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'  BUPATI KARANGANYAR,

bahwa dengan, meningkatnya pembarrgunan di _Serbagai bidang
sel ain meni n gkatkan kesej ahteraan masy arak atjluga m e ni m b u I kan
dampak negatif terhadap lingkungan, dari aspek tata ruang
menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau yang berfungsi
merij aga keseimbangan ekosistem;
bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut di atas perlu dilakukan
upaya-upaya penanganan dengan menyelenggarakan ruang
terbuka hijau kota yang serasi dan ekologis;
bahwa , agar penyelenggaraan ruang terbuka hijau kota dapat
berjalan terarah diperlukan pedoman pelaksanaan yang diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi .lawa
Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor I 15, Tambahan Lembaran
Ncgara Nomor 3501);
Undang-Undang N,rmor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan l{idup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 6E, Tambahan l.embaran Ncgara Republik Indonesia
Ncrrrror 3699);
tJndang-tJnclang Nomor l0 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Pcraturan Perundang-undarrgan (Lembaran Negara Republik
Indonesia 

'l 'ahun 
2004 Nornor 53" Tarnbahan Lembaran Negara

Rcpubl ik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Uudang Nornor 32 Tahun 2004 tentar,g Pernerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
T'ahun 2005 Nomor 108, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia 

'fahun 
lt)99 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republ ik lndonesia Nomor 3848);
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Mernperhatikau

7.. Peraturan I)aerah Provinsi Jarva Tengah Nomor 21 Tahun 2003
tentang R,:ncana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
(l,cmbaran Daerah Provinsi .Tawa Tengah Tahun 2003 Nomor
|  3 3 ) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar
Nomor 2 Talrun 1999 tentang Rencana 'lata 

Ruang Wilayah
Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dalarn
Peratuan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 tahun 2001
tentang Perubahan Kesatu atas Peratuan Daerah Kabupaten
Daerah Tinmgkat II Karanganyar Nomor 2 Tahr.rn 1999 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar;

9. Peraturan Daerah Kabupaten I(aranganyar Nomor 12 Tahun
20t\6 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Daeralr Kabupaten Karanganyar 'fahun 

2006 Nornor 12).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor l4 Tahun 1988 tentang
Penataan Ituang Terbuka Hiiau di Wilayah Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

PERA-|IJRAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN RUANG TERBUKA
IJIJAIJ KOTA KABUPATEN KARANGANYAR

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalernr Peratuan Bupati ini yarrg dimaksud :
1. Ruang 

'febuka 
FIijaLr adalah ruang terbuka yang pemanfaatannya

lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan
secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan
pertanian, peftamanan, perkebunan dan sebagainya.

2. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang
mempunyai batasan wi layah.

3. Kawasan adalah suatu area yang digunakan untuk kegiatan
tertentu.

4. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang digunakan untuk
Pennukiman yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan
masyarakat dan dilengkapi dengan. sarana dan prasarana
penunjang.

5. Kav'/asan Perkantoran adalah kawasan.yang digunakan untuk
bangunan kantor baik milik pemerintah maupun swasta dengan
berbagai aktivitas perkantoran

6. Kawasan Rekreasi adalah kawasan yang digunakan untuk
rekreasi dengan berbagai sarana dan prasarananya.

7. Kawasan Hijau Perlamanan adalah kawasan vegetasi yang
berupa taman-taman.

8. Kawasan Hijau Rekreasi adalah kawasan vegetasi yang berupa
tempat rekreasi.

9.' Kawasan Hiiau Kegiatan Olah Raga adalah kawasan vegetasi
pada lahan untuk kegiatan dan tempat bermain yang berupa
lapangan olah raga.

10. Kawasan Hijau Pekarangan adalah kawasan vegetasi yang
berupa lahan pekarangan baik pekarangan perumahan,

, perkantoran maupun kegiatan lainnya.
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I l, Penghijauan adalah segala upaya untuk memulihkan,' mempertahankan dan
mengembangkan kondisi tanah beserta semua kelengkapannya dengan mengadakan
penanaman.

12. Tanaman Tahunan adalah tanaman yang masih berlangsung hidup sesudah
menghasilkan buahnya.

BAB II
TUJUAN, FLINGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan Ruang Terbuka Flijau adalah :
a. Meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang segar, indah, bersih dan sehat;
b. Sebagai sarana penyaman lingkungan;
c. Menciptakan keserasian lingkungan , dan lingkungan binaan yang berguna untuk

kepentingan masayarakat.

Pasal 3

(l) IfLrngsi Ruang Terbuka Hiiau adalah sebagai :
a. Areal perlindungari berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga kehidupan;
b. Sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan. keserasian dan keindahan

l ingkungan;
c. Sarana rekreasi;
d. Penganran lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam polusi dan

pencemaran baik di darat. perairan maupun udara;
(2) Mant'aat Ruang Terbuka Hijau adalah :

a. Memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan;
b. Membcrikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi penduduk kota;
c. Mernberikan hasil berupa kayu, daun, bunga dan buah yang berguna untuk

kehidupan masyarakat.

BAB III
KRITERIA RUANG TERBUKA IIIJAU

Pasal 4

Kriteria Ruang Terbuka Hiiau pada kesatuan wilayah yang dijadikan sebagai Taman Kota
aclalah :
a. Tanran Pancasila berada di Kelurahan Karanganyar;
b. Taman Gerakan Sayarrg lbu (GSI) berada di Kelurahan cangakan;
c. Taman Hari Aksara Internasional (HAI) berada di Kclurahan Cangakan;
d. Taman Ga.iah berada di Kelurahan Cangakan;
e. Taman Perumahan Pelita belada di Kelurahan Popongan;
f. Taman PGRI berada di Kelurahan Tegalgede;
g. Taman Adiplrra berada di Desa Papahan.

Pasal 5

Kriteria Ruang Terbuka Ilijau pada Kesatuan Sekolahan adalah :
a. SDN I Papahan;
b. SDN 1 Karanganyar;
c. SDN 3 Karanganyar;
d. SMPN 1 Karanganyar;
e. SMPN 2 Karanganyar;
1. SMPN 4 Karanganyar;
S. SMKN 2 Karanganyar;
h. SMAN I Karanganyar.
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Pasal 6

Kriteria ltuang Terbuka Fliiau berdasarkan letak lokasi / wilayah adalah :

a. KelurahanKaranganyar
b. Kelurahan Cangakan
c. Kelurahan Jungke
d. Kelurahan Tegalgede
e. Kelurahan Beien
l. Kelurahan Popongan
g. Desa Papahan.

BAB IV
KRITERIA VEGETASI

' 
Pasal 7

Kriteria Vegetasi untuk Kawasan Hijau Perkotaan adalah :
a. Bentuk / morfologi bervariasi,
b. Memiliki nilai keindahan,
c. Penghasil oksigen tinggi,
d. 

' Tahan cuaca dan hama penyakit,
e. Daya serap air tinggi, | .
f. Karakteristik tanaman antara tain tidak bergetah / beracun, dahan tidak mudah patah,

perakaran tidak mengganggu pondasi dan struktur daun tengah mpat sampai rapat,
g. .Ienis ketinggian bervariasi, warna hijau dan variasi wama lain seimbang,
h. Kecepatan tumhuhnya sedang,
i. Berupa habitat tanaman lokal / irsli dan tanarnan budidaya,

.i. Jenis tanarnan tahunan atau musiman,
k. .Tarak tanaman setengah rapat, 90 Vo dari luas areal harus dihijaukan.

Pasal 8

Kriteria vegetasi untuk kawasan hijau rekreasi adalah :
a. Bentuk / morfologi bervariasi,
b. Memiliki nilai keindahan sedang;
c. Penghasil oksigen tinggi,
d. Tahan cuaca dan ham4 penyakit,
e. Memiliki peredam intensif,
l '. Daya resap air tinggi.
g. Karakteristik tanaman'antara lain tidak bergetah / beracun, dahan tidak mudah patah,

perakaran tidak mengganggu pondasi dan struktur daun setengah rapat sampai rapat,
ketinggian vegetlsi bervariasi. \\'ama hijau dan variasi warna lain seimbang,

h. Kecepatan tumbuhnya sedang,
i. Jenis tanaman tahunan atau musiman.

.i. Ilabitat tanaman berupa tanaman lokal / asli tlan tanaman budidaya,
k. Jarak tanaman setengah rapat, sekitar 40%o - 60% dari luas areal harus dihijaukan.

Pasal 9

Kriteria vegetasi untuk kawasarr hijau kegiatan olah raga adalah :
a. Bentuk / morfologi bervariasi,
b. Memiliki nilai keindalran sedang,
c. Karakteristik tanaman antara lain tidak bergetah / beracun, dahan tidak mudah patah,

perakaran tidak mengganggu pondasi.
d. 

'fahan 
cuaca dan hama penyakit,

e. Jenis tanaman tahunan atau musiman.
f. Habitat tanaman berupa tanaman lokal / asli dan tanaman budidaya,
g. Jarak tanaman setengah rapat, sekitar 40Vo - 60% dari luas areal harus dihijaukan.



Pasal 10

Kritcria vcgetasi untuk kawasan hiiau pekarangan adalah :
a. Bentuk / morfologi bervariasi,
b.  Memil ik ini la ikeindahan,
c. Karakteristik tanaman antara lain tidak bergetah / beracun, dahan tidak mudah patah,

perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun renggang sampai rapat dan warna
bervariasi,

d. "['ahan cuaca dan hama penyakit,
e. Kecepatan tumbuhnya relatif,
l '. Perneliharan relatif .
g. .lcnis tanaman tahunan atau tallanlan musiman,
h. I3erupa habitat tanaman lokal / asli dan atau tanaman budidaya,
i. Jarak tananlan relatig, persentase hijau disesuaikan dengan intensitas kepadatan

nenduduk.

BAB V
PITNGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal i I

(1) Pengelolaan Ruatrg 'l'erbuka Hiiau dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan
konsisten melalui kebifakan :
a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan

penyelenggaraan ruang terbuka hiiau dengan pembibitan vegetasi yang dilaksankan
oleh Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu
Lintas Angkutan Jalan serta oleh Sub Dinas Perhutanan Dinas Pertanian;

b. Pcrlindungan ruang terbuka hiiau kota;
c. Pengelolaan i pemeliharaan penghijauan yang dikuasai oleh Daerah Kabupaten

Karanganyar dilaksanakan secara koordinatif oleh Subdin Kebersihan dan
l)ertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan;

d. Pengelolaan / pemeliharaan penghijauan pada lahan yang dikuasai swasta /
masyarakat menjadi tanggung jawab swasta dan masyarakat.

(2) Pelaksanaan Ruang l'erbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
di lakLrkan melalui  :
a. Penetapan alokasi dana yang memadai;
b. Melakukan kerjasama dan keinitraan dengan berbagai pihak secara seklektif dan

efisien;
c. Mengupayakan dan mer,rrperkuat,peran serta swasta dan masyarakat;
d. Pembangunan Ruang Terbuka Flijau Kota dilaksanakan. oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Lalu Lintas Anskuta Jalan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

(l ) Setiap orang mempunai hak atas lingkungan yang hijau, bersih dan sehat;
(2) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan ruang

terbuka hijau.
Pasal 13

Setiap orang wajib berperan serta memelihara, melindungi dan melestarikan penghijauan.
BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 14

(l)Setiap orang dilarang nrerusak dan/atau mencabuti tanantan dalam wilayah / kawasan
nrang terbuka hijau;
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Agur setiap orang mengetahuinya nremerintahkan pengundangan |teraturan Bupati ini
dcngan pencmpatannya clalgrqr Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.
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