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LKPJ BUPATI SEMARANG TAHUN 2013 

 

Urusan Penataan Ruang 

Penataan ruang adalah suatu system proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian 

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten 

Semarang adalah untuk mewujudkan Kabupaten Semarang sebagai penyangga Ibukota Provinsi Jawa 

Tengah dan kawasan pertumbuhan berbasis industry, pertanian dan pariwisata yang aman, nyaman, 

produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

Penataan ruang Kabupaten Semarang disusun sesuai potensi dan permasalahan baik internal 

maupun eksternal serta memperhatikan perencanaan tata ruang pada tingkat yang lebih tinggi 

seperti RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Tengah. Salah satu permasalahan dalam penataan ruang 

adalah adanya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian yang terjadi pada setiap tahun. Perubahan 

fungsi lahan pertanian tersebut antara lain berubah fungsi menjadi lahan terbangun terutama untuk 

perumahan, perdagangan dan industri.   

1. Program dan Kegiatan 

Program dan kegiatan untuk mendukung urusan penataan ruang dilaksanakan oleh 3 (tiga) 

SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekretariat 

Daerah pada tahun 213, sebagai berikut : 

a. Dinas Pekerjaan Umum 

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan-kegiatan : 

1) Pengawasan Pemanfaatan Ruang  

2) Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Program Perencanaan Tata Ruang,  dengan kegiatan-kegiatan : 

1) Sosialisasi peraturan perundang – undangan tentang rencana tata ruang 

2) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW 

3) Revisi Rencana Tata Ruang 

c. Sekretariat Daerah 

Program Perencanaan Tata Ruang dengan kegiatan survey dan pemetaan.  

 

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Urusan Penataan Ruang dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD dengan anggaran belanja langsung 

urusan sebesar Rp. 506.515.000,00 atau 81,26 % (Rincian realisasi program dan kegiatan 

terlampir). 
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Capaian program dan kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun 2013, dapat dilihat pada table 

berikut : 

 

Tabel 1 

Capaian Indikator Kinerja Penataan Ruang Tahun 2012 – 2013 

 

No. Uraian Satuan 
Capaian 

2012 

Tahun 2013 

Target Realisasi % 

1. Rasio bangunan ber-IMB % 55,00 65,00 57,00 87,70 

2. Luas wilayah produktif Ha 43.597 43.707 43.485 99,50 

3. Luas wilayah industri Ha 1.677 1.789 1.705 95,30 

4. 
Luas wilayah kebanjiran 

(perkotaan) Ha 0,60 0,16 0,60 375,00 

5. Luas wilayah kekeringan Ha 4.100 4.085,00 4.029 98,63 

6. Luas wilayah perkotaan Ha 8.560 8.684,29 8.624 99,30 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2013 

 

a. Rasio Bangunan Ber-IMB 

Capaian rasio bangunan ber-IMB tahun 2013 naik sekitar 2,00 % terhadap tahun 2012 tetapi 

lebih rendah dari target 65 % yang sudah ditetapkan. Hal ini menunjukkan semakin 

meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perijinan pendirian bangunan dan semakin 

membaiknya pelayanan IMB yang diberikan pemerintah daerah, baik pada Kabupaten 

maupun Kecamatan. 

 

b. Luas Wilayah Produktif 

Capaian luas wilayah produktif tahun 2013 sebesar 43.485 ha atau 99,50 % lebih rendah 

dari target dan menurun jika dibanding tahun 2012 sebesar 43.597 ha. Menurunnya jumlah 

lahan produktif ini terjadi karena kebutuhan lahan masyarakat terutama untuk perumahan 

dan industri. 

  

c. Luas Wilayah Industri 

Luas wilayah industri tahun 2013 mencapai 1.705 ha atau 95,30 % lebih sedikit dari target 

tahun seluas 1.789 ha dan mengalami peningkatan sekitar 38 ha jika dibanding dengan 

realisasi tahun 2012 seluas 1.677 ha. Penambahan luasan industri disebabkan adanya 

penambahan lokasi industry baru di Kecamatan Pringapus dan Kecamatan Tengaran. 

 

d. Luas Wilayah Kebanjiran 

Luas wilayah kebanjiran di wilayah perkotaan tahun 2013 mengalami kondisi yang relatif 

stagnan seluas 0,6 ha dibandingkan tahun 2012. Kondisi ini karena banyak terjadinya 

bencana banjir karena fenomena curah hujan tinggi yang terjadi secara makro. 

 

e. Luas Wilayah Kekeringan 

Luas wilayah kekeringan selama tahun 2013 sebesar 4.029 ha atau 98,63 % dari dari target 

tahun 2013 dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Hal ini disebabkan 

adanya program reboisasi dan penanganan lahan kritis di Kabupaten Semarang. 
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f. Luas Wilayah Perkotaan 

Luas wilayah perkotaan tahun 2013 seluas 8.624 ha atau 99,30 % lebih sedikit dari target 

seluas 8.684,29 ha dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 luas wilayah 

perkotaan 8.560,29 ha. Hal ini diakibatkan semakin bertambahnya kebutuhan lahan untuk 

perumahan, perdagangan dan pariwisata (perhotelan dan fasilitas rekreasi) pada seluruh 

wilayah perkotaan di Kabupaten Semarang. 

 

Capaian indikator kinerja survey dan pemetaan dapat dilihat pada table berikut : 

 

Tabel 1 

Capaian Indikator Kinerja Survey dan Pemetaan Tahun 2012 – 2013 

 

No. Uraian Satuan 
Capaian 

2012 

Tahun 2013 

Target Realisasi Satuan 

1. Validasi Data 

Rupabumi 

Unsur Alam, 

Fasilitas 

Pengesahan dan 

Penaraan Jalan 

Validasi Data 

Penaraan 

Rupa Bumi 

Unsur Alam 

1 buku 

laporan 

1 buah 

laporan 

Rupa Bumi 

Unsur Alam 

1 buah 

laporan 

Rupa Bumi 

Unsur Alam 

100 % 

  Terfasilitasinya 

pengesahan 

nara jalan 

 5 buah nara 

jalan/sarana 

umum 

6 buah nara 

jalan/sarana 

umum 

120 % 

  Pembuatan 

dan 

pemasangan 

papan nama 

jalan 

 10 buah 

papan nara 

jalan 

10 buah 

papan nara 

jalan 

100 % 

Sumber : Setda Bagian Tata Pemerintahan , 2013 

 

3. Permasalahan dan Solusi 

a. Permasalahan 

Beberapa permasalahan yang dhadapi dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah : 

1) Masih kurangnya koordinasi dalam penataan ruang daerah, terutama dalam hal 

perijinan pemanfaatan ruang. 

2) Belum lengkapnya peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang perkotaan 

sebagai penjabaran RTRW Kabupaten Semarang. 

3) Masih adanya kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang. 

4) Masih kurangnya personil yang menangani penataan ruang daerah. 

5) Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau sebagai fasilitas/ruang publik. 

b. Solusi 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa upaya perbaikan yang perlu dilakukan  

adalah : 

1) Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang 

daerah melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). 

2) Melengkapi regulasi peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang perkotaan. 

3) Meningkatkan sosialisasi rencana tata ruang daerah dengan membuat instrument 

sosialisasi yang efektif. 

4) Peningkatan kemampuan personil yang menangani penataan ruang daerah. 
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5) Pembangunan dan perawatan taman kota, diusahakan bisa menambah ruang terbuka 

hijau disetiap tahunnya. 

 


