juga dapat dijumpai di Jl penuda dengan dengan adanya DP mall, 

paragon city dan Sri Ratu serta kawasan perkantoran.  

Kawasan pedagangan terdapat  di sepanjang Jl MT Hariyono dengan adanya 

java Supermall, Sri Ratu, ruko dan perkotaan. Adanya  kawasan jasa dan perkantoran 

juga dapat djumpai di sepanjang Jl pahlawan dengan adanya k seperti kantor-kantor 



 

 

3 
 

dan bank-bank.belum lagi adanya pasar-pasar tradisonal seperti pasar johar di kawasan 

kota lama juga semakin menambah aktivitas perdagangan dikota semarang. Secara 

topografis kota semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah 

pantai, dengan demikian topografis kota semarang menunjukan adanya berbagi 

kemiringan dan tonjolan.  

Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 

37,78% merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng 

tanah kota semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu lereng 1 (0-2%) meliputi 

sekitar kaligarang dan kali kreo (kecamatan gunungpati), sebagian wilayah kecamatan 

mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagain wilayah kecamatan banyumanik, serta 

kecamatan candi sari. Sedangkan lereng IV (> 50%) meliputi sebagai wilayah 

kecamatan banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah kecamatan 

gunungpati, terutama disekitaran kaligarang dan kali kripik. Kota bawah yang sebagian 

besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak di 

gunakan untuk jalan, pemukiman atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan 

industri, tambak, empang dan persawahan. Kota bawah sebagai pusat kegiatan 

pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau 

transportasi dan perikanan. Berbeda dengan perbukitan atau kota atas yang struktur 

giologinya sebagian besar terdiri dari bantuan beku. Wilayah kota semarang berada 

pada ketingian antara 0 sampai dengan 348,00 meter dpl (diatas permukaan air laut).  

Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk 

suatu kota yang mempunyai ciri khas, yaitu Kota Pegunungan dan Kota Pantai. Di 
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daerah pegunungan mempunyai ketinggian 90 - 359 meter di atas permukaan laut 

sedangkan di daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 - 3,5 meter di atas 

permukaan laut. Kota Semarang memiliki posisi geostrategis 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 ke arah kota-kota dinamis seperti Kabupaten Magelang, Surakarta yang dikenal 

dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/ 

Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan 

pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya 

pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara 

yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota 

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

hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian 

tengah. 
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B. Kondisi Sosial Di Kecamatan Semarang Tengah 

Tabel 5. Jumlah Penduduk Di Kecamatan Semarang Tengah 

No. Kelurahan Jumlah KK 

(Ribu) 

JumlahPenduduk 

(Ribu) 

Rata-rata 

Jiwa/KK 

1 Pekuden 1,37 4,32 3 

2 Karangkidul 1,64 5,09 3 

3 Jagalan 1,67 6,48 4 

4 Brumbungan 1,68 3,68 2 

5 Mirota 1,39 5,38 4 

6 Gabahan 2,88 6,63 2 

7 Kranggan 1,77 5,78 3 

8 Purwodinata 1,06 4,73 4 

9 Kauman 817,00 3,88 5 

10 Bangunharjo 721,00 3,40 5 

11 Kembangsari 1,23 4,40 4 

12 Pandansari 1,11 3,36 3 

13 Sekayu 934,00 3,98 4 

14 Pendrikan kidul 1,20 4,04 3 

15 Pendrikan lor 1,61 7,41 5 
Sumber data: Disdukcapil 2016, diolah 

 Tabel 6. Mata Pencaharian Penduduk DI Kecamatan Semarang Tengah    

                                                                                                                                                                                                         

No. Kelurahan Pekerjaan 

  Pengusaha Buruh 

Industri 

Buruh 

Bangunan 

Pedagang Angkutan PNS/ABRI Pensiunan Jasa-

jasa 

1 Pekuden 474 168 41 233 39 121 123 389 

2 Karangkidul 400 89 592 149 95 139 78 55 

3 Jagalan 469 411 58 125 10 35 8 1,762 

4 Brumbungan 413 503 472 313 150 230 198 575 

5 Miroto 133 58 58 236 83 163 178 2,917 

6 Gabahan 101 386 177 18 359 11 32 3,154 

7 Kranggan 113 104 37 1,964 20 33 14 460 

8 Purwodinata 12 851 89 93 38 153 102 893 

9 Kauman 51 35 57 593 60 20 37 550 

10 Bangunharjo 33 165 60 156 91 81 90 970 

11 Kembangsari 70 506 172 110 155 146 192 1,751 

12 Pandansari 129 13 308 551 206 170 61 578 

13 Sekayu 406 413 176 414 228 476 286 974 

14 Pendrikankidul 30 42 96 229 100 386 283 2,186 

15 Pendrikanlor 56 574 179 251 509 550 182 1,922 
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C. Tata Guna Lahan Di Kecamatan Semarang 

Ruang Terbuka Hijau (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 (Direktorat Jendral Penataan Ruang 

Departeman Pekerja Umum, 2010). Menurut Kustiawan (2012), Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya 

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

maupun yang sengaja ditanam. 

Tujuan pengadaan dan penataan RTH di wilayah perkotaan menurut 

Permendagri No. 1 tahun 2007, yaitu : 

1. Menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan. 

2. Mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan bagi 

kepentingan masyarakat. 

3. Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman. Proporsi 

RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota (UU RI No. 26 

Tahun 2007). Proporsi 30 % merupakan ukuran minimal untuk menjamin 

keseimbangan ekosistem kota, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan 

udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta dapat meningkatkan nilai estetika 

kota.  
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 Dilihat dari segi fungsi, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat berfungsi secara 

ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Fungsi ekologis; RTH diharapkan 

dapat memberikan konstribusi dalam peningkatan kualitas air tanah, mencegah 

terjadinya banjir, mengurangi polusi udara, dan pendukung dalam pengaturan iklim 

mikro. Fungsi sosial budaya; RTH diharapkan dapat berperan terciptanya ruang untuk 

interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai penanda (tetenger/ landmark) kawasan. 

Fungsi arsitektural/estetika; RTH diharapkan dapat meningkatkan nilai keindahan dan 

kenyamanan kawasan, melalui keberadaan taman, dan jalur hijau. Fungsi ekonomi; 

RTH diharapkan dapat berperan sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan, 

sehingga menarik minat masyarakat/ wisatawan untuk berkunjung ke suatu kawasan, 

sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi (Samsudi, 

2010). Secara struktur, bentuk dan susunan RTH dapat merupakan konfigurasi 

ekologis dan konfigurasi planologis. RTH dengan konfigurasi ekologis merupakan 

RTH yang berbasis bentang alam antara lain, kawasan lindung, perbukitan, sempadan 

sungai, sempadan danau, dan pesisir. RTH dengan konfigurasi planologis dapat berupa 

ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola struktur kotaseperti RTH perumahan, RTH 

kelurahan, RTH kecamantan, RTH kota maupun taman-taman regional/ nasional. Dari 

segi kepemilikan RTH dapat berupa RTH publik yang dimiliki oleh umum dan terbuka 

bagi masyarakat luas, atau RTH privat (pribadi) yang berupa taman-taman yang berada 

pada lahan-lahan pribadi (UNDIP, 2010). 

Maanfaat yang diharapkan dari perencanaan RTH di kawasan perkotaan 

menurut Samsudi (2010), yaitu :  



 

 

8 
 

1. Sarana untuk mencerminkan identitas (citra) daerah; 

2. Sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan; 

3. Sarana rekreasi aktif dan rekreasi pasif, serta interaksi sosial; 

4. Meningkatkan nilai ekonomis lahan perkotaan; 

5. Menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah; 

6. Sarana aktifitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula; 

7. Sarana untuk ruang evakuasi untuk keadaan darurat; 

8. Memperbaiki iklim mikro; 

9. Meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan 

 


