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KATA PENGANTAR 
Oleh : Prof. DR. Sudharto P. Hadi, MES 

 
Dalam Undang-Undang No. 24 tahun 1992 
disebutkan bahwa tata ruang adalah wujud 
struktural dan pola pemanfaatan, baik 
direncanakan atau tidak. Sedankan penaaan 
ruang adalah proses perencanaan tata 
ruang, pemanfaatan ruang, dan 
pengendalian pemanfaatan ruang. Ruang 
yang ditata dalam bentuk rencana tata ruang 
karena itu menjadi guidance dan dasar 
dalam pemanfaatan ruang. Dalam 
AMDALpun disebutkan bahwa salah satu 
pertimbangan apakah sebuah rencana 
kegiatan layak dilaksanakan atau tidak 
ditentukan berdasarakan peruntukan ruang. 
Namun demikian dalam praktek banyak 
terjadi penyimapangan dalam penngunaan 
ruang. Jika ditelusur, terdapat dua sebab 
utama. Pertama, dokumen tata ruang tidak 
disertai dengan informasi tentang daya 
dukung dan daya tampung lingkungan. Daya 
dkung lingkungan, sebagaimana disebutkan 
dalam UU 23 tahun 1997 adalah 
kemampuan lingkungan untuk mendukung 
perikehidupan manusia dan mahluk hidup 
lain. Sedangkan daya tampung lingkungan 
adalah kemampuan lingkungan hidup untuk 
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menyerap zat, energi, dan/ atau komponen 
lain yang masuk atau dimasukkan ke 
dalamnya. Kedua, orientasi pembangunan 
yang lebih mengutamakan pertumbuhan 
ekonomi daripada pelestarian lingkungan. 
Padahal, pembangunan berkelan-jutan 
menuntut keseimbangan antara pertum-
buhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelesta-
rian lingkungan. Kedua faktor penyebab ini 
saling terkait. Tidak adanya informasi 
mengenai daya dukung dan daya tampung 
lingkungan membuka kemungkinan 
terjadinya penggunaan ruang yang tidak 
sesuai dengan peruntukannya. 
Penyalahgunaan tata ruang ini dalam 
prakteknya didorong oleh kekuatan pasar 
(market driven). Tidaklah mengheran-kan 
jika terdapat pameo bahwa tata ruang itu 
sebenarnya adalah tata uang. Karena yang 
memiliki power merubah ruang adalah 
kalangan pemilik modal. Fenomena ini terjadi 
juga di kota Semarang. Saya menulis artikel 
di harian KOMPAS berjudul Monumen Mall 
di Simpang Lima Semarang. Menghadapi 
kecenderungan ini, pemerintah kota hampir 
dibuat tidak berdaya mengendalikan penggu-
naan ruang. Yang mereka lakukan adalah 
mengesahkan penggunaan ruang yang salah 
tersebut dengan penataan ruang baru yang 
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di “PERDA”kan. Dalam konteks ini, maka 
buku yang berjudul Tata Ruang Berbasis 
Pada Kesesuaian Lahan menjadi relevan. 
Banyak kegiatan-kegiatan yang dibangun di 
daerah yang tidak sesuai seperti 
pembangunan perumahan di daerah 
perbukitan yang dikenal sebagai daerah 
patahan. Akibatnya terdapat banyak rumah 
yang mengalami kerusakan berat dan tidak 
layak huni lagi. Banyak contoh-contoh 
daerah yang seharusnya dikonservasi tetapi 
dijadikan sebagai lokasi perumahan. 
Meskipun buku ini memfokuskan kasusnya di 
kota Semarang, tetapi sangat berharga, 
karena banyak kasus penyimpangan tata 
ruang di ibu kota Jawa Tengah ini dan 
berakibat buruk pada lingkungan hidup. 
 
Buku ini bisa menjadi referensi, bukan hanya 
bagi para mahasiswa di perencanaan kota 
dan wilayah, serta arsitektur saja, tetapi juga 
bermanfaat bagi para praktisi dan pengambil 
keputusan. 
 
 
  Semarang, 27 April 2005 
  Prof. DR. Sudharto P. Hadi, MES 
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P R A K A T A 
 

Banyak orang menyatakan bahwa Semarang 
adalah kota yang indah, kota yang memiliki 
bentang lahan khusus, kota yang bisa 
dinikmati dari sisi selatan dengan perbukitan-
nya, sehingga orang dapat mengamati kota 
Semarang bagian bawah seolah-olah 
sedang terbang di atasnya, atau mengamati 
dari sisi bawah (utara) dengan 
pemandangan kaki perbukitan yang 
memancarkan cahaya lampu di malam hari, 
seolah sedang berada di daerah 
pegunungan melihat indahnya kota bagian 
atas. 
Keindahan kalau tidak ditata secara hati-hati 
dan benar, ternyata dapat membawa akibat 
yang merugikan, kota atas dengan keindah-
annya, kalau secara sembarangan dalam 
penggunaan lahannya maka akan berjubel 
permukiman menempati lahan yang tidak 
layak huni, akibatnya akan terjadi bencana 
tanah longsor, tanah longsor ini berubah 
menjadi rumah longsor. 
 
Untuk itu buku ini mengajak kepada para 
pembaca untuk lebih memehami bagaimana 
mengatur dan menata ruang dengan cara 
memperhatikan kesesuaian lahannya, 
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apakah lahan tersebut benar-benar layak 
untuk dijadikan kawasan permukiman. 
Kelayakan yang disajikan utamanya berbasis 
pada kemampuan lahan secara fisik. 
 
Sebagian besar isi tulisan ini adalah kajian-
kajian yang telah dilakukan penulis selama 
bekerja sebagai pakar dibidang tata ruang 
dan lingkungan hidup, baik secara mandiri 
maupun bekerja secara kelompok, misalnya 
tulisan tentang sejarah kota Semarang, 
penulis dapatkan ketika bekerja sebagai 
tenaga ahli di PT. Reka Citra milik Ir. Sudanti 
H, MS (seka-rang Kepala Dinas Kimtaru 
Propinsi Jawa Tengah) dan Prof. Ir. Eko 
Budihardjo, MSc (sekarang Rektor UNDIP). 
Ucapan terima kasih penulis sampaikan 
kepada beliau berdua yang telah 
memberikan pengkayaan materi dan ide, dan 
kepada Prof. Dr. Sudharto P Hadi, MES yang 
telah bersedia memberikan pengantar dalam 
penerbitan ini. 
 
Pepatah menyatakan “tiada gading yang tak 
retak”, itulah produk kami, dengan penuh 
kesadaran buku ini masih jauh dari 
sempurna, Lao Tse menyatakan bahwa 
kesempurnaan yang tak tersempurnakan 
adalah kegunaan, maka dengan semangat 
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tersebut penulis memberanikan diri untuk 
menyajikan buku ini dihadapan pembaca. 
 
Secara sistematika, pada bagian kesatu, 
dijelaskan tentang pengertian ruang dan 
penataan ruang. Kemudian pada bagian 
kedua, menerangkan tentang pemanfaatan 
ruang kota khususnya oleh pengguna ruang 
tersebut, yaitu penduduk. Disinilah mulai 
terlihat adanya konflik kepentingan yang 
berakibat pada tidak seimbangnya antara 
ketersediaan ruang dalam mewadahi 
pemanfaatan ruangnya. Pada bagian ketiga, 
dijelaskan tentang tata ruang secara 
alamiah, tata ruang yang terjadi dengan 
sendirinya. Bagian ke empat, menjelaskan 
sifat dan karakteristik ruang dari aspek fisik 
tanahnya (satuan medan). Bagian ke lima 
tentang sejarah (morfolgi) kota Semarang, 
dan bagian ke enam bercerita tentang 
langkah-langkah dalam menetapkan kelas 
kesesuaian lahan. 
Selamat membaca, kritik dan saran sangat 
kami harapkan untuk penyempurnaan 
berikut-nya, semoga buku ini ada 
manfaatnya, amin. 
 

Semarang, April 2005 
Ir. H. Parfi Khadiyanto, MSL 
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BAGIAN KE SATU 

PENGERTIAN TENTANG 

RUANG, TATA RUANG,  

dan PENATAAN RUANG 

 
Dari yang tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan 
Ruang dalam Bab I Ketentuan Umum 
disebut-kan bahwa apa yang dimaksud 
dengan ruang, tata ruang, dan penataan 
ruang adalah sebagai berikut : 
 
RUANG :   
Adalah wadah yang meliputi ruang daratan, 
ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu 
kesatuan wilayah, tempat manusia dan mah-
luk hidup lainnya hidup dan melakukan 
kegiat-an serta memelihara kelangsungan 
hidupnya. 
 
Ruang daratan adalah ruang yang terletak di 
atas dan di bawah permukaan daratan 
terma-suk permukaan perairan darat dan sisi 
darat dari garis laut terendah. 
 
Ruang lautan adalah ruang yang terletak di 
atas dan di bawah permukaan laut dimulai 
dari sisi laut garis laut terendah termasuk 
dasar laut dan bagian bumi di bawahnya. 
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Ruang udara adalah ruang yang terletak di 
atas ruang daratan dan atau ruang lautan 
dan melekat pada bumi. 
 
Ruang daratan, ruang lautan, dan ruang 
udara merupakan satu kesatuan yang tidak 
dapat dipisah-pisahkan. Ruang daratan, 
lautan, dan udara mempunyai potensi yang 
dapat diman-faatkan sesuai dengan tingkat 
intensitas yang berbeda untuk kehidupan 
manusia dan mah-luk hidup lainnya. Potensi 
itu diantaranya se-bagai tempat melakukan 
kegiatan pemenuhan kebutuhan pangan, 
industri, pertambangan, sebagai jalur 
perhubungan, sebagai obyek wisata, sebagai 
sumber energi, atau sebagai tempat 
penelitian dan percobaan. 
 
TATA RUANG : 
Adalah wujud struktural dan pola 
pemanfaatan ruang, baik direncanakan 
maupun yang tidak direncanakan. 
 
Yang dimaksud dengan wujud struktural 
pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-
unsur pembentuk rona lingkungan alam, ling-
kungan sosial, dan lingkungan buatan yang 
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secara hirarkis dan struktural berhubungan 
satu dengan lainnya membentuk tata ruang. 
 
Wujud struktural pemanfaatan ruang di 
antara-nya meliputi hirarki pusat pelayanan 
seperti pusat kota, pusat lingkungan, pusat 
pemerin-tahan; prasarana jalan seperti jalan 
arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal; rancang 
bangun kota seperti ketinggian bangunan, 
jarak antar bangunan, garis langit, dan 
sebagainya. 
 
Yang dimaksud dengan pola pemanfaatan 
ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang 
yang menggambarkan ukuran, fungsi, serta 
karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan 
alam. 
 
Wujud pola pemanfaatan ruang diantaranya 
meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, 
tempat kerja, industri, dan pertanian, serta 
pola penggunaan tanah perdesaan dan 
perkotaan. 
 
Tata ruang yang dituju dengan penataan 
ruang ini adalah tata ruang yang direnca-
nakan. Tata ruang yang tidak direncanakan 
berupa tata ruang yang terbentuk secara 
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alamiah seperti wilayah aliran sungai, danau, 
suaka alam, gua, gunung, dan sejenisnya. 
 
TATA RUANG itu berkonotasi pasif, aktifnya 
adalah PENATAAN RUANG, makanya Tata 
Ruang diberi pengertian sebagai wujud 
struk-tural dan pola pemanfaatn ruang baik 
yang DIRENCANAKAN maupaun TIDAK 
DIRENCA-NAKAN, artinya ada secara alami. 
 
PENATAAN RUANG : 
Ada 3 jenis dasar penekanan dalam 
penataan ruang, yaitu : 
 

1. Berdasarkan fungsi utama kawasan, 
yang meliputi kawasan fungsi lindung, 
dan kawasan fungsi budidaya. 

2. Berdasarkan aspek administrasi, yang 
meliputi Tata Ruang Wilayah Nasional, 
Wilayah Propinsi, Wilayah Kabupaten/ 
Kota, dan Wilayah Kota Kecamatan. 

3. Berdasarkan aspek kegiatan, yaitu ka-
wasan perkotaan, kawasan perdesaan, 
kawasan tertentu (wisata, dan sejenis-
nya). 

 
Jadi jelas bahwa sebenarnya penataan 
ruang yang utama adalah penetapan 
kawasan fungsi lindung dan kawasan fungsi 
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budidaya pada wilayah administrasi tertentu 
(kabupaten/kota, atau propinsi), kemudian 
baru menetapkan fungsi atas aspek kegiatan 
yang terjadi atau yang diinginkan. 
 
Penetapan fungsi lindung dapat mengacu 
pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 
1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 
dan SK Menteri Pertanian Nomor 837/KPTS/ 
Um/11/1980 dan 683/KPTS/Um/8/1981, yaitu 
kriteria kelas lereng, jenis tanah, dan curah 
hujan. Kriteria tersebut digunakan untuk 
menetapkan kawasan lindung dengan cara 
memberikan skor pada masing-masing ben-
tang lahan yang ada. 
 
Kelas Lereng : 
Tabel 1 : Deskripsi  Kelas Lereng 

      dan Skor Nilainya 
 

No Kelas Interval 
(%) 

Deskripsi Skor 

1 I 0 – 8 Datar 20 

2 II 8 – 15 Landai 40 

3 III 15 – 25 Agak Curam 60 

4 IV 25 – 45 Curam 80 

5 V > 45 Sangat 
Curam 

100 
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Jenis Tanah : 
Tabel 2 : Deskripsi Jenis Tanah,  

      Tingkat Erosivitas, dan Skor 
Nilainya 
 

No Jenis Tanah Tingkat 
Kepekaan thd 

Erosi 

Skor 

 
1 

Aluvial, Tanah Glei, 
Planosol, Hidromorf 

kelabu 

 
Tidak Peka 

 
15 

2 Latosol Agak Peka 30 

 
3 

Brown forestsoil, non 
calcic brown, 

mediteran 

 
Kurang Peka 

 
45 

 
4 

Andosol, Laterrite, 
Gamosol, Pedasol, 

Pedsolik 

 
Peka 

 
60 

  5 Regosol, Litosol, 
Erganosol, Renzina 

 
Sangat Peka 

 
75 

 
Curah Hujan : 
Tabel 3 : Deskripsi Intensitas Hujan harian  

      Rata-rata, dan Skor Nilainya 
 

No Intensitas Hujan 
(mm/Th) 

Deskripsi Skor 

1 0 – 1.500 Sangat Rendah 10 

2 1.500 – 2.000 Rendah 20 

3 2.000 – 2.500 Sedang 30 

4 2.500 – 3.000 Tinggi 40 

5 > 3.000 Sangat Tinggi 50 
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Satuan bentang lahan akan ditetapkan seba-
gai kawasan lindung terhadap bawahannya  
kalau jumlah skor dari tiga kriteria tersebut 
diatas mencapai angka 175, sedangkan 
kalau nilainya antara 125 – 174 ditetapkan 
sebagai kawasan penyangga, sedangkan 
kalau di bawah 125 maka bisa dinyatakan 
bahwa satuan bentang lahan tersebut 
menjadi lahan dengan fungsi utama sebagai 
fungsi budidaya.  
 
Di luar ketetapan skor di atas, suatu bentang 
lahan bisa dinyatakan sebagai fungsi lindung 
apabila memenuhi pula kriteria sebagai 
berikut: 

1. seluruh bentang lahan mempunyai ke-
miringan lereng > 45% 

2. jenis tanahnya sangat peka terhadap 
erosi (regosol, litosol, organosol, dan 
renzina), dengan kemiringan lapangan 
> 15% 

3. merupakan jalur pengaman aliran su-
ngai, sempadan waduk, mata air, dan 
sejenisnya sekurang-kurangnya 200 m 
dari muka air pasang 

4. guna keperluan (kepentingan) khusus 
dan ditetapkan sebagai kawasan 
lindung 
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5. merupakan daerah rawan bencana 
6. merupakan daerah cagar budaya dan 

benda-benada arkeologi (taman) nasio-
nal atau tempat pencagaran terhadap 
jenis-jenis flora dan fauna tertentu yang 
dilindungi 

7. memiliki ketinggian lahan pada 2.000 
m di atas permukaan laut atau lebih 
(>= 2.000 m dpl) 

 
Menurut UU No. 24/1992 tentang Penataan 
Ruang dijelaskan bahwa arti Kawasan Lin-
dung adalah kawasan yang ditetapkan 
dengan fungsi utama melindungi Lingkungan 
Hidup yang mencakup sumberdaya alam 
dan sum-berdaya buatan. Kemudian dalam 
Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
disebutkan bahwa arti Lingkungan Hidup 
adalah kesatuan ruang dengan semua 
benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, 
termasuk manusia dan perilakunya, yang 
mempengaruhi kelangsung-an perikehidupan 
dan kesejahteraan manusia serta mahluk 
hidup lain. 
 
Jadi dalam tata ruang dimana yang pertama 
adalah menetapkan kawasan fungsi lindung 
pada dasarnya adalah untuk melindungi 
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kesatuan ruang dengan semua benda, daya, 
keadaan, dan mahluk hidup yang ada dalam 
ruang tersebut agar dapat melangsungkan 
kehidupan dan kesejahteraannya. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 : 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar Peta Lereng Kota Semarang, yang menunjukkan tingkat 
kelerengan (slof), makin cerah warnanya makin datar, terlihat di sini 
bahwa di kota Semarang, semakin ke utara semakin datar, 
sebenarnya bagian selatan kota ada juga daerah yang relatif agak 
datar, tetapi karena perbedaan tinggi elevasinya terlalu berbeda 
jauh, maka antara batas datar bagian utara dengan bagian selatan 

terdapat daerah-daerah yang memiliki kelerengan cukup curam 
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Gambar 2 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Peta Jenis Tanah di Kota Semarang 
dalam gambar terlihat ada 4 jenis tanah dalam 
kelompok besar dan 2 jenis tanah dalam kelompok 
kecil yaitu yang masuk ke wilayah Demak dan 
wilayah Ungaran 
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Gambar 3 : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Peta Kedalaman Air Tanah di Kota 
Semarang dalam gambar terlihat bahwa 
semakin gelap semakin dalam, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa semakin ke utara 
semakin dangkal 
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Macam dan jenis Kawasan Lindung yang 
ada dalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 
1990 adalah : 
 

1. Kawasan yang memberikan perlindu-
ngan terhadap kawasan bawahannya, 
yaitu : 

a. Kawasan Hutan Lindung 
b. Kawasan Bergambut 
c. Kawasan Resapan Air 

2. Kawasan perlindungan setempat, yaitu 
: 

a. Kawasan sempadan sungai 
b. Kawasan sekitar danau/waduk 
c. Kawasan sekitar mata air 

3. Kawasan Suaka Alam dan Cagar 
Buda-ya, yaitu : 

a. Kawasan suaka alam 
b. Taman Nasional, Taman Hutan 

Raya, Taman Wisata Alam 
c. Kawasan cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan 
4. Kawasan rawan bencana alam 
5. Kawasan Lindung khusus 

 
Penataan ruang wilayah Nasional, Propinsi, 
Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu, 
tidak dipisah-pisahkan. 
 



  

 

28 

Berdasarkan Undang Undang Penataan 
Ruang No. 24/1992, penataan ruang 
kawasan yang meliputi beberapa wilayah 
Kabupaten/ Kota dikoordinasikan oleh 
Gubernur, demikan pula untuk seterusnya ke 
atas (Propinsi oleh Menteri) dalam rangka 
memadukan penataan ruang kawasan yang 
berdekatan dan pada jenjang yang lebih 
rendah lagi. 
 
Penataan ruang kawasan Perdesaan, Perko-
taan, dan Kawasan Tertentu (khusus) itu 
diselenggarakan sebagai bagian dari 
penataan ruang wilayah Nasional, Kabupa-
ten/Kota. 
 
Penataan ruang kawasan tertentu (khusus) 
diselenggarakan untuk mengembangkan tata 
ruang kawasan yang strategis dan masuk 
prioritas utama untuk menunjang tata ruang 
wilayah Nasional, Kabupetn/Kota, atau guna 
meningkatkan fungsi kawasan lindung dan 
budidaya, serta untuk meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat, atau untuk pertaha-
nan keamanan. 
 
Menurut Catanesse (1988),  tidak  pernah 
ada  rencana tataguna lahan yang dilaksana-
kan dengan satu gebrakan. Diperlukan waktu 
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yang panjang oleh pembuat keputusan dan 
dijabarkan dalam bagian-bagian kecil 
dengan perencanaan yang baik. Secara 
umum ada 4 (empat) kategori alat-alat 
perencanaan tata guna lahan, untuk 
melaksanakan rencana, yaitu : 

 
1. Penyediaan fasilitas umum 

Fasilitas umum diselenggarakan terutama 
melalui program perbaikan modal dengan 
cara melestarikan sejak dini menguasai 
lahan umum dan daerah milik jalan (da-
mija). 
 

2. Peraturan-peraturan pembangunan 
Ordonansi yang mengatur pendaerahan 
(zoning), peraturan tentang pengaplingan, 
dan ketentuan-ketentuan hukum lain me-
ngenai pembangunan, merupakan jamin-
an agar kegiatan pembangunan oleh 
sektor swasta mematuhi standar dan tidak 
menyimpang dari rencana tata guna 
lahan. 
 

3. Himbauan, kepemimpinan dan koordinasi 
Sekalipun agak lebih informal dari pada 
program perbaikan modal atau peraturan-
peraturan pembangunan, hal ini dapat 
menjadi lebih efektif untuk menjamin agar 



  

 

30 

gagasan-gagasan, data, informasi dan 
riset mengenai pertumbuhan dan perkem-
bangan masyarakat dan masuk dalam 
pembuatan keputusan kalangan 
developer swasta dan juga instansi 
pemerintah yang melayani kepentingan 
umum. 
 

4. Rencana tata guna lahan 
Rencana saja sebenarnya sudah merupa-
kan alat untuk melaksanakan kebijakan-
kebijakan serta saran-saran yang 
dikandungnya selama itu semua terbuka 
dan tidak basi sebagai arahan yang 
secara terus-menerus untuk acuan 
pengambilan kepu-tusan baik kalangan 
pemerintah maupun swasta. Suatu cara 
untuk melaksanakan hal itu adalah 
dengan cara meninjau, menyusun dan 
mensyahkan kembali, rencana tersebut 
dari waktu ke waktu. Cara lain adalah 
dengan menciptakan rangkaian ber-
kesinambungan antara rencana tersebut 
dengan perangkat-perangkat pelaksanaan 
untuk mewujudkan rencana tersebut.  

 
Rencana tata guna lahan merupakan 
ekspresi kehendak lingkungan masyarakat 
mengenai bagaimana seharusnya pola tata 
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guna lahan suatu lingkungan pada masa 
yang akan datang. Dalam rencana itu 
ditentukan daerah-daerah yang akan 
digunakan bagi berbagai jenis, kepadatan 
dan intensitas kategori peng-gunaan, 
misalnya penggunaan untuk permu-kiman, 
perdagangan, industri dan berbagai 
kebutuhan umum. Ditentukan pula azas dan 
standar yang harus diterapkan pada pemba-
ngunan atau pelestarian di daerah itu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

32 

 
 

BAGIAN KE DUA 

KOTA, dan KEPADATAN PENDUDUK 

 
 
Perkembangan suatu kota pada umumnya 
terjadi karena adanya proses urbanisasi, 
yaitu masuknya penduduk dari luar kota ke 
dalam lingkungan kota tersebut. Penduduk 
yang datang ke kota ada yang menetap 
tetapi banyak pula yang bersifat sementara, 
yaitu datang pada pagi hari dan pulang 
kembali ke desa asal (luar kota) pada sore 
harinya. Penduduk yang menetap biasa 
disebut sebagai kelompok inhabitant, 
sedangkan yang tidak menetap disebut 
sebagai kelompok ulang-alik atau commuter. 
Apapun yang mereka lakukan, apakah 
commuter atau inhabitant, adalah sama saja 
yaitu menambah jumlah penduduk di kota 
tujuan yang pada akhirnya akan 
meningkatkan kebutuhan layanan energi 
yang berakibat pada meningkatnya kegiatan 
ekonomi di kota tersebut. Dengan 
peningkatan ekonomi ini maka kota akan 
menjadi semakin ramai, dan akhirnya 
menjadi terlalu padat, kemudian terasa tidak 
nyaman lagi untuk dihuni. 
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Pertumbuhan penduduk memberi andil yang 
cukup besar terhadap perkembangan suatu 
daerah. Pertumbuhan jumlah penduduk dise-
babkan banyak faktor antara lain 
pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja dan 
pola kehidupan sosial. Pertumbuhan 
penduduk mempengaruhi pembentukan 
suatu daerah dengan penyeba-ran 
konsentrasi penduduk yang pada umum-nya 
berusaha agar dekat dengan tempat kerja 
ataupun kegiatannya. Pola persebaran 
pendu-duk mempunyai dua ciri khas, yaitu 
perkemba-ngan penyebaran penduduk yang 
kurang seimbang antar wilayah dan 
terdapatnya konsentrasi pertumbuhan di 
sekitar kota dan kawasan-kawasan yang 
mengalami perkem-bangan ekonomi cepat. 
Penyebaran penduduk ini tentunya diikuti 
pula dengan bertambahnya kegiatan dan 
berdampak pada bertambahnya kebutuhan 
lahan untuk menampung kegiatan tersebut. 
 
Penggunaan lahan yang terus berkembang 
sebagai proses awal dari pemekaran 
wilayah, merupakan salah satu produk 
kegiatan manu-sia dipermukaan bumi yang 
menunjukan ekspresi variasi yang sangat 
besar. Penggu-naan lahan yang mewarnai 
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daerah terbangun (built-up area) dipengaruhi 
faktor-faktor fisik dan non fisik. Faktor fisik 
berkaitan dengan keadaan topografi, struktur 
geologi, geomor-fologi, perairan dan tanah. 
Faktor non fisik antara lain kegiatan 
penduduk (aspek politik, sosial, ekonomi, 
budaya, psikologi, teknologi), urbanisasi, 
peningkatan jumlah penduduk, peningkatan 
kebutuhan akan ruang, peren-canaan tata 
ruang, zoning, peraturan-peratu-ran 
pemerintah tentang bangunan dan seba-
gainya. 
 
Pertumbuhan penduduk yang pesat dan 
kadang tidak terdistribusi secara merata ini 
dapat menimbulkan beberapa masalah 
perko-taan, seperti kebutuhan penambahan 
permu-kiman baru, pengadaan fasilitas dan 
pela-yanan sosialnya, kebutuhan akan 
penamba-han jaringan jalan dan sistem 
transpotasi, serta pengadaan prasarana 
lingkungan seperti air bersih, saluran 
drainase, jaringan listrik, dan prasarana 
lainnya. Disamping itu timbul pula masalah 
kurang terkontrolnya pembangu-nan 
lingkungan permukiman baru yang terse-bar 
secara sporadis disegenap penjuru kota, 
meluasnya pemekaran secara horizontal tak 
terkendali dan terarah ke daerah pinggiran 
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kota, yang sangat menyulitkan dalam 
perenca-naan pengadaan sarana dan 
prasarana atau infrastruktur kotanya. 
 
Pertumbuhan penduduk yang semakin 
pesat, terutama di daerah perkotaan, serta 
bertam-bah banyaknya tuntutan kebutuhan 
masyara-kat akan lahan, seringkali 
mengakibatkan timbulnya benturan 
kepentingan atas penggu-naan sebidang 
lahan bagi berbagai penggu-naan tertentu. 
Acap kali pula terjadi penggu-naan lahan 
yang sebetulnya tidak sesuai dengan 
peruntukkannya. Hal semacam ini, bila tidak 
segera diatasi, pada suatu saat nanti akan 
dapat mengakibatkan terjadinya degra-dasi 
lahan. 
  
Masalah-masalah menonjol yang ditimbulkan 
sebagai akibat pemekaran kota adalah 
antara lain masalah perumahan, masalah 
sampah, masalah bidang kelalu-lintasan, 
kekurangan gedung sekolah, terdesaknya 
daerah persa-wahan diperbatasan luar kota, 
dan masalah administrasi pemerintahan. 
Masalah yang bersifat fisik ini ternyata juga 
bersangkut paut dengan masalah sosial 
ekonomi (Bintarto, 1984). 
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Kurangnya daya tampung permukiman bagi 
penduduk berpenghasilan kecil/rendah dapat 
memperluas terjadinya daerah kumuh (slum) 
dan menambah jumlah para gelandangan. 
Kemudian dari keadaan semacam ini akan 
menimbulkan berbagai bentuk kriminalitas 
dan polusi yang sangat mengganggu 
ketenangan kota. Dengan demikian nampak 
bahwa gejala-gejala fisik, sosial, ekonomi 
yang negatif ini ditimbulkan karena semakin 
berkurangnya daya tampung kota. 
 
Sejalan dengan pendapat di atas, Budihardjo 
(1998), menyatakan bahwa pekembangan 
kota sangat pesat akan mengakibatkan 
pelak-sanaan pembangunan kota yang tidak 
matang dan semrawut tanpa arah, yang 
akan mengki-batkan timbulnya berbagai 
penyakit kota (urban ills) seperti : 
 

1. Urban blight, yaitu sebagian daerah 
perkotaan ditandai dengan pengelom-
pokkan permukiman atau bangunan-
bangunan perkotaan/perdagangan 
yang sangat padat, tidak terpelihara, 
dan pada umumnya menunjukkan 
penampilan yang usang. 

2. Urban sprawl atau leap frogging deve-
lompment, yaitu pemanfaatan tanah di 
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daerah pinggiran kota yang terpencar-
pencar dengan alasan perluasan 
wilayah kota, tetapi sebenarnya tidak 
ekonomis dan efesien karena tingginya 
biaya transpotasi, biaya jasa pelayanan 
umum, pola tata guna lahan yang 
semrawut, kurang memadainya taman-
taman kota, fasilitas rekreasi, dan 
fasilitas kenyama-nan lainnya. 

3. Urban fiscal problem, yang berkaitan 
dengan masalah ketidakseimbangan 
an-tara besarnya finansial yang 
dibutuhkan dan kemampuan sumber 
dana yang ada. 

4. Urban ghetto, yaitu masalah 
membeng-kaknya kelompok penduduk 
miskin di daerah perkotaan dengan ciri-
ciri tingkat pengangguran yang tinggi, 
rendahnya tingkat produktivitas dan 
rendahnya kesempatan ekonomi yang 
mengakibat-kan rendahnya 
pendapatan masyarakat. 

5. Penyakit perkotaan lain seperti 
kemacet-an lalu lintas, pencemaran 
lingkungan, dan kebisingan. 

 
Sebagai contoh yang terjadi di Semarang, 
karena bentuk lahannya yang mempunyai 
bukit di sisi selatan, dan daratan di sisi utara 
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dan timur, maka arah perkembangan 
permuki-mannyapun mengikuti kondisi 
geografi lingku-ngan kotanya yaitu 
cenderung mengalir ke timur, tetapi ada pula 
yang memanfaatkan tebing bukit di sisi 
selatan untuk permukiman yang mereka 
anggap sangat menguntungkan dari segi 
pemanfaatan lokasi dalam menda-patkan 
pemandangan indah ke arah kota bagian 
bawah. Padahal kalau dikaji secara lebih 
dalam, sebenarnya bagian bukit di sisi 
selatan Kota Semarang mestinya kurang 
tepat digunakan untuk permukiman, sebab 
kemiri-ngan lerengnya cukup tajam 
(mendekati 90%, atau sekitar hampir 45o, 
yang mestinya daerah seperti ini harus 
menjadi kawasan lindung setempat), dan 
susahnya lagi, sebagian dari wilayah bagian 
timur dan utara yang datar tersebut adalah 
mayoritas merupakan daerah rawan banjir, 
baik banjir pasang air laut maupun banjir 
genangan air hujan. 
 
Bertitik tolak dari berbagai permasalahan 
yang terungkap di atas, maka sudah saatnya 
kita semua berfikir dan berbuat untuk menata 
ruang dengan dasar pemikiran awal yaitu 
me-nata atas dasar pendekatan yang 
berorientasi pada kondisi lingkungan 
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alamiahnya. Atau dengan bahasa lain bisa 
disebutkan yaitu menata ruang yang 
berwawasan lingkungan demi keberlanjutan 
kemampuan lahan untuk menyangga 
kehidupan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
Gambar 4 :

 

Gambar titik-titik putih adalah pusat simpul 
pertumbuhan kota Semarang, yaitu  Simpang Lima, 

Tugu Muda, dan Pasar Johar. Dari tiga simpul tersebut 
kota mekar ke arah selatan, timur, dan barat mengikuti 

jalur transportasi yang ada, dan menyesuaikan batasan 
kondisi fisik alam kota Semarang, terutama dari aspek 

kemampuan lahan menopang berdirinya fisik 
bangunan, arah perkembangan yang terasa cepat dan 

tanpa hambatan fisik adalah ke arah timur yang 
lahannya lebih datar dibandingkan arah yang lain 



  

 

41 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Daerah Kecamatan Banyumanik Kelurahan Gedawang 
Semarang, terlihat dari udara sebaran kawasan permukiman 

yang tidak menyatu, terpencar-pencar (Leap Frogging atau 
Urban Sprawl) dalam luasan satuan kawasan permukiman yang 

relatif kecil (hanya di bawah 200an rumah) tapi dengan 
pengembang/ developer yang berjumlah banyak 
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BAGIAN KE TIGA 

MENATA RUANG  

dan MENGENALI KEMAMPUAN LAHAN 

 
 
Menurut Sugandhy (1989), ruang adalah 
unsur (property) lingkungan hidup yang 
terdiri atas bumi (dengan segala isinya), air, 
dan angkasa yang merupakan wadah bagi 
manu-sia dan mahluk hidup lainnya untuk 
melakukan kegiatan dan kelangsungan 
hidupnya. Oleh karena itu penataan ruang 
adalah upaya perencanaan, pelaksanaan, 
dan pengendalian pelaksanaan rencana tata 
ruang secara terpadu dan meningkat terus 
dari waktu ke waktu dalam rangka 
pemanfaatan ruang yang efesien. Dan 
penataannya, selain mempertim-bangkan 
aspek kesesuaian dan kemampuan/ daya 
dukung, juga memperhatikan saling 
keterkaitan antar fungsi lingkungan dan pem-
bangunan. Dengan demikian tata ruang ada-
lah wujud struktural pemanfaatan ruang 
suatu wilayah, yang direncanakan dan 
menunjukkan hirarki dan keterkaitan 
pemanfaatan ruang dalam rangka 
keserasian tata guna tanah, air, angkasa, 
dan tata sumberdaya lainnya, untuk 
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menyangga dan memenuhi kebutuhan-
kebutu-han kehidupan biologis, sosio 
cultural, dan politis, baik sebagai individu 
maupun sebagai anggota masyarakat tempat 
ia bergabung. 
 
Notohadiprawiro (1986), berpendapat bahwa 
kemampuan lahan (land capability) dan 
kese-suaian lahan (land suitability) 
menentukan ke-layakan penggunaan lahan 
yang menjadi pangkal pertimbangan dalam 
tata guna lahan. Dengan pandangan ini 
maka tata guna lahan dapat dinyatakan 
sebagai suatu rancangan peruntukan lahan 
menurut kelayakannya. Jadi apabila 
penggunaan tidak sepenuhnya 
memanfaatkan daya dukung yang tersedia-
kan, akan terjadi pemanfaatan yang tidak 
efektif/kurang guna (under utilized). Apabila 
intensitas penggunaan melampaui daya du-
kung yang tersediakan, akan terjadi peman-
faatan yang lewat batas/lewat guna (over 
utilized). Oleh karena itu perlu dicari penggu-
naan yang selaras dengan daya dukungnya, 
yaitu penggunaan yang tepat guna. Dengan 
konsep selaras, penilaian penggunaan lahan 
menggunakan tiga ukuran, yaitu kurang 
guna, tepat guna, dan lewat guna, maka 
kriteria penataan ruang ialah kesebandingan 
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(proportionality) antara ciri-ciri yang ditawar-
kan lahan dengan ciri-ciri yang diminta oleh 
bentuk penguna lahan. 
 
Klasifikasi kemampuan lahan (Land 
Capability Classification) adalah penilaian 
komponen-komponen lahan secara 
sistematik dan penge-lompokkannya ke 
dalam beberapa kategori berdasarkan sifat-
sifat yang merupakan poten-si dan 
penghambat dalam rangka pembangu-nan 
lahan secara lestari. Klasifikasi kesesuai-an 
lahan (Land Suitability Classification) ada-lah 
proses penilaian dan penge-lompokkan 
lahan dalam arti kesesuaian relatif lahan 
atau kesesuaian absolut lahan bagi suatu 
penguna-an tertentu. Jadi kemampuan 
dipandang seba-gai kapasitas lahan itu 
sendiri untuk tingkat penggunaan umum, 
sedangkan kesesuaian dipandang sebagai 
kenyataan adaptabilitas (kemungkinan 
penyesuaian) se-bidang lahan bagi suatu 
macam penggunaan tertentu, sehingga 
sebenarnya tidak terdapat perbe-daan yang 
esensial antara kemampuan lahan dan 
kesesuaian lahan. 
 
Guna menentukan kemampuan lahan bagi 
su-atu lokasi (lokasi permukiman misalnya), 
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maka terhadap masing-masing bentuk lahan 
yang akan menjadi lahan permukiman 
tersebut perlu dilakukan pengamatan, 
pengujian, dan pengukuran terhadap 
beberapa parameter yang telah disebutkan 
pada awal bahasan ini, seperti kemiringan 
lereng, kerentanan terha-dap banjir, gerak 
massa batuan, erosi, daya tumpu tanah, 
rombakkan batuan, dan ketidak-tersediaan 
air bersih (Martopo, 1987). 
 
Masalah yang dihadapi oleh suatu perkotaan 
biasanya dapat diidentiikasikan antara lain 
sebagai berikut : pertambahan jumlah 
pendu-duk kota, baik yang berasal dari 
pertumbuhan alami maupun migrasi akan 
menyebabkan pula berkembangnya 
penduduk kota. Hal ini menyebabkan pula 
berkembangnya kegiatan masyarakat kota, 
yang akan meningkatkan kebutuhan 
msyarakat, dan akibatnya kebutu-han ruang 
pun akan meningkat. 
 
Masalah yang telah disebutkan diatas sudah 
barang tentu akan memberikan pengaruh 
pula pada tata ruang kota yang ada. Kota 
akan mengalami pemekaran secara 
horizontal dan terarah ke daerah pinggiran 
kota yang pada akhirnya melewati batas 
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administrasi kota tersebut, sehingga akan 
menyulitkan dalam perencanaan pengadaan 
sarana dan prasa-rana kotanya. 
 
Untuk mengatasi hal itu dapat ditempuh 
bebe-rapa alternatif pemecahan yaitu 
dengan cara internal yang dapat berupa 
perbaikan lingku-ngan, konservasi 
lingkungan, pertumbuhan vertikal, 
peremajaan kota, atau mening-katkan fungsi 
jaringan transportasi kota. Cara eksternal 
dapat pula ditempuh dengan jalan 
membangun pusat pertumbuhan baru, per-
luasan wilayah administrasi, perencanaan 
konurbasi atau pun membangun kota – kota 
satelit baru. 
 
Untuk lebih memperjelas tentang pola 
pende-katan yang harus dilakukan kiranya 
perlu sebuah contoh kasus nyata di 
lapangan. Kasus yang ditampilkan bukanlah 
sebuah bagian penelitian yang mendalam, 
tetapi hanya pengamatan sepintas untuk 
dapat memberikan gambaran nyata di 
lapangan. Untuk itu diambil kasus 
Semarang, tetapi terbatas pada wilayah yang 
sehari-hari dapat diamati oleh penulis tanpa 
harus melakukan observasi yang detail, yaitu 
kawasan Semarang bagian atas (daerah 
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Banyumanik dan Gombel) dan bagian kota 
bawah sebelah timur (Jl. Majapahit). 
 
Dari berbagai macam pilihan pengembangan 
wilayah dalam rangka mengatasi 
pertambahan penduduk tersebut, tampaknya 
saat ini di Semarang yang terlihat adalah 
membuka kawasan baru yang masih berada 
dalam lingkup administrasi Kota Semarang 
tetapi wilayahnya sudah terletak di bagian 
pinggir kota, misalnya di daerah Gunungpati 
dengan BSBnya (Bukit Semarang Baru) dan 
sekitar-nya, di sekitar kampus UNDIP 
Tembalang ke arah timur (Bukit Kencana 
Jaya) dan ke arah selatan (kelurahan 
Gedawang) telah dibuka untuk jadi pusat-
pusat pertumbuhan permuki-man baru, hal 
ini dari segi pemenuhan kebu-tuhan memang 
baik, tetapi bukan berarti kemudian hanya 
asal memberi ijin kepada investor/developer, 
dipihak developerpun ja-nganlah hanya 
sekedar mencari tanah murah dan luas untuk 
kemudian dibangun real estate, harus 
dipikirkan pula tingkat kesesuaian lahannya 
untuk kepentingan pembangunan kawasan 
pemukiman, apalagi suatu komplek 
pemukiman yang luas seperti yang terjadi di 
bagian timur dan selatan Kota Semarang. 
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Dalam sebuah kajian yang terbatas pada 
kesesuaian lahan untuk pemukiman, pasti 
tidak akan lepas menyinggung sedikit 
tentang industri, dan perdagangan. Indsutri 
dan perda-gangan masuk kedalam cakupan 
permukiman sebab dua hal tersebut rasanya 
tidak bisa lepas dari keberadaan suatu 
pemukiman, ditambah lagi, pada daerah 
permukiman bia-sanya terdapat wilayah 
industri dan perdaga-ngan meskipun tidak 
begitu luas, bisa jadi industri tumbuh duluan 
yang kemudian diikuti oleh keberadaan 
permukiman, atau seba-liknya. 

 
Metode yang sering dan paling mudah untuk 
digunakan adalah metoda kuantitatif empiris 
dengan pengharakatan (scoring) dan pembo-
botan (weighting) yang merupakan suatu 
cara penilaian potensi lahan dengan 
memberikan nilai pada masing-masing 
karateristik lahan, agar dapat dihitung 
nilainya serta dapat diperoleh klas 
kesesuaian lahan berdasarkan perhitungan 
harkat dari setiap parameter lahannya. 

 
Kelas kesesuaian lahan untuk peruntukan 
per-mukiman, industri dan perdagangan, 
dibagi dalam lima kelas kesesuaian, yaitu 
sangat sesuai, sesuai, cukup, kurang dan 
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tidak sesuai. Dari kelas kesesuaian lahan 
yang diperoleh dapat direkomendasikan arah 
perkembangan pemukiman di daerah yang 
direncanakan. 
 
Cara analisis : 
 

1. Pembuatan peta-peta berdasarkan 
data yang diperoleh sebagai berikut : 

a. membuat peta bentuk lahan dari 
hasil interprestasi foto udara, 
peta topografi, dan checking 
lapangan 

b. membuat peta unit lahan dari 
penampalan berbagai 
macam/jenis peta, yaitu peta 
bentuk lahan (skala 1 : 25.000), 
peta tanah (ska-la 1 : 25.000) 
dan peta pengguna-an lahan 
(skala 1 : 25.000) 

2. Membuat kelas dan kriteria berbagai 
macam paremeter lahan bagi kesuaian 
lahan pemukiman, industri dan 
perdaga-ngan 

3. Memberikan nilai harkat pada 
parameter geomorfologis yang 
digunakan dan ke-mudian dilakukan 
penjumlahan terhadap nilai harkat 
tersebut 
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4. Untuk menghindari subyektivitas 
penilai-an, setiap parameter lahan tidak 
diang-gap memberikan kontribusi yang 
sama, tetapi berbeda-beda tergantung 
pada skala kepentingannya. Untuk itu 
diberi-kan bobot pada setiap parameter 
lahan yang bisa dengan skala 3 untuk 
sangat berpengaruh, 2 untuk 
berpengaruh, dan 1 untuk tidak 
berpengaruh. 

5. Evaluasi tingkat kesesuaian lahan bagi 
pemukiman, industri, dan perdagangan 
disajikan dalam bentuk tabel dan atau 
peta. Dari hasil evaluasi  tersebut 
dapat diketahui beberapa klas 
kesesuaian lahan pemukiman kota, 
mulai dari klas I, II, III, atau sampai IV 
dan V. 

6. Dari sini kemudian bisa diatur, 
kawasan mana yang layak untuk 
dikembangakan dan kawasan mana 
yang harus dibatasi 
pengembangannya, dengan dasar 
pemi-kiran yaitu adanya environmental 
limita-tion ini, diharapkan kegiatan 
yang ada tidak akan mengeksploitasi 
kemampuan yang berakibat pada 
keterpurukan lahan. 
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7. Dengan dasar klas kesesuian lahan 
tersebut diaturlah sebuah tata ruang 
kawasan, sehingga hasilnya akan lebih 
menjamin kemampuan fisik alam 
(tanah) untuk menjaga 
keberlanjutannya dalam menopang 
kegiatan di atasnya.  
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BAGIAN KE EMPAT 

SIFAT DAN KARAKTERISTIK  

KELOMPOK SATUAN MEDAN 

 
 
Bagian ini menyajikan pemerian sifat dan 
karakteristik kelompok satuan medan untuk 
daerah sebagian kota Semarang yang 
diamati. Pemerian ini didapatkan dari hasil 
identifikasi dan deliniasi satuan medan 
melalui foto udara, hasil analisis laboratorium 
(mekanika tanah), ditambah dengan data 
sekunder yang didapat dari tulisan dan 
pengamatan peneliti lain yang sudah 
terangkum dalam buku kajian tentang tanah 
di Semarang yang ada di perpustakaan 
Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan 
Kota FT UNDIP. Pemerian ini dapat 
dikatakan lebih terfokus pada analisis dan 
klasifikasi me-dan yang mendasarkan pada 
deteksi bentuk lahan yang berhubungan 
dengan relief, proses geomorfologi, batuan, 
tanah, hidrologi dan vegetasi, maupun 
penggunaan lahannya, yang berupa data 
premier maupun dapat pula diambil dari data 
sekunder untuk kemudian di cek 
kebenarannya melalui kunjungan lapang-an. 
 



  

 

53 

Dari interpretasi citra foto udara bisa dipilah-
kan lima macam (untuk kasus sebagian wila-
yah  kota Semarang Timur dan Selatan) 
satu-an geomorfologi, berdasarkan 
genesanya, yai-tu bentukan asal proses 
kelautan (marin), ben-tukan asal proses 
fluvio marin, bentukan asal proses 
denudasional, dan bentukan asal pro-ses 
structural denudasional. Bentukan terse-but 
dapat dipilah lagi menjadi satuan yang lebih 
kecil, yaitu satuan bentuk lahan yang 
meliputi sekitar 17 satuan bentuk lahan dan 
44 satuan medan. Sifat dan karakteritisnya 
adalah sebagai berikut ini. 

 
1. Kelompok Satuan Medan Bentukan 

Asal Marin (M) 
 

Kelompok  satuan ini merupakan jalur 
darat yang memanjang sepanjang 
pantai daerah pengamatan. Daerah 
tersebut merupakan kawasan yang 
seringkali berubah bentuk, sebagai 
akibat proses geomorfologi yang 
dinamik dan penga-ruh aktivitas 
manusia. Tenaga geomorfo-logi angin, 
gelombang laut, pasang naik dan 
pasang surut, serta arus sepanjang 
pantai memegang peran yang cukup 
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penting dalam perubahan bentuk muka 
bumi, di kawasan ini terbentuk satuan 
bentuk lahan Rataan Pasang. 
 

a. Rataan Pasang (M-1) 
 

Satuan ini mempunyai relief datar (0-
3%), dipengaruhi oleh pasang naik dan 
pasang surut air laut, oleh karena itu 
sering tergenang air, dicirikan oleh 
adanya Creek dengan pola berkait tak 
teratur dan seringkali ditumbuhi oleh 
tumbuhan bakau dan nipah. 
 
Rataan pasang ini terbentuk oleh 
proses deposisi aktivitas sungai dan 
laut. Berbahan induk alluvium dengan 
jenis tanah Aluvial Hidromorf, dengan 
sifat fisik bertekstur lempung berat, 
struktur gumpal hingga pejal, 
konsistensi dalam keadaan kering 
teguh sekali dan lekat dalam keadaan 
basah. Daya dukung tenah sangat 
jelek, kurang dari 1,25 kg/cm2. 
kedalaman air tanah berkisar 0-1 meter 
dari permukaan tanah. Daya hantar 
tanah lambat (0,125 – 0,50 cm/jam) 
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Penggunaan rataan pasang pada 
umumnya untuk tambak yang meman-
jang hampir sepanjang pantai di 
daerah pengamatan, dan menempati 
areal selu-as 11,24 % luas dari daerah 
pengamat-an. Pada tempat yang lebih 
tinggi kerap-kali dijumpai pemukiman 
yang mencapai luasan 2,24% luas 
daerah pengamatan. Disamping itu, 
rataan pasang juga meru-pakan tempat 
tumbuhnya tumbuhan ba-kau dan 
nipah. 
 

2. Kelompok Satuan Medan Bentukan 
Asal Fluvio Marin (MF) 

 
Semula satuan ini merupakan bentuk 
lahan bentukan proses marin, namun 
dalam perkembangan selanjutnya 
meru-pakan bentukan yang 
dipengaruhi oleh proses fluvial. Jadi 
dapat dikatakan sa-tuan ini merupakan 
bentukan peralihan dari porses marin 
ke proses fluvial. Proses pengendapan 
yang aktif meng-akibatkan garis pantai 
yang semula berada pada daerah 
Mrican, Mugas, Gunung Sawo, sebelah 
barat Gajah Mungkur, Wot Galeh, 
Simongan, Sam-pangan dan 
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Karangnongko berangsur-angsur 
beralih kearah Utara (Bapeda Kodia 
Semarang, 1984). Satuan ini umumnya 
bertopografi datar (0-3%) ber-bahan 
induk alluvium dengan jenis tanah 
Aluvial Kelabu dan Aluvial Coklat Keke-
labuan. 

 
a. Dataran Fluvio Marin Muda (MF-1) 
 

Satuan ini mempunyai topografi datar 
(0-3%), dengan perbedaan ketinggian 
ku-rang dari 1 meter. Proses 
Geomorfologi yang dominan umumnya 
banjir dan deposisi material yang 
bertekstur halus. Letaknya lebih kearah 
laut berbatasan dengan rataan Pasang 
dan ke arah pedalaman (daratan) 
berbatasan dengan Dataran Fluvio 
Marin Tua. 
 
Berbahan induk Aluvium, dataran ini 
mempunyai jenis tanah Aluvial Kelabu 
dan Coklat Kekelabuan, tekstur 
lempung berat, struktur gumpal sampai 
pejal, konsistensi teguh dalam keadaan 
kering dan lekat dalam keadaan basah. 
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Daya hantar tanah agak lambat (0,5-
2,0 cm/jam) dan daya dukung 
tanahnya kurang dari 1,75 Kg/cm2. 
satuan bentuk lahan ini meliputi areal 
seluas 8,55 Km2 atau 7,03 % luas 
daerah pengamatan. Daerah seluas ini 
digunakan sebagaii pemukiman seluas 
5,06 % dan 1,97 % untuk sawah, 
dengan pergiliran tanaman dua kali 
untuk padi dan sekali untuk palawija. 
 

b. Dataran Fluvio Marin Tua (MF-2) 
 

Satuan ini mempunyai topografi datar 
(0-3 %), dengan perbedaan ketinggian 
ku-rang dari 15 meter. Letaknya lebih 
ke arah pedalaman sampai dijumpai 
peru-bahan utama pada kenampakan 
medan. Aktivitas kelautan tak dijumpai 
pada satuan ini, namun bekas-
bekasnya  seringkali ditemukan, 
misalnya dengan ditemukannya kulit 
kerang bercampur pasir halus (abu-
abu) di beberapa tem-pat pengeboran 
(Rejosari, Imam Bardjo dan Kaligawe) 
pada kedalaman 2 meter dari 
permukaan tanah. 
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Dataran ini mencakup areal yang 
cukup luas, yaitu sekitar 30,64 km2 
atau merupakan 25,21 % luas daerah 
penga-matan. Daerah seluas ini 
umumnya digunakan untuk pemukiman 
seluas 23,59 km2 (19,14 %) dan 
persawahan 7,05 km2 atau 5,8 % luas 
daerah pengamatan. 
Berbahan induk Aluvial, satuan ini 
mem-punyai jenis tanah Aluvial Kelabu 
dan Coklat Kekelabuan yang menam-
pakkan cirri morfologi berlapis-lapis, 
tekstur lem-pung berpasir hingga 
lempeng  berdebu, struktur pejal 
hingga remah, konsistensi liat-lekat 
dan daya hantar tanah agak lambat 
(0,5-2,0 cm/jam). Daya dukung 
tanahnya umumnya kurang dari 1,75 
kg/cm2. Kedalaman air tanah antara 2-
4 meter dari permukaan tanah. 

 
3. Kelompok satuan Medan Bentukan 

Asal Fluvial (F) 
 

Aktivitas fluvial yang dominan merupakan 
cirri terbentuknya satuan ini. Kegiatan 
tersebut tidak hanya meliputi pengikisan 
tebing sungai dan dasar lembah saja, 
tetapi juga pengangkutan material klastis 
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serta proses deposisi. Hasil kerja proses 
fluvial tersebut membentuk satuan-
satuan lembah sungai, teras sungai, 
kipas alluvial dan satuan lainnya seperti 
rawa belakang, tanggul alam, dataran 
alluvial, lembah isian. Didaerah 
pengamatan, satuan ini meliputi areal 
seluas 13,07 Km2 atau 10,75 % luas  
daerah pengamatan. Berba-han induk 
Aluvium umumnya dan jenis tanah 
Aluvium Kelabu dan Aluvial Coklat 
Kekelabuan. Bentang lahan satuan ini 
mempunyai topografi dari datar hingga 
curam, uraian lebih lanjut dapat dilihat 
pada penjelasan di bawah ini. 
 
a. Dataran Aluvial (F – 1) 
 

Satuan ini mempunyai topografi datar 
(0-3%), meliputi daerah seluas 5,27 
Km2. Proses Geomorfologi yang 
dominan adalah deposisi material 
klastik yang terbawa aliran air, satuan 
ini dapat dikatakan jarang tergenang 
air (terge-nang air kurang dari 2 bulan 
setahun). 
 
Dataran Aluvial ini tersusun oleh 
Aluvium dengan jenis tanah alluvial 
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Kelabu, tekstur geluh berdebu sampai 
geluh berlempeng, struktur remah 
hingga pejal, konsistensi tan lekat 
hingga lekat, daya hantar tanah agak 
lambat (0,5 – 2,0 cm/jam) daya dukung 
tanah kurang dari 1,75 kg/cm2. 
kedalaman air tanah berkisar 2,25 
meter hingga 10 meter dari permukaan 
tanah. Penggunaan dan pada satuan 
ini meliputi tegalan 2,25 Km2 atau 
1,85% luas tanah penelitian, serta 
untuk pemukiman 3,02 Km2 atau 
2,49% luas daerah pengamatan. 

 
b. Daerah Banjir (F-2) 
 

Satuan ini bertopografi datar (0-3 %), 
dengan perbedaan ketinggian kurang 
dari 1 meter. Letaknya di kanan dan kiri 
sungai terbentuk oleh proses 
pengenda-pan berulang dari luapan air 
sungai setiap kali terjadi banjir. Oleh 
karenanya satuan ini angat 
terpengaruh oleh akti-vitas sungai, 
berupa banjir, erosi lateral maupun 
vertical dan deposisi material klastik 
pada waktu penggenangan terjadi. 
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Berbahan induk berbahan Aluvium, 
tanah pada satuan ini berupa tanah 
yang dianggap masih muda dan belum 
ada diferensiasi horizon, yaitu Aluvial 
Coklat Kekelabuan. Sifat fisiknya 
adalah seba-gai berikut : tekstur geluh 
berpasir, struktur remah, konsistensi 
tak lekat, permebilitas  agak lambat 
(0,5-2,0 cm/ jam) daya dukung tanah 
berkisar antara dari permukaan tanah. 
Penggunaan lahan meliputi tegalan 
1,65 Km2 (1,36%), pemukiman 0,15 
Km2 (0,12%), dan sawah dengan 
pergiliran tanaman dua kali padi sekali 
palawija 0,21 Km2 (0,17 %) 

 
c. Lembah Isian 
 

Satuan ini mempunyai topografi datar 
(0-3 %) hingga berombak (3 – 8 %). 
Proses Geomorfologi umumnya berupa 
akumu-lasi fragmen batuan dan tanah 
yang berasal dari lerang disekitarnya. 
Material tersebut merupakan hasil 
pencucian material daerah atas yang 
terangkut oleh aliran air dan mengisi 
lembah-lembah di antara perbukitan 
hingga terbentuk satuan ini. Akumulasi 
material tersebut umumnya berupa 
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hasil pelapukan Breksi Volkanik, batu 
pasir Tufaan, Tufa dan Konglomerat. 
Material penyusun terse-but 
meruapakan pembentuk Formasi 
Damar. 
 
Jenis tanah yang berkembang pada 
satuan ini adalah Mediteran Coklat 
Tua, dengan tekstur lempung, struktur 
gum-pal, konsistensi teguh, daya 
hantar tanah sedang (2,0-6,25 
cm/jam), daya dukung tanah 1,25-1,75 
Kg/cm2. kedala-man air tanah lebih 
dari 19 meter dari permukaan tanah. 
Penggunaan lahan meliputi tegalan 
1,09 Km2 (0,9 %), per-mukiman 0,31 
Km2 atau 0,26 % luas daerah 
penelitian, sawah dengan pergili-ran 
tanaman dua kali untuk padi dan sekali 
untuk Palawija seluas 1,59 Km2 
(1,31%). 
 

d. Lembah Sungai (F – 4) 
 

Lembah sungai, adalah bentuk 
permuka-an bumi yang negatif atau 
berupa suatu cekungan dengan 
berbagai ukuran, yang ditempati oleh 
aliran baik perenial mau-pun 
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intermiten. Lembah sungai Kaliga-rang 
di wilayah desa Srondol Kulon ber-
dasarkan genesisnya bisa digolongkan 
ke dalam lembah subsekuen, karena 
arahnya sesuai dengan jurus (strike) 
batuan yang ditempatinya. Satuan ini 
mempunyai kemiringan lereng agak 
curam (7o - 12o) hingga curam (lebih 
dari 12o) dan berkembang pada 
formasi Breksi Volkanik (Qb)/Notopuro. 
 
Proses Geomorfologinya pada sisi lem-
bah (valley side), adalah gerakan 
massa (mass movement) yang 
mensuplai mate-rial ke arah dasar 
lembah, sedangkan pada dasar 
lembah (valley bottom/river bed) 
proses Geomorfo-loginya yang do-
minan adalah erosi vertical. 
 
Jenis tanah yang berkembang pada 
satuan ini adalah Latosol Coklat Tua 
Kemerahan, berasal dari bahan induk 
Breksi Volkanik, tekstur lempung, 
struk-tur remah hingga gumpal, 
konsistensi gembur, daya hantar tanah 
sedang (2,0-6,25 cm/jam) daya dukung 
tanah 1,8 Kg/cm2. sedangkan tipe 
batuan yang berkembang pada formasi 
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Breksi Vol-kanik pada satuan ini 
mempunyai indek keausan batuan 
tinggi (lebih dari 90%), dan indek 
beban titik sedang hingga tinggi. 
 
Penggunaan lahan meliputi tegalan 
selu-as 1,56 Km2 (1,28%), sawah 
seluas 0,91 Km2 (0,75%), tidak diolah 
seluas 0,33 Km2 atau 0,27 % dari luas 
daerah penelitian. 

 
4. Kelompok Satuan Medan Bentukan 

Asal Denudasional 
 

Bentukan asal denudasional ini meliputi 
daerah yang cukup luas di daerah 
peneliti-an, yaitu seluas 36,97 Km2 atau 
30,41% luas cakupan daerah penelitian. 
Daerah ini memiliki ciri topografi dari 
datar (0-3%) hingga berombak (3-8 %). 
Lokasinya tersebar di berbagai formasi 
geologi, yaitu formasi damar, formasi 
Breksi Volkanik, dan formasi marin, 
masing-masing formasi umumnya 
tersusun atas batu pasir tufaan, tufa, batu 
lempung, breksi volkanik, kong-lomerat 
dan napal. 
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Bentukan asal denudasional merupakan 
suatu bentukan yang dicirikan oleh 
adanya proses denusasi, yang meiputi 
pelapukan, erosi, dan gerakan massa. Di 
daerah penelitian bentukan asal 
denudasional tersebut meliputi 
perbukitan terkikis ringan dengan 
topografi datar (D-1), perbukitan terkikis 
sedang dengan topografi berom-bak (D-
2), lereng bawah perbukitan (D-3), lereng 
atas perbukitan (D-4), lereng bawah 
perbukitan dengan beberapa longsoran 
(D-5), lereng atas perbukitan dengan 
bebe-rapa longsoran (D-6), dan bukit sisa 
ter-pisah (D-7). Jenis tanah yang 
berkembang  pada satuan-satuan 
tersebut adalah Medi-teran Coklat tua 
dan Latosol Coklat Tua Kemerahan. 
Uraian terinci tentang sifat dan 
karakteristik satuan-satuan tersebut 
diatas tertulis di bawah ini : 
 

a. Perbukitan denudasi Terkikis 
Ringan Topografi Datar (D-1) 
 
Satuan ini mencakup daerah seluas 
14,91 Km2 atau 12,26% luas cakupan 
daerah penelitian. Lokasinya terletak 
pada formasi damar, dengan material 
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berupa batu pasir tufan, ta, 
konglomerat dan breksi volkanik. 
 
Bertopografi datar (0-3%) dengan 
perbe-daan ketinggian kurang dari 15 
meter. Proses geomorfologi umumnya 
berupa pelapukan dan erosi (erosi 
permukaan dan erosi lembah). Tingkat 
aktivitas erosi permukaan umumnya 
sedang hingga agak tinggi, sedangkan 
erosi lembah tingkat aktivitasnya 
umumnya rendah. 
 
Jenis tanah yang berkembang pada 
satuan ini adalah Mediteran Coklat 
Tua, dengan sifat fisik tanah bertekstur 
lem-pung berdebu, struktur gumpal, 
konsis-tensi teguh, daya hantar tanah 
sedang, (2,0-6,25 cm/jam), daya 
dukung tanah sangat jelek (kurang dari 
1,25 kg/cm2). Penggunaan lahan untuk 
tegalan seluas 6,08 Km2, pemukiman 
4,79 Km2, dan sawah dengan pergiliran 
tanaman dua kali untuk padi dan sekali 
untuk palawija seluas 0,74 Km2 serta 
tak diolah 2,63 Km2. 

 
b. Perbukitan Denudasi Terkikis 

Sedang Topografi Berombak (D-2) 
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Perbukitan ini mencakup daerah seluas 
11,26 Km2 atau 9,26% luas daerah pe-
nelitian. Bertopografi berombak (3-8%) 
dengan perbedaan ketinggian kurang 
dari 40 meter, satuan ini tersebar pada 
formasi Damar dengan jenis tanah 
Mediteran Coklat Tua. Daya hantar 
tanah umumnya sedang (2,0-6,25 cm/ 
jam), daya dukung tanah bervariasi 
dari sangat jelek (kurang dari 1,25 
kg/cm2) hingga sedang (1,75-2,75 
kg/cm2). 
 
Proses Geomorfologi pada satuan ini 
berupa pelapukan, erosi permukaan, 
erosi lembah dan gerakan massa. 
Tingkat. Tingkat aktivitas proses geo-
morfologi tersebut umumnya 
tinggi/berat. Penggunaan lahannya 
untul tegalan 9,35 Km2, pemukiman 0,5 
Km2 dan tak diolah 1,41 Km2. 

 
c. Lereng Kaki Bawah Perbukitan (D-3) 
 

Lereng kaki bawah perbukitan ini 
mencakup daerah seluas 3,16 Km2 
atau sekitar 2,6% luas daerah 
penelitian. Satuan ini berasosi dengan 



  

 

68 

perbukitan (D-1 dan D-2) dengan 
kemiringan lereng landai hingga agak 
landai. Material penyusun berupa batu 
pasir tufaan, tufa, konglomerat dan 
breksi volkanik yang berselang-seling 
membentuk formasi damar. Proses 
Geomorfologi yang be-kerja pada 
satuan ini berupa pelaupkan, erosi 
(erosi permukaan dan lembah) dan 
gerakan massa maupun akumulasi ma-
terial lapuk. 
 
Jenis tanah yang berkembang pada 
satuan ini adalah Mediteran Coklat 
Tua, daya hantar tanah sedang (2,0-
6,25 cm/jam), daya dukung tanah 1,3-
1,5 Kg/cm2. Sedangkan penggunaan 
lahan-nya meliputi pemukiman 1,89 
Km2 dan tak diolah seluas 1,27 Km2. 
kedalaman air tanah mencapai lebih 
dari 10 meter. 
 
Tingkat aktivitas proses geomorfologi 
umumnya bervariasi. Erosi permukaan 
tingkat aktivitasnya tergolong agak ren-
dah. Erosi lembah tergolong ringan dan 
tingkat aktivitas gerakan massa berupa 
pelongsoran tergolong dalam kategori 
sedang. 
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d. Lereng Atas Perbukitan (D-4) 
 

Satuan ini mencakup daerah seluas 
0,81 Km2 atau 0,67% luas cakupan 
daerah penelitian. Kemiringan lereng 
dari agak landai hingga landai (8o-12o). 
Proses geomorfologi umumnya 
pelapukan baik mekanik maupun 
khemikal, selain itu juga terjadi 
pencucian lereng oleh air hujan dan 
erosi percik. Formasi damar 
merupakan tempat satuan ini berada. 
Formasi ini membentuk macam tanah 
Mebiteran Coklat Tua. Jenis tanah ini 
mempunyai daya hantar sedang (2,0-
6,25 cm/jam), dengan daya dukung ta-
nah rendah (1,25 Kg/cm2). 
Penggunaan lahan untuk tegalan 0,65 
Km2 (0,53%), dan sebagian untuk 
pemukiman seluas 0,16 Km2 (0,14%). 

 
e. Lereng Bawah Perbukitan 

Dengan beberapa longsoran 
 
Satuan ini menempati daerah seluas 
4,65 Km2 atau 3,79 % luas cakupan 
daerah penelitian. Kemiringan lereng 
agak landai (30-80), dengan topografi 
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berombak (3-8%). Akumulasi material 
terlapuk dari lereng atas, dan erosi 
permukaan maupun erosi lembah 
merupakan proses geomorfologi yang 
pada satuan ini. Satuan ini juga 
merupakan daerah yang rawan 
terhadap pelongsoran material dari 
lereng atas, karena letaknya pada 
formasi Marin yang berasosiasi dengan 
formasi Breksi volkanik. Jenis tanah 
yang erkembang pada satuan ini 
adalah mediteran Coklat Tua. Daya 
dukung tanah berkisar dari 2,75 hingga 
lebih dari 3 kg/cm2, sedangkan daya 
hantar tanah 2,0 hingga 6,25 cm/jam. 
Penggunaan lahan meliputi sawah 
berteras 0,93 Km2 (0,76%) dan tak 
diolah 3,70 Km2 atau seluas 3,05 % 
dari luas cakupan daerah penelitian. 

 
f. Lereng Atas Perbukitan 

Dengan beberapa longsoran (D – 6) 
 
Penyebaran satuan ini mencakup dae-
rah seluas 1,48 Km2 atau 1,22% luas 
daerah penelitian. Kemiringan lereng 
dari landai hingga agak curam  (30-
140). Satuan ini berasosiasi dengan 
perbukit-an (D-1 dan D-2), terletak 
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pada formasi Marin dan formasi breksi 
volkanik. Pro-ses geomorfologi yang 
dominan pada lereng atas ini adalah 
pelapukan, erosi percik, dan gerakan 
massa. Satuan ini adalah yang 
potensial untuk terjadinya gerakan 
massa terutama lahan longsor (land 
slide). Material yang berasal dari 
formasi marin, yang berupa selang 
seling batu lempung dan napal bisa 
ber-laku sebagai bidang gelincir yang 
licin, terutama bila kadara airnya tinggi. 
Kare-na hal ini, jenis tanah yang 
berkembang pada satuan ini adalah 
mediteran coklat tua dan latosol coklat 
tua kemerahan. Daya dukung tanah 
pada mediteran co-klat tua berkisar 
antara 2,75-3 Kg/cm2. jenis 
penggunaan lahan adalah untuk te-
galan seluas 0,94 Km2 atau 0,77% dan 
lahan tak diolah seluas 0,54 Km2 
(0,45%). 

 
g. Bukit Sisa Terpisah (D-7) 

 
Satuan ini merupakan bentukkan denu-
dasional yang terpisah dari perbukitan 
lainnya dan dikelilingi oleh permukaan 
yang rendah. Bukit sia terpisah di 
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daerah Bergota–Randusari mempunyai 
topogra-fi berombak, dengan 
perbedaan keting-gian kurang dari 20 
meter dan mempu-nyai luas 0,72 Km2 
atau 0,59 % luas cakupan daerah 
penelitian. Satuan ini terletak pada 
formasi damar dengan jenis tanah 
mediteran coklat tua. Daya hantar 
tanah sedang (2,0-6,25 cm/jam) daya 
dukung tanah rendah (1,25 kg/ cm2). 
Kedalaman air tanah leboh dari 10 
meter di bawah permukaan tanah. 
Peng-gunaan lahan pada satuan ini 
adalah untuk pemukiman seluas 0,57 
Km2 (0,47%) dan tak diolah 0,15 Km2 
(0,12%). 

 
   5. Kelompok Satuan Medan Bentukan 

Asal Struktural Denudasional 
 

Satuan ini merupakan bentukan struc-
tural yang terbentuk sebagai hasil kerja 
tenaga-tenaga dari dalam bumi (endo-
gen) yang telah terdenudasi. Bentukan 
structural ini menempato areal seluas 
16,06 Km2 (13,22%). Satuan ini di 
daerah penelitian memiliki topografi 
datar (0-3%) dan terletak pada formasi 
breksi volkanik. Proses geomorfologi 
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yang utama adalah erosi permukaan, 
meskipun tingkat aktivitasnya rendah. 
Jenis tanah yang berkembang adalah 
latosol coklat tua kemerahan. 

 
a. Blok Patahan Turun 
 

Blok patahan turun merupakan 
bentukan structural yang terjadi karena 
patahan sebagai hasil kerja tenaga dari 
dalam bumi (endogen). Satuan ini 
memiliki topografi yang relatif datar (0-
3%) de-ngan perbedann ketinggian 
kurang dari 15 meter. Blok patahan 
turun ini meru-pakan bagian yang turun 
dan menempati daerah seluas 4,39 
Km2 (3,61%). Loka-sinya terletak pada 
formasi breksi volka-nik dengan jenis 
tanah latosol coklat tua kemerahan. 
Daya hantar tanah sedang (2,0-6,25 
cm/jam) dan daya dukung tanah 
kurang dari  1,25 kg/cm2. penggu-naan 
lahan meliputi pemukiman seluas 3,74 
km2 dan tak diolah seluas 0,65 Km2. 

 
b. Blok Patahan naik (S-2) 
 

Blok patahan naik, merupakan 
bentukan structural akibat terjadi 
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patahan sebagai hasil kerja tenaga 
endogen. Bentukan tersebut 
merupakan bagian yang naik dan 
mempunyai topografi yang relatif datar 
(0-3 %), dengan perbedaan tinggi 
kurang dari 15 meter. Lokasinya me-
nempati areal seluas 7,11 Km2 (5,85%) 
dan terletak pada formasi Breksi Vol-
kanik dengan jenis tanah Latosol 
Coklat Tua Kemerahan. Daya hantar 
tanah sedang (2,0-6,25 cm/jam) dan 
daya du-kung tanah berkisar dari 
sangat jelek hingga tinggi (1,25-3,0 
kg/cm2). Penggu-naan lahan untuk 
sawah dengan pergilir-an tanaman dua 
kali untuk padi dan sekali untuk 
pelawija seluas 1,96 Km2, pemukiman 
1,6 Km2, tegalan 2,2 Km2 dan 
perkebunan 1,35 Km2.   

 
c. Daerah Antar Alur (S – 3) 

 
Daerah antar alur (interfluve), mempu-
nyai kemiringan relatif datar (0-3%) 
terle-tak dibagian atas lereng. Satuan 
ini me-nempati daerah seluas 4,56 Km2 
pada formasi Breksi Volkanik. Proses 
geomor-fologis berupa pelapukan dan 
pencucian oleh air hujan. Jenis tanah 
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yang berkem-bang pada satuan ini 
adalah latosol coklat tua kemerahan. 
Daya hantar tanah (permeabilitas) 
sedang (2,00-6,25 cm/jam) daya 
dukung tanah berkisar 1,25 – 1,75 
kg/cm2. 
 
Penggunaan lahannya antara lain 
untuk sawah dengan pergiliran 
tanaman dua kali untuk padi dan sekali 
untuk palawija seluas 0,67 Km2 
(0,55%) dan tak diolah seluas 0,37 
km2 (0,31%). 
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BAGIAN KE LIMA 

BENTANG LAHAN SEMARANG  

dan SEJARAH KOTA SEMARANG 

 
 
Kota Semarang memiliki bentang lahan yang 
cukup menarik, yaitu sebuah kota dengan 
lahan yang sangat variatif, ada daerah 
pantai, ada daratan yang datar dengan 
ketinggian sekitar 5 – 10 m dpl membentang 
cukup lebar dari tengah ke timur, kemudian 
perbukitan atau dataran tinggi sampai 300 m 
di atas permukaan laut. Untuk mengetahui 
bagai-mana kondisi kota Semarang ada 
baiknya kalau dilihat juga sejarah terjadinya 
kota Semarang melalui data yang tercatat 
dan terekam selama ini. 
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Menurut klasifikasi Pannekoek (1949 : 301), 
Semarang terletak diujung timur zone utara 
Jawa Tengah. Wilayah bagian selatan terdiri 
atas perbukitan dan kaki volkan Ungaran, 
sedangkan di bagian utara berupa dataran 
aluvial dengan medan yang landai, bahkan 
yang terletak di tepi pantai, yaitu dataran 
aluvial pantai, medannya hampir-hampir 
datar dengan ketinggian hanya 0 – 5 m dpl 
(di atas permukaan laut). Letak yang 
demikian mem-pengaruhi pertumbuhan 
permukiman serta berpengaruh terhadap 
proses pengendapan dan pengatusan, yang 
selanjutnya akan ber-pengaruh terhadap 
peristiwa banjir, kota Semarang bagian utara 
(baca = bawah) men-jadi langganan banjir 
tetap baik yang berasal dari hujan lokal, 
maupun naiknya air laut (laut pasang = rob). 
 
 

5.1. SEJARAH TIMBULNYA  

KOTA SEMARANG 

 
Karena kajian baku dalam pendalaman 
menu-ju tata ruang berbasis pada 
kesesuaian lahan dan yang berwawasan 
lingkungan ini melaku-kan obyek kajian di 
kota Semarang, maka tidak ada salahnya 
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kalau diungkapkan pula sejarah awal 
berdirinya kota Semarang sebagai gambaran 
tentang sejarah kebera-daan wilayah 
permukimannya, hal ini penting untuk melihat 
morfologi perkembangan kota yang sudah 
barang tentu pada awalnya mengikuti 
kesiapan lahan yang ada pada saat itu untuk 
didirikan sebuah kawasan permuki-man. 
Ketika lahan masih terasa longgar karena 
jumlah manusia belum begitu banyak, maka 
orang punya kesempatan untuk memilih 
lahan yang benar-benar layak untuk dihuni. 
Jadi melihat sejarah berdirinya sebuah kota, 
sebenarnya melihat sejarah rangkaian priori-
tas kesesuaian lahan yang layak huni di kota 
tersebut. 

 
Dalam buku Studi Inventarisasi Kota Lama 
Semarang yang dibuat oleh Bappeda Kota 
Semarang bekerjasama dengan konsultan 
teknik PT. Reka Citra (tempat penulis pernah 
bekerja sebagai staf ahli dan masuk dalam 
tim peneliti) disebutkan bahwa, pada masa 
Kerajaan Mataram I (abad IX – X Masehi), 
Bukit Bergota digunakan sebagai tempat 
untuk pelabuhan kerajaan (Bandar Utama). 
Daerah yang semula sepi dan liar, sedikit 
demi sedikit dipenuhi oleh penduduk yang 
berdatangan dari sekitarnya. 
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Fungsi bukit Bergota awalnya sebagai pusat 
kota lama, karena pusat pemerintahan kera-
jaan Mataram I dipindahkan ke daerah Jawa 
Timur, dan tidak diketahui alasan dari pemin-
dahan pusat kerajaan tersebut, karena tidak 
dapat ditemukannya peninggalan-
peninggalan sejarah yang dapat 
menunjukkan hal tersebut, sehingga Bergota 
menjadi sepi. 
 
Meskipun demikian, pertumbuhan kehidupan 
keagamaan pada waktu itu sangat subur, 
terutama pertumbuhan perkembangan 
kehidu-pan agama Hindu dan Budha. Hal ini 
dibuk-tikan dengan banyaknya candi-candi 
Hindu dan Budha yang didirikan di daerah 
Jawa Tengah pada umumnya, seperti candi 
Pram-banan, Borobudur, Gedongsongo 
(yang paling dekat dengan Semarang), 
Mendut dan seba-gainya yang digunakan 
sebagai tempat pemu-jaan umat beragama 
pada saat itu. 
 
Beberapa abad kemudian kira-kira abad XV 
agama Islam mulai masuk di daerah Jawa 
Tengah melalui daerah pesisir utara Pulau 
Jawa, yang pada saat itu melalui Bandar-
Bandar Kerajaan yang cukup ramai 
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dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari 
daerah sebe-rang. Bandar-bandar tersebut 
antara lain : Tu-ban, Gresik, Demak, Cirebon 
dan sebagainya. 
 
Sambil berdagang, pedagang-pedagang 
bang-sa lain tersebut menanamkan paham 
keper-cayaan agamanya kepada penduduk 
setem-pat yang dikunjunginya. Kalangan 
bangsa asing tersebut kebanyakan berasal 
dari Arab dan Persia yang membawa paham 
agama Islam. Sering terjadi pedagang-
pedagang bangsa Arab dan Persia tersebut 
mengadakan perkawinan dengan penduduk 
setempat (asi-milasi/silang) sehingga proses 
penyebaran agama Islam berlangsung cepat 
ke daerah sekitarnya, mendesak paham 
kepercayaan yang sudah dimiliki penduduk 
setempat. 
 
Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam 
yang berusaha menanamkan pengaruh-
pengaruh Islam ke daerah-daerah disekitar-
nya. Di bawah pemerintahan Sultan Demak 
dengan para penasehatnya yang terdiri atas 
Sembilan Wali (Walisanga), kerajaan Demak 
mengirimkan ulama-ulamanya, ke daerah-
daerah pedalaman untuk menyebar luaskan 
agama Islam. 
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Diantara kaum ulama yang menyebarkan 
agama Islam tersebut terdapat seorang kelu-
arga Sultan Demak yang bernama Raden 
Made Pandan. Raden Made Pandan menda-
pat tugas dari Sunan Ampel untuk meng-
islamkan para ajar (pendeta Hindu dan 
Budha) yang berdiam di sekitar Bukit 
Bergota dan Mugas. 
 
Sesampainya di Pulau Tiram, Raden Made 
Pandan berdiam kemudian bermukim di dae-
rah belakang Pulau Tiram yang lebih dikenal 
sebagai daerah Tiram Amper. Pada mulanya 
kedatangan Raden Made Pandan tersebut 
ditentang para Ajar yang berdiam disekitar 
tempat tersebut. Tetapi dengan segala kesa-
baran, keuletan, kepandaian dan 
sebagainya, akhirnya Raden Made Pandan 
mampu me-ngalahkan kesaktian para Ajar 
tersebut, sehingga para Ajar beramai-ramai 
menyata-kan masuk dan memeluk agama 
Islam. 
 
Dengan kemampuannya yang 
mengagumkan, Raden Made Pandan 
berhasil mengislamkan para ajar ditempat 
lain, diantaranya adalah di daerah Inderana 
(sekarang Gisik Derana), Jurungsuru, 
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Lebuapi, Wotgalih, Tinjomoyo, 
Gajahmungkur, Progota (sekarang bergota), 
Brintik dan Sejanila. Disebutkan dalam 
babad berdirinya kota Semarang, Pulau 
Tiram adalah “Pinggir Tinaneman Pandan 
Arang-arang”. Bermula dari nama tersebut, 
kemudian Raden Made Pandan bergelar Ki 
Pandan Arang (I) atau disebut juga sebagai 
Kyai Ageng Pandan Arang. Kyai Ageng 
Pandan Arang kemudian menikahi seorang 
wanita yang berasal dari daerah Sejanila 
yang telah di-islamkannya. Kyai Ageng 
Pandan Arang kemudian memin-dahkan 
tempat kediamannya dengan membu-ka 
sebuah daerah baru yang terkenal di sebelah 
selatan jalan Agus Salim sekarang. Daerah 
yang telah dibukanya tersebut seka-rang 
terkenal dengan nama “Bubakan” berasal 
dari kata  “Bubak” yang berarti membuka 
sebuah lahan untuk daerah pemukiman. 
Letak Bubakan ini adalah di daerah 
pegisikan, yang artinya daerah yang terletak 
dipinggir (di tepi) pantai. Tindakan Kyai 
Ageng Pandan Arang membuka lahan 
pemukiman tersebut kemudian diikuti oleh 
para pengikutnya yang juga membuka lahan 
pemukiman disekitar kediamannya. 
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Sedang dari daerah-daerah pegunungan 
ber-datanganlah para Ajar yang ikut 
berdatangan dan bermukim di sekitar daerah 
Bubakan dan berusaha mencari mata 
pencaharian baru lainnya, yaitu sebagai 
nelayan, sehingga dae-rah tersebut 
kemudian berkembang menjadi sebuah 
pemukiman nelayan. 
 
Menurut “serat Kandaning Ringgit Purwa 
naskah KBG nomor 7” yang memberi nama 
Semarang adalah Syeh Wali Lanang, yaitu 
seorang maulana dari negeri Arab. Jadi 
walaupun yang merintis perkembangan kota 
Semarang adalah Kyai Ageng Pandan 
Arang, tetapi bukan beliau yang memberi 
nama Semarang. 
 
Cerita asal-usul lahirnya nama Semarang 
dimulai setelah Kyai Ageng Pandan Arang 
telah membuka daerah di pegisikan 
(Bubakan) sebagai daerah permukiman, 
datanglah Syeh Wali Lanang mengunjungi. 
Maksud kedata-ngan Syeh Wali Lanang 
yang sebenarnya adalah hendak meng-
islamkan Batara Katong, seorang bekas 
Bupati Ponorogo yang sedang dicari-carinya. 
Tetapi ternyata Batara Katong telah 
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memeluk agama Islam atas perantara Kyai 
Ageng Pandan Arang. 
 
Syeh Wali Lanang sangat bersuka cita 
mendengar berita tersebut dan memanjatkan 
syukur ke Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. 
Kunjungan  Syeh Wali Lanang ini tidak disia-
sikan oleh Kyai Ageng Pandan Arang, 
dengan segera ia memohon bantuan dan 
kesediaan Syeh Wali Lanang untuk 
membuka daerah baru di sebelah timur dari 
tempat pemuki-mannya dan diminta pula 
untuk memimpin rakyat kecil di premukiman 
tersebut untuk belajar keagamaan, belajar 
membaca Al Qur’an dan ilmu-ilmu agama 
lainnya. 
 
Dengan senang hati, Syeh Wali Lanang 
mengabulkan permintaan tersebut dan 
berse-dia untuk tinggal di tempat pemukiman 
yang baru tersebut. Selang beberapa lama 
setelah tinggal di tempat pemukiman yang 
baru terse-but, Syeh Wali Lanang suatu 
ketika berkun-jung ke tempat kediaman Kyai 
Ageng Pandan Arang dan menanyakan 
nama dari daerah pemukiman Kyai Pandan 
Arang. 
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Kyai Ageng Pandan Arang kemudian menya-
takan bahwa sebenarnya daerah 
pemukiman-nya belum memiliki nama, untuk 
itu kemudian Kyai Ageng Pandan Arang 
meminta Syeh Wali Lanang memberikan 
nama untuk pemukiman-nya tersebut. Syeh 
Wali Lanang kemudian memberikan nama 
“Semarang” dan meramal-kan bahwa kelak 
kemudian hari, Semarang akan disenangi 
sebagai tempat tinggal untuk penduduk dan 
daerahnya akan berkembang luas. Di 
samping itu diramalkan pula, Sema-rang 
nantinya akan menjadi “Kota Pasirah” atau 
ibukota daerah sekitarnya. 
 

 

5.2. SEJARAH PERKEMBANGAN FISIK  

KOTA SEMARANG 

 
Urut-urutan perkembangan Fisik Kota Sema-
rang, dapat dijabarkan sebagai berikut : 
 

1. Masa Pertumbuhan Embrional 
 
Masa pertumbuhan ini terjadi sekitar 
tahun 500 sampai dengan tahun 
700 M, yang terjadi dalam tiga fase 
per-tumbuhan sebagai berikut : 
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a. Fase Pra Sendimentasi 

Kwarter 
 
Pada fase ini, Semarang masih 
merupakan daerah perbukitan/ 
dataran tinggi bagian kaki 
Gunung Ungaran yang juga 
merupakan daerah Pantai Utara 
Pulau Jawa, Kawasan tersebut 
merupakan daerah-daerah : 
Mrican, Mugas, Gunung Sawo, 
sebelah barat Gajah Mungkur, 
Karangkumpul bagian atas, 
Sampangan di batas sungai 
Kaligarang terus menyebe-rang 
ke Wotgaleh, Simongan (wila-yah 
Gedung Batu dan Karang-
nongko, membelok ke arah barat 
sepanjang perbukitan Krapyak 
sampai Jrakah). 
 
Dua kerajaan Hindu yang 
terdapat pada masa itu adalah 
Bumi Mata-ram dan Syailendra 
yang terletak di pedalaman, 
tetapi memiliki pela-buhan laut di 
: Ujung Negara (Ba-tang), 
Semarang, Keling, Jepara, dan 
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Juwana, yang kemudian ber-
fungsi sebagai pelabuhan niaga. 
Pola kehidupan masyarakat pada 
fase ini tidak jelas, karena 
pening-galannya tidak diketahui 
secara jelas. 

 
b. Fase Sendimentasi Kwarter 

 
Sedimentasi Kwarter terbentuk 
da-ri endapan yang berasal dari 
Kali Kreo, kali Kripik dan kali 
Garang yang pada masa itu 
digunakan sebagai jalur 
transportasi air uta-ma, yaitu 
pada masa kerajaan Me-dang 
Kamulun. Pada waktu 924 M, 
kerajaan tersebut pindah ke Wa-
haru, Jawa Timur. Pada masa 
kerajaan Demak, Semarang ber-
fungsi sebagai kawasan 
perniaga-an di bawah 
pemerintahan Kyai Ageng 
Pandan Arang. 
 

c. Fase embrio 
 
Fase embrio ini berkisar antara 
tahun 1500 M, garis pantai 
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Sema-rang mencapai daerah 
Sleko. Keti-ka itu Semarang telah 
menjadi pe-labuhan penting, 
karena banyak disinggahi oleh 
pedagang-peda-gang asing 
untuk berniaga, dian-taranya 
adalah bangsa Cina pada awal 
abad XV, kemudian bangsa 
Portugis pada permulaan abad 
XVII. Bangsa-bangsa asing 
terse-but kemudian bermukim 
sesuai de-ngan golongan-
golongannya dan membentuk 
kelompok etnis. Da-lam peta 
kuno tahun 1695 dapat dilihat 
kelompok permukiman ter-sebut. 

 
2.  Pertumbuhan Kedua : 

 
Dalam Undang-Undang 
Pertumbuhan Kota (Staadsblad) No. 
120 tahun 1906 disebutkan bahwa 
pemerinta-han Kotapraja Semarang 
(Staads Gemeente Van Semarang) 
diresmi-kan pada tanggal 1 April 
1906 dan ini merupakan awal 
pertumbuhan kedua. 
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Berfungsinya sebagai kotapraja, 
ma-ka kota Semarang sudah bukan 
lagi merupakan wilayah 
pemerintahan Kabupaten. Batas 
kekuasaan peme-rintahan kotapraja 
lebih luas lagi lingkupnya, lebih 
komplek sistem administrasinya dan 
perlu pembena-han dan kontrol 
dalam segala fungsi elemen-elemen 
kotanya. Belanda-pun mulai 
mengembangkan tempat-tempat 
permukiman dengan memba-ngun 
rumah-rumah tinggal di Som-pok, 
Halmahera dan tempat-tempat 
lainnya, sarana-sarana pelabuhan 
la-ut, stasiun Kereta Api, kantor-
kantor dagang sebagainya. 
 
Arah pembangunan yang menguta-
makan kepentingan Belanda serta 
pemberlakuan sistem administrasi 
pe-merintahan Belanda sangat 
merugi-kan masyarakat pribumi 
khususnya, sehingga di sektor 
sosial ekonomi, budaya serta 
pembangunan fisik kota untuk 
perbaikan nasib penduduk pa-da 
umumnya, tidak menunjukkan a-
danya kemajuan. 
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Perbaikan kemajuan fisik kota 
hanya dilakukan oleh Pemerintah 
Kolonial Belanda jika hal tersebut 
berhubu-ngan dengan Kepentingan 
Pemerin-tahan Belanda sendiri, 
misalnya : pembangunan pelabuhan 
Laut Tan-jung Mas, pelabuhan 
udara Kali Ban-teng yang dibangun 
pada tahun 1931 – 1933, Kali Banjir 
Kanal Barat dan Timur. Kota 
Benteng dengan lima ujung 
pertahanannya, dimana di da-
lamnya dibangun jalur jalan utama 
kota Semarang (peta kuno tahun 
1756).  
 
Kota Benteng mempertegas fungsi 
kota karena di dalamnya merupakan 
kota administrative pemerintahan 
(Gubernur Jendral Jawa Utara) kota 
Perniagaan dan kota Pertahanan 
Militer. 
 
Pada tahun 1742 terjadi pemberon-
takan Cina melawan Belanda. 
Peme-rintahan Belanda berhasil 
memadam-kan pemberontakan 
tersebut dan mengkonsentrasikan 
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orang-orang ci-na dari wilayah 
tengah utara kota ke daerah 
Kembangsari atau pecinan 
sekarang (daerah Benteng, Gang 
Lombok, Gang Pinggir sampai Me-
nyanan). 
 
Bekas pemukiman Cina tersebut ke-
mudian didirikan loji-loji oleh orang 
Arab dan Persia (disekitar wilayah 
Petolongan dan Bustaman). Melihat 
potensi daerah sekitarnya, Belanda 
kemudian membongkar tembok per-
tahanan De Europeesche Buurt dan 
mulai membangun villa-villa di 
Bojong dan Randusari (1758 M). 
 
Kemudian diikuti oleh penduduk pri-
bumi yang mengembangkan daerah 
pemukimannya di daerah Poncol, 
Randusari, Depok dan jalan-jalan 
lingkungan di sekitarnya (peta tahun 
1810-1813), dibangun pula jalan 
Mataram sampai pinggir pantai Sitra 
(Jalan Ronggowarsito terus sampai 
ke pantai laut Jawa), jalan Bulu, 
jalan-jalan lingkungan di 
Petudungan. 
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a.  Masa Lahirnya Kota Semarang (Post 
Natal – 1700 M) 

 
Dalam masa ini bentuk Kota 
Semarang sudah nampak dalam 
artian telah dipenuhinya syarat-
syarat fisik geografis, sosial dan 
administra-tive kota. Yang dimaksud 
fisik geo-grafis adalah kota dengan 
daerah belakangnya (hiterland). 
Belanda membangun kota Benteng 
(kota lama) disekitar jalan Raden 
Patah dengan daerah belakangnya, 
yaitu perkampungan yang terdapat 
diluar benteng. 
 
Sebagai persyaratan kehidupan so-
sial yang layak, Kota Semarang 
telah mempunyai fasilitas-fasilitas 
sosial yang telah memenuhi 
persyaratan untuk sebuah kota, 
yaitu memiliki Masjid, klenteng, 
pasar, gereja, pola jalan lingkungan 
dan lain sebagainya. Pada waktu ini 
Kali Semarang dapat digunakan 
sebagai jalur transpotasi air. 
 
Peristiwa terpenting pada masa ini 
adalah pengangkatan Kyai Adipati 
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Suro Ke X oleh Belanda menjadi 
Bupati Semarang yang ke 21. 
Pengangkatan tersebut dilakukan 
pada tanggal 6 Juli 1704. 
 
Semarang semakin berkembang de-
ngan dipindahkannya basis militer 
Belanda dari Jepara ke Semarang 
pada tahun 1708, berdasarkan per-
janjian antara sunan Paku Buwono I 
dengan Belanda pada tanggal 5 
Oktober 1705. Adanya perjanjian ini, 
merubah status, fungsi, fisik serta 
kehidupan sosial di wilayah Sema-
rang untuk kemudian benar-benar 
menjadi sebuah kota. 

 
b.  Masa Pertumbuhan Kota Semarang 

(tahun 1700 – sekarang) 
 

 Pertumbuhan Pertama (tahun 
1700-1906) 
 
Kawasan Semarang semakin 
ber-kembang pada pertengahan 
abad ke XVIII, hal ini terjadi 
dengan bermunculannya 
bangunan-bangu-nan 
perkantoran dan fasilitas so-sial 
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lainnya. Hal ini merupakan 
langkah maju di dalam perkem-
bangan fisik yang berhubungan 
erat dengan kepentingan 
pemerin-tahan kolonial Belanda. 
Pada ta-hun 1930, Ir. Thomas 
Krasten, de-ngan persetujuan 
Belanda menyu-sun Rencana 
Induk Kota Sema-rang.   Ir. 
Thomas Krasten adalah seorang 
arsitek negeri Belanda yang 
salah satu hasil karyanya adalah 
bangunan bekas tempat tinggal 
Walikota Semarang yang 
sekarang digunakan sebagai ge-
dung Wisma Perdamaian 
(Rumah Dinas Gubernur Jawa 
Tengah yang terletak di sekitar 
Tugu Muda). 

 

 Pertumbuhan Kedua (tahun 
1942 – 1976) 

 
Masa pertumbuhan ini diawali 
dengan adanya Perang Dunia ke 
II, dan Semarang mulai dikuasai 
oleh penjajah baru yaitu Bangsa 
Jepang. Pembangunan baru dan 
pembenahan fisik kota dapat 
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dikatakan tidak ada sama sekali, 
bahkan justru banyak terjadi 
kerusakan-kerusakan yang 
sangat berat dan parah di segala 
sektor pembangunan. 
 
Setelah Jepang kalah dalam 
Perang Dunia II, kota Semarang 
mulai dibenahi lagi. Batas-batas 
wilayah masih mengikuti batas 
wilayah gemeente dulu. Awal 
dasawarsa 1950-an, 
perkembang-an kota Semarang 
semakin pesat, terutama 
perkembangan di lingku-ngan 
kota, antara lain Krobokan, 
Seroja, Pleburan, Mlati Darat, 
Jangli, Mijen dan lain 
sebagainya. Fasilitas-fasilitas 
umum terutama yang menunjang 
sektor perdaga-ngan secara 
bertahap diadakan 
pembanguannya, yaitu Pasar 
Bulu, Karangayu, Dargo, Langgar 
dan lain-lain. Dilaksanakan pula 
fasi-litas-fasilitas transportasi, 
yaitu pembangunan terminal bus, 
mini bus, di Bubakan dan 
sebagainya. Kemudian 
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berkembang pula per-kantoran 
dagang dan industri-in-dustri di 
Srondol. 
 
Kota Semarang yang meliputi 
luas 99,40 Km2 pada tahun 1971 
dira-sakan perlu memiliki 
Rencana Induk Kota. Kemudian 
diusahakan penyusunan naskah 
Rencana In-duk Kota Semarang 
untuk tahun 1972-1992 yang 
kemudian berha-sil ditetapkan 
sebagai Rencana Induk Kota 
Semarang dan selan-jutnya 
menjadi Peraturan Daerah 
Nomor 12/Kep/DPRD/72 tanggal 
4 April 1972. 
 
Dalam pertumbuhan kota Sema-
rang, kenyataan menunjukkan hi-
langnya beberapa elemen kota 
yang spesifik, misalnya jalur Ke-
reta Api (trem) di dalam kota, 
alun-alun dekat Masjid Besar 
Kauman, bangunan-bangunan 
peninggalan tradisional, seperti 
bekas Rumah Bupati 
(Kanjengan) dan sebagai-nya. 
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Disamping itu, bangunan-
bangun-an yang unik dan 
berkarakter, se-perti pasar Johar 
hasil karya arsi-tek Thomas 
Karsten tidak lagi me-nonjol dan 
terlihat kekhasannya, karena 
tertutup oleh bangunan-
bangunan pertokoan yang baru. 
Bekas alun-alun kota Semarang 
pun sekarang telah berubah 
men-jadi pertokoan. 
 
Kecenderungan semacam ini 
yang memutuskan 
kesinambungan ran-tai sejarah 
masa lampau, masa kini dan 
masa depan, selayaknya dicegah 
agar tidak berlarut-larut. 
Bangunan-bangunan kuno dan 
bersejarah yang khas wajib diles-
tarikan sebagai warisan berharga 
berharga untuk generasi menda-
tang. Pada tanggal 19 Juni 1976, 
kota Semarang dimekarkan 
kearah barat, timur dan selatan. 
Ke arah barat sampai ke wilayah 
Mijen dan Gunungpati. Ke arah 
timur sampai ke wilayah Genuk. 
Dan ke arah selatan ke wilayah 
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Banyumanik. Maksud dari 
pemekaran tersebut adalah untuk 
lebih dapat menun-jang 
perkembangan kegiatan kota 
Semarang (lambaran Negara No. 
25 Tahun 1976). 
 
Pertumbuhan kota Semarang 
sete-lah dasawarsa 1970-an 
sangat ce-pat, baik dari aspek 
demografi (populasi penduduk), 
alat transpor-tasi, perdagangan, 
industri, peru-mahan, 
perkantoran maupun fasi-litas-
fasilitas lain, juga perubahan 
yang sifatnya non fisik, antara 
lain dalam bidang sosial, 
ekonomi, budaya, dan 
sebagainya. Sehing-ga 
diperlukan sistem yang dapat 
mengatur pertumbuhan tersebut 
dalam Rencana Pembangunan 
Kota yang terarah dan terencana. 
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Gambar 6 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar Sketsa peta kota Semarang tahun 1719 
 

Perkembangan kota Semarang setelah Kolonial Belanda 
masuk, dimulai dari wilayah sekitar kali Semarang, yaitu 

dengan dibangunnya Benteng VOC (bulatan warna hitam), 
kemudian diikuti permukiman Belanda dan perkantoran 

(sebelah utara dan barat benteng), dan permukiman Cina 

(sebelah selatan benteng) yaitu di aderah Jagalan (sekarang) 
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Gambar 7 : kota Semarang tahun 1790                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 8 : kota Semarang th 1813 
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 Gambar 9 : kota Semarang tahun 1947 

 
 
                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Permukiman Belanda bergeser ke daerah Candi (lama) pada tahun 
1790an, pada tahun 1813 permukiman Cina berkembang ke arah 

jalan MT Haryono (dulu namanya jalan Mataram yaitu jalan menuju ke 
Mataram), pusat pemerintahan mekar sampai Tugu Muda. Pada tahun 

1947, sudah terlihat struktur kota dengan simpul utama ada di Tugu 
Muda, di sana ada rumah Gubernur Jenderal (sekarang Wisma 

Perdamaian) dan gedung NIS (Lawang Sewu), Simpang Lima belum 

terlihat kesibukannya 



  

 

102 

BAGIAN KE ENAM 

PENETAPAN KESESUAIAN LAHAN  

UNTUK PEMUKIMAN 

 
 

Untuk menetapkan kesesuaian lahan bagi 
per-mukiman dipakai beberapa parameter 
geo-morfologis yaitu yang berhubungan 
dengan relief, proses geomorfologi, batuan, 
tanah, hidrologi, vegetasi, dan aksesbilitas 
yang lebih banyak melihat pada factor 
penggunaan lahannya. 
 
Secara lebih rinci dapat dikatakan bahwa 
faktor penentu kesesuaian lahannya dilihat 
pada beberapa aspek antara lain relief/ 
kemiringan, yaitu pengamatan pada 
golongan tanah, indeks golongan tanah, 
daya dukung tanah, daya hantar tanah, 
angka pori, dan kadar air; aspek 
batuan/geologi yaitu penga-matan pada 
indeks beban titik, indeks kea-usan batuan, 
dan struktur perlapisan batuan. Aspek 
proses geomorfologis dengan melihat pada 
erosi permukaan, erosi limbah, gerakan 
massa, genangan air, dan aspek hidrologi 
dengan mengamati pada intensitas hujan, 
kerapatan aliran, dan ayunan air tanah. 
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a. Relief 
 

Relief secara umum dapat diartikan 
sebagai garis-garis ketinggian dari 
bebe-rapa bagian permukaan bumi 
yang ber-pedoman padaq keaneka 
ketinggian maupun kecuraman lereng 
(Van Zuidam, 1979). Dari pengertian 
diatas, ada dua hal yang perlu 
diperhatikan yaitu keane-kaketinggian 
dan kecuraman lereng. Un-tuk kelas-
kelas lereng diketahui bahwa kelas 
tersebut dapat dibagi menjadi lima 
kelas yaitu 0-3%, 3-8%, 8-14%, 14-
20% dan lebih besar dari 20%. Daerah 
yang bertopografi datar (0-3%) relief 
lebih baik bila dibandingkan dengan 
daerah berto-pografi berombak hingga 
berbukit, se-makain datar semakin 
tinggi nilainya (baik). 

 
b. Tanah 

 
Peran tanah dalam keteknikan bangu-
nan cukup penting yakni sebagai 
fondasi dasar. Dalam peran itu tanah 
harus mampu menahan beban 
bangunan. Kemampuan tersebut 
bergantung pada kondisi tanahnya, 
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yang ditentukan oleh sifat-sifat fisik 
tanah. Sifat-sifat fisik tanah yang 
diperlukan dalam penelitian ini adalah 
tekstur/golongan tanah, indeks 
golongan. Kadar air, angka pori, daya 
hantar tanah dan daya dukung tanah. 

 
c. Batuan/ Geologi 

 
Kondisi geologi suatu daerah seringkali  
dikaitkan dengan sejumlah 
permasalah-an, seperti longsornya 
tebing jalan, pu-tusnya badan jalan, 
amblesan (subsi-dent) dan 
ketersediaan material. Perma-salahan 
itu bisa dikelompokkan sebagai 
permasalahan litologi, stratigrafi dan 
struktur pelapisan batuan. Permasalah-
an  litologi menyangkut masalah 
ketaha-nan batuan terhadap pelapukan 
meka-nis, dan kekuatan batuan 
terhadap teka-nan beban. Stratigrafi 
dan struktur me-nyangkut masalaha 
kemantapan lereng. 
 
Sifat-sifat fisik batuan dapat diuji 
melului uji keausan dan uji beban titik. 
Dari uji tersebut indek keausan batuan 
dan indek beban  titik dapat diperoleh. 
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Infor-masi tersebut sangat dibutuhkan 
dalam keteknikan bangunan, karena 
selain menunjukkan ketahan batuan 
terhadap pelapukan mekanis dan 
tekanan beban, juga menunjukkan 
kemudahan untuk dikerjakan 
(workability), dan kualitas ba-tuan 
sebagai penyangga fondasi bangu-
nan. 
 
Hasil analisis laboratorium terhadap 
be-berapa sample batuan 
menunjukkan rerata indeks keausan 
batuan tertinggi adalah pada formasi 
breksi volka-nik/notopuro, yaitu pada 
batuan andesit. Demikian pula pada 
rerata indek beban titiknya, sedangkan 
indek keausan batuan rerata dan indek 
beban indek titik rerata terendah 
terdapat pada endapan aluvial. 
 

d. Proses Geomorfologi 
 
Proses geomorfologi yang kurang 
diper-hitungkan dalam perencanaan 
pembu-atan bangunan keteknikan, 
seringkali dapat merusak banguan 
tersebut. Menurut Vertstappen  (1983) 
banyak hasil pekerjaan keteknikan 
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yang rusak sebelum waktunya karena 
dalam perencanaan pembuatannya tak 
mem-perhitungkan proses 
geomorfologi yang bekerja di daerah 
tersebut. 
 
Adapun dalam analisis ini yang akan 
dilihat adalah hal-hal yang menyangkut 
masalah erosi permukaan, yaitu yang 
umumnya bekerja pada medan berge-
lombang hingga berbukit, erosi lembah 
yaitu yang sering terjadi dengan inten-
sitas tinggi pada satuan bentuk lahan 
perbukitan terkikis sedang dan lereng 
bawah perbukitan dengan longsoran, 
gerakan massa, yaitu yang dapat 
dikenali dengan (I) under cutting (2) 
tumpukan massa tanah diatas batuan 
pada lereng yang curam ( 3 ) bidang 
tebing yang curam (4) permukaan 
kasar bergelombang pada lereng di 
bawah tebing yang curam (5) daerah 
rembesan mata air (seepage zone) 
pada lereng yang curam (6) akumulasi 
material pada lereng bawah (7) torehan 
(incision) dengan rona cerah menuruni 
lereng. Untuk daerah penelitian hal ini 
lebih banyak terjadi pada satuan 
bentuk lahan lembah sungai, genangan 
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air, yaitu suatu hal yang akan menjadi 
pengham-bat dan pembatas 
difungsikannya lahan tersebut untuk 
pemukiman. 
 
 

e. Hidrologi 
 
Ada tiga macam data yang dikaitkan 
dengan kondisi hidrologi daerah pene-
litian, yaitu data intensitas hujan, kera-
patan aliran dan kenaikan muka air 
(ayunan). Intensitas hujan dapat dihu-
bungkan dengan kejadian longsornya 
lahan, banjir dan aliran permukaan 
yang dapat mengkikis bagian tepi 
bangunan (jalan/fondasi). Kerapatan 
aliran berka-itan dengan kemudahan 
suatu daerah untuk dibngun bangunan 
diatasnya dan kenaikkan muka air 
tanah (ayunan) berkaitan dengan 
kemantapan konstruk-si, kelembaban 
ruangan dan keawetan material 
bangunan yang berhubungan langsung 
dengan tanah. 
 
Setelah dilakukan penilaian oleh 
masing-masing unit lahan tersebut, 
selanjutnya dilakukan pembobotan 
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(weighting) dari masing-masing unit 
lahan terhadap penggunaan lahan bagi 
permukiman dengan diberi skala 
kepentingannya. Pemberian nilai bobot 
disini dimaksud-kan untuk menghindari 
subyektivitas penilaian terhadap unit 
lahan yang telah dilakukan. 
Bobot disini berarti peringkat kepenti-
ngan setiap parameter fisik terhadap 
penggunaan lahan bagi kepentingan 
permukiman. Bobot yang diberikan 
yaitu 1 sampai dengan 3 dengan 
ketentuan bahwa nilai 3 adalah 
peringkat teratas dari nilai kepentingan 
yang ebrarti sangat penting, nilai 2 
berarti cukup penting, dan nilai 1 
kurang penting, pengaruhnya kecil 
tetapi masih tetap ada dalam hal 
keteknikan bangunan. 
 
Pembobotan tersebut dapat diihat 
seba-gai berikut ; 
 
Tabel 4 : Pembobotan Parameter 

Kesesuaian Lahan 
 

No Parameter Fisik Bobot 

1 
2 

Sudut Lereng 
Golongan Tanah 

3 
2 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Indek Golongan Tanah 
Daya Dukung Tanah 
Daya hantar Tanah 
Angka pori tanah 
Kadar air tanah 
Indek beban titik batuan 
Indek keausan batuan 
Struktur perlapisan 
batuan 
Erosi permukaan 
Erosi lembah 
Gerakan massa 
Gerakan air 
Intensitas hujan 
Kerapatan aliran 
Ayunan muka air tanah 

1 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
3 

 
Pemberian nilai dibuat dalam skala 5 yaitu 
untuk yang paling tinggi (sangat baik/sesuai) 
diberi nilai 5,sesuai atau baik diberi nilai 4, 
sedang sedang/cukup sesuai diberi nilai 3. 
kurang sesuai diberi nilai 2 dan tidak sesuai 
diberi nilai 1. 
 
Selanjutnya dari hasil perkalian antara bobot 
dan nilai akan diperoleh skor pada setiap 
parameter fisik yang dijadikan patokan untuk 
menentukan kelas kesesuaian lahan pemu-
kiman. Dari hasil perkalian tersebut didapat 
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nilai terendah sebesar 35 dan nilai tertinggi 
adalah 175. 
 
Tabel 5 : Pemberian Nilai Bobot Untuk 

Kesesuaian Lahan. 
 

No Parameter fisik Bobot Nilai Skor 
min 

Nilai Skor 
max 

1 Sudut lereng 3 1 3 5 15 

2 Golongan tanah 2 1 2 5 10 

 3 Indek golongan 
tanah 

1 1 1 5 5 

4 Daya dukung 
tanah 

3 1 3 5 15 

5 Daya hantar 
tanah 

2 1 2 5 10 

6 Angka pori 
tanah 

2 1 2 5 10 

7 Kadar air tanah 3 1 3 5 15 

8 Indk beban ttk 
batuan 

1 1 1 5 5 

9 Indek keausan 
batuan 

1 1 1 5 5 

10 Struktr 
perlapisan batn 

1 1 1 5 5 

11 Erosi 
permukaan 

2 1 2 5 10 

12 Erosi tanah 2 1 2 5 10 

13 Gerakan massa 2 1 2 5 10 

14 Gerakan air 3 1 3 5 15 

15 Intensitas hujan 2 1 2 5 10 

16 Kerapatan 
aliran 

2 1 2 5 10 

17 Ayunan buka 
air tnah 

3 1 3 5 15 

Jumlah   35  175 
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Kemudian dengan menggunakan rumus di 
bawah ini akan ketemu kelas-kelas kesesuai-
an lahannya yaitu : 
 
  I = R/N (Effendi, 1987) 
  
Dengan keterangan :  I = lebar interval 
    R = jarak interval 
    N = jumlah interval 
    
Berdasarkan pada perhitungan rumus 
tersebut diatas, maka didapatkan pembagian 
kelas melalui nilai-nilai sebagai berikut, yaitu: 
 
Tabel 6 :  Penetapan Harkat Klas 

Kesesuaian Lahan 
 

Klas  Kesesuaian lahan Jumlah 
harkat 

1 
2 
3 
4 
5 

Sangat sesuai 
Sesuai 
Cukup sesuai 
Kurang sesuai 
Tidak sesuai 

148 – 175 
120 – 147 
92   - 119 
64   -  91 
35 – 63 

 
Hasil akhir dari pengamatan dan penelitian 
ini, sebagaimana telah disebutkan di depan 
bah-wa ternyata didapatkan suatu 
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kesimpulan yang menunjukkan bahwa di 
daerah yang diteliti, tingkat kesesuaian 
lahannya mencapai angka 2 dan 3, artinya 
kelas kesesuaian yang didapatkan berkisar 
antara cukup sesuai hingga sesuai. Daerah-
daerah yang dapat dikatakan sesuai adalah 
pada daerah-daerah Srondol, Banyumanik 
dan Tembalang dengan skor 136. 
sedangkan daerah-daerah bawah-nya yang 
meiputi kelurahan Kedungmundu, Sambiroto 
dan Mangunharjo masuk dalam kelas cukup 
sesuai dengan skor antara 108-110. Ada 
beberapa daerah di Srondol dan Bukit Sari 
yang meskipun masuk kelas cukup sesuai  
(kelas 3) tetapi skornya hanya menca-pai 99 
yaitu posisi bawah dari kelas 3, atau dengan 
kata lain harus hati-hati sebab sudah 
mendekati klas kurang sesuai. 
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                                    Gambar 10 : 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar Peta Kesesuaian Lahan untuk permukiman di kota 
Semarang, warna cerah menunjukkan kesesuaian yang tinggi, 

sedangkan warna gelap menunjukkan lahan yang dalam kondisi 
rawan bencana (banjir, longsor, dan sejenisnya), sedangkan 

warna abu-abu adalah tingkat kesesuain rendah sampai sedang 
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DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

  
  
Menimbang :  a.  bahwa ruang wilayah negara 

kesatuan Republik Indonesia 
sebagai karunia Tuhan Yang 
Maha Esa kepada bangsa 
Indonesia dengan letak dan 
kedudukan yang strategis 
sebagai negara kepulauan 
dengan daya alam yang perlu 
disyukuri, dilindungi, dan 
dikelola untuk mewujudkan 
tujuan pembangun-an nasional 
sebagai pengamalan Pancasila; 

  
b. bahwa pengelolaan sumber 

daya alam yang beraneka 
ragam di daratan, di lautan, dan 
di udara, perlu dilakukan secara 
terkoordi-nasi dan terpadu 
dengan sumber daya manusia 
dan sumber daya buatan dalam 
pola pembangunan yang 
berkelanjutan dengan 
mengembangkan tata ruang 
dalam satu kesatuan tata 
lingkungan yang dinamis serta 
tetap memelihara kelestarian 
ke-mampuan lingkungan hidup 
sesu-ai dengan pembangunan 
berwa-wasan lingkungan , yang 
berlan-daskan Wawasan 
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Nusantara dan Ketahanan 
Nasional; 

  
c. bahwa peraturan perundang-

undangan yang berkaitan 
dengan pemanfaatan ruang 
belum me-nampung tuntutan 
perkembangan pembangunan, 
sehingga perlu ditetapkan 
undang-undang ten-tang 
penataan ruang. 

  
  
Mengingat: 1.  Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), 

dan Pasal 33 ayat (3), Undang-
Undang Dasar 1945 

  

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2043); 

  

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 
1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1974 Nomor 38, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3037); 

  

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun  
1982 tentang Ketentuan-ketentuan 
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Pokok Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara tahun 1982 
Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3215); 

  

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 
1982 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Pertahanan Keamanan 
Negara Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Tahun 1982 
Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3234), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1988 (lembaran 
Negara Tahun 1988 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3368). 

  
 
 

Dengan Persetujuan 
  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA 

 MEMUTUSKAN: 
  

Menetapkan:     UNDANG-UNDANG TENTANG 

PENATAAN RUANG 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

  
Pasal 1 

  
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud 

dengan: 

  
1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang 

daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai 
satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan 
makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan 
serta memelihara kelangsungan hidupnya. 

  

2.  Tata ruang adalah wujud struktural dan pola 
pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun 
tidak. 

  
3. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata 

ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian 
pemanfaatan ruang. 

  
4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan 

tata ruang. 
  
5. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan 

geografis beserta segenap unsur terkait padanya 
yang batas dan sistemnya ditentukan 
berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek 
fungsional, 

  
6. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama 

lindung atau budi daya. 
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7. Kawasan lindung adalah kawasan yang 

ditetapkan dengan fungsi utama melindungi 
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 
sumber daya alam dan sumber daya buatan. 

  
8. Kawasan budi daya adalah kawasan yang 

ditetapkan dengan fungsi utama untuk 
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi 
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan 
sumber daya buatan. 

  
9. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang 

mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk 
pengelolaan sumber daya alam dengan susunan 
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

  
10. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang 

mempunyai kegiatan utama bukan pertanian 
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi 
pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, 
dan kegiatan ekonomi. 

  
11. Kawasan tertentu adalah kawasan yang 

ditetapkan secara nasional mempunyai nilai 
strategis yang penata ruangannya diprioritaskan.  

 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 
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Pasal 2 

 

Penataan ruang berasaskan: 
  
a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan 

secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, 
serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan; 

b. keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindu-
ngan hukum. 

  
Pasal 3 

  
Penataan ruang bertujuan: 
  
a. terselenggaranya pemanfaatan ruang 

berwawasan lingkungan yang berlandaskan 
Wawasan Nusan-tara dan Ketahanan Nasional; 

b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan 
ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya; 

c. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas 
untuk: 
1) mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, 

berbudi luhur, dan sejahtera; 
2) mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan 

sumber daya alam dan sumber daya buatan 
dengan memperhatikan sumber daya 
manusia; 

3) meningkatkan pemanfaatan sumber daya 
alam dan sumber daya buatan secara 
berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna 
untuk mening-katkan kualitas sumber daya 
manusia; 
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4) mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan 
mencegah serta menanggulangi dampak 
nega-tif terhadap lingkungan; 

5) mewujudkan keseimbangan kepentingan 
kese-jahteraan dan keamanan. 

 
   

BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN 

 
Pasal 4 

  
(1) Setiap orang berhak menikmati manfaat terma-

suk pertambahan nilai ruang sebagai akibat 
penataan ruang. 

  
(2) Setiap orang berhak untuk: 

a. mengetahui rencana tata ruang; 
b. berperan serta dalam penyusunan rencana 

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan  
pengen-dalian pemanfaatan ruang; 

c. memperoleh penggantian yang layak atas 
kondisi yang dialaminya sebagai akibat 
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang 
sesuai dengan rencana tata ruang. 

   
 
 

Pasal 5 
  
(1) Setiap orang berkewajiban berperan serta dalam 

memelihara kualitas ruang. 
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(2) Setiap orang berkewajiban mentaati rencana tata 
ruang yang telah ditetapkan.  

  
Pasal 6 

  
Ketentuan mengenai pelaksanaan hak dan 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
dan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
  

 

BAB IV 

PERENCANAAN, PEMANFAATAN, DAN 

PENGENDALIAN 

Bagian Pertama 

U m u m 

 
Pasal 7 

Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan 
meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. 
  
(3) Penataan ruang berdasarkan aspek administratif 

meliputi ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi 
Daerah Tingkat I, dan wilayah Kabupaten/-
Kotamadya Daerah Tingkat II. 

  
(4) Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan 

dan aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, 
kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu. 

  
 



  

 

127 

Pasal 8 

  
(1) Penataan ruang wilayah Nasional, wilayah 

Propinsi Daerah Tingkat I, dan wilayah 
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II 
dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-
pisahkan. 

  
(2) Penataan ruang untuk kawasan yang meliputi 

lebih dari satu wilayah Propinsi Daerah Tingkat 
I dikoordinir penyusunannya oleh Menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 
(1) untuk kemudian dipadukan ke dalam 
Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I yang bersangkutan. 

  
(3) Penataan ruang untuk kawasan yang meliputi 

lebih dari satu wilayah Kabupaten/ Kotamadya 
Daerah Tingkat II dikoordinasikan penyusu-
nannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 
untuk kemudian dipadukan ke dalam Rencana 
Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya 
Daerah Tingkat II yang bersangkutan. 

 

  

Pasal 9 

  
(1) Penataan ruang wilayah Propinsi Daerah 

Tingkat I dan wilayah 
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, 
disamping meliputi ruang daratan, juga 
mencakup ruang lautan dan ruang udara 



  

 

128 

sampai batas tertentu yang diatur dengan 
peraturan perundang-undangan. 

  
(2) Penataan ruang lautan dan penataan ruang 

udara di luar sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) diatur secara terpusat dengan 
undang-undang. 

  
  

Pasal 10 

  
(1) Penataan ruang kawasan  perdesaan, penataan 

ruang kawasan perkotaan, dan penataan ruang 
kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (3) diselenggarakan sebagai bagian 
dari penataan ruang wilayah Nasional atau 
wilayah Propinsi Daerah Tingkat I atau wilayah 
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. 

  
(2) Penataan ruang kawasan perdesaan dan 

kawasan perkotaan diselenggarakan untuk: 
  

a. mencapai tata ruang kawasan perdesaan dan 
kawasan perkotaan yang optimal, serasi, 
selaras, dan seimbang dalam pengembangan 
kehidupan manusia; 

  
b. meningkatkan fungsi kawasan perdesaan dan 

fungsi kawasan perkotaan secara serasi, 
selaras, dan seimbang antara perkembangan 
lingkungan dengan tata kehidupan 
masyarakat; 
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c. mengatur pemanfaatan ruang guna 
meningkat-kan kemakmuran rakyat dan 
mencegah serta menanggulangi dampak 
negatif terhadap lingkungan alam, lingkungan 
buatan, dan lingkungan sosial. 

  

(3) Penataan ruang kawasan tertentu diseleng-
garakan untuk: 
  
a. mengembangkan tata ruang kawasan yang 

strategis dan diprioritaskan dalam rangka 
penataan ruang wilayah Nasional atau 
wilayah Propinsi Daerah Tingkat I atau 
wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah 
Tingkat II; 

  
b. meningkatkan fungsi kawasan lindung dan 

fungsi kawasan budi daya; 
  
c. mengatur pemanfaatan ruang guna mening-

katkan kesejahteraan masyarakat dan 
pertahanan keamanan. 

  
(4) Pengelolaan kawasan tertentu diselenggarakan 

oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
  

Pasal 11 

Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dilakukan dengan 
memperhatikan: 
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a. lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan 
sosial, dan interaksi antar lingkungan; 

b. tahapan, pembiayaan, dan pengelolaan 
pembang-unan, serta pembinaan kemampuan 
kelembagaan. 

 
  

Pasal 12 

  
(1) Penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah 

dengan peran serta masyarakat. 
  
(2) Tata cara dan bentuk peran serta masyarakat 

dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 

 

 

 

Bagian Kedua 

Perencanaan 

  
Pasal 13 

  
(1) Perencanaan tata ruang dilakukan melalui 

proses dan prosedur penyusunan serta 
penetapan rencana tata ruang berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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(2) Rencana tata ruang ditinjau kembali dan atau 
disempurnakan sesuai dengan jenis perencana-
annya secara berkala. 

  
(3) Peninjauan kembali dan atau penyampaian 

rencana tata ruang sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap 
memperhatikan ketentuan Pasal 24 ayat (3) 

  
(4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara 

peninjauan kembali dan atau penyempurnaan 
rencana tata ruang sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 14 

  
(1) Perencanaan tata ruang dilakukan dengan 

mempertimbangkan: 
  
a. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan 

fungsi budi daya dan fungsi lindung, dimensi 
waktu, teknologi, sosial budaya, serta fungsi 
pertahanan keamanan; 

b. aspek pengelolaan secara terpadu berbagai 
sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan, 
serta kualitas ruang. 

  
(2) Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan 

struktur dan pola pemanfaatan ruang yang 
meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna 
udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya. 
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(3) Perencanaan tata ruang yang berkaitan dengan 
fungsi pertahanan keamanan sebagai sub sistem 
perencanaan tata ruang, tata cara 
penyusunannya diatur dengan peraturan 
perundang-undangan. 

  
  

Bagian Ketiga 

Pemanfaatan 

  
Pasal 15 

   
(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelak-

sanaan program pemanfaatan ruang beserta 
pembiayaannya, yang didasarkan atas rencana 
tata ruang. 

  
(2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) diselenggarakan secara 
bertahap sesuai dengan jangka waktu yang 
ditetapkan dalam rencana tata ruang. 

  
 

Pasal 16 

  
(1) Dalam pemanfaatan ruang dikembangkan: 
  

(a) pola pengelolaan tata guna tanah, tat guna 
air, tata guna udara, dan tata guna sumber 
daya alam lainnya sesuai dengan asas 
penataan ruang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2; 
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(b) perangkat yang bersifat insentif dan 
disinsentif dengan menghormati hak 
penduduk sebagai warga negara. 

  
(2) Ketentuan mengenai pola pengelolaan tata 

guna tanah, tata guna air, tata guna udara, 
dan tata guna sumber daya alam lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir 
a, diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

  
  

Bagian Keempat 
Pengendalian 

  
Pasal 17 

  
Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan 
melalui kegiatan pengawasan dan penertiban 
terhadap pemanfaatan ruang. 
  
 

Pasal 18 

  
(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dise-

lenggarakan dalam bentuk pelaporan, peman-
tauan, dan evaluasi. 

  
(2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang 

tidak sesuai dengan rencana tata ruang 
diselenggarakan dalam bentuk pengenaan 
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
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BAB V 
PERAN SERTA  MASYARAKAT 

  
Pasal 29 

  
(1) Setiap warga mempunyai hak dan kesempatan 

yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan 
serta dalam pembangunan perumahan dan 
permukiman. 

 
(2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagai-

mana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan 
secara perseorangan atau dalam bentuk usaha 
bersama. 

  
 

BAB VI 

P E M B I N A A N 
Pasal 30 

  
(1) Pemerintah melakukan pembinaan di bidang 

perumahan dan permukiman dalam bentuk 
peng-aturan dan pembimbingan pemberian 
bantuan dan kemudahan, penelitian dan 
pengembangan, perencanaan dan 
pelaksanaan, serta penga-wasan dan 
pengendalian. 

 
(2) Pemerintah melakukan pembinaan badan 

usaha di bidang perumahan dan permukiman. 
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(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

  
 

Pasal 31 

  
Pembangunan perumahan dan permukiman dise-
lenggarakan berdasarkan rencana tata ruang 
wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah 
bukan perkotaan yang menyeluruh dan terpadu 
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan 
mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait 
serta rencana, program, dan prioritas pembangunan 
perumahan dan permukiman. 
 
  

Pasal 32 

  
(1) Penyediaan tanah untuk pembangunan; 

peruma-han dan permukiman diselenggarakan 
dengan: 
  
a. penggunaan tanah yang langsung 

dikuasai negara; 
b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah; 
c. pelepasan hak atas tanah oleh pemilik 

tanah yang dilakukan sesuai dengan pera-
turan perundang-undangan yang berlaku. 

  
(2) Tatacara penggunaan tanah yang langsung 

dikuasai negara dan tatacara konsolidasi tanah 
oleh pemilik tanah sebagaimana dimaksud 
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dalam ayat (1) butir a dan b diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

  
 

Pasal 33 

  
(1) Untuk memberikan bantuan dan/atau 

kemudahan kepada masyarakat dalam 
membangun rumah sendiri atau memiliki 
rumah, pemerintah melakukan upaya 
pemupukan dana. 

  
(2) Bantuan dan/atau kemudahan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) berupa kredit 
perumahan. 

 

Pasal 34 

  
Pemerintah memberikan pembinaan agar 
penyeleng-garaan pembangunan perumahan dan 
permukiman selalu memanfaatkan teknik dan 
teknologi industri bahan bangunan, jasa konstruksi, 
rekayasa dan rancang bangun yang tepat guna dan 
serasi dengan lingkungan. 
  
     

Pasal 35 
  
(1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian 

urusan di bidang perumahan dan permukiman 
kepada pemerintah daerah. 
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(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan 
Peraturan Peme-rintah. 

  
 
 

BAB VII 
KETENTUAN PIDANA 

  
Pasal 36 

  
(1) Setiap orang atau badan dengan sengaja 

melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), 
Pasal 24, dan Pasal 26 ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara selama-lamanya 10 
(sepuluh) tahun dan/atau denda setingi-tinginya 
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

  
(2) Setiap orang karena kelalaiannya 

mengakibatkan pelanggaran atas ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
dipidana dengan pidana kurungan selama-
lamanya 1 (satu) tahun dan/atau dengan 
setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh 
juta rupiah). 

  
(3) Setiap badan karena kelalaiannya mengakibat-

kan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 24, 
Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana 
kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/ 
atau denda setinggi-tingginya Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
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(4) Setiap orang atau badan dengan sengaja 
melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya 2 (dua) tahun dan/atau denda 
setinggi-tingginya Rp 20.000.000,00 (dua puluh 
juta rupiah). 

  

 

Pasal 37 

  
Setiap orang atau badan dengan sengaja melanggar 
ketentuan harga tertinggi sewa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana 
penjara selama-lamanya 2 (dua)  tahun dan denda 
setinggi-tingginya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta 
rupiah). 
  

 
BAB VIII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
  

Pasal 38 
  
Penerapan ketentuan pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 365 tidak menghilangkan 
kewajibannya untuk tetap memenuhi ketentuan 
Undang-undang ini. 
 
 

Pasal 39 

  
Jika kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
38 tidak dipenuhi oleh suatu badan usaha di bidang 
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pembangunan perumahan dan permukiman, maka 
izin usaha badan tersebut dicabut. 
 
  

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

  
Pasal 40 

  
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, 
semua peraturan pelaksanaan di bidang perumahan 
dan permukiman yang telah ada tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-
undang ini atau belum diganti atau diubah 
berdasarkan Undang-undang ini. 
 
  

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

  
Pasal 41 

  
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, 
Undang-undang Nomor 1 tahun 1964 tentang 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
Nomor 6 tahun 1962 tentang Pokok-pokok 
Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 
40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2476) 
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 
1964 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
2611) dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 42 

  
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan dan penerapannya diatur dengan 
Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 2 (dua) 
tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. 
  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempat-annya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 
  
  Disahkan di :  Jakarta 
  Pada tanggal: 10 Maret 1992 
  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
   ttd.    
   S O E H A R T O 
 

Diundangkan di:  Jakarta 
Pada tanggal     :  10 Maret 1992 
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
       REPUBLIK INDONESIA 
                      ttd. 
          M O E R D I O N O 
  

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1992 NOMOR 23 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 

Kepala Biro Hukum 
Dan Perundang-undangan 

BAMBANG KESOWO, SH., LL.M. 

 


