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BAB III 

HASIL PENGAMATAN RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN 

SAMPANGAN DAN TAMAN TIRTOAGUNG DI KOTA SEMARANG 

 

1.8. Gambaran Umum Kota Semarang 

Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan yang memiliki jumlah 

penduduk sekitar 1.691.534 jiwa dengan luas wilayah sekitar 373.7 km
2
 (BPS Kota 

Semarang, 2014). Secara administratif, Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 

177 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km
2
 

dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km
2
. Kedua Kecamatan tersebut 

terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan dan sebagian besar wilayahnya 

masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai 

luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km
2
. 

 

Tabel 3.1 

 Penggunaan Lahan di Kota Semarang 

No Kecamatan Luas Wilayah/ Area ( Km² ) 

1 Mijen 57.55 

2 Gunungpati 54.11 

3 Banyumanik 25.69 

4 Gajah Mungkur 9.07 

5 Smg. Selatan   5.928 

6 Candisari 6.54 

7 Tembalang 44.2 

8 Pedurungan 20.72 

9 Genuk 27.39 

10 Gayamsari 6.177 

11 Smg. Timur 7.7 

12 Smg. Utara 10.97 

13 Smg. Tengah 6.14 

14 Smg. Barat 21.74 

15 Tugu 31.78 

16 Ngaliyan 37.99 

 TOTAL 373.7 
Sumber:  BPS Kota Semarang, 2014 

 

Batas wilayah administratif Kota Semarang adalah sebagai berikut: 

Sebelah barat  : Kabupaten Kendal; 

Sebelah timur  : Kabupaten Demak; 

Sebelah selatan : Kabupaten Semarang; 

Sebelah utara  : Laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 km.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 1  

Peta Kota Semarang 
Sumber:  RTRW Kota Semarang, Tahun 2011-2031 
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Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0,75 - 348 meter dpl (di atas 

permukaan air laut). Secara topografi Kota Semarang terdiri atas daerah pantai, dataran 

rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota 

atas. Topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah berkisar 

antara 0-40% (curam). Di daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan 

kemiringan 25% dan 37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Pada 

daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi 

yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, 

dan di dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl. 

Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 (empat)  jenis kelerengan: 

 Lereng I (0-2%) : Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, 

Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan 

Tembalang, Banyumanik dan Mijen; 

 Lereng II (2-5%) : Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, 

Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan; 

 Lereng III (15-40%): wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan 

Gunungpati), sebagian wilayah kecamatan Mijen (daerah 

Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, 

serta Kecamatan Candisari; 

 Lereng IV (> 50%): sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), 

dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar 

Kali Garang dan Kali Kripik. 

 

Kota Semarang memiliki posisi 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 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. 

Kota Semarang sebagai Ibukota Jawa Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam 

perkembangan Provinsi Jawa Tengah. Dengan berbagai potensi yang dimiliki Kota Semarang 

maka diharapkan mampu mendukung pertumbuhan wilayah. Kota Semarang yang merupakan 

simpul pergerakan bagi wilayah kota – kota di Jawa Tengah bagian selatan khususnya 

disekitar kawasan Joglosemar. Adanya jalur arteri primer antar provinsi di bagian utara yang 



 
 

 

melalui Kota Semarang merupakan potensi yang dapat mendukung pertumbuhan Kota 

Semarang.  

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. 

 

1.9. Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang 

Ruang publik terbuka khususnya ruang terbuka hijau merupakan salah satu kebutuhan 

masyarakat perkotaan saat ini dan itu menjadi paru-paru kota. Di ruang publik terbuka itu, 

warga dapat bersosialisasi melalui berbagai kegiatan seperti olahraga, bercengkerama, 

rekreasi, diskusi, pameran/bazar, dan lainnya. Anak-anak mungkin bisa bermain dengan 

leluasa di bawah teduhnya pohon-pohon yang rimbun. Kota Semarang diharapkan mampu 

mempertahankan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai upaya menciptakan pengembangan 

mutu kesehatan lingkungan bagi masyarakat Kota Semarang, kelestarian lingkungan paru-

paru kota dan menjamin keseimbangan ekosistem kota maupun untuk ruang publik.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 

sebesar minimal 30% (± 11.211 Ha) dari luas wilayah kota yang dimiliki oleh Kota 

Semarang, yaitu seluas 37.370,390 hektar (373,7km
2
), dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) 

dengan meliputi dua aspek, yaitu: 20% RTH Publik seluas ± 7.474 Ha dan 10% RTH Private 

seluas ± 3.737 Ha. Pembagian RTH di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.2. 

 Luasan Lahan RTH di Kota Semarang 

No. Kecamatan 
Luas wilayah 

(Ha) 

Luas RTH 

(Ha) 

Persentase 

RTH (%) 

1 Kecamatan Semarang Tengah      604,99    72,01 Ha 11,90 % 

2 Kecamatan Semarang Timur     770,25    73,45 Ha   9,54 % 

3 Kecamatan Semarang Selatan     848,05 373,66 Ha 44,06 % 

4 Kecamatan Gajah Mungkur     764,98 Ha  57,24 Ha   7,48 % 

5 Kecamatan Candisari     555,51 Ha  34,87 Ha   6,28 % 

6 Kecamatan Semarang Utara  1.133,28 Ha 107,34 Ha   9,47 % 

7 Kecamatan Semarang Barat  2.386, 71 Ha 667,78 Ha 27,98 % 

8 Kecamatan Genuk  2.738,44 Ha 1.368,36 Ha 49,97 % 



 
 

 

No. Kecamatan 
Luas wilayah 

(Ha) 

Luas RTH 

(Ha) 

Persentase 

RTH (%) 

9 Kecamatan Gayamsari      546,47      105,58  19,21  

10 Kecamatan Pedurungan  2.072,00      501,00  24,18  

11 Kecsmatan Tembalang  4.420,00  1.684,60  38,11  

12 Kecsmatan Banyumanik  2.513,06  2.048,06  81,50  

13 Kecsmatan Gunung Pati  5.399,09  3.291,39  60,69  

14 Kecamtan Mijen  6.215,25  5.145,39  82,79  

15 Kecamatan Ngaliyan  3.269,97  1.911,25  80,79  

16 Kecamatan Tugu  3.129,34  2.641,97  61,08  

Total 37.370,390  20.083,98  53,74  

Sumber: Dewanto, dkk., 2013 

 

Akan tetapi, di dalam praktik di lapangan, sejumlah taman kota yang merupakan aset 

Pemerintah Kota Semarang kini tampak tak terawat. Di sisi lain, RTH yang terdapat di Kota 

Semarang terus berkurang. Hal ini dipengaruhi oleh adanya alih fungsi lahan yang tidak 

berwawasan lingkungan yang juga berpotensi menimbulkan bencana alam. Berdasarkan data 

dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, RTH Kota 

Semarang pada tahun 1994 sebesar 65,008% berkurang menjadi 61,74% (2002), dan turun 

lagi menjadi 52,29% (2006) dan penyediaan RTH ini menjadi tanggung jawab Pemerintah 

Kota, yang hingga kini baru tersedia sekitar 7,5% RTH untuk publik. Masih butuh sekitar 

12,5% yang harus dipenuhi dalam lima tahun ke depan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hadi Dewanto, dkk.
12

 pada tahun 2013, 

ada sekiranya 8 (delapan) Kecamatan yang belum memenuhi prosentase/ketentuan RTH 

sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 

Padahal delapan kecamatan tersebut memiliki lahan yang cukup luas untuk dapat dijadikan 

RTH di Kota Semarang. Adapun 8 (delapan) Kecamatan dari 16 Kecamatan di Kota 

Semarang yang belum memenuhi prosentase/ ketentuan RTH di Kota Semarang dapat dilihat 

pada Tabel 3.2  berikut: 

 

 

 

                                                           
12  Hadi Dewanto, Dyah Hariani, Maesaroh, 2013. Artikel Perencanaan Strategis dalam Penyelenggaraan Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) di Kota Semarang. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Diponegoro, Semarang. 

 



 
 

 

Tabel 3.3. 

Delapan Kecamatan yang Belum Memenuhi Prosentase / Ketentuan RTH  

di Kota Semarang 

No. Kecamatan 
Luas wilayah 

(Ha) 
Luas RTH (Ha) 

Persentase 

RTH (%) 

1 Kecamatan Gajahmungkur     764,98 Ha        57,24 Ha       7,48 % 

2 Kecamatan Candisari     555,51 Ha       34,87 Ha       6,28 % 

3 Kecamatan Pedurungan  2.072,00 Ha     501,00 Ha     24,18 % 

4 Kecamatan Gayamsari    546,47 Ha     105,58 Ha    19,21 % 

5 Kecamatan Semarang Timur    770,25 Ha       73,45 Ha      9,54 % 

6 Kecamatan Semarang Utara  1.133,28 Ha     107,34 Ha      9,47 % 

7 Kecamatan Semarang Tengah     604,99 Ha       72,01 Ha    11,90 % 

8 Kecamatan Semarang Barat  2.386,71 Ha     667,78 Ha    27,98 % 

 Total 8.834,19 Ha 1,619,27 Ha 116,04 % 

Sumber: Dewanto, dkk., 2013 

1.10. Kebijakan Pengembangan RTH di Kota Semarang  

Dalam rangka mewujudkan RTH Kota 30%, Pemerintah Kota Semarang menerapkan 

beberapa kebijakan untuk mengembangkan RTH di lingkungan perkotaan. Ada dua kebijakan 

yang menjadi perhatian, yaitu perwujudan RTH di Kota Semarang melalui Program 

Pembangunan Kota Hiaju (P2KH), serta pengembangan RTH menurut kecenderungan 

pengembangan wilayah. 

 

1.3.3. Pengembangan RTH melalui Program Pembangunan Kota Hijau (P2KH) 

Dalam rangka pemenuhan ruang terbuka hijau 30% di wilayah pekotaan sesuai 

amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Pusat memberikan 

stimulan program kepada daerah melalui P2KH, sebagai penghargaan/insentif daerah yang 

telah lebih dahulu menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW). Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) adalah suatu upaya untuk kota yang 

berkelanjutan dengan mengacu upaya RTRW Kota Semarang dalam rangka mewujudkan 8 

(delapan) atribut Kota Hijau dan perancangan kota yang ramah lingkungan, selain itu Kota 

Semarang pernah terpilih sebagai peserta dalam P2KH yang diprakarsai oleh  Direktorat 

Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum sejak Tahun 2011.  

Kegiatan P2KH pada tahun 2011, diawali dengan launching oleh Menteri Pekerjaan Umum, 

dalam penyusunan Proposal Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) oleh 60 peserta 

Kota/Kabupaten peserta P2KH, serta penandatanganan Piagam Komitmen Kota Hijau oleh 

para Bupati/Walikota, termasuk Walikota Semarang, pada tanggal 7 November 2011 di 

Jakarta. Adapun pencanangan dimulainya P2KH dilaksanakan bersamaan dengan puncak 



 
 

 

peringatan Hari Tata Ruang 2011, dengan tema ”Empowerment for Green Cities; From 

Planning to Action” pada tanggal 7 November 2011 di Jakarta.  

Pada tahun 2012, penyelenggaraan P2KH dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 

melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Penataan 

Ruang Propinsi Jawa Tengah, dengan merumuskan dokumen Penyusunan Rencana Aksi Kota 

Hijau (RAKH), Penyusunan Masterplan Kota Hijau Kota Semarang, Penyusunan dan 

Sosialisasi Komunitas Hijau, Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Taman 

Rejomulyo, dan Pembangunan Taman Rejomulyo. 

Sementara di tahun 2013 pelaksanaan kegiatan P2KH dilakukan revisi dan perbaikan 

untuk meningkatkan efektivitas program. Revisi dan perbaikan tersebut menyangkut 

beberapa hal sebagai berikut Lebih mendorong peran pemerintah kota dalam 

mengembangkan kreativitas dalam mewujudkan kota hijau, Memberikan tanggungjawab 

lebih luas kepada pemerintah kota dalam pelaksanaan kegiatan, Memberikan stimulasi 

kepada pemerintah kota melalui peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau, serta 

(lebih mendorong perwujudan atribut lainnya secara bertahap. Untuk P2KH 2013 ini 

difokuskan pada Penyempurnaan dan Penetapan RAKH, Pelaksanaan Kegiatan Forum 

Komunitas Hijau, Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis (DED), pembangunan Taman 

Sampangan. Sesuai klasifikasi RTH publik yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008, luas RTH publik di Kota Semarang kurang lebih 

2.739 Ha atau 7,5% dari luas wilayah, masih sangat kurang untuk mencapai 20%. 

 

1.3.4. Pengembangan RTH Menurut Kecenderungan Pengembangan Wilayah 

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 katalisator, sehingga fungsi dan aktivitas 

tersebut mampu membentuk suatu pola keruangan penghijauan. 

Kondisi struktur ruang terbuka hijau Kota Semarang membentuk suatu konsep pola 

penghijauan mengikuti arah pengembangan wilayah kota, yang memiliki banyak pusat 

kegiatan yang bersifat menyebar dan mengikuti pola radial konsentris. Perkembangan 

struktur tata ruang Kota Semarang mengikuti pola jaringan jalan yang bersifat linear, yaitu ke 

arah barat (Kecamatan Tugu), ke arah timur (Kecamatan Genuk), ke arah selatan (Kecamatan 



 
 

 

Banyumanik) dan ke arah timur – tenggara (Kecamatan Pedurungan), sedikit banyak 

mempengaruhi ruang terbuka hijau yang mengikuti pola ini. Sedangkan ruang terbuka hijau 

yang terdapat pada pusat-pusat aktivitas yang berkembang dan mempengaruhi struktur Kota 

Semarang adalah banyak terdapat pada pusat aktivitas yang berada di Kecamatan Tugu, 

Genuk, Pedurungan, Tembalang, Banyumanik, Mijen, Gunungpati, serta di pusat Kota 

Semarang itu sendiri. Pola perkembangan ini terus berkembang menuju ke wilayah-wilayah 

pinggiran/hinterland. 

a. Perkembangan ruang terbuka hijau Kota Semarang berdasarkan arah perkembangan kota 

Kecenderungan perkembangan ruang terbuka hijau Kota Semarang berdasarkan arah 

perkembangan kota, dapat dibedakan atas arah dan sifat perkembangannya, sebagai 

berikut:  

1) Pengembangan ruang terbuka hijau pada wilayah pengembangan I.  

a) Meliputi wilayah di Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang 

Barat, Semarang Utara, Candisari dan Gajahmungkur; 

b) Karakteristik penataan ruang terbuka hijau bersifat kekotaan/urban yang meliputi 

perkantoran, perdagangan, komersial, pelabuhan dan industri, perumahan dan 25 

lingkungan dengan kepadatan tinggi, konservasi bangunan dan lingkungan 

bersejarah serta revitalisasi daerah yang kurang berkembang.  

2) Pengembangan ruang terbuka hijau pada wilayah pengembangan II.  

a) Meliputi wilayah Kecamatan Tugu, Ngaliyan dan sebagian Wilayah Genuk;  

b) Karakteristik penataan ruang terbuka hijau sangat terpengaruh pada fungsi 

wilayah yang berperan sebagai:  

− Penghijauan pada wilayah Kecamatan Tugu berfungsi sebagai pengembangan 

penghijauan untuk wilayah industri, perikanan pantai, pertambakan dan 

sebagaian perumahan permukiman dengan lingkungan kepadatan rendah 

sampai sedang;  

− Penghijauan pada wilayah Kecamatan Genuk memiliki karakteristik 

penghijauan pada kawasan sub urban dengan fungsi pengembangan 

penghijauan pada wilayah industri dan perumahan permukiman dengan 

lingkungan kepadatan rendah sampai sedang; 

− Penghijauan wilayah Kecamatan Ngaliyan, berfungsi sebagai pengembangan 

penghijauan pada wilayah industri, pendidikan serta pengembangan sarana dan 

prasarana perkotaan. 

 



 
 

 

3) Pengembangan ruang terbuka hijau pada wilayah pengembangan III.  

a) Meliputi sebagian wilayah Kecamatan Genuk, Gayamsari, Pedurungan dan 

perluasan Kecamatan Semarang Selatan;  

b) Karakteristik penataan ruang terbuka hijau kawasan dikembangkan mengikuti 

fungsi kawasan pada area sub urban dengan fungsi penghijauan kawasan pada 

wilayah perumahan dan permukiman dengan lingkungan kepadatan rendah 

sampai sedang, pengembangan fungsi jasa, kesehatan, pendidikan dan wisata.  

4) Pengembangan ruang terbuka hijau pada wilayah pengembangan IV.  

a) Meliputi Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Gunungpati, Mijen dan sebagian 

Wilayah Kecamatan Tugu; 

b) Karakteristik penataan ruang terbuka hijau yang terdapat pada kawasan tersebut 

memiliki sifat penghijauan sub urban dengan fungsi pengembangan penghijauan 

untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat agraris serta pengembangan penghijauan 

pada perumahan dan permukiman dengan lingkungan kepadatan rendah sampai 

sedang.  

b. Pengembangan Ruang terbuka hijau menurut pengembangan struktur ruang kota. 

1) Pengembangan ruang terbuka hijau pada komponen utama kegiatan kota  

a) Komponen utama kegiatan merupakan faktor penting dalam pembentukan ruang 

terbuka hijau, dimana hal ini akan dipengaruhi oleh faktor kegiatan yang saling 

berinteraksi dan didukung oleh struktur jaringan yang memadai;  

b) Ruang terbuka hijau pada komponen utama kegiatan ruang kota ini meliputi 

kegiatan perdagangan, jasa komersial, perkantoran, pendidikan, pelayanan umum 

dan sosial, olah raga, rekreasi dan wisata, perumahan dan permukiman, pertanian 

lahan kering, peternakan dan perikanan.  

2) Pengembangan ruang terbuka hijau pada sistem pusat pelayanan Ruang Terbuka 

Hijau pada pusat – pusat pelayanan merupakan penataan ruang terbuka hijau pada 

area fasilitas atau terkonsentrasi pada beberapa fasilitas dengan jenis yang sama yang 

meliputi:  

a) Ruang terbuka hijau pada fasilitas jasa komersial: berupa fasilitas perdagangan 

baik yang bersifat grosir maupun eceran dengan skala pelayanan sesuai dengan 

jumlah penduduk baik dalam skala lokal maupun regional/kota.  

− Ruang terbuka hijau pada pusat pelayanan skala regional/kota berpusat di 

Kawasan Simpang Lima, Pasar Johar, Pasar Peterongan dan Pasar Karangayu;  



 
 

 

− Ruang terbuka hijau pada pusat pelayanan skala lokal terdapat di hampir 

semua wilayah kecamatan.  

b) Ruang terbuka hijau pada fasilitas pelayanan umum/sosial: berupa ruang terbuka 

hijau untuk pelayanan pemerintahan umum maupun pelayanan yang bersifat 

sosial (pendidikan, kesehatan, ibadah) dengan skala pelayanan sesuai dengan 

jumlah penduduk baik dalam skala lokal maupun regional/kota.  

− Ruang terbuka hijau pada pusat pelayanan skala regional/kota berpusat di 

kawasan Jalan pahlawan (skala propinsi) dan kawasan Jalan pemuda (skala 

kota);  

− Ruang terbuka hijau pada pusat pelayanan skala lokal terdapat di hampir 

semua wilayah kecamatan.  

3) Pengembangan ruang terbuka hijau pada struktur jaringan berupa pengembangan 

ruang terbuka hijau pada struktur jaringan jalan dan struktur jaringan utilitas serta 

sarana dan prasarana kota yang berfungsi menghubungkan antara pusat-pusat 

pelayanan dengan lingkungan permukiman yang ada di sekitarnya. Ruang terbuka 

hijau pada struktur jaringan jalan yang membentuk struktur tata ruang Kota 

Semarang, adalah:  

a) Ruang terbuka hijau pada prasarana jalan arteri primer: adalah ruang terbuka 

hijau pada jaringan jalan yang menghubungkan antara pusat primer Kota 

Semarang menuju ke kota hirarki I atau II yaitu Jakarta, Surabaya, Surakarta; 

b) Ruang terbuka hijau pada prasarana jalan arteri sekunder: adalah ruang terbuka 

hijau pada jaringan jalan yang menghubungkan pusat primer Kota Semarang 

dengan pusat sekunder Hirarki I, ruas jalan tersebut adalah:  

− Jalan Kalibanteng – Gayamsari – Simpanglima – Kaliwiru – Jatingaleh – 

Srondol; 

− Jalan Arteri Citarum – Pedurungan; 

− Jalan Jrakah – Mije;  

− Jalan Abdul Rachman – Gunungpati; 

− Jalan Sampangan – Mijen. 

c) Ruang terbuka hijau pada prasarana jalan kolektor primer: meliputi ruang terbuka 

hijau di sepanjang Jalan Majapahit – Gayamsari – ke arah Purwodadi dan Jalan 

Mijen ke arah Ungaran;  

d) Ruang terbuka hijau pada prasarana jalan kolektor sekunder: adalah ruang terbuka 

hijau pada jalan – jalan yang menghubungkan antar pusat sekunder. 



 
 

 

1.11. Gambaran Umum Taman di Kota Semarang. 

Secara keseluruhan taman aktif di Kota Semarang ada 33 buah dengan luas total 

41.152,10 m² yang tersebar di seluruh Kota Semarang, kecuali Kecamatan Mijen, 

Gunungpati, Tembalang, Pedurungan, Genuk, Tugu dan Ngaliyan. Keberadaan taman di Kota 

Semarang terbagi ke dalam dua  jenis, yaitu taman aktif dan pasif. Fungsi taman aktif yaitu:  

a. Arahan ekologis dengan fungsi sebagai: resapan air, reduksi kebisingan, penyerap dan 

penapis batu, reduksi polutan padat, reduksi polutan gas, suplai oksigen;  

b. Arahan estetika lansekap, dengan fungsi sebagai: kenyamanan, pengarah, peneduh, 

estetika alami lingkungan, identitas kawasan; 

Sedangkan fungsi taman pasif yaitu:  

a. Arahan ekologis dengan fungsi sebagai: resapan air, reduksi kebisingan, penyerap dan 

penapis bau, reduksi polutan padat, reduksi polutan gas, suplai oksigen;  

b. Arahan estetika lansekap, dengan fungsi sebagai: kenyamanan, pengarah, peneduh, 

estetika alami lingkungan, identitas kawasan/bangunan.  

 

Dilihat dari sebaran  taman aktif di Kota Semarang pada tiap kecamatan diketahui 

bahwa yang terbanyak adalah Kecamatan Semarang Utara, yaitu sejumlah 8 (delapan) buah, 

tetapi bila dilihat dari luasnya yang paling luas adalah Kecamatan Semarang Selatan 15.948 

m². Di sisi lain, Kecamatan Semarang Tengah merupakan kecamatan dengan jumlah 

terbanyak dan terluas untuk keberadaan taman pasif, yaitu 28 buah dengan luas 22.926,15 m². 

Penjelasan selengkapnya mengenai sebaran taman aktif dan taman pasif di Kota Semarang 

dapat dilihat pada Tabel 3.4  di bawah ini.  

 

Tabel 3.4 

Karakteristik Sebaran Taman Kota Semarang 

No Kecamatan 

Taman 

Aktif Pasif Aktif + Pasif 

Jumlah 
Luas 

(m
2
) 

Jumlah 
Luas 

(m
2
) 

Jumlah Luas (m
2
) 

1. Mijen - - - - - - 

2. Gunungpati - - - - - - 

3. Banyumanik 5 3.078,10 6 9.516,91 11 12.595,01 

4. Gajahmungkur 2 1.343 14 20.260 16 21.603 

5. Semarang Selatan 7 15.948 9 8.251,5 16 24.229,5 

6. Candisari 1 829 9 9.869 10 10.698,34 

7. Tembalang - - - - - - 



 
 

 

No Kecamatan 

Taman 

Aktif Pasif Aktif + Pasif 

Jumlah 
Luas 

(m
2
) 

Jumlah 
Luas 

(m
2
) 

Jumlah Luas (m
2
) 

8. Pedurungan - - 1 588 1 588 

9. Genuk - - - - - - 

10. Gayamsari 1 708 1 1.206 2 1.914 

11. Semarang Timur 7 8.202 25 9.754 32 17.956 

12. Semarang Utara 8 4.699 6 2.461,15 14 7.160,15 

13. Semarang Barat 1 2.580 12 8.863,5 13 11.443,5 

14. Semarang Tengah 1 3.765 28 22.926,15 29 26.691,15 

15. Tugu - - - - - - 

16. Ngaliyan - - - - - - 

Jumlah 33 41.152,10 111 93.726,55 144 134.878,65 

Sumber:  Pemerintah Kota Semarang 

 

Taman yang ada diantaranya lebih berfungsi estetis, ekologis, sosial budaya, ekonomi, 

dan arsitektural atau bersifat menambah keindahan kota. Singkatnya, taman-taman di 

perkotaan menjadi tempat rekreasi dan olahraga yang menyenangkan tanpa harus 

mengeluarkan biaya.  

Pada penelitian kali ini taman yang dipilih menjadi lokasi penelitian adalah Taman 

Tirtoagung dan Taman Sampangan yang merupakan Program Pengembangan Kota Hijau  

(P2KH) diharapkan dapat mewujudkan kondisi RTH di Kota Semarang. 

 

3.4.1. Gambaran Umum Taman Tirtoagung 

Kecamatan Banyumanik merupakan salah satu kecamatan di Kota Semarang yang 

terdiri dari 11 kelurahan dan memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar 2.816.94 Ha 

(Kecamatan Banyumanik dalam Angka, 2011). Batas – batas wilayah Kecamatan 

Banyumanik adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Kecamatan Gajah Mungkur dan Kecamatan Candisari; 

Sebelah Timur : Kecamatan Tembalang; 

Sebelah Selatan  : Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang; 

Sebelah Barat  : Kecamatan Gunung Pati. 

 

Adapun Taman Tirtoagung merupakan salah satu taman kawasan yang terletak di 

Kecamatan Banyumanik, yang difungsikan untuk melayani kebutuhan penduduk di 



 
 

 

Kecamatan Banyumanik. Taman ini mulai dibangun pada tahun 2013 dengan luas kurang 

lebih 7.418 m
2
. Sementara jumlah penduduk yang termasuk dalam jangkauan pelayanan 

Taman Tirtoagung, berdasarkan data Kecamatan Banyumanik dalam Angka tahun 2011, 

mencapai 127.287 jiwa.  

 

 

Gambar 3. 2  

Taman Tirtoagung di Kecamatan Banyumanik 
Sumber: Hasil Dokumentasi Penyusun, 2016 

 

Taman ini terletak di pertigaan jalan Tirtoagung yang menghubungkan antara 

Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Tembalang. Oleh karena itu, tak jarang pengunjung 

Taman Tirtoagung ini juga berasal dari Kecamatan Tembalang yang sebagian besar 

merupakan mahasiswa. 

Selayaknya taman aktif di kawasan perkotaan, Taman Tirtoagung ini dilengkapi 

dengan fasilitas pendukung, seperti fasilitas olahraga yang meliputi fasilitas olahraga bola 

volley, walk climbing, futsal, dan sebagainya.  

 

  



 
 

 

 

Gambar 3. 3  

Fasilitas Olahraga di Taman Tirtoagung 
Sumber: Hasil Dokumentasi Penyusun, 2016 

 

Di sisi lain, taman ini juga dilengkapi dengan beberapa sarana bermain anak yang 

dicat warna-warni cerah untuk menyesuaikan dengan kepribadian anak-anak yang ceria. 

Keberadaan Taman Tirtoagung yang dilengkapi fasilitas arena bermain ini sekaligus dapat 

menjadi salah satu alternatif tempat bermain anak di Kecamatan Banyumanik. Pengunjung 

yang membawa anak-anak mereka untuk bermain di Taman Tirtoagung biasanya akan datang 

saat sore dan malam hari. 

 

 

Gambar 3. 4  

Fasilitas Bermain Anak di Taman Tirtoagung 
Sumber : Hasil Dokumentasi Penyusun, 2016 

 

Fasilitas pendukung lain yang ada di Taman Tirtoagung ini antara lain bangku-bangku 

taman atau tempat-tempat yang didesain untuk menjadi tempat duduk di dalam lingkungan 

taman. Keberadaan tempat duduk tersebut untuk mendukung fungsi taman sebagai tempat 

interaksi dan bersosialisasi. Dengan adanya bangku-bangku tersebut, pengunjung akan lebih 



 
 

 

nyaman untuk beraktivitas di taman, seperti bercengkerama dengan keluarga atau teman, 

mengobrol, duduk-duduk santai sambil menikmati pemandangan sore, atau sekadar duduk 

istirahat dan melepas lelah. 

 

  

Gambar 3. 5  

Fasilitas Tempat Duduk di Taman Tirtoagung 
Sumber: Hasil Dokumentasi Penyusun, 2016 

 

Selain itu, layaknya sebuah taman yang dibuka untuk umum hingga malam hari, 

Taman Tirtoagung juga dilengkapi dengan lampu-lampu taman yang tersebar di beberapa 

titik. Sementara itu untuk menjaga kebersihan di lingkungan taman, Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Semarang telah menyediakan tempat sampah yang terdiri dari tempat 

sampah organik, anorganik, dan sampah limbah. 

 

  

Gambar 3. 6  

Fasilitas Pendukung di Taman Tirtoagung Berupa Lampu Taman  

dan Tempat Sampah  
Sumber: Hasil Dokumentasi Penyusun, 2016 

 

 



 
 

 

Fasilitas lain yang tersedia di dalam lingkungan taman adalah toilet umum, tempat 

parkir, jalur serta jalur pedestrian untuk berjalan-jalan di dalam taman. 

 

  

Gambar 3. 7  

Keberadaan Toilet Umum dan Jalur Pedestrian di Taman Tirtoagung  
Sumber: Hasil Dokumentasi Penyusun, 2016 

 

Salah satu fungsi keberadaan ruang terbuka hijau adalah sebagai daerah resapan yang 

ditunjukkan dengan tingginya tingkat ruang hijau dibandingkan dengan area terbangun. 

Taman Tirtoagung ini memiliki cukup banyak area hijau yang berupa rumput-rumputan dan 

juga pepohonan. Jenis pohon yang ditanam berupa pohon berbatang keras sebagai peneduh 

serta pohon palem untuk fungsi estetika. 

   

Gambar 3. 8  

Vegetasi di Taman Tirtoagung  
Sumber: Hasil Dokumentasi Penyusun, 2016 

 

3.4.2. Gambaran Umum Taman Sampangan 

Taman Sampangan merupakan salah satu dari 18 taman yang berada di Kecamatan 

Gajahmungkur. Taman Sampangan ini merupakan salah satu taman aktif yang mulai dibuka 



 
 

 

dan digunakan secara umum pada tahun 2015. Dengan luas sebesar 2.935 m
2
, Taman 

Sampangan ini disediakan untuk melayani kebutuhan RTH penduduk di Kecamatan 

Gajahmungkur sejumlah 59.911 jiwa penduduk (Kecamatan Gajahmungkur dalam angka, 

2010). 

 

 

Gambar 3. 9  

Taman Sampangan di Kecamatan Gajahmungkur  
Sumber : Hasil Dokumentasi Penyusun, 2016 

 

Taman Sampangan berlokasi di pojok jalan yang menghubungkan Jalan Menoreh 

Raya dan Jalan Kelud Raya. Akses menuju taman ini cukup mudah karena terdapat angkutan 

umum yang langsung dapat berhenti di sekitar lokasi taman. Taman ini memiliki beberapa 

fasilitas yang diutamakan sebagai sarana bermain anak. Beberapa fasilitas bermain anak yang 

tersedia di dalam taman ini antara lain mainan ayunan, prosotan, jungkat-jungkit yang 

semuanya didesain dengan warna-warni cerah yang menarik untuk anak-anak. 

  

Gambar 3. 10  

Fasilitas Bermain Anak di Taman Sampangan 
Sumber: Hasil Dokumentasi Penyusun, 2016 

 



 
 

 

Adapun di Taman Sampangan ini tidak dijumpai lapangan terbuka yang dapat 

dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga. Namun warga dapat memanfaatkan jalur pedestrian 

untuk jogging atau jalan santai dengan rute pendek. Aktivitas jalan-jalan saat pagi maupun 

sore hari dapat memanfaatkan jalur pedestrian yang didesain dengan batu berbelah dan 

berkelok-kelok sehingga tidak menimbulkan kesan monoton. 

 

  

Gambar 3. 11  

Jalur Pedestrian di Taman Sampangan 
Sumber:  Hasil Dokumentasi Penyusun, 2016 

 

Taman Sampangan ini memiliki desain warna-warni tidak sebatas pada area bermain 

anak, tetapi juga pewarnaan pada pintu masuk dan landmark taman ini. Selain itu beberapa 

bangku taman maupun tempat duduk-duduk di beberapa spot juga dicat dengan warna merah. 

Adanya bangku-bangku taman tersebut selain untuk meningkatkan fungsi sosial juga untuk 

menambah fungsi estetika, karena desain tempat duduk juga dibuat dengan warna yang 

menarik. 

 

  



 
 

 

(a)       (b) 

  

(c) 

Gambar 3. 12  

(a) Main entrance, (b) Salah Satu Landmark Taman, 

(c)Bangku Taman di Taman Sampangan 
Sumber: Hasil Dokumentasi Penyusun, 2016 

 

Taman Sampangan ini juga dilengkapi dengan fasilitas lain seperti adanya tempat 

parkir, area khusus parkir sepeda, dan tempat sampah. Saat awal diresmikan, di dalam Taman 

Sampangan ini juga tersedia wifi gratis bagi pengunjung, tetapi saat ini sudah tidak ada lagi 

fasilitas wifi tersebut. 

 

  

(a)       (b) 

Gambar 3. 13  

(a) Parkir Sepeda, (b) Tempat Sampah di Taman Sampangan 
Sumber: Hasil Dokumentasi Penyusun, 2016 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kondisi vegetasi di Taman Sampangan cukup rimbun membuat taman ini terkesan 

teduh dan asri. Selain tanaman perdu, di Taman Sampangan ini juga dijumpai pohon-pohon 

yang memiliki batang keras. Pohon-pohon tersebut berfungsi sebagai penyejuk di lingkungan 

taman. 

 

  

Gambar 3. 14  

Kondisi Vegetasi di Taman Sampangan 
Sumber: Hasil Dokumentasi Penyusun, 2016 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




