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ABSTRAK

Permasalahan Kawasan perkotaan di Indonesia, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan
tingginya tingkat konversi atau alih guna lahan, terutama lahan-lahan yang seharusnya dilindungi
agar tetap hijau menjadi daerah terbangun, yang menimbulkan dampak terhadap rendahnya kualitas
lingkungan perkotaan Perkembangan Kota Semarang menyebabkan lahan terbangun di wilayah ini
cenderung meningkat dan ruang terbuka hijau semakin menurun. Kondisi ini terlihat pada kawasan
Simpanglima sebagai pusat kota Semarang. Informasi Geospasial sangat mendukung kegiatan
pembangunan berkelanjutan sustainable development karena informasi geospasial  mencakup aspek
keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian, dengan adanya
informasi geospasial alokasi pembangunan dapat lebih terarah pada lokasi yang tepat. Konsep
pembangunan berkelanjutan adalah memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan
kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Mengingat fungsi pusat kota sebagai
kawasan komersial maka kegiatan di pusat kota harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
dengan tetap mempertahan keberadaan kawasan terbuka hijau tanpa harus mengurangi fungsinya
sebagai kawasan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan ruang di kawasan
pusat Kota Semarang dengan citra inderaja. Citra inderaja merupakan salah satu data yang dapat
memberikan informasi geospasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan terbangun di
Pusat kota Semarang sangat kecil. Kondisi ini identik dengan sangat minim nya ruang terbuka hijau
pada Kawasan Pusat Kota Semarang.  Ketersediaann ruang terbuka hijau berada pada kisaran
dibawah 30 %. Sehubungan dengan kondisi ini diharapkan pemerintah segera menaruh perhatian
dengan melakukan pengawasan dan pengendalian pada kawasan pusat kota tersebut
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