
 

 

104 

 

BAB V 

PENUTUP 
 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 
 

Kawasan Tlogosari Kulon termasuk dalam Kelurahan Tlogosari Kulon tepatnya di 

Kecamatan Pedurungan. Berdasarkan Perda No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah tahun 2011-2031, Kelurahan Tlogosari Kulon termasuk dalam BWK V dengan fungsi 

utamanya dijelaskan dalam RDTRK Kota Semarang yaitu sebagai kawasan permukiman. 

Sedangkan Kawasan Tlogosari Kulon sendiri merupakan kawasan perumahan, dimana seiring 

berjalannya waktu kawasan tersebut mengalami perkembangan karena adanya kegiatan komersial 

sebagai penunjang kawasan perumahan. Sebelumnya, pihak perumnas tentu sudah memprediksi 

akan munculnya kegiatan komersial dengan menyediakan wadah untuk menampung kegiatan 

komersial tersebut. Namun pada kenyataannya kegiatan komersial yang ada di Kawasan Tlogosari 

Kulon semakin berkembang hingga merambah ke dalam kompleks perumahan karena tidak dapat 

tertampung pada wadah yang sudah disediakan sebelumnya. Sehingga muncul fenomena 

pergeseran pemanfaatan ruang dimana yang semula berfungsi sebagai tempat tinggal beralih 

menjadi kegiatan perdagangan dan jasa atau bahkan memiliki fungsi campuran. 
 

Jika melihat identifikas i pemanfaatan ruang perumahan maka terdapat beberapa hal yang 

didapatkan yaitu terdapat perbedaan pemanfaatan ruang yang ada pada saat ini dengan pemanfaatan 

ruang yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang antara rencana 

dengan eksisting terletak pada kompleks perumahan yang memiliki pemanfaatan ruang perumahan 

berkembang menjadi kegiatan komersial atau fungsi campuran. Sedangkan jika dilihat berdasarkan 

skala pelayanannya, Kawasan Tlogosari Kulon mampu melayani mulai dari neighborhood center,  

community center, hingga regional center. Kegiatan komersial pada bagian koridor jalan didominas i 

dengan skala pelayanan regional centre. Kegiatan komersial tersebut dapat melayani hingga mencapai 

radius 1000 meter atau dapat ditempuh menggunakan kendaraan dengan kecapatan 25 km/jam selama 

20 menit. Barang yang diperdagangkan pada skala pelayanan regional centre ini berupa kebutuhan 

tersier seperti toko hp, toko emas, toko parfum, dan lain sebagainya.  
 

Sedangkan kegiatan komersial yang terletak di tengah kawasan perumahan, rata-rata memiliki 

skala pelayanan community centre. Skala pelayanan ini mampu melayani hingga radius 500 meter atau 

setara dengan dapat ditempuh menggunakan kendaraan dengan kecapatan 25 km/jam selama 10 – 15 

menit. Barang yang diperjual belikan berupa kebutuhan sekunder seperti toko mainan, toko baju, toko 

sepatu, apotek, dan lain sebagainya. Sementara bagian dalam kawasan perumahan memiliki skala 

pelayanan neighborhood centre dimana kegiatan komersial yang ada 
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dapat melayani hingga mencapai radius 200 meter atau setara dengan berjalan kaki selama 5 – 10 

menit. Barang atau jasa yang diperjual belikan berupa kebutuhan primer seperti warung klontong, 

warung makan, laundry, fotokopi, bimbingan belajar, isi ulang air minum, pembayaran online, dan 

lain sebagainya.  
 

Berdasarkan pengelompokan kawasan, pada zona A sebagian besar kegiatan komersial 

memiliki fungsi campuran yang didominasi oleh komoditas perdagangan primer dengan status 

kepemilikan lahan rata-rata masih sewa atau kontrak, pada zona B sebagian besar kegiatan komersial 

memiliki fungsi ruang hanya sebagai tempat usaha saja yang didominasi oleh komoditas perdagangan 

tersier dengan status kepemilikan lahan masih sewa atau kontrak, pada zona C sebagian besar kegiatan 

usaha memiliki fungsi ruang hanya sebagai tempat usaha saja yang didominas i oleh komoditas  

perdagangan primer dengan status kepemilikan lahan rata-rata sudah hak milik, dan terakhir pada zona 

D sebagian besar memiliki fungsi campuran yang didominas i oleh komoditas perdagangan tersier  

dengan status kepemilikan lahan rata-rata masih sewa atau kontrak. 
 

Kemudian berdasarkan analisis pergeseran pemanfaatan ruang, Kawasan Tlogosari Kulon 

telah mengalami pergeseran pemanfaatan ruang perumahan mejadi kegiatan komersial sebanyak 

32% atau setara dengan 192 rumah, sedangkan yang tidak mengalami pergeseran sebanyak 68% 

atau setara dengan 411 rumah. Pergeseran yang terjadi ditandai dengan fungsi campuran dalam 

satu bangunan yaitu hunian dan komersial, dimana sebagian besar kegiatan komersial dengan 

fungsi campuran tersebut berjalan tanpa adanya ijin usaha atau IMB yang digunakan masih berupa 

IMB hunian. Sehingga beberapa kegiatan komersial yang berada dalam kompleks perumahan 

secara legalitas tidak sesuai dengan aturan pemerintah. Selain itu juga terjadi pembiaran oleh 

pihak pemerintah terkait pergeseran pemanfaatan ruang tersebut sedangkan kegiatan komersial 

terus berjalan. 

 

5.2 Rekomendasi 
 

5.2.1 Rekomendasi Untuk Pemerintah 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kajian keberadaan kegiatan 

komersial pada pemanfaatan ruang perumahan di Kawasan Tlogosari Kulon maka terdapat 

beberapa rekomedasi-rekomendasi yang perlu diberikan kepada pemerintah baik pemerintah 

setempat maupun pemerintah Kota Semarang. Hal pertama yang harus dilakukan adalah 

pengawasan berkala terhadap perkembangan kawasan yang terjadi. Hal ini dilakukan agar 

perkembangan yang ada dan yang terjadi sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya 

sehingga rencana yang telah dicanangkan tidak hanya sekedar menjadi wacana. Hal ini dapat 

dilihat dari perbedaan yang mencolok penggunaan lahan eksisting dengan rencana yang ada. 

Selain itu juga perlu adanya peningkatan pada rencana yang dibuat agar tidak terjadi kesalahan 

kalkulasi yang menyebabkan susahnya pada penerapan rencana yang ada. 
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Hal kedua yang perlu diperhatikan yaitu perlunya pengawasan dan pengendalian terhadap 

kegiatan komersial yang muncul. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggalakkan ijin usaha 

agarSehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan dengan perkembangan komersial yang terjadi. 

Kegiatan komersial dengan nama besar dan menjadi pesaing utama terhadap usaha perdagangan 

dan jasa yang dimiliki oleh masyarakat setempat perlu diatur jumlahnya sehingga tidak mematikan 

usaha lokal yang berdampak pada turunnya pendapatan masyarakat setempat. Cara lain yang bisa 

dilakukan adalah misalnya saja dengan mengatur jam operasi usaha dan lokasi usahanya agar tidak 

terlalu mendominasi dan membunuh usaha-usaha lokal.  

 

5.2.2 Rekomendasi Studi 
 

Berkaitan dengan berakhirnya penelitian ini, maka peneliti memberikan rekomendasi 

sebagai arahan bagi studi dengan atau latar belakang sejenis maupun studi lanjutan yang dapat 

dilakukan untuk meneruskan terkait kajian keberadaan kegiatan komersial pada pemanfaatan 

ruang perumahan di Kawasan Tlogosari Kulon. Terkait keterbatasan peneliti sebagai manusia 

yang tidak luput dari kesalahan, maka peneliti memberikan beberapa masukan sebagai berikut: 
 

1. Lebih memperhatikan penempatan variabel baik pada kuesioner maupun dalam analisis 

yang dilakukan sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan 
 

2. Perhatikan juga penamaan variabel yang digunakan sehingga tidak menimbulkan persepsi 

yang berbeda-beda terutama bagi responden penelitian 


