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Kata Pengantar

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, segala puja dan puji hanya untuk Allah Tuhan Seru 
Sekalian Alam, yang telah melimpahkan rahmatNya dalam berbagai bentuk sehingga kami 
berhasil menyelesaikan tugas menyusun Sintesis Penelitian Integratif tahun 2010 – 2014. 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan bertanggung 
jawab atas pelaksanaan 7 (tujuh) RPI yaitu: 1) Manajemen Lanskap Hutan Berbasis DAS, 
2) Pengembangan Hutan Kota pada Lanskap Perkotaan, 3) Ekonomi dan Kebijakan 
Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi, 4) Pengembangan Perhitungan Emisi 
Gas Rumah Kaca Kehutanan (Inventory), 5) Adaptasi Bioekologi dan Sosial Ekonomi 
Budaya terhadap Perubahan Iklim, 6) Penguatan Tata Kelola Kehutanan, 7) Penguatan 
Tata Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan.  Ketujuh RPI tersebut merupakan 
penjabaran lebih lanjut dari 3 (tiga) tema penelitian (Lanskap, Perubahan Iklim, dan 
Kebijakan) dari Roadmap Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 2010-2025.

Sintesis Penelitian Integratif Pengembangan Hutan Kota/Lanskap Perkotaan telah 
menghasilkan beberapa output dan outcome berupa Poster, Prosiding, Jurnal, Database 
Jenis, Pohon Hutan Kota, Policy Brief, dan Buku.

Dengan telah tersusunnya Sintesis ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima 
kasih kepada Koordinator RPI Ir Subarudi MWoodSc dan Tim Penyusun, Pencermat 
Prof. Dr Hadi S Arifi n, dan Kepala Bidang Program dan Evaluasi Penelitian beserta staf 
yang telah memfasilitasi penyusunan Sintesis ini.

Semoga Sintesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bogor,  Desember 2014

Dr. Ir. Kirsfi anti L. Ginoga, M.Sc.
NIP. 19640118 199003 2 001

Sintesis Penelitian Integratif Pengembangan Hutan Kota pada Lanskap Perkotaan    •  iii





Sambutan  
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Pertama-tama sebagai Kepala Badan Litbang Kehutanan, terlebih dahulu saya ingin 
mengajak semua unsur Badan Litbang Kehutanan   untuk senantiasa memanjatkan puji 
dan syukur kepada Allah  SWT, atas limpahan rahmatNya sehingga Sintesis Penelitian 
Integratif  ini akhirnya selesai setelah perjalanan panjang pelaksanaan penelitian dari 
tahun 2010 hingga 2014.  

Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan telah mengambil langkah strategis 
dengan menetapkan Rencana Penelitian Integratif (RPI) 2010-2014, sesuai dengan prioritas 
kebijakan kementerian  dan Roadmap Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 2010-2025.

Program penelitian yang menjadi tanggung jawab Pusat Penelitian Perubahan Iklim dan 
Kebijakan Kehutanan (Puspijak) meliputi Program Lanskap, Program Perubahan Iklim, dan 
Program Kebijakan.  Sintesis Penelitian Integratif  ini   menjadi bagian dari program-program 
tersebut, dan meliputi: 1) Manajemen Lanskap Hutan berbasis DAS, 2) Pengembangan 
Hutan Kota pada Lanskap Perkotaan, 3) Ekonomi dan Kebijakan Pengurangan Emisi 
dari Deforestasi dan Degradasi, 4) Pengembangan Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca 
Kehutanan (Inventory), 5) Adaptasi Bioekologi dan Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat 
terhadap Perubahan Iklim, 6) Penguatan Tata Kelola Kehutanan, dan 7) Penguatan Tata 
Kelola Industri dan Perdagangan Hasil Hutan. 

Penyusunan Sintesis Penelitian Integratif lingkup Puspijak merupakan bentuk 
pertanggungjawaban Koordinator dan tim peneliti yang terlibat dalam kegiatan RPI 
yang telah dilaksanakan dengan melibatkan  Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang seluruh 
Indonesia. Sintesis ini menyajikan  ringkasan output dan outcome yang telah dihasilkan 
dalam bentuk IPTEK dan inovasi serta rekomendasi kebijakan untuk pengambil keputusan 
dan praktisi di lapangan, termasuk para pihak yang berkepentingan dengan pembangunan 
lanskap yang berkelanjutan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak 
atas kerja sama dan dedikasinya untuk penyelesaian penyusunan sintesis penelitian ini. 
Semoga sintesis  ini  memberikan manfaat yang optimal dan menjadi acuan atau  referensi 
dalam pembangunan lanskap di Indonesia.                                   

Jakarta,     Desember 2014
Kepala Badan,

Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc.
NIP. 19570410 198903 1 002
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Ringkasan Eksekutif

Pembangunan fisik di perkotaan, yang diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan 
manusia, dalam perkembangannya telah menimbulkan permasalahan tersendiri akibat 
perencanaan yang kurang memadai. Pertumbuhan penduduk serta pembangunan 
infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi di perkotaan menyebabkan terjadinya 
kerusakan lingkungan seperti hilangnya ruang terbuka hijau, rusaknya fungsi resapan air, 
polusi air dan udara. Dalam pembentukan ekosistem perkotaan, interaksi yang diharapkan 
tidak terjadi adalah adanya kerusakan beberapa komponen ekosistem. Sebagai contoh, 
dari 226 danau/situ penampung air hujan di Jabodetabek, hanya 33 situ yang berfungsi 
baik dan sisanya rusak atau bahkan hilang berubah fungsi/direklamasi. Ekosistem 
danau/situ perlu menjadi prioritas dalam pengelolaannya karena merupakan bagian 
dari lingkungan perkotaan yang berfungsi sebagai pengatur iklim dan banjir maupun 
sebagai tempat resapan air. Permasalahan ekosistem perkotaan yang demikian kompleks 
telah mendorong Badan Litbang Kehutanan untuk secara konsisten mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memperbaiki kerusakan ekosistem di 
perkotaan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) Hutan Kota pada 
Lanskap Perkotaan. Kegiatan litbang hutan kota terpadu melalui Program RPI 2: Hutan 
Kota pada Lanskap Perkotaan sudah dilaksanakan mulai tahun 2010 hingga 2013 dan 
diakhiri dengan pembuatan sintesisnya. Tujuan pembuatan sintesis ini adalah menyediakan 
data dan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menyediakan 
strategi kebijakan (Decision Support System) pengembangan hutan kota pada lanskap 
perkotaan dalam proses pengambilan keputusan. Sasaran yang akan dicapai meliputi: 
(1) Tersedianya rekomendasi terkait kebijakan pengembangan dan pengelolaan hutan 
kota; (2) Tersedianya rekomendasi terkait kelembagaan pengelolaan hutan kota; (3) 
Tersedianya rekomendasi kebijakan pengembangan hutan kota berbasis demografi; (4) 
Tersedianya rekomendasi tentang jenis-jenis pohon potensial untuk pengembangan hutan 
kota; (5) Tersedianya rekomendasi bentuk ideal pengembangan zonasi fungsi hutan 
kota di daerah pantai dan daratan tertutup; dan (6) Tersedianya rekomendasi terkait 
strategi pengembangan dan pengelolaan hutan kota. Sintesis hasil penelitian hutan kota 
ini menggunakan metode sintesis terfokus (a focused synthesis method). Burton (1979) 
dalam Danim (2000) menyatakan bahwa metode sintesis terfokus dapat dilakukan sebagai 
berikut: (i) membahas literatur terbaru yang tersedia dan dikaitkan dengan masalah-masalah 
utama atau fokus penelitian; (ii) tukar menukar pengalaman penelitian di lapangan; dan 
(iii) mendiskusikan dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Hasil sintesis 
menegaskan bahwa kebijakan pengembangan dan pengelolaan hutan kota dapat lebih 
dipercepat dengan melakukan revisi terhadap PP No. 63/2002 tentang Hutan Kota karena 
6 (enam) jenis peraturan perundangan yang menjadi dasar keluarnya PP tersebut telah 
berubah dan diganti dengan yang baru berikut dengan perihal dan isinya. Revisi PP No. 
63/2002 perlu diikuti dengan revisi peraturan turunannya, yaitu Permenhut No. P.71 
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota karena isinya hampir sama dengan 
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isi dan substansi PP No. 63 Tahun 2002 agar bisa lebih operasional dalam pelaksanaan 
pembangunan dan pengembangan hutan kota di lapangan. Permasalahan utama dalam 
pengembangan hutan kota tidak saja meliputi aspek teknis (pemilihan jenis yang sesuai 
tujuan dan fungsi hutan kota, perolehan bibit secara mudah dan cepat), tetapi juga aspek 
kelembagaan (aturan main, sumber daya manusia, struktur unit pengelola, dan sumber-
sumber pembiayaan). Upaya perluasan hutan kota dan pemeliharaannya ke depan harus 
menjadi fokus pengelola hutan kota dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di 
wilayah perkotaan. Sintesis juga menunjukkan bahwa ada korelasi positip antara demografi 
dengan pembangunan dan pengembangan Hutan Kota. Jumlah penduduk sebagai faktor 
demografi dapat berperan sebagai indikator dinamik ambang batas ketersediaan hutan kota 
bagi kota-kota yang sedang berkembang. Penghitungan kebutuhan luas minimal hutan kota 
berdasarkan jumlah penduduk memiliki dasar lebih rasional, karena kebutuhan hutan bagi 
kota adalah untuk memberikan kenyamanan bagi warganya. Bagi kota yang berdemografi 
kecil hingga sedang, kepadatan penduduk mengurangi peluang partisipasi masyarakat 
dalam penanaman pohon, sedangkan bagi kota besar, partisipasi aktif masyarakat dalam 
penanaman pohon justru meningkat di pusat-pusat permukiman yang padat. Pertumbuhan 
yang pesat di kota-kota besar membawa dampak terhadap keseimbangan lingkungan, antara 
lain terjadinya polusi yang tinggi sehingga diperlukan penanaman jenis-jenis pohon yang 
dapat menyerap polusi dalam rangka menghijaukan kawasan perkotaan belum sepenuhnya 
mengikuti tata cara menanam dan memelihara sebagaimana syarat yang telah ditentukan. 
Pembentukan Daerah Tujuan Tumbuh (DTT) pada daerah pantai memiliki fungsi utama 
yaitu pelestarian plasma nutfah flora dan fauna, sistem hidoorologis, iklim mikro serta 
mendukung fungsi sosial budaya sebagai lokasi dengan situs-situs budaya sudah sesuai 
dengan kriteria hutan kota pada umumnya. Hutan kota pada wilayah pantai terdapat tiga 
famili yang jenis-jenisnya tergolong dominan yaitu famili Sapindaceae, Sterculiaceae dan 
Moraceae.  Pembentukan DTT pada daratan tertutup sudah sesuai dengan kriteria hutan 
kota untuk fungsi pelestarian lingkungan/hidroorologis, iklim mikro, dan fungsi estetika.  
Hutan kota pada hutan daratan tertutup  memiliki 16 spesies vegetasi yang berasal dari 9 
famili dengan dua famili yang jenisnya dominan yaitu famili Verbenaceae dan Moraceae. 
Strategi pemecahan masalah dan perluasan RTH serta pengembangan dan pengelolaan  
hutan kota dapat dilakukan dengan (i) pengembangan jalur hijau sepanjang jalan raya/jalan 
bebas hambatan, jalur kereta api, sepadan sungai, situ, waduk dan danau; (ii) penanaman 
pohon-pohon di areal pemakaman, lapangan-lapangan olah raga, lahan-lahan kosong dan 
terlantar; (iii) penerapan sistem insentif bagi masyarakat yang memelihara pohon di lahan 
milik pribadinya. Agar pelaksanaan pengembangan dan perluasan hutan kota dapat berjalan 
sesuai rencana, maka  Permenhut No P.71 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Hutan 
Kota perlu disempurnakan terutama klausu Pasal 2, 3 dan 4 lebih dipertegas dan diperjelas 
sehingga lebih operasional. Pemda-pemda Kabupaten/Kota dapat meniru langkah-langkah 
nyata yang telah diambil oleh Pemda DKI Jakarta dalam memperluas kawasan RTH dan 
hutan kota melalui penutupan usaha-usaha yang berlokasi di kawasan hijau dan penertiban 
bangunan-bangunan liar di sempadan sungai serta membangun hutan-hutan kota skala 
kecil di berbagai wilayah strategis dengan membeli lahan dengan dana APBD.
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Executive Summary 

Physical development in City area, expected to prosper the human life, in its 
implementation has created its own problems due to unrealiable planning. Population 
growth and infrastructure development for supporting economy activities in the city 
caused environmental destruction such as loss of green open space, broken water catchment 
function, air and water polutions. In the formation of city ecosystem, unexpected interaction 
is the destruction of several ecosystem components.For example, from 226 lakes/rainy 
water ponds at Jabodetabek, only 33 water ponds that have good funcion and the rest is 
broken and dissapeared due to function changed or reclamated. Ecosysten of water ponds 
have to be priority in their management because they are part of city enviroment with their 
function either as climate and flood control or water catchment area. Complexity of city 
ecosystem problems has pushed Forest Research and Development Agency (FORDA) to 
develop knowledges and technologies consistenly on the improvement of city destructed 
ecosystem through research and development of urban forest/city landscape. An integrated 
research and development (Rencana Penelitian Integratif-RPI) program 2: Urban Forest/
City Landscape. This RPI 2 has been implemented from 2010 to 2013 and finally end with 
its synthesis making. Objective of synthesis making is to provide data and information, 
knowledge and technology for policy strategy of urban forest development at city landscap 
in decision support system (DSS). Targets achieved includes: (1) available recommendation 
of policy on urban forest development and management; (2) available recommendation of 
institutional system on urban forest management; (3) available recommendation of policy 
on urban forest development on the basis of demography; (4) available recommendation 
of potential tree species for urban forest development; (5) available recommendation of 
ideal zoning function development of urban forest at coastal and land locked areas; and 
(6) available recommendation of strategies on urban forest development and management. 
This synthesis of urban forest used a focused synthesis method. Burton (1979) in Danim 
(2000) stated that the focused synthesis method was carried out as follows: (i) discussion of 
updated available literatures and related to main problems or research focus; (ii) exchange 
of research experiences at field; and (iii) discussion of experts in the relevant fields. Results 
of systhesis underlined that  policy on urban forest development and management would 
be speeded up  through revision of Government Regulation (PP) No. 63/2002 regarding 
Urban Forest because six regulations as basis of PP No. 63/2002 have been changed and 
replaced with the new ones. Revision of PP No. 63/2002 should be followed by its under 
regulation, namely Forest Minister Decree (Permenhut) No. P.71 Year 2009 regarding 
Urban Forest Implementation due to its similar content and substance with the content of 
PP No. 63/2002. This revision is for more operational in implementation of urban forest 
development and management in the field. Main problems in urban forest development is 
not only technical aspect (species selection that is suitable objective and function of urban 
forest, easy and quick obtained of seedlings), but also institutional aspect (regulation, 
human resource, management structure unit, and financiaal sources). Efforts to extent 
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urban forest and its manitance in the future has to be a focus of urban forest management 
with the increasing of population number in the city areas. Synthesis also indicated that 
there is a postive correlation between demography and urban forest development and 
establishment. Population number a demography factor can operate as dynamic indicator 
of standard level of urban forest availability for growing cyties. Estimation of minimum 
requirement of urban forest based on popuation number has a rational basically, because 
urban forest in the city would give convinience for its community. For city with small and 
medium scale of demography, population density has decreased the chance of community 
participation in tree planting, whereas for big city, community active participation in tree 
planting increased significan,y at dense housing centers. Rapid growth of big cities have 
impacts on the environmental equilibrium such as high polution level so that planting 
of tree species could absorb polutions  when its planting procedure conducted properly. 
Formation of growing target area (daerah tujuan tumbuh-DTT) at the coastal area  has 
main functions, namely: conservation on plasma nutfah of flora and fauna, hidoorology 
system, micro climate and supporting of social cultural function as sites of cultural 
heritages area which are relevant to general urban forest criteria. Urban forest at coastal 
area has three families with dominant tree species, namely: Sapindaceae, Sterculiaceae 
and Moraceae families.  Formation of DTT at land locked area  has already in line with 
urban forest criteria for sustainable environment/hidroorology, micro climate and esthetic 
function.  Urban forest at land locked area has 16 (sixteen) vegetation species coming 
from 9 (nine) families and its two families with dominant species, i.e. Verbenaceae and 
Moraceae families. Strategies to solve problems and to extent green open space and urban 
forest development and management can be done through: (i) green belt development 
as long main roads/highways, rail way, river banks, waterponds, dams and lakes; (ii) tree 
palanting in cemetry area, sport stadium, bare and unproductive lands; (iii) incentive 
system application for communities who are maintainening trees in their own lands. In 
order to run the urban forest development and management smoothly, the Permenhut 
No P.71/2009 regarding Urban Forest Implementation has to be revised especially for 
article 2, 3 and 4 for more consistent and clearer and operational. Local governments of 
district/city have to copies concreate steps that taken by the government of DKI Jakarta 
in the extension of gree open space and urban forest through closing of buisines units 
located at the green belt area and clearing of illegal buildings and housings in the span of 
river banks and building of small scale of urban forests at several strategic areas through 
buying the private lands with local revenue and spending budget (APBD).
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1.1 Latar Belakang

Pembangunan fisik di perkotaan yang diharapkan dapat mensejahterakan kehidupan 
manusia, dalam perkembangannya telah menimbulkan permasalahan tersendiri akibat 
perencanaan yang kurang memadai. Pertumbuhan penduduk serta pembangunan 
infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi di perkotaan menyebabkan terjadinya 
kerusakan lingkungan seperti hilangnya ruang terbuka hijau, rusaknya fungsi resapan air, 
polusi air dan udara.

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Namun fakta yang ada sekarang ini memperlihatkan kondisi lingkungan 
yang buruk berupa kerusakan hutan alam maupun hutan tanaman termasuk rusaknya 
ekosistem di perkotaan. Cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai apabila 
didukung oleh kebijakan yang mumpuni yang juga memperhitungkan manfaat keberadaan 
sumberdaya alam termasuk plasma nutfah pepohonan dan jasa lingkungan khususnya 
ekosistem di perkotaan sebagai sumber ekonomi tidak langsung. Upaya merevitalisasi 
ekosistem di perkotaan dapat dilakukan, antara lain, melalui pengembangan Hutan 
Kota/lanskap perkotaan. 

Ekosistem perkotaan termasuk dalam kategori buatan. Contoh ekosistem yang selalu 
berinteraksi dengan ekosistem di perkotaan, antara lain, bendungan yang serupa dengan 
ekosistem danau/situ, sempadan sungai, ruang terbuka hijau, ekosistem pekarangan, 
kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, kawasan  industri dan jalan raya termasuk 
jalan tol. Ekosistem perkotaan seperti ini akan mempengaruhi pembentukan lanskap 
perkotaan yang merupakan salah satu pokok bahasan dalam sintesis hasil penelitian hutan 
kota atau lanskap perkotaan.  

Dalam pembentukan ekosistem perkotaan, interaksi yang diharapkan tidak terjadi 
adalah  adanya kerusakan beberapa komponen ekosistem. Sebagai contoh, dari 226 
danau/situ penampung air hujan di Jabodetabek, hanya 33 situ yang berfungsi baik dan 
sisanya rusak atau bahkan hilang berubah fungsi/direklamasi. Oleh karena itu, ekosistem 
danau/situ perlu menjadi prioritas dalam pengelolaannya karena merupakan bagian dari 
lingkungan perkotaan yang berfungsi sebagai pengatur iklim dan banjir maupun sebagai 
tempat resapan air. 
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Kiprah dan partisipasi Badan Litbang Kehutanan dalam kegiatan pembangunan dan 
pengembangan Hutan Kota di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1989, melalui penelitian, 
seminar di dalam dan luar negeri serta kerjasama dengan instansi terkait (Samsoedin 
et. al., 1989a, 1989b, Samsoedin dan Sutisna, 1990, Samsoedin, 1991; Samsoedin, 
1992; Samsoedin dan Setyawati, 1993; Samsoedin dan Mogea, 1993; Samsoedin, 1994; 
Samsoedin, 1997a, Samsoedin, 1997b; Samsoedin et. al., 2006; Samsoedin, 2007a; 2007b; 
2007c ).  Namun secara aktif kegiatan ini dimulai lagi pada tahun 2006, antara lain, 
melalui dijalinnya kerjasama dengan Pemerintah Kota Padang dalam pembuatan Design 
Engineering Pembangunan Hutan Kota Malvinas seluas 20 hektar serta kerjasama dengan 
Pemerintah Kota Bogor dalam evaluasi keberadaan pepohonan di kawasan hijau. Kerjasama 
antara Departemen Kehutanan dan PU yang ditandatangani oleh kedua Menteri terkait 
pada tahun 2006 tentang Penghijauan di kawasan jalan tol juga merupakan langkah nyata 
dalam membangun RTH di sekitar perkotaan.

Permasalahan ekosistem perkotaan yang demikian kompleks telah mendorong 
Badan Litbang Kehutanan untuk secara konsisten mengembangkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi dalam rangka memperbaiki kerusakan ekosistem di perkotaan melalui 
kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) hutan kota/lanskap perkotaan. Kegiatan 
litbang hutan kota terpadu melalui Program RPI 2: Hutan Kota pada Lanskap Perkotaan 
sudah dilaksanakan mulai tahun 2010 hingga 2013 oleh Puslitbang Perubahan Iklim dan 
Kebijakan dan Balai-Balai Penelitian Kehutanan (BPK) yang berada di Jawa Barat (BPTA 
Ciamis), Sumatera Utara (BPK Aek Nauli), Sumatera Selatan (BPK Palembang), Sulawesi 
Selatan (BPK Makassar), dan Kalimantan Timur (Balai Besar Penelitian Dipterokarpa). 
Rencananya Program RPI 2 ini akan ditutup tahun 2014 dan setiap koordinator RPI 
diwajibkan membuat sintesis dari hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang telah 
dilaksanakannya dalam konteks program RPI masing-masing. 

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembuatan sintesis ini adalah menyediakan data dan informasi serta ilmu 
pengetahuan dan teknologi dalam rangka menyediakan strategi kebijakan (Decision Support 
System) pengembangan hutan kota pada lanskap perkotaan dalam proses pengambilan 
keputusan. 

Sasaran yang akan dicapai adalah:
1. Tersedianya rekomendasi terkait kebijakan pengembangan dan pengelolaan hutan kota
2. Tersedianya rekomendasi terkait kelembagaan pengelolaan hutan kota
3. Tersedianya rekomendasi kebijakan pengembangan hutan kota berbasis demografi
4. Tersedianya rekomendasi tentang jenis-jenis pohon potensial untuk pengembangan 

hutan kota
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5. Tersedianya rekomendasi bentuk ideal pengembangan zonasi (Daerah Tumbuh 
Khusus) fungsi hutan kota di daerah pantai (low laying coastal cities) dan daratan 
tertutup (Land lock)

6. Tersedianya rekomendasi terkait strategi pengembangan dan pengelolaan hutan kota

1.3 Luaran

Roadmap Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 2010-2025 secara jelas memberi 
arahan bahwa hutan telah ditetapkan sebagai azas dari lanskap dan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (RTRWN) dan digunakan sebagai basis dalam arahan lanskap. 
Disamping itu, target per periode (phase) didasarkan pada urutan prioritas penanganan 
obyek, yaitu untuk pengembangan hutan kota/lanskap perkotaan diarahkan pada daerah 
perkotaan berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dibagi ke dalam dua zona, yaitu 
daratan tertutup yang tidak mempunyai akses langsung ke laut (land locked cities) yang 
rentan terhadap perubahan iklim karena terkendala batas administratif pemerintahan 
wilayah di sekitarnya dan daerah perkotaan yang rentan terhadap perubahan iklim terutama 
dengan naiknya permukaan air laut, yaitu perkotaan dengan elevasi rendah yang berada 
di sepanjang pantai (low-laying coastal cities).

Sebagaimana luaran RPI Pengembangan Hutan Kota/Lanskap Perkotaan yang 
hendak dicapai dalam waktu lima tahun (2010-2014), luaran sintesis juga sama dengan 
luaran RPI, yaitu berupa: (1) Hasil kajian dan rekomendasi tentang aspek kebijakan hutan 
kota/lanskap perkotaan, dan (2) Hasil kajian dan rekomendasi tentang aspek biofisik 
hutan kota/lanskap perkotaan. Melalui dua luaran di atas diharapkan terwujudnya strategi 
pengembangan hutan kota/lanskap perkotaan yang diadopsi oleh pengguna.
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2.1 Fokus, Lokasi dan Waktu Penelitian

Sintesis hasil penelitian tentang pembangunan dan pengembangan hutan kota 
difokuskan di wilayah lokasi penelitian hutan kota di Jabotabek, Sumatera Utara, 
Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Banten. Konsep 
pembangunan dan pengembangan hutan kota yang berkelanjutan dengan penekanan 
pada kebijakan dan peraturan perundangan, kelembagaan, pemilihan jenis pohon yang 
tepat dan penerapan teknologi pengelolaan hutan kota.

Waktu kegiatan penelitian hutan kota telah dimulai sejak tahun 2010 dengan 
melibatkan 4 (empat) Balai Penelitian Kehutanan, 1 (satu) Puslitbang dan 1 (satu) Balai 
Besar di wilayah Indonesia dan akan berakhir pada tahun 2014 dengan menghasilkan 
sebuah sintesis.

2.2 Kerangka Analisis Sintesis

Sintesis hasil penelitian hutan kota ini menggunakan metode sintesis terfokus  
(a focused synthesis method). Burton (1979) dalam Danim (2000) menyatakan bahwa 
metode sintesis terfokus dapat dilakukan sebagai berikut: (i) membahas literatur terbaru 
yang tersedia dan dikaitkan dengan masalah-masalah utama atau fokus penelitian; (ii) 
tukar menukar pengalaman penelitian di lapangan; dan (iii) mendiskusikan dengan 
orang-orang yang berkompeten di bidangnya sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. 

Literatur/ 
Publikasi 
Review 

Pengalaman 
peneliti 

Diskusi dengan experts 
terkait dengan hasil 

penelitian hutan kota 
Rekomendasi untuk 

memecahkan 
masalah hutan kota 

Peneliti 
Gambar 1. Mekanisme kerja dalam metoda sintesis terfokus (Modifikasi dari Burton, 1979)
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2.3 Pengumpulan dan Analisis Data

Sebagian besar data dan informasi yang dikumpulkan adalah hasil penelitian hutan 
kota yang bersumber dari Rencana Penelitian Integratif (RPI) “Pengembangan Hutan 
Kota pada Lanskap Perkotaan”.  Data terkait kebijakan dan kelembagaan hutan kota 
antara lain: (i) daftar peraturan perundangan, peraturan daerah dan kebijakan hutan 
kota, (ii) target dan realisasi pencapaian pembangunan hutan kota, (iii) kelembagaan 
pengelola hutan kota di tingkat provinsi dan kabupaten. Data yang dibutuhkan untuk 
jenis potensial dan pengembangan zonasi hutan kota adalah inventarisasi dan pengukuran 
dimensi jenis pohon yang ada pada hutan kota berdasarkan ekologi mulai wilayah hulu 
hingga ke hilir dan pemetaan berdasarkan zonasi ekologi. Data yang dikumpulkan untuk 
mencapai tujuan kebijakan berdasarkan demografi adalah data kependudukan hingga 
tingkat kelurahan berdasarkan kepadatan jumlah penduduk. Strategi pengembangan 
hutan kota ke depan diperoleh melalui wawancara dengan para pejabat di provinsi dan 
kabupaten/kota di lokasi penelitian dan para ahli di bidang hutan kota. 

Data yang telah terkumpul ditabulasikan dan dianalisis sesuai dengan keperluannya. 
Kemudian dilakukan analisis deskriptif terhadap data dan informasi yang sudah diolah 
sesuai dengan topik penelitian seperti metode penelitian kebijakan hutan kota, metode 
kajian jenis potensial untuk hutan kota, metode penelitian pembuatan zonasi hutan kota, 
metode kebijakan pembangunan hutan kota berbasis demografi, dan metode analisis 
penentuan timbal pada jenis pohon.

2.4 Metode Penelitian Kebijakan Hutan Kota

Untuk mengkaji peraturan perundangan yang terkait pengelolaan hutan kota 
di daerah dengan analisis dokumen atau desk study untuk meninjau atau mensintesis 
kebijakan pendukung yang terkait dengan hutan kota dan Ruang Terbuka Hijau, serta 
melihat keterkaitan dan kesenjangan antar peraturan. Telaahan difokuskan pada peraturan 
perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah pusat dan Peraturan yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Kebijakan Pembangunan (development policy) 
berkaitan erat dengan fungsi pemerintahan di suatu negara atau daerah dan berbagai 
kepentingan masyarakat yang berada di dalam negara atau daerah tersebut. Kebijakan 
pembangunan itu sendiri merupakan kebijakan publik yang mewadahi segala kepentingan 
dan permasalahan dari masyarakat (Turner dan Hulme dalam Nugroho, 2009), sehingga 
penting untuk melihat bagaimana manfaat suatu kebijakan dapat diterima oleh masyarakat. 

Untuk mengkaji PP No. 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota dan impelementasinya di 
daerah digunakan analisis isi, dengan pendekatan Grindle (1980), Siedman (2001) dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
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Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan Grindle (1980:7) dalam 
Wahab (1997) menuturkan bahwa Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai 
kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan 
pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh Content of Policy (isi kebijakan) dan Contex 
of Implementation (konteks implementasinya). 

Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:
1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (interest affected). 
2. Jenis manfaat yang dihasilkan (tipe of benefit). 
3. Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned). 
4. Kedudukan pembuat kebijakan (site of decision making). 
5. Para pelaksana program (program implementators). 
6. Sumber daya yang dikerahkan (Resources commited).
Analisis isi kebijakan menurut Siedman et al, (2001) menggunakan pendekatan terhadap 
rule, opportunity,capacity, communication, interest, process, ideology yang membangun dalam 
isi kebijakan.  Hal ini terkait erat dengan syarat-syarat perudangan yang baik pada Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada 
asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan 
tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, 
hierarki, dan materi muatan;d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;f. 
kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.

2.4.1 Metode Kajian Jenis Potensial Untuk Pengembangan Hutan kota

Analisis kualitatif digunakan terhadap karakteristik dari sesuatu jenis pohon. 
Sedangkan analisis kuantitatif digunakan untuk mengolah data hasil pengukuran 
langsung di lapangan yang meliputi struktur vegetasi dari tipe hutan kota. Struktur 
vegetasi digunakan tiga ragam parameter yaitu : kerapatan relatif (Kr), frekuensi relatif 
(Fr), dominasi relatif (Dr) dan Indek Nilai Penting (INP),menurut Barbour et al (1987) 
yang dikutip dari Marinda (2009), sedangkan keanekaragaman jenis (H’).  Sedangkan 
untuk menentukan struktur vegetasi dilakukan penilaian dengan:

  
      Dimana

Dimana
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Dimana

Indeks nilai penting dari setiap jenis pohon dapat diketahui dengan menggunakanan 
rumus: 

Sedangkan untuk keanekaragaman jenis menggunakan rumus Shannon Weinner:  

Dimana
H’ = Indeks keanekaragaman Shannon Weiner
Ni = Jumlah populasi suatu jenis i
N = Jumlah populasi seluruh jenis

Kesesuai jenis menggunakan Parameter yang disusun berdasarkan deskripsi, 
karakteristik dan fungsi dari suatu jenis pohon, jumlah skor nilai  yang dicapai oleh 
suatu jenis pohon akan menunjukan kesesuaian jenis pohon sebagai vegetasi pada setiap 
tipe kawasan hutan kota dimana:
1. Jenis pohon dinilai sangat sesuai  jika jumlah skor nilai x ≥ 8 
2. Jenis pohon dinilai sesuai  jika jumlah skor nilai   5 ≥  x  ≤  7
3. Jenis pohon dinilai kurang sesuai  jika jumlah skor nilai  x ≤  4

2.4.2 Metode Pembuatan Zonasi Hutan Kota

Metode analisis yang digunakan dalam pembuatan zonasi hutan kota adalah analisis 
peta dengan bantuan data spasial terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH), diantaranya 
adalah: posisi koordinat lokasi, tipe RTH, jenis tanaman, kondisi lingkungan sosial 
budaya dan ekonomi, termasuk:
1. Analisis jenis-jenis pohon: mengindentifikasi jenis-jenis pohon yang berada dalam 

kawasan RTH. 
2. Analisis faktor edafis (tanah) dan faktor klimatis (iklim) dilakukan dengan menganalisis 

melalui metode GIS berdasarkan data Citra Landsat Provinsi Banten. 
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3. Analisis faktor internal dan faktor eksternal dilakukan secara deskriptif terhadap 
kebijakan yang telah diterbitkan terkait pembangunan hutan kota. 

4. Untuk mengetahui  sejauh mana pemanfaatan lahan dengan menggunakan system 
agro ekologi, dimana produksi dan pilihan-pilihan  tanaman yang tepat dapat 
ditentukan. Komponen utama agro ekologi adalah iklim, fisiografi atau bentuk wilayah 
dan tanah. Penyusunan zona agro ekologi mengacu pada konsep Sistem Pakar (Expert 
System), pada dasarnya prinsip metode tersebut didasarkan pada pencocokan antara 
karakteristik iklim dan sumberdaya lahan dengan persyaratan tumbuh tanaman atau 
kelompok tanaman (Amin L.I ,1997). Pada tahap ini adalah mengintepretasi data 
iklim dan sumberdaya lahan ke dalam sistem pakar landuse untuk mendapatkan zonasi 
agro ekologi dan alternatif kelompok komoditas (group of crops) dan jenis komoditasnya. 
Menurut sistem pakar pembagian zonasi agro ekologi dibedakan berdasarkan 
perbedaan rejim iklim dan relief (kisaran lereng). Relief yang tercermin di dalam 
kisaran lerengnya merupakan pembeda zonasi utama, berdasarkan pembeda zonasi 
utama tersebut suatu wilayah dapat dikelompokan menjadi 4 zona (Tabel 1)

Berdasarkan kriteria zona utama tersebut suatu 
wilayah dapat dibagi menjadi 7 zona agro 
ekologi dengan spesifikasi sistem pertanian atau 
kehutanan (agriculture type) sebagai berikut:
1. Zona I, adalah suatu wilayah dengan lereng 

> 40 % dengan tipe pemanfaatan adalah 
kehutanan;

2. Zona II, adalah suatu wilayah dengan lereng 
16 – 40 % dengan tipe pemanfaatan lahan 
adalah perkebunan (budidaya tanaman tahunan);

3. Zona III, adalah suatu wilayah dengan lereng 8 - < 16 % dengan tipe pemanfaatan 
lahan wana tani (agro forestry);

4. Zona IV, adalah suatu wilayah dengan lereng 0 - < 8 % dengan tipe pemanfaatan 
lahan tanaman pangan;

5. Zona V, adalah suatu wilayah dengan lereng < 8 % dengan jenis tanah gambut dengan 
tipe pemanfaatan lahan tanaman holtikultura (gambut  dangkal dengan ketebalan< 
= 2 m) atau  kehutanan (gambut dengan ketebalan > 2 m); 

6. Zona VI, adalah suatu wilayah dengan lereng < 8 % dengan jenis tanah yang mempunyai 
kandungan sulfat yang sangat tinggi (sulfat masam) atau kandungan garam yang tinggi 
dengan tipe pemanfaatan lahan adalah kehutanan; dan

Tabel 1. Pembeda Zonasi Utama

         Zonasi
Tingkat Kemiringan 

\(%)

             I           >40

            II        16 – 40

           III         8 - <16

           IV            <8
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7. Zona VII, adalah suatu wilayah dengan lereng < 8 % dengan jenis tanah yang berkembang 
dari pasir kuarsa (spodosol atau quartzipsamments) dengan tipe pemanfaatan lahan 
kehutanan.

2.4.3 Metode Kebijakan Pengembangan Hutan Kota Berbasis Demografi

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data yang bersifat makro dan 
mikro. Data makro menyangkut kinerja hutan kota antarkota yang berbeda kepadatannya. 
Data mikro mengenai pola interaksi rumah tangga dengan hutan kota antarwilayah yang 
berbeda tingkat kepadatan penduduknya dalam satu kota.

Data mikro dikumpulkan melalui survei rumah tangga. Responden penelitian 
adalah rumah tangga yang tinggal di daerah terpadat, rata-rata, dan terjarang dalam 
kota terpilih. Lokasi penelitian ditentukan secara bertingkat (multi-stage sampling). Data 
kependudukan kota digunakan sebagai pemandu untuk memilih kecamatan sesuai kriteria 
tingkat kepadatan. Kelurahan terpilih ditetapkan berdasarkan data kependudukan tingkat 
kecamatan. Komunitas warga yang menjadi responden dipilih berdasaran hasil konsultasi 
dengan pihak kelurahan. Rumah tangga yang terpilih menjadi responden adalah mereka 
yang berada di rumah pada saat kedatangan tim peneliti dan bersedia menjadi responden. 
Wawancara dibantu oleh enumerator lokal. Jumlah responden setiap lokasi penelitian 
dibatasi minimal 30 rumah tangga. 

Data hasil penelitian yang bersifat makro-kuantitatif ditampilkan secara tabulatif 
sebagai cerminan kinerja hutan kota setiap kota. Data-data ini dihubungkan dengan keadaan 
demografi setiap kota, baik jumlah penduduk, tingkat kepadatan, dan laju pertumbuhan 
penduduk, guna menilai dan memproyeksikan keadaan hutan kota pada masa mendatang 
dengan mengacu kepada kebijakan hutan kota yang berlaku di Indonesia.  Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota, luas minimal hutan 
kota suatu kota adalah 10% dari total luas wilayah administrasinya, sementara berdasarkan 
peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, luas minimal hutan kota dapat 
ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, yakni 4 m2 per jiwa penduduk. 

Data hasil wawancara dengan parapihak digunakan untuk menganalisis dan membahas 
hasil analisis data kuantitatif. Data mikro hasil survei rumah tangga dianalisis secara 
deskriptif untuk melukiskan keadaan empirik hubungan tingkat kepadatan penduduk 
dengan potensi pengembangan hutan kota. 

2.4.4 Metode Analisis Penentuan Timbal pada jenis pohon

Penghitungan Nilai Timbal (Pb) pada Daun Contoh
Nilai kandungan timbal (Pb) pada daun contoh bisa diketahui dengan menggunakan 

rumus berikut:
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1. Kandungan Pb terjerap pada daun contoh
C. Pb air cucian (ug Pb/ml) X ml larutan
Ca = berat contoh (gr)

2. Kandungan Pb terserap pada daun contoh
C. Pb. daun (ug Pb/ml) X mllarutan
Cd = berat daun contoh (gr)

dimana:

Ca = kandungan Pb terjerap (adsorpsi) pada permukaan daun contoh dengan 
satuan ug Pb/g berat daun kering

 C = konsentrasi
 Cd = kandungan Pb terserap (absorpsi) di dalam jaringan daun dengan satuan ug 

Pb/ berat daun kering 
Larutan = faktor pengenceran
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3.1 Kegiatan Penelitian Hutan Kota

Kegiatan penelitian terkait dengan RPI Pengembangan Hutan Kota pada Lanskap 
Perkotaan melibatkan 6 (enam) institusi Badan Litbang Kehutanan dari Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan (Puspijak), Balai Penelitian Teknologi 
Agroforestri Kehutanan Ciamis, Balai Penelitian Kehutanan Palembang, Balai Penelitian 
Kehutanan Aek Nauli, Balai Penelitian Kehutanan Makassar, dan Balai Besar Penelitian 
Dipterokarpa sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Kegiatan penelitian dan tahun pelaksanaan yang mendukung luaran 1 dan 2

Luaran Kegiatan
Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

Hasil Kajian dan rekomendasi 
kebijakan Ruang

Kajian kebijakan pengembangan dan 
pengelolaan hutan kota

X X X X

Rekomendasi tentang aspek 
biofisik 

Kajian faktor demografi dalam 
hubungannnya dengan pengembangan 
hutan kota

X X X X X

Kajian jenis pohon potensial untuk 
pengembangan hutan kota

X X X X

Kajian pengembangan zonasi fungsi hutan 
kota daerah pantai dan daratan tertutup

X X X

Tabel 2 menunjukkan luaran, kegiatan dan tahun pelaksanaan kegiatan penelitian 
hutan kota di berbagai provinsi yang sudah disebutkan di Bab 2.1. (Fokus, Lokasi dan 
Waktu Penelitian) dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Publikasi dari hasil kegiatan 
penelitian hutan kota secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1. 

3.2 Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Kota 

Kebijakan pengembangan dan pengelolaan hutan kota yang akan dibahas terkait dengan 
(i) definisi dan manfaat hutan kota, (ii) peraturan perundangan di bidang hutan kota, (iii) 
keterkaitan antara RTH dan hutan kota; (iv) keterkaitan hutan kota dan kenyamanan 
lingkungan, (v) permasalahan dan solusi pembangunan dan pengembangan hutan kota.

Bab 3 
Hasil Sintesis  
Penelitian Hutan Kota
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3.2.1 Definisi dan Manfaat Hutan Kota

Miller (1996) mendefinisikan hutan kota sebagai sejumlah vegetasi berkayu dan 
asosiasinya yang berada di dalam dan sekitar pemukiman penduduk, berkisar dari 
komunitas kecil perdesaan hingga kawasan metropolitan. 

Definisi hutan kota sesuai dengan PP No 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota adalah 
“suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di 
dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan 
sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang”. Definisi ini hendaknya direvisi dengan 
menghilangkan kalimat yang terakhir “yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat 
yang berwenang” karena konsekuensinya tanpa penetapan dari pejabat yang berwenang, 
lahan-lahan berpepohonan belum dapat dikatagorikan sebagai hutan kota, walaupun 
secara fisik sudah memenuhi kriteria hutan kota.

Ada definisi hutan kota yang ditawarkan oleh Samsoedin dan Waryono (2010) perlu 
menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangungan hutan kota. Hutan kota 
didefinisikan sebagai hamparan kawasan hijau dengan luas minimal 0,25 ha yang berada 
di perkotaan dan jenis tumbuhan (pepohonan) beraneka ragam, bertajuk bebas, sistem 
perakarannya dalam dan jarak tanam rapat sehingga membentuk satuan ekologi terkecil 
terkait dengan terbentuknya dua hingga tiga tingkat pelapisan/strata tajuknya.

Jadi definisi hutan kota, yang singkat dan sederhana agar mudah difahami dan 
dimengerti oleh para pemangku kepentingannya, adalah hamparan lahan yang ditanami 
sekelompok dan atau campuran pepohonan hutan hingga membentuk 2-3 tingkat struktur 
lapisan tajuknya dengan tinggi di atas 3 meter.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap isi dan subtansi peraturan dan perundangan 
terkait dengan pengembangan RTH dan hutan kota, diperoleh pengertian-pengertian 
RTH dan hutan kota yang berbeda-beda dalam setiap peraturan dan perundangan yang 
ada sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3 menunjukkan bahwa antara UU No. 26 tahun 2007 dan PP No. 26 tahun 2008 
serta Permen PU No. 05/PRT/M/2008 terlihat konsistensi terkait dengan terminologi 
dan definisi dari RTH yang digunakan karena memang secara hirarki ketiga peraturan 
tersebut sangat berkaitan, dimana PP No. 26 tahun 2008 merupakan peraturan pelaksanaan 
(pedoman) dari UU No. 26 tahun 2007 dan Permen PU No. 05/PRT/M/2008 merupakan 
petunjuk pelaksanaan ( Juklak) dari pelaksanaan PP No. 26 tahun 2008. 
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Tabel 3.  Pengertian RTH dan hutan kota menurut Peraturan dan Perundangan yang berlaku di tingkat 
nasional dan daerah

No. Jenis Peraturan dan 
Perundangan Definisi RTH Definisi Hutan kota

1. UU No 26 tahun 2007 
tentang Penataan Ruang

Area memanjang/jalur dan/
atau mengelompok, yang 
penggunaannya lebih bersifat 
terbuka, tempat tumbuh tanaman, 
baik yang tumbuh secara alamiah 
maupun yang sengaja ditanam 

Hutan kota merupakan salah satu bagian 
dari kawasan ruang terbuka hijau 

2. PP No 26 tahun 2008 
tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional

Sama dengan diatas Sama dengan diatas

3. PP No. 16 Tahun 2004 
(Penatagunaan Tanah) 

Salah satu areal yang masuk dalam 
kriteria kawasan lindung (yang 
melindungi kawasan dibawahnya)

Hutan kota masuk dalam kawasan terbuka 
hijau

4. PP No 63 tahun 2002 
tentang Hutan Kota

- Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan 
pohon-pohon yang kompak dan rapat di 
dalam wilayah perkotaan baik pada tanah 
negara maupun tanah hak, yang ditetapkan 
sebagai hutan kota oleh pejabat yang 
berwenang

5. Permen PU No. 05/
PRT/M/2008 (Pedoman 
Penyediaan dan Peman-
faatan RTH di Kawasan 
Perkotaan

Sama dengan definisi RTH dalam UU 
No. 26/2006 dan PP No. 26/2007.

Hutan kota merupakan salah satu dari jenis 
RTH Taman dan Hutan Kota yang masuk 
dalam katagori RTH publik

Salah satu hasil kesepakatan dalam FGD Hutan Kota yang diselenggarakan oleh 
Puslitbang Perubahan Iklim dan Kebijakan di Bogor,  Juli 2012 dengan mengundang para 
pakar hutan kota adalah pendekatan tinggi tajuk (teori lanskap) yang dapat digunakan 
untuk membedakan antara taman kota, taman hutan kota, dan hutan kota, yaitu: (i) 
taman kota didominasi oleh tanaman hias dengan ketinggian strata tajuknya dibawah 1 
meter, (ii) taman hutan kota didominasi oleh kombinasi antara tanaman hias dan pepohon 
dengan ketinggian strata tajuknya antara 1-3 meter, dan (iii) hutan kota didominasi oleh 
pepohonan dengan strata tajuknya diatas 3 meter.

Manfaat RTH dan hutan kota sebagaimana tercantum dalam berbagai peraturan 
perundangan yang berlaku dan juga beberapa publikasi terkait sebagaimana dijelaskan 
dalam Tabel 4. 
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Tabel 4. Manfaat dari kehadiran RTH dan Hutan Kota

No. Manfaat yang Dirasakan RTH1) Hutan Kota2) Keterangan

1. Ameliorasi iklim (pengatur mikroklimat) √ √ Panas udara

2. Penangkal polusi butir padatan debu √ √ Bentuk partikel

3. Penangkal polusi gas √ √ GRK

4. Ventilasi kota √ Penyedia O2

5. Pengendali silau cahaya √ Sinar mentari

6. Paru-paru kota √ √ Udara segar

7. Penangkal kebisingan √ Sekitar industri

8. Pengendali air limbah √ Drainase

9. Pengendali erosi √ √ Tanah

10. Penurun stress √ Oksigen tinggi

11. Pelestarian plasma nutfah √ √ Konservasi alam 

12. Pusat habitat kehidupan (fauna dan flora) liar √ √ Konservasi jenis

13. Pencegahan instrusi air laut √ √ Hutan mangrove

14. Peningkatan keindahan kota √ √ Estetika

15. Penyedia air tanah √ √ Tata air

16. Material untuk dijual (kayu, daun, bunga dan 
buah)

√ √ Komersialisasi

17. Penyedia estetika kota √ √ Baik taman dan hutan 
kota

18. Penyedia rekreasi √ Adanya iklim mikro

19. Skala pembangunannya besar kecil Hutan kota dapat seluas 
2500 m2

Sumber: 1) Permen PU No. 05/PRT/M/2008; 2)Wirakusumah (1987)

Tabel 4 menunjukkan bahwa betapa besar manfaat dari RTH dan hutan kota sehingga 
hampir tidak ada alasan bagi pemerintah-pemerintah kota untuk tidak membangun dan 
memperluas kawasan RTH dan hutan kota di wilayah administrasinya untuk menciptakan 
udara segar dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik masyarakat setempat.

Menurut Samsoedin dan Waryono (2010), niat para pemangku kepentingan (pemerintah, 
masyarakat/LSM dan swasta) untuk membangun dan mengelola kawasan hijau muncul 
atas pertimbangan: (i) peranan dan jasa biologis pepohonan sebagai paru-paru kota dalam 
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wujud hutan kota telah terbukti mampu mengatasi dan mengendalikan berbagai bentuk 
pencemaran dan sumber penyebabnya, (ii) keterbatasan aset pemda dalam hal penguasaan 
atas tanah akibat semakin mahalnya harga tanah untuk kawasan hijau, (iii) meningkatnya 
jumlah kendaraan bermotor, (iv) tumbuh berkembangnya wilayah industri sebagai sumber 
pencemaran lingkungan, dan (v) meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya 
wilayah pemukiman yang cenderung mendambakan kenyamanan lingkungan hidupnya.

3.2.2 Peraturan Perundangan Terkait Pembangunan Hutan Kota

Peraturan dan Perundangan Terkait dengan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau 
dan Hutan Kota. Melalui kajian yang seksama terkait dengan keluarnya PP No. 63 Tahun 
2002 tentang Hutan Kota, ada sekitar 15 (lima belas) jenis peraturan perundangan yang 
menjadi butir pertimbangan dalam penyusunan PP tersebut dan keterkaitannya (langsung 
dan tidak langsung) dengan pembangunan dan pengembangan hutan kota sebagaimana 
tercantum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Jenis dan keterkaitan peraturan perundangan yang menjadi dasar penyusunan PP No. 63/2002 
tentang Hutan Kota

No.
Jenis Peraturan 

Perundangan Terkait 
PP No. 63/2002

Perihal dan Isi Peraturan
Perundangan Terkait

Keterkaitan dengan Hutan Kota

Lang-
sung Tidak Langsung

1. UUD 1945 dengan 
Perubahan Keempat 
Pasal 5

Kewenangan Presiden 
menetapkan PP

- Presiden menetapkan PP untuk 
menjalankan UU sebagaimana 
mestinya

2. UU No. 5 Thn 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria

- Pengusaan dan pengalihan  hak atas 
tanah oleh negara dan masyarakat

3. UU No. 5 Thn 1990 Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya

- Konservasi jenis flora dan fauna dalam 
pembangunan hutan kota

4. UU No. 4 Thn 1992 Perumahan dan Pemukiman - Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan 
Koefisien Daerah Hijau (KDH)

5. UU No. 24 Thn 1992 Penataan Ruang - Penetapan Kawasan Terbuka Hijau

6. UU No. 6 Thn 1994 Konvensi Kerangka Kerja PBB 
mengenai Perubahan Iklim

- Kegiatan penghijauan dan reboisasi 
untuk pencegahan meningkatnya 
emisi GRK

7. UU No. 23 Thn 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup - Hak dan kewajiban pemegang ijin 
usaha memiliki amdal dan menjaga 
kualitas lingkungan

8. UU No. 22 Thn 1999 Pemerintahan Daerah - Fungsi dan peran Pemda dalam 
kerangka otonomi daerah
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No.
Jenis Peraturan 

Perundangan Terkait 
PP No. 63/2002

Perihal dan Isi Peraturan
Perundangan Terkait

Keterkaitan dengan Hutan Kota

Lang-
sung Tidak Langsung

9. UU No. 41 Thn 1999 Kehutanan - Hutan Kota sebagai bagian 
pembangunan hutan dan kehutanan 
nasional

10. PP No. 69 Thn 1996 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban 
serta Bentuk dan Tata Cara 
Peran Serta Masyarakat dalam 
Penataan Ruang

- Peningkatan peran serta masyarakat 
dalam penggunaan tata guna lahan 

11. PP No. 47 Thn 1997 Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional

- Aturan pelaksanaan dari UU No. 
24/1992

12. PP No. 25 Thn 2000 Kewenangan Pemerintah dan 
Provinsi sebagai Daerah Otonom 

- Pembagian kewenangan antara 
pemerintah pusat dan daerah

13. PP No. 20 thn 2001 Pembinaan dan Penga-wasan 
atas Penyeleng-garaan 
Pemerintah Daerah

- Efektivitas pelaksanaan pembangunan 
di daerah dalam kerangKa otonomi 
daerah

14. PP No. 34 Thn 2002 Tata Hutan dan Penyu-sunan 
Rencana Penge-lolaan Hutan, 
Peman-faatan Hutan dan 
Penggunaan Kawasan Hutan

- Penyusunan  tata hutan, rencana 
pengelolaan hutan, pemanfaatan dan 
penggunaan kawasan hutan 

15. PP No. 35 Thn 2002 Dana Reboisasi - Sistem penarikan dan pengumpulan 
dana untuk kegiatan kehutanan

Sumber: PP No. 63 Tahun 2002

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa seluruh peraturan perundangan yang dijadikan 
dasar pertimbangan keluarnya PP No. 63 tahun 2002 tidak memiliki keterkaitan langsung 
dengan peraturan perundangan yang berada diatasnya (setingkat UU), sehingga dapat 
dikatakan lahirnya PP No. 63 tahun 2002 dinilai terlalu prematur atau tergesa-gesa tanpa 
mempertimbangan UU diatasnya yang menjadi dasar turunan peraturan pelaksanaannya.

Disamping itu, ada sekitar 6 dari 15 buah jenis peraturan perundangan yang menjadi 
dasar pertimbangan lahirnya PP No. 63 tahun 2002 telah banyak berubah menjadi 
peraturan perundangan yang baru dengan perihal dan isinya yang juga berubah (Tabel 6), 
sehingga ada alasan kuat untuk melakukan perubahan atas PP No. 63 tahun 2002 tersebut 
agar pelaksanaan pembangunan hutan kota dapat lebih aktif dan efektif dilaksanakan 
oleh para pemangku kepentingannya.
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Tabel 6. Jenis peraturan perundangan yang menjadi dasar penyusunan PP No. 63 tahun 2002 dan telah 
berubah baik dari jenis dan perihalnya

No.
Jenis Peraturan 

Perundangan Terkait PP 
No. 63/2002

Peraturan Perundangan
Penggantinya Saat ini Yang 

Berlaku

Perubahan Perihal dan Isi Peraturan 
Perundangan Penggantinya

1. UU No. 24 Thn 1992 UU No. 26 Tahun 2007 Penataan Ruang

2. UU No. 23 Thn 1997 UU No. 32 Tahun 2008 Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan 
Hidup

3. UU No. 22 Thn 1999 UU No. 32 Tahun 2002 Pemerintahan Daerah

4. PP No. 47 Thn 1997 PP No. 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

5. PP No. 25 Thn 2000 PP No. 38 Tahun 2008 Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah dan Pemda Provinsi dan Pemda 
Kabupaten/Kota

6. PP No. 34 Thn 2002 PP No. 6 Tahun 2007
PP No. 3 Tahun 2008 (Perubahan 
atas PP No.6 Tahun 2007)

Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 
Pengeolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan

Tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar peraturan perundangan yang menjadi 
dasar penyusunan PP No. 63 tahun 2002 telah berubah sehingga perlu disusun PP Hutan 
Kota penggantinya dengan menggunakan dasar utamanya adalah UU No. 41 tahun 1999 
karena menyangkut yuridiksi hutan dan kehutanan. Namun dalam kenyataannya UU No. 
41 tahun 1999 dalam uraian pasal per pasalnya tidak menyebutkan terminologi terkait 
dengan hutan kota, tetapi yang terminologi disebutkan langsung adalah hutan desa. 
Oleh karena itu perubahan PP No. 63 tahun 2002 perlu dilakukan revisi setelah adanya 
perubahan UU No. 41 tahun 1999. Jika terlalu lama menunggu revisi UU No. 41 tahun 
1999, maka perubahan PP Hutan Kota dapat menggunakan UU No. 26 tahun 2007 
sebagai dasar UU diatasnya karena penjelasan UU No. 26 tahun 2007 telah menyebutkan 
hutan kota merupakan salah satu bentuk dari kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Perbaikan PP 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota dapat dilakukan dengan melihat 
substansi dengan pendekatan analisis isi pada PP 63 tahun 2002 beserta turunannya yaitu 
Permenhut 71 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.

Dari segi substansi PP 63 tahun 2002 dibandingkan dengan P 71 tahun 2009 memiliki 
banyak kemiripan/kesamaan. Padahal seharusnya P 71 tahun 2009 harus lebih detail 
sebagai dasar implementasi hutan kota di daerah. Adapun isi perbandingan isi PP 63 
tahun 2002 dan P 71 tahun 2009 adalah sebagai berikut:
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Tabel 7. Substansi PP 63 tahun 2002 dan P71 tahun 2009

No Bab P71 tahun 2009 
(dibandingkan dengan PP 63tahun 2002)

1. Pengertian Sesuai 

2. Tujuan, maksud dan fungsi Sesuai 

3. Penyelenggaraan hutan kota •	 Pasal 4 dan 5 identik 
•	 Pasal 6 : tambahan penjelasan tentang RTH
•	 Pasal 7 : tambahan penjelasan tanah hak/tanah Negara
•	 Pasal 8-15 identik
•	 Pasal 16-23 : tambahan penjelasan tipe dan bentuk hutan kota
•	 Pasal 25 – 40 identik

4. Pembinaan dan pengawasan Pasal 41-43 identik

5. Peran masyarakat Pasal 44 identik
Pasal 45 tambahan penjelasan 

6. Pembiayaan sesuai

Dalam penelitian ini dilakukan analisis isi berdasarkan pendekatan UU 12 tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dan depth interview dengan beberapa 
responden (Suryandari et al.,2013), sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Analisis Isi PP 63 tahun 2002 dan P71 tahun 2009

Aspek Keterangan

Kejelasan tujuan 
dan konsisten

Tujuan jelas : penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian,
keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan 
budaya.
Fungsi hutan kota adalah untuk :
a. Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
b. Meresapkan air;
c. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota
d. Mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia

Kurang konsisten :
Penetapan luas hutan kota min 10% yang kompak, di lain pihak penentuan luas hutan kota harus 
proporsional berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat polusi dan fisik kota. 

Kelembagaan atau 
pejabat pemben-
tuk yang tepat

Kelembagaan atau pejabat pembentuk peraturan jelas : pemerintah yang berwenang dan kementerian 
terkait (Permenhut No P 71 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota).
Pejabat penyelenggara hutan kota jelas, kecuali kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk penilaian 
kinerja pengelolaan hutan kota belum berjalan.

Kesesuaian antara 
jenis, hierarki, dan 
materi muatan

Sesuai antara PP 63 tahun 2002 dan P 71 tahun 2009. Tetapi secara hirarki seharusnya P 71 tahun 
2009 dibuat lebih rinci sehingga lebih aplikatif di lapangan.
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Aspek Keterangan

Dapat dilaksanakan Terkendala dengan luasan min 0,25 ha dan kompak untuk satuan unit hutan kota yang mungkin sulit 
ditemui di perkotaan karena keterbatasan lahan.

kedayagunaan dan 
kehasilgunaan

Bermanfaat untuk lingkungan seluruh masyarakat wilayah perkotaan

Kejelasan rumusan Peraturan Perundang-undangan telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas

Keterbukaan Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan belum 
transparan dan terbuka : terbukti bahwa pemda belum familiar dengan PP 63 tahun 2002, lebih 
paham pada Permendagri 1 tahun 2007.

Faktor Penghambat •	 Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah Per-kotaan serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peruntukan hutan kota 
dapat berubah seiring RTRWK dan perubahan kebijakan; seharusnya tetap dipertahankan (Pasal 20).

•	 Belum memberikan manfaat ekonomi untuk menambah pendapatan daerah
•	 Belum ada pengaturan yang jelas untuk bantuan teknis dan insentif khususnya bagi lahan milik.
•	 Belum ada sanksi yang jelas untuk pemerintah daerah yang belum membangun hutan kota 

(pasal 37).

Kapasitas
(Capacity)
Memadai

Dinas Kehutanan kota/kab atau Dinas Pertamanan selaku pelaksana teknis di daerah dapat 
melaksanakan pengelolaan hutan kota, dengan bantuan tenaga dan biaya (BPDAS/pemerintah pusat) 
dan pendanaan dari swasta karena keterbatasan APBD.

Komunikasi Permenhut No P 71 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Hutan Kota belum dapat menjelaskan 
konsep hutan kota untuk dapat diimplementasikan. Sosialisasi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan 
dengan baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat wilayah perkotaan.

Kepentingan (inter-
est)

Pemda merasa berkepentingan untuk membangun hutan kota karena tujuan perolehan adipura

Derajad perubahan Diharapkan dengan peraturan ini dapat mendorong Pemda untuk merubah paradigma dalam 
pembangunan wlayah perkotaan. Tetapi kenyataannya peraturan ini belum dapat memberikan 
perubahan yang berarti.

Proses Top Down Penetapan luasan min. 10% dan 0,25 ha pada hamparan yang kompak didasarkan kebijakan pusat, 
belum melihat kepentingan dan kebutuhan daerah 

Ideologi Konsep jelas yaitu untuk keserasian dan keseimbangan ekosistem di wilayah perkotaan seiring 
dinamika pembangunan perkotaan yang pesat

Hampir semua pasal di Permenhut 71 tahun 2009 (bahasanya) mirip/sama dengan PP 
63 tahun 2002. Tambahan penjelasan pada pasal terkait pengertian tipe dan bentuk hutan 
kota serta bab pada peran serta masyarakat tentang insentif. Insentif pada pasal 45 berupa 
pencantuman nama hutan kota untuk lahan milik yang dipakai untuk pembangunan 
hutan kota, hal ini belum bisa menjadi menjadi “insentif ” untuk masyarakat agar turut 
serta aktif membangun hutan kota. Secara umum Permenhut 71 tahun 2009 belum 
menjelaskan secara terinci untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan hutan kota 
di kota/kabupaten.
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PP 63 tahun 2002, belum dapat mendorong secara nyata pembangunan hutan kota 
di daerah;  salah satu faktor pemicu adalah konsep hutan kota yang kurang jelas (strata 
tanaman/pohon), minimal luasan hutan kota dan kompak dianggap menyulitkan dalam 
implementasi, kurang sosialisasi, Permenhut 71 tahun 2009 yang belum implementatif 
(kurang detail) termasuk masalah  insentif khususnya untuk hutan kota di lahan milik. 
Pemda memiliki interest untuk membangun hutan kota karena keinginan untuk 
memperoleh adipura, dan umumnya mereka lebih mengacu kepada Permendagri 1 tahun 
2007 dibanding PP 63 tahun 2002.

Selanjutnya Subarudi (2012) menyusun demi perbaikan revisi PP No. 63 Tahun 
2002 dan telah dibahas dengan para pakar hutan kota melalui focus group discussion 
(FGD) di Bogor.  Hasil revisi PP No. 63 tahun 2002 secara lengkap dan utuh dapat 
dilihat pada Lampiran 2.

3.2.3 Keterkaitan antara RTH dan Hutan Kota

Keterkaitan antara ruang terbuka hijau (RTH) dengan hutan kota akan dibahas pada 
wilayah-wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.  Hasil analisis menunjukkan 
bahwa RTH di wilayah tersebut masih jauh dari target 30% sebagaimana ditetapkan dalam 
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sedangkan peersentase luasan hutan kota 
terhadap luasan RTH juga relatif masih kecil di wilayah-wilayah tersebut sekitar 0.1-10%.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang, 
Pasal 29, Ayat 1-3 yang bunyinya: (1) ruang terbuka hijau (RTH) terdiri dari  RTH 
publik dan RTH prifat; (2) proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari 
luas wilayah kota; (3) proporsi RTH publik di wilayah kota paling sedikit 20 % dari luas 
wilayah kota dan sisanya (10%) dipenuhi dari ruang privat.

Pembangunan kota cenderung meminimalkan ruang terbuka hijau. Areal yang 
ditumbuhi pepohonan banyak dialihfungsikan menjadi kawasan perdagangan, pemukiman, 
industri, jaringan transpotasi serta sarana dan prasarana kota lainnya. Lingkungan perkotaan 
berkembang secara ekonomi namun menurun secara ekologi. Hal ini menyebabkan 
terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan. Suhu dan polusi udara meningkat, 
permukaan tanah menurun dan bahaya banjir meningkat. Upaya mengurangi dampak 
negatif pembangunan kota dapat dilakukan dengan menanam pohon sesuai dengan PP 
No.63 tahun 2002 tentang Hutan Kota. 

Sebenarnya kebijakan perkotaan yang sehat dicirikan dengan semakin banyaknya 
warga bergerak dan berinteraksi di ruang-ruang hijau kota. Sebaliknya, jika warga takut 
ke luar rumah dan lebih senang menghabiskan waktu di mal dan menikmati jalan-jalan 
dengan mobil mengindikasikan ciri-ciri kota yang sakit tidak sehat (Kamil, 2009).
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3.2.3.1 Wilayah Jabodetabek

Berkaitan dengan isu tenggelamnya kota Jakarta menjadi wacana dan bahan diskusi 
yang menarik bagi berbagai pemangku kepentingan sebagai akibat penataan drainase 
dan pemanfaatan air tanah yang berlebihan. Menurut Daroyni (2010), saat ini penataan 
air, yang terkait dengan RTH dan hutan kota, di Jabodetabek masih menjadi persoalan 
(tidak beraturan) dan kurang mendapat perhatian karena penataan kota-kota yang lebih 
berpihak pada kepentingan ekonomi. Sebagai contoh, dari 226 situ penampung air hujan 
di Jabodetabek, hanya 33 situ yang berfungsi baik dan sisanya rusak atau bahkan hilang 
berubah fungsi/direklamasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat dari berbagai instansi dan pengumpulan 
data sekunder terkait pengembangan RTH dan hutan kota, diperoleh kondisi dan proporsi 
RTH dan hutan kota di wilayah Jabodetabek (Kota Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, 
Kota Tanggerang dan Kota Bekasi) sebagaimana tercantum dalam Tabel 9.

Tabel 9. Kondisi dan proporsi luas RTH dan hutan kota (HK) di wilayah Jabodetabek 

No. Pemerintah Provinsi dan Kota 
(Luas  Wilayah-LW)

Luas RTH
(ha)

Rasio RTH/
LW
(%)

Luas Hutan 
Kota  (ha)

Rasio HK/RTH 
(%)

1. DKI Jakarta (661,52 km2) 6152 9,3 136,7 2,22

2. Kota Bogor ( 118,50 km2) 1185 10,0 87,0 7,34

3. Kota Depok (200,29 km2) 9354 46.7 55,4 0,59

4. Kota Tanggerang (164,54 km2) 954 5,8 1,2 0,13

5. Kota Bekasi (210,49 km2) 2526 12,0 7,0 0,28

Sumber: Data Primer; diolah.

Tabel 9 menunjukkan bahwa kelima pemerintah kota memiliki proporsi (persentase) 
RTH dan hutan kota yang berada dibawah 13% kecuali kota Depok (47%), sehingga 
masih diperlukan upaya-upaya ekstra untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, 
yaitu 20% untuk RTH publik dan 10 % untuk RTH privat.

Disamping itu, proporsi rasio antara hutan kota dan RTH di wilayah Jabodetabek 
masih relatif kecil (dibawah 3%) kecuali Bogor (7%) dan masih menjadi penyebab utama 
terjadinya aliran permukaan (run off ) yang tinggi, banjir dan erosi sehingga pada akhirnya 
persedian air tanah di wilayah Jabodetabek menjadi berkurang. Pasokan air tanah yang 
rendah dan  laju penyedotan air tanah yang berlebihan menjadi penyebab masuknya 
(intrusi) air laut ke wilayah daratan karena ruang-ruang penyimpanan air tanah yang kosong 
telah memaksa intrusi air laut untuk mengisi kekosongan ruang-ruang air tanah tersebut 
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akibat ekploitasi air tanah yang berlebihan. Proses ini sejalan dengan pernyataan Dosen 
dan Peneliti pada Program Studi Meteorologi ITB, Armi Susandi, bahwa tanah ambles 
di Jakarta Utara disebabkan oleh kenaikan air laut dan intrusi air laut yang berkontribusi 
dalam pelapukan tanah sehingga kondisi tanah menjadi labil dan mudah ambles (Kompas, 
19/09/2010).

Mengingat tidak ada sanksi yang ditetapkan dalam peraturan dan perundangan yang 
berlaku terhadap Pemkot yang tidak dapat mencapai target RTH yang ditetapkan, sehingga 
Pemkot di wilayah Jabodetabek terkesan tidak serius dan menganggap perluasan kawasan 
RTH tersebut hanya sebagai wacana belaka. Sebaliknya yang terjadi adalah pemberian 
ijin-ijin pendirian hotel, pemukiman mewah, mall dan giant supermarket semakin banyak 
dan cepat dikeluarkan oleh pemda-pemda tersebut.

Daroyni (2010) menegaskan bahwa pemerintah DKI Jakarta telah mencadangkan 
13,94 % wilayahnya menjadi kawasan RTH sebagaimana tercantum dalam Rencana 
Umum Tata Ruang Wilayah Jakarta 2000-2010, namun pada tahun 2003 luas RTH DKI 
Jakarta tinggal 9,12% dan tahun 2007 diperkirakan tinggal 6,2 % karena semua ruang 
tersisa telah dikomersialisasikan.

3.2.3.2 Wilayah Kalimantan Timur

Empat kota di Kalimantan Timur tersebut telah dipilih sebagai lokasi penelitian 
tentang Kajian Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Kota. Populasi, luas 
lahan dan luas areal hutan kota dari masing-masing kota seperti pada Tabel 10. 

Tabel 10. Populasi, luas wilayah dan luas lahan hutan kota di empat kota di Kalimantan Timur (2011)

No. Pemerintah Daerah dan Kota 
(Luas  Wilayah)

Luas RTH
(ha)

Persen
(%)

Luas Hutan 
Kota  (ha)

Rasio HK/RTH 
(%)

1. Balikpapan (50.330 ha) 15.099 30 200 0,013

2. Samarinda (71.800 ha) 21.540 30 691,1 0,032

3. Bontang (49.757 ha) 14.927 30 20 0,0013

4. Tarakan (25.080 ha) 7.524 30 544 0,072

Sumber: Wahyuni dan Samsoedin (2012).

Tradisi awal pengembangan dan pengelolaan hutan kota sebagai bagian dari penataan 
ruang berorientasi pada upaya mewujudkan satu bentuk kota tertentu. Di Indonesia, tradisi 
ini direfleksikan dalam bentuk berbagai gagasan dan angan-angan tentang kehidupan 
yang aman dan sejahtera sebagaimana berbagai slogan pembangunan kota seperti yang 
muncul di berbagai kota Indonesia pada awal tahun 1980-an. Kota-kota yang terpilih 
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sebagai lokasi penelitian ini juga memiliki slogan tersebut Samarinda (Kota TEPIAN 
= Teduh, Rapi, Aman, Nyaman), Balikpapan (CLEAN, GREEN and HEALTHY = 
Bersih, Hijau dan Sehat), Bontang (Kota Taman = Tertib-Mandiri-Agamis-Aman-dan 
Nyaman) dan Tarakan (BAIS = Bersih, Aman, Indah, dan Sejahtera).

3.2.3.3 Wilayah Sumatera Selatan

Aparat pemerintah yang bekerja dalam perencanaan kota dan pengelolaan hutan 
kota berpikir dan bertindak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut  
PP nomor 63 tahun 2002, hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan 
pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara 
maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. 
Karenanya,  hutan kota yang mendapat perhatian pemerintah dalam hal alokasi anggaran 
dan sumberdaya manusia adalah hutan kota yang sesuai dengan definisi tersebut. Tabel 11 
berikut menampilkan kinerja hutan kota antarkota Sumatera Selatan menurut ketetapan 
pemerintah.

Tabel 11. Kinerja hutan kota pada empat Ibukota Provinsi di Sumatera Bagian Selatan

No. Pemerintah Provinsi (Luas  
Wilayah-LW)

Luas RTH
(ha)

Persen
(%)

Luas Hutan 
Kota  (ha)

Rasio HK/RTH 
(%)

1. Pangkal Pinang
(11.880 ha) 1.406,6 11,84 137 9,74

2. Bengkulu ( 15.170ha) 2.976 19,62 236,6 7,95

3. Jambi (20.538 ha) 6.161,4 30 11 0,2

4. Kota Palembang
 (40.061 ha) 11.834,65 29,54 1.215 10,27

Sumber: Martin dan Winarno (2013).

Tabel 11 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja hutan kota antarkota dari 
segi luas wilayah kelola, namun menampilkan bentuk hutan yang sama. Jika mengacu 
kepada peraturan perundangan yang ada, maka hutan kota di empat kota ini masih jauh 
dari ukuran ideal. Alokasi lahan untuk hutan kota cenderung berkurang seiring dengan 
bertambah besarnya suatu kota. Setiap kota mengalami kesulitan untuk menambah atau 
mengembangkan hutan kota. Taraf kesulitan pengalokasian lahan baru untuk hutan kota 
dipengaruhi perbedaan kemampuan anggaran masing-masing pemerintah kota, dukungan 
kebijakan pemerintah daerah, dan ketersediaan lahan/ruang. Kota berukuran sedang 
seperti Pangkal Pinang dan Bengkulu masih memiliki ruang terbuka yang cukup guna 
pengembangan hutan kota, namun pendanaan dan kebijakan saat ini kurang mendukung. 
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Sementara, kota metropolitan seperti Palembang memiliki kebijakan dan pendanaan yang 
cukup mendukung, namun sulit untuk mendapatkan ruang baru. 

Jika dicermati lebih jauh, maka taraf kesulitan dalam mengembangkan hutan kota 
suatu kota akan dapat berubah menurut waktu. Kota yang saat ini teridentifikasi sebagai 
metropolitan seperti Palembang, 20 tahun yang lalu adalah kota besar atau hanya kota 
sedang 40 tahun yang lalu. Dinamika pertumbuhan kota berhubungan erat dengan jumlah 
penduduk kota dan laju pertumbuhan penduduk. Kota yang nyaman karena ruang terbuka 
masih tersedia cukup luas seperti Bengkulu dan Pangkal Pinang akan berubah menjadi 
kurang nyaman seperti Kota Jambi apabila kebijakan pengembangan hutan kota tidak 
mengadaptasi dinamika pertumbuhan penduduk. Tabel 12 adalah proyeksi kebutuhan 
minimal hutan kota berdasarkan jumlah penduduk untuk 50 tahun mendatang.

Tabel 12. Dinamika kebutuhan pengembangan hutan kota berdasarkan jumlah penduduk

Nama kota
Laju 

pertumbuhan 
penduduk (%)

Proyeksi kebutuhan minimal hutan kota berdasarkan jumlah 
penduduk tahun tertentu (ha)*

2010 2030 2040 2050 2060

Pangkal Pinang 3,4 75,3 147,0 205,3 286,8 400,7

Bengkulu 2,44 123,5 200,0 254,5 323,9 710,1

Jambi 2,48 212,7 347,2 443,6 566,8 724,1

Palembang 1,78 582,1 828,4 988,3 1.179,0 1.406,5

Sumber: Martin dan Winarno (2013).

Keterangan: *proyeksi jumlah penduduk pada tahun tertentu dikalikan 4 m2

Analisis proyektif kebutuhan hutan kota berdasarkan jumlah penduduk menunjukkan 
bahwa hutan kota tidak bisa bersifat tetap, namun berkembang dengan sendirinya sesuai 
pertambahan jumlah penduduk. Kesenjangan antara kinerja hutan kota saat ini dengan 
kebutuhan minimal hutan kota berdasarkan jumlah penduduk tidak selebar dengan 
metode penghitungan alokasi ruang wilayah. Bagi kota sedang seperti Pangkal Pinang 
dan Bengkulu, kinerja hutan kota saat ini masih sesuai dengan batas minimal kebutuhan 
hutan kota berdasarkan jumlah penduduk, sehingga wajar jika sekarang pengembangan 
hutan kota belum menjadi prioritas kebijakan pemerintah daerah. Namun bagi kota besar 
dan metropolitan seperti Jambi dan Palembang, hutan kota yang dikelola saat ini  tidak 
sesuai dengan kebutuhan minimal untuk kenyamanan penduduknya. Oleh karena itu, bagi 
kota-kota besar, penghitungan kebutuhan minimal hutan berdasarkan jumlah penduduk 
dapat menjadi dasar yang lebih diterima secara logis dalam perencanaan pengembangan 
hutan kota. 
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Pada tahun 2010, hutan kota yang ditetapkan untuk dikelola oleh pemerintah kota 
Pangkal Pinang dan Bengkulu masih sesuai dengan kebutuhan minimal penduduknya, 
sehingga wajar jika kota ini secara umum cukup nyaman untuk dikunjungi atau ditinggali. 
Saat ini, Keberadaan hutan kota di Kota Pangkal Pinang dan Bengkulu mendekati batas 
minimal kebutuhan ruang terbuka hijau yang ditetapkan oleh World Health Organization 
(WHO), yaitu 9 m2 per penduduk (Singh et al., 2010). Namun, jika tidak ada upaya 
pengembangan lebih lanjut, hutan kota di Kota Bengkulu akan tidak mampu memberikan 
kenyamanan pada warganya sebelum tahun 2040, dan sebelum tahun 2030 bagi Kota 
Pangkal Pinang. Gambar 2 memberikan ilustrasi dinamika batas kecukupan hutan kota 
pada 4 kota yang berbeda kepadatan penduduknya.

	  

	  
Gambar 2. Dinamika daya dukung hutan kota dalam memberikannya kenyamanan pada warganya 

melalui skenario kebijakan status quo

Data hasil penelitian dan analisis proyeksi kinerja hutan kota memberikan 
petunjuk bahwa apabila tidak ada perubahan kebijakan yang berarti maka dapat terjadi 
2 kemungkinan di kemudian hari. Pertama, kota kecil dan sedang akan mengalami apa yang 
saat ini dialami oleh kota besar dan metropolitan, dimana ruang untuk mengembangkan 
hutan kota makin sempit dan makin menjauhi posisi ideal batas kenyamanan kehidupan 
kota. Kedua, kota besar dan metropolitan akan mengalami kejenuhan ekologis, yang 
ditandai makin seringnya terjadi bencana banjir dan warga yang memiliki kebiasaan 
menghabiskan dana dan masa libur ke luar kota, sebagaimana telah terjadi di Jakarta. 
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Oleh karena itu, kota-kota yang sedang berkembang membutuhkan dukungan perubahan 
kebijakan dalam mengantisipasi dinamika demografi yang pasti terjadi.  

3.2.3.4 Wilayah Jawa Barat

Perkembangan dan pembangunan hutan kota di Provinsi Jawa Barat yang akan dibahas 
meliputi Kota Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Tasikmalaya, 
dan Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Tabel 13.

Tabel 13. Kinerja hutan kota pada lima Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

No. Pemerintah Provinsi (Luas  
Wilayah-LW)

Luas RTH
(ha)

Persen
(%)

Luas Hutan 
Kota  (ha)

Rasio HK/RTH 
(%)

1. Kota Bandung (16.730 ha) 1.315 7.86 88,81 0,53

2. Kabupaten Kuningan (119.571 ha) 35.871,3 30 29,6 0,08

3. Kabupaten Cirebon
 ( 7.147,65 ha)

562,52 7,87 4,0 0,71

4. Kota Tasikmalaya
 ( 17.413 ha)

801 4,6 8 0,99

Sumber: Mulyana (2013).

1. Kota Bandung

Dalam RTRW Kota Bandung, beberapa jenis RTH seperti taman lingkungan, 
lapangan upacara, jalur hijau lebih mudah diwujudkan karena tidak memerlukan 
persyaratan khusus seperti halnya hutan kota. Secara potensial, Kota Bandung memiliki 
RTH seluas 3.921 ha atau 23,44% dari luas wilayah Kota Bandung (16.730 ha). Dalam 
realisasinya, RTH hanya seluas 1.315 ha (7,86%) yang berupa hutan kota, taman, jalur 
hijau, sempadan sungai, jalur kereta api dan komplek stadion olahraga. RTH lainnya 
seluas 2.606 ha (15,58%) berupa lahan pertanian perkotaan seperti pekarangan, sawah, 
kebun, ladang dan kolam yang keberadaannya sulit dipertahankan. 

Penunjukan lokasi hutan kota yang sesuai dengan PP No. 63 tahun 2002 tentang 
Hutan Kota tersebut belum dilakukan secara spesifik. Secara potensial, lahan calon hutan 
kota hanya tersedia pada wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk rendah dan wilayah 
dengan tingkat polusi terbatas. Berdasarkan Perda No 25 tahun 2009 tentang Raperda 
Hutan Kota, Pemkot telak menunjuk 6 hutan kota seluas 88,81 ha (0,53% luas wilayah 
perkotaan) dan mencadangkan beberapa calon lokasi hutan kota di kawasan Punclut, 
di kawasan Bandung Utara dan Kota Bandung, serta di setiap kawasan pengembangan.
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Pemkot telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi berbagai peraturan tersebut. 
Upaya yang dilakukan sejak tahun 2002 sampai 2008 adalah melakukan kegiatan penghijauan 
dan menambah jumlah dan luas taman. Dalam kurun waktu tersebut telah ditanam 428.676 
pohon. Jumlah taman meningkat dari 402 taman (115 ha) pada tahun 2002 menjadi 604 
taman (215 ha) pada tahun 2008. Upaya tersebut diikuti dengan peningkatan intensitas 
pemeliharaan RTH serta kegiatan inventarisasi RTH sampai tingkat RT dan RW serta 
rekomendasi penambahan jumlah RTH pada beberapa wilayah pengembangan.

Kota Bandung memiliki ruang terbuka hijau (RTH) sebesar ± 8,87 % setara (1.484,24 ha). 
Yang ditetapkan sebagai kawasan hutan dari luasan RTH ± 5,4 %  setara    (79,5 ha).  Lokasi 
hutan kota sebagai mana telah ditetapkan dalam Perda No. 25 Tahun 2009 terdiri dari sembilan 
lokasi antara lain: (1) Hutan Pindad 30 ha; (2) Kebun Binatang Tamansari 14; (3) Taman 
Tegalega 17 ha; (4) Taman Pramuka 1,2 ha; (5) Taman Lalulintas 3,2 ha; (6) Taman Maluku 2,4 
ha; (7) Taman Cilaki 3,2 ha; (8) Eks TPA Pasir Impun 4,4 ha ;dan( 9) Eks TPA Cicabe 4,1 ha. 

Ada perbedaan pengelolaan hutan kota di Bandung dimana ada hutan kota yang 
kepemilikannya adalah suatu Yayasan dan Perusahaan Terbatas (PT) dan di kelola oleh 
masing-masing institusi. Sedangkan pengelolaan hutan kota yang merupakan milik 
Pemerintah  menjadi tanggung jawab Pemerintahan Kota Bandung  dalam hal ini 
instansi yang disebut  “TRIO LH” (Badan Pengendali Lingkungan Hidup-BPLH, Dinas 
Pertanian dan Ketahanan Pangan-DPKP, dan Dinas Pemakaman dan Pertamanan-DPP). 
Kantor BPLH bertugas dan berfungsi melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta 
memberikan rekomendasi baik dalam pengembangan hutan kota maupun penentuan suatu 
jenis tanaman dilokasi tertentu. Kantor DPKP bertugas menyediakan atau memberikan 
bantuan bibit jenis tanaman produksi, serta memberdayakan masyarakat dalam mengelola 
atau memanfaatkan lahan khusus pada tanah hak milik masyarakat, tanah swasta dan 
tanah Pemerintah yang masih belum digunakan atau terlantar. Kantor DPP bertugas 
menyiapkan bibit jenis konservasi dan sekaligus melaksanakan pemeliharaan, penanaman 
khususnya pada Ruang Terbukan Hijau (RTH) termasuk di lokasi hutan kota dan taman-
taman yang terdapat di Kota Bandung.

2. Kabupaten Kuningan

Kabupaten Kuningan telah memiliki hutan kota melalui Surat Keputusan 
dan Peraturan Bupatinya terkait dengan penunjukkan dan penetapan kawasannya, 
yaitu: (i) SK Bupati Kuningan No. 522/Kpts.65-Dishutbun/07 tentang Penunjukan 
Kawasan Hutan Kota Dalam Kabupaten Kuningan, (ii) SK Bupati Kuningan No. 522/
Kpts.251-Dishutbun/08 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Kota Dalam Kabupaten 
Kuningan Tahun 2008 dan (iii) Peraturan Bupati Kuningan No. 8 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Hutan Kota di Kabupaten Kuningan.
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Kawasan hutan kota di Kuningan yang telah ditunjuk seluas 29,6 hektar untuk 10 
lokasi dengan perincian: (i) Blok Apun, Desa Mekarwangi, Kecamatan Lebakwangi 
seluas 3,5 ha, (ii) Blok Pasir Kepuh, Desa Babakan Jati, Kecamatan Cigandamekar seluas 
3,5 ha, (iii) Blok Pahing, Desa Luragunglandeuh, Kecamatan Luragung seluas 5 ha, 
(iv) Blok Kondangpuyuh, Desa Garatengah, Kecataman Japara seluas 10 ha, (v) Blok 
Cimenyan, Desa Kasturi, Kecamatan Kramatmulya seluas 3 ha, (vi) Blok Ciuyah, Desa 
Ciniru, Kecataman Ciniru seluas 2 ha, (vii) Blok Mayasih, Kelurahan Cigugur, Kecamatan 
Cigugur seluas 3 ha, (viii) Blok Pasir Wangi, Desa Bayuning, Kecamatan Kadugede seluas 
1 ha, (ix) Blok Bungkirit, Keluruhan Cigugur, Kecamatan Cigugur seluas 1,5 ha, dan (x) 
Blok Gunung Siang, Desa Tenjolayar, Kecamatan Pancalang.

Hutan kota di Kabupaten Kuningan yang sudah dikelola dengan baik adalah Blok 
Bungkirit yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas santai dan “track jogging” karena 
kedepannya akan dijadikan salah satu hutan wisata di Kuningan. Pada awalnya lokasi ini 
adalah padang alang-alang dan ditanami dengan jenis Gmelina sebagai tanaman perintis 
hijau dan nantinya secara perlahan-lahan akan diganti dengan jenis-jenis pohon lokal. 
Kesesuaian jenis tanaman berdasarkan tipe hutan kota di Kabupaten Kuningan telah 
ditetapkan  berdasarkan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Hutan Kota di Kabupaten Kuningan.

3. Kabupaten Cirebon

Secara umum Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dimiliki Kabupaten Cirebon seluas 
562,52 ha atau 7,87% dari luas total wilayah kabupaten Cirebon sedangkan targetnya 
sekitar 2.000 ha atau 30%. Saat ini Kabupaten Cirebon mengalami instrusi air laut yang 
sudah jauh mendekati perkotaan. Hal ini disebabkan sebagai hutan bakau atau mangrove 
yang ada sudah berubah fungsi menjadi tambak. Abrasi di pantai Cirebon sekitar 5 meter 
per tahun. Kabupaten Cirebon hingga saat ini belum memiliki hutan kota yang ditetapkan 
oleh Surat Keputusan dan Peraturan Bupatinya terkait dengan penunjukkan dan penetapan 
kawasannya. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah mengalokasikan 
lahan untuk hutan kota seluas ± 4 ha di Kecamatan Sumber. Kabupaten Cirebon telah 
berkonsultasi dengan Dirjen Bina DAS dan PS untuk mendapatkan pendanaan dalam 
pembangunan hutan kota, namun hal ini tidak dapat direalisasikan karena belum adanya 
SK penunjukkan lokasi hutan kota dari Bupati Cirebon.

Pembangunan hutan kota di Kabupaten Cirebon dalam penilaian oleh Tim Adipura 
dikatakan masuk dalam katagori hijau dan belum rindang karena tanaman yang banyak 
ditanam adalah jenis pohon Blugukan di kiri kanan jalan. Pengelolaan hutan kota untuk 
sementara waktu masih berada di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya di bagian Seksi 
Pertamanan dan Pemakaman. Permasalahan yang dihadapi Pemda Kabupaten Cirebon 
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terkait pembangunan hutan kota adalah: (i) penyediaan lahan untuk hutan kota, (ii) 
biaya pembangunan hutan kota, dan (iii) pembebasan lahan.

4. Kota Tasikmalaya

Hasil diskusi dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Pemerintah 
Kota Tasikmalaya diperoleh informasi bahwa pemerintah kota tengah merencanakan 
pembangunan hutan kota di Dadaha, Kelurahan Nagarawangi, Kecamatan Cihideung, 
Kota Tasikmalaya seluas kurang lebih 8 hektar yang dikombinasikan dengan tempat olah 
raga. Pada saat ini telah selesai dibuat design engineering Hutan Kota Dadaha.

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menetapkan tujuh RTH yang ditetapkan oleh 
Walikota, yaitu: Dadaha, Situ Gede, Alun-alun, Rancabango, Cieunteung-Cinehel, Karang 
Resik dan Jalur Hijau.

3.2.3.5 Wilayah Jawa Timur

Kegiatan penelitian hutan kota di Jawa Timur dilakukan di Kota Surabaya, Kota 
Malang dan Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam Tabel 14.

Tabel 14. Kinerja hutan kota di Kota Surabaya dan Malang,  Jawa Timur

No. Pemerintah Provinsi (Luas  Wilayah-
LW)

Luas RTH
(ha)

Persen
(%)

Luas Hutan 
Kota  (ha)

Rasio HT/
RTH (%)

1. Kota Surabaya (33.048 ha) 7.065,74 21,4 55,96 0,79

2. Kota Malang (11.005,419 ha) 2.971,46 27 15,651 0,53

Sumber: Bapeda Kota Surabaya (2011), Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang (2012)

1. Kota Surabaya

Penelitian hutan kota di Surabaya difokuskan kepada jenis pohon potensial yang 
memiliki potensi dalam menjerap polutan timbal. Dibawah ini disampaikan bahasan 
jenis pohon yang didata serta potensinya dalam menjerap timbal. Daftar jenis potensial 
dalam menyerap dan menjerap timbal diperoleh dari Laporan Samsoedin, I. et.al. 2009.

2. Kota Malang

Untuk di Kota Malang, hutan kota menjadi tanggung jawab dan wewenang dari 
segi pengelolaan dan pembinaannya di bawah Dinas Kehutanan Kota Malang. Saat ini 
ada 11 lokasi hutan kota (Tabel 15) yang belum ada penetapan Surat Keputusan atau 
Peraturan Daerah dari Pemerintah Kota Malang, hal ini karena berbagai kendala teknis, 
seperti halnya hutan kota di Kota Malang ini di bawah pengelolaan dan pembinaan Dinas 
Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang.
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Tabel 15. Hutan Kota di Kota Malang

No. Nama Hutan Kota Luas
( M2 ) Lokasi Kelurahan Tahun 

Pendirian Kondisi

1. Ht. Kota Malabar 16.812 Jl. Malabar Oro-oro Dowo 2000 Terpelihara

2. Ht. Kota Jakarta 11.896 Jl. Jakarta Gading Kasri 2002 Terpelihara

3. Ht. Kota Kediri 5.479 Jl. Kediri Gading Kasri 2002 Terpelihara

4. Ht. Kota Vellodrome 12.500 Jl. Simpang Danau Sentani Madyopuro 2003 Terpelihara

5. Ht. Kota Pandanwangi 1.400 Jl. LA Sucipto Pandanwangi 2004 Terpelihara

6. Ht. Kota Buper Hamid Rusdi 18.000 Kel. Wonokoyo Wonokoyo 2004 Terpelihara

7. Ht. Kota Indragiri 2.500 Jl. Indragiri Purwantoro 2006 Terpelihara

8. Ht. Kota Eks Pasar 
Madyopuro

1.200 Jl. Raya Madyopuro Madyopuro 2006 Terpelihara

9. Ht. Kota Sulfat Agung 300 Jl. Sulfat Agung Purwantoro 2007 Terpelihara

10. Ht. Kota TPS Sulfat 700 Pertigaan Sulfat Purwantoro 2007 Terpelihara

11. Ht. Kota Lemdikcab 
Pramuka

1.000 Jl. Ters. Danau Sentani Madyopuro 2007 Terpelihara

Dari sebelas (11) lokasi hutan kota yang ada di Kota Malang tersebut, terdapat 
beberapa jumlah jenis pohon yang ada di hutan kota tersebut sebagaimana tercantum 
pada Tabel 16.

Tabel 16. Jumlah Pohon/Vegetasi Hutan Kota di Kota Malang

No Nama Hutan Kota Jumlah Jenis pohon/
Vegetasi Jumlah Pohon

1 Ht. Kota Malabar 61 1.042

2 Ht. Kota Jakarta 28 1.564

3 Ht. Kota Kediri 19 355

4 Ht. Kota Vellodrome 75 2.070

5 Ht. Kota Pandanwangi 12 93

6 Ht. Kota Buper Hamid Rusdi 32 949

7 Ht. Kota Indragiri 28 118

8 Ht. Kota Eks Pasar Madyopuro 5 78

9 Ht. Kota Sulfat Agung 9 119

10 Ht. Kota TPS Sulfat 6 121

11 Ht. Kota Lemdikcab Pramuka 3 137
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3. Kabupaten Malang

Kabupaten Malang sebagai kabupaten terbesar ke-2 setelah Kabupaten Banyuwangi 
memiliki aktifitas pembangunan baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan 
ekonomi yang dapat menimbulkan turunnya kualitas lingkungan. Di Kabupaten Malang 
sendiri hutan kota yang sudah ditetapkan sebagai hutan kota adalah Hutan Kota Metro 
yang terletak di Kota Kecamatan Kepanjen, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati 
Malang No. 180/247/KEP/421.013/2011 tentang Penetapan Hutan Kota Metro sebagai 
Hutan Kota Kecamatan Kepanjen.  Luas Hutan Kota Metro sendiri mencapai ±20.000 
m2 dengan tipe perlindungan dan bentuknya mengelompok terdiri dari 1.600 batang 
dengan 32 jenis pohon berada di dalam areal pemandian Metro di Kelurahan Kepanjen 
Kecamatan Kepanjen. 

Proses pembentukan Hutan Kota Metro sudah sejak tahun 2008 yaitu berupa draft 
usulan yang ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.  Hutan Kota 
Metro sendiri mempunyai fungsi lindung sebagai stabilitas lereng untuk mencegah erosi 
dan membentuk iklim mikro disekitar lokasi, ke depan diharapkan bisa menambah 
PAD, karena selain untuk wisata alam juga ada tempat kolam renang dan jajanan, lokasi 
hutan kota metro ini terletak di wilayah DAS Kali Brantas. Jenis pohon yang ada di 
Hutan Kota Metro yaitu :  Nangka, sengon aren, jati, gamal, mangga, randu, jeruk, waru 
gunung, cemara, mengkudu, beringin, krei payung, bambu apus, bambu jawa, bambu 
ori, sonokeling, daun ungu, rampelas, awar-awar, salam, jagung jali, iprih, arbei, besaran, 
mahoni, angsana, talok, glodogan, elo, kedoya, dan bungur.

3.2.3.6 Wilayah Sumatera Utara

Kegiatan penelitian yang dilakukan di propinsi Sumatera Utara adalah kota Medan 
dan Kabupaten Deli Serdang.

1. Hutan Kota di Kota Medan

Pengembangan RTH Hutan Kota Medan disesuaikan dengan tujuan penyelenggaraan 
hutan kota di Kota Medan sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk 
memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika; meresapkan air; menciptakan 
keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan mendukung pelestarian dan 
perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia. 

Bappeda Kota Medan menentukan kebutuhan luas RTH publik Kota Medan dengan 
pendekatan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, yaitu : Proporsi 
ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kota 
Medan, yang meliputi: 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) 
persen ruang terbuka hijau privat. Maka perhitungannya sebagai berikut :luas wilayah 
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Kota Medan : 26.510 ha, dan kebutuhan luas RTH sesuai UU No. 26 Tahun 2007 adalah 
30% dari 26.510 ha, sekitar 7.953 ha, yang terdiri dari 5.302 ha RTH Publik dan 2.651 
ha Privat. Luas hutan kota medan seluas 108,4 ha, sebagaimana Tabel 17.

Tabel 17. Kawasan Hutan Kota Medan

No. Lokasi Kecamatan Luas (Ha)

1. Taman Beringin Kecamatan Medan Baru ± 1,2 Ha

2. Bumi Perkemahan Pramuka Cadika Medan Johor ± 25 Ha

3. Hutan kota CBD Polonia Kecamatan Medan Polonia ± 40 Ha

4. Kebun Binatang Kecamatan Medan Tuntungan ± 30 Ha

5. Kanal Sungai Deli Zona A dan D Kecamatan Medan Johor ±2 Ha

6. Hutan Kota Kecamatan Medan Labuhan ±1,5 Ha

7. Hutan kota Kelurahan Baru Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan ± 8,7 Ha

Luas 108,4  Ha 

Lebih lanjut rencana luas dan sebaran penggunaan RTH termasuk Hutan Kota Medan 
hingga tahun 2030 diperkirakan (Tabel 18).  Sedangkan komposisi Jenis pohon yang paling 
dominan adalah Mahoni (137.833 batang) selanjutnya adalah angsana (53.481 batang). 

Tabel 18. Luas dan sebaran lahan Kota Medan 

No Jenis Pola Ruang
RENCANA

Luas (ha) % Arahan Lokasi 

 Ruang Terbuka Hijau Kota 5.986,67 22,58   

1 Kawasan Wisata 959,08 3,62 Kecamatan Medan Marelan, Medan Amplas Dan 
Medan Tuntungan 

2 RTH Hutan Kota 108,40 0,41 Kec. Medan Polonia, Medan Johor 

3 RTH  Taman Kota* 4.769,19 17,99 Menyebar 

4 RTH  Pemakaman 150,00 0,57 Menyebar 

Sumber: RTRW Kota Medan tahun 2010 – 2030

2. Hutan Kota di Deli Serdang

Salah satu program kegiatan terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati 
yang terdapat di Kabupeten Deli Serdang adalah Menuju Indonesia Hijau (MIH) yang 

Tabel 19. Hutan Kota di Kabupaten Deli Serdang

No Hutan Kota Luas (ha)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Poltek Gizi
Dekranas
Lapangan bola (depan stadion)
Sisi luar stadion
PKK
BKD0
Dinas PU
Mushollah
Koperasi PNS
Dinas Pariwisata
PGRI
Dinas catatan Sipil
Lapangan Bola kaki dan tenis
Sungai (sisi kanan)
Kantor SAMSAT
Sungai (sisi kiri)
GOR
Dinas kehutanan
Polsek
Samping penjara
Kebun mini buah dan 
holtikultura
Cadika
Sisis lapangan bola kaki
Depan Kantor Bupati
Jumlah

0,744
0,800
0,097
2.027
0,412
0,384
0,912
0,248
0,061
0,154
0,173
0,362
1.951
3.841
0,284
0,316
0,563
0,785
0,297
0,960
3.304
0,261
1.429
0,922

21,293
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didalamnya memasukkan Kebijakan 
Tutupan Vegetasi.  Dalam kebijakan 
ini,  diatur mengenai Pengelolaan 
Keanekaragaman Hayati yang salah satunya 
adalah dengan Kebijakan Pembangunan 
Hutan Kota dan Taman Kota di Kota Lubuk 
Pakam sebagai bagian dari Ruang Terbuka 
Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dengan tata ruang wilayah Kabupaten Deli 
Serdang. Pembangunan Hutan Kota seluas 
21,293 ha (Tabel 19). 

Pembangunan Hutan Kota tersebut 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
lingkungan perkotaan yang sehat, indah, 
bersih dan nyaman. Pembangunan 
hutan kota di Deli Serdang memperoleh 
penghargaan Eno Gold Award  dan 
Certificate Green City di   Finlandia   atas 
keberhasilan Kabupaten Deli Serdang 
melakukan penghijauan dan pelestarian 
hutan kota.

Perbandingan luas wilayah, RTH dan hutan kota di Kota medan dan Deli Serdang 
adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Luas wilayah dan luas lahan hutan kota di dua kota di Sumatera Utara (2013)

No. Pemerintah Daerah dan Kota 
(Luas  Wilayah)

Luas RTH
(ha)

RTH/LW
(%)

Luas Hutan 
Kota  (ha)

Rasio HK/RTH 
(%)

1. Kota Medan (26.510) 7.953 30 108,4 1,36

2. Deli Serdang (249.772) 74.931,6 30 21,293 0,028

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa di semua kabupaten maupun kota, luas 
hutan kota masih jauh dibawah 10% dibandingkan luas RTH yang ada, apalagi jika 
dibandingkan dengan luas wilayah perkotaan.
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3.2.3.7 Propinsi Kalimantan Tengah

1.  Hutan Kota Himba Kahui di  Kota Palangkaraya

Pembangunan Hutan Kota di Palangkaraya yang lebih dikenal dengan Kawasan Hutan 
Kota Himba Kahui, memiliki luas 1.650 ha. Penyiapan dan pelaksanaan pembangunan 
Hutan Kota Himba Kahui didasarkan pada Penunjukkan kawasan sesuai Keputusan 
Walikota Palangkaraya No. 89 Tahun 2010 tanggal 17 April 2010. Sejarah kawasan hutan 
kota adalah ex HPH PT Kayon Timber dengan luas 40.000 ha dengan potensi kayu ramin 
dan meranti rawa, yang beroperasi tahun 1973 – 1993. Setelah HPH tersebut tidak aktif, 
kawasan menjadi terlantar dan tidak terkelola dengan baik.  Pada bagian lain kawasan 
telah beralih fungsi menjadi pemukiman. Status kawasan berdasarkan RTRW Kota 
Palangkaraya masuk dalam KPPL dan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota termasuk 
dalam tanah cadangan dan kawasan perlindungan  Sungai dan danau sesuai Surat Menteri 
kehutanan No. S 486/Menhut-VII/2010 tanggal 20 september 2010 tentang perubahan 
Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Penunjukkan Areal Bukan 
Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi antara Kawasan Hutan 
di Wilayah Propinsi Kalteng, masuk fungsi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kawasan Hutan Himba Kahui memiliki karakteristik hutan rawa gambut yang masih 
alami. Struktur vegetasi antara lain Jelutung rawa (Dyera sp), Pulai (Alstonis scholaris), 
Punak (Tetramerista glabra), Ramin (Gonistylus bancanus),  meranti, Pasir-pasir (Urandra 
secundiflora), Pisang-pisang (Mezzetia sp), Nyatoh (Palaqium cochleri), Jambu-jambu 
(Eugenia sp), Bintangur (Calophylum kunstleri), terentang (Camnossperma ausriculata), 
jenis rotan dan kantong semar. Potensi satwa antara lain burung enggang, tupai dan 48 
jenis ikan (Dishut Kota Palangkaraya, 2011). Luas wilayah Kota Palangkaraya adalah 
267.851 ha, dengan luas RTH 80.355,3 ha (30%). Sedangkan hutan kota yang sudah 
ditetapkan adalah 1.650 ha, sehingga rasio antara hutan kota dan RTH adalah 2,05%.

3.2.4 Permasalahan dalam Pengembangan RTH dan Hutan Kota dan 
Solusinya

Berdasarkan hasil kunjungan dan diskusi yang mendalam dengan beberapa pejabat 
terkait dengan pengembangan RTH dan hutan kota di wilayah Jabodetabek, telah 
diidentifikasi semua permasalahan yang dihadapi kelima pemerintahan kota tersebut 
(Subarudi dan Samsoedin, 2010), diantaranya:
1. Persepsi pemangku kepentingan berbeda-beda terhadap pembangunan RTH dan 

hutan kota.
2. Kebijakan yang ada belum mendukung perluasan RTH dan hutan kota (lebih 

condong memperluas kawasan “kelasan” (baca: pemukiman/mall/ruko berkelas) 
dan mempersempit kawasan resapan.
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3. Lahan negara yang semakin terbatas.
4. Harga tanah yang tinggi sehingga menaikan biaya ganti rugi pelepasan.
5. Lemahnya partisipasi masyarakat untuk menanami pepohonan di lahan-lahan miliknya.
6. Tidak adanya insentif bagi masyarakat yang menamam pohon di lahan miliknya.
7. Sulitnya mencari sumber pendanaan untuk pembangunan RTH dan hutan kota.
8. Ketiadaan sanksi bagi Pemkot yang tidak mencapai target luasan RTH dan hutan 

kota di wilayahnya. 
9. Penegakan hukum yang masih lemah terhadap pelanggar atau perusak lingkungan.
10. Pemanfaatan terhadap tanah-tanah kosong dan terlantar belum optimal seperti di 

tepi jalan-jalan besar, jalur kereta api, sempadan sungai, situ dan danau.
11. Belum tersedianya pedoman pelaksanaan teknis pembuatan hutan kota, namun 

pedoman teknis pembuatan RTH sudah tersedia.
12. Kesulitan untuk mencari sumber pembibitan (benih dan bibit tanaman) untuk 

ditanam di areal RTH atau hutan kota yang sudah dicadangkan.
13. Belum tersedianya alat deteksi pepohonan di pinggiran jalan raya untuk keselamatan 

para pengguna jalan.
14. Kebijakan “hijau” dalam pembangunan RTH dan hutan kota cenderung sering 

dikalahkan dengan kebijakan “ekonomi” (PAD) sempit dan sesaat.
15. Penyusunan Perda-perda kota lebih banyak bersifat melarang dan memberi sanksi, dan 

jarang bersifat mengajak, menyadarkan dan membangun partisipasi aktif masyarakat.

3.3 Kelembagaan Pengelola Hutan Kota

Konsepsi pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan, pada dasarnya lebih mendudukkan 
posisi strategis terhadap peranan fungsi jasa kawasan hijau, karena mampu menjamin 
kenyamanan dan keseimbangan lingkungan. Kawasan hijau dimaksud pada dasarnya 
merupakan satu kesatuan ruang yang didominasi oleh tetumbuhan, dan dikenal dengan 
istilah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Secara lebih mendalam pengertian RTH adalah 
merupakan kawasan atau ruang dan tanah yang didominasi oleh tetumbuhan baik 
alami maupun maupun binaan, difungsikan sebagai perlindungan habitat tertentu, dan 
atau sarana prasarana lingkungan perkotaan. Namun dalam kenyataannya di lapangan, 
pembangunan hutan kota sebagai bagian dari RTH mengalami banyak hambatan dan 
kendala yang menuntut keseriusan para pihak untuk mencari upaya penyelesaiannya atas 
hambatan dan kendala tersebut.

Kendala yang ada dalam pembangunan hutan kota, di antaranya: (i) persepsi 
pemangku kepentingan berbeda-beda terhadap pembangunan RTH dan hutan kota, 
(2) kebijakan yang ada belum mendukung perluasan RTH dan hutan kota, (3) kebijakan 
’hijau’ dalam pembangunan RTH dan hutan kota sering dikalahkan dengan kebijakan 
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’ekonomi sempit dan sesaat, (4) sulitnya mencari pendanaan, (5) ketiadaan sanksi bagi 
pemda kota/kabupaten yang tidak mencapai target luasan RTH dan hutan kotanya, dan 
(6) penegakan hukum yang masih lemah terhadap pelanggar dan perusak lingkungan. 

Informasi di atas menunjukkan bahwa dalam perumusan suatu peraturan perundangan 
dan kebijakan masih didominasi oleh berbagai kepentingan (ekonomi) dan kelembagaan 
pengelola hutan kota masih menjadi kendala dalam mewujudkan pengelolaan hutan 
kota yang profesional dan kredibel. Sebagai contoh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
yang pengelolaan hutan kotanya berada di Bidang Kehutanan pada Dinas Kehutanan, 
Pertanian dan Tanaman Pangan lebih banyak membangun hutan kota (136 ha) daripada 
taman kota (16,6 ha). Demikian juga yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang 
dikelola oleh Seksi Pertamanan dan Permakaman (Bidang Kebersihan dan Pertamanan), 
pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya lebih banyak membangun taman kota (2,5 ha) 
daripada hutan kota (baru rencana tahun 2010). Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 
Pemakaman, Kota Bekasi telah membangun taman kota seluas 15,07 ha dibandingkan 
dengan hutan kota (7,0 ha). Sebaliknya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Kuningan yang mengelola hutan kota ternyata lebih banyak membangun hutan kota  
(51,5 ha) dari pada taman kota (1,97 ha). Di Kota Palangkaraya, Dinas Kehutanan Kota 
Palangkaraya telah menyiapkan dan (telah) membangun hutan kota seluas 3.675 ha dan 
merupakan luas hutan kota terbesar di Indonesia. 

Berdasarkan data dan informasi diatas, persoalan kelembagaan pengelola hutan kota 
masih mengelola hutan kota dan taman kota berdasarkan persepsi dan kepentingan unit 
pengelolanya. Penentuan lokasi areal untuk pembangunan hutan kota atau taman kota 
yang terbatas tidak didasarkan kepada kebutuhan yang ada, tetapi lebih kepada keinginan 
pimpinan pengelolanya dan pendanaan yang tersedia di unit kelolanya.  

Oleh karena itu, pembuatan Policy Brief terkait pengaturan kelembagaan pengelolaan 
hutan kota di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur dan Kota Palangkaraya 
sangat diperlukan sebagai sebuah pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya. Tujuan 
pembuatan Policy Brief ini adalah untuk: (i) menjelaskan definisi dan manfaat kelembagaan 
pengelolaan hutan kota, (ii) mengidentifikasi struktur organisasi pengelola hutan kota, 
(iii)  mengevaluasi aturan main dalam pengelolaan hutan kota, (iv) menginventarisasi 
sumber daya manusia pengelola hutan kota, (v) mencari alternatif skema pembiayaan 
hutan kota, dan (vi) strategi pengutan kelembagaan pengelolaan hutan kota 

3.3.1 Definisi dan Manfaat Kelembagaan Hutan Kota

Istilah kelembagaan seringkali dirancukan dengan pengertian lembaga atau organisasi. 
Secara umum definisi kelembagaan adalah suatu wadah tempat berkumpulnya individu-
individu yang diikat oleh aturan main dan melakukan aksi bersama dalam upaya mencapai 
tujuan bersama yang telah disepakatinya.

38   •  Hasil Sintesis Penelitian Hutan Kota  



Djogo et al. (2003) menjelaskan kelembagaan sebagai suatu tatanan dan pola 
hubungan antara anggota masyarakat atau antara organisasi yag saling mengikat yang 
dapat menentukan  bentuk hubungan antara manusia atau organisasi yang diwadahi dalam 
suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat 
berupa norma, kode etik aturan formal dan informal untuk pengendalian perilakua sosial 
serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

Dalam hal ini unsur-unsur yang terkait langsung dengan kelembagaan adalah struktur 
organisasi, aturan main terkait tata hubungan kerja, pengaturan sumber daya manusia, dan 
penyediaan pendanaan. Khusus kelembagaan pengelola hutan kota di wilayah kabupaten/
kota sangat terkait unit organisasi (Satuan Kerja Pemerintah Daerah-SKD) yang mengelola 
hutan kota, tata hubungan kerja dalam unit pengelola hutan kota, pengaturan tenaga 
pengelola hutan kota, dan sistem pendanaan untuk mengelola hutan kota.

Manfaat kelembagaan dalam pengelolaan hutan kota sangat penting dan strategis 
dan penentu keberhasilan pengelolaannya karena kelembagaan yang kuat akan bekerja 
sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dalam membangun dan mengelola hutan kota 
yang dibebankannya.

3.3.2 Organisasi Pengelola Hutan Kota di Wilayah Kabupaten/Kota

Organisasi pembangunan dan pengelolaan hutan kota sangat bergantung kepada 
perangkat organisasi yang ada dan keperluannya. Sistem pengorganisasian di suatu 
daerah mungkin berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu bentuk pengorganisasiannya 
pembangunan dan pengelolaan hutan adalah seperti tercantum pada Tabel 21. Walikota atau 
Bupati sebagai kepala wilayah bertanggung jawab atas pembangunan dan pengembangan 
hutan kota di wilayahnya menurut kebutuhan masing-masing kota atau daerah. Untuk 
pelaksanaannya dapat ditunjuk dinas-dinas yang berada di wilayahnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat dari berbagai instansi dan pengumpulan 
data sekunder terkait pengembangan RTH dan hutan kota, diperoleh bahwa organisasi 
(SKPD) pengelola hutan kota berbeda-beda di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa 
Timur, dan Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Tabel 21.

Tabel 21 menunjukkan bahwa SKPD pengelola hutan kota di tingkat provinsi, 
kabupaten dan kota berbeda-beda  untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 
(Tupoksi) yang berkaitan dengan pembangunan hutan kota. Perbedaan SKPD tersebut 
membawa dampak yang juga berbeda-beda terhadap target pencapaian hutan kota di 
wilayahnya. 
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Tabel 21. Unit-unit pengelola hutan kota di tingkat pusat dan daerah dan target pencapaian pembangun 
hutan kota di wilayahnya 

No.
Nama Provinsi, 

Kabupaten/Kota dan 
Luas Hutan Kota

SKPD Pengelola 
Hutan Kota

Bidang/Seksi 
Pengelola Hutan 
dan Taman Kota

Peraturan Pendukungnya

I. Wilayah Provinsi

1. DKI Jakarta (136 ha) Dinas Kehutanan, 
Pertanian dan 
Ketahan Pangan 

Bidang kehutanan Belum tersedia perda Hutan Kota

2. Jawa Timur (275,4 ha) Dinas Kehutanan Bidang Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan

Perda No. 4 Tahun 2003  (Pengelolaan 
hutan di Provinsi Jawa Timur)

II. Wilayah Kabupaten

3. Kabupaten
Kuningan 
(29,6 ha)

Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan

Bidang Kehutanan Peraturan Bupati Kuningan No. 8 Tahun 
2008 tentang Penyelenggaraan Hutan 
Kota di Kab. Kuningan.

4. Kabupaten Ciamis 
(29,6 ha)

Dinas Kehutanan Bidang Kehutanan SK Bupati Ciamis No. 522/Kpts.896-
Huk/2007 tentang Penunjukan Tempat-
Tempat Tertentu Sebagai Kawasan Hutan 
Kota

5. Kabupaten 
Tasikmalaya
(168 ha) 

Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan

Bidang Kehutanan Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 660/
Kep.28A/LHPK/2007 tentang Penetapan 
Lokasi Hutan Kota Tasikmalaya.

6. Kabupaten Cirebon 
(4 ha)

Dinas  Cipta Karya 
dan Tata Ruang

Seksi Pertamanan 
dan Permakaman, 
Bidang kebersihan 
dan Pertamanan

Belum memiliki SK Hutan Kota (Alokasi 
Lahan sudah disiapkan sekitar 4 ha)

7. Kabupaten Malang 
(2,0 ha)

Dinas Kehutanan Bidang Kehutanan SK Bupati Malang Nomor 180/247/
KEP/421.013/2011

8. Kabupaten
Kuningan 
(29,6 ha)

Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan

Bidang Kehutanan Peraturan Bupati Kuningan No. 8 Tahun 
2008 tentang Penyelenggaraan Hutan 
Kota di Kab. Kuningan.

III. Wilayah Kota

9. Kota Bekasi 
(7 ha)

Dinas Kebersihan, 
Pertamanan dan 
Pemakaman

Bidang Pertamanan 
dan Permakaman

Belum tersedia Perda Hutan Kota

10. Kota Bogor 
(87 ha)

Dinas Kehutanan 
dan Pertanian

Bidang Kehutanan Belum tersedia Perda Hutan Kota

11. Kota Tanggerang
(1,2 ha)

Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan

Bidang Pertamanan Belum tersedia perda hutan kota

12. Kota Palangkaraya
(3.675 ha)

Dinas Kehutanan 
dan Pertanian

Bidang Kehutanan SK Walikota No. 96, 97, 98 Tahun 2010 
(Pelestarian plasma nutfah dan rekreasi)

13. Kota Surabaya (13 
taman kota)

Dinas Pertamanan 
dan Kebersihan

Bidang Pertamanan Perda No. 7 Tahun 2002  (Pengelolaan 
RTH)
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Pada prinsipnya apapun bentuk SKPD dan unit pengelola hutan kota di bawahnya, 
tugas yang paling utama yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan hutan kota adalah 
perumusan kebijakan dan perundangan di dalam pengalokasian lahan, penetapan lokasi 
hutan kota, pemberian bantuan teknis dan pendanaannya.

Struktur organisasi adalah suatu wadah berkumpulan orang-orang dengan sifat dan 
karakteristik yang berbeda-beda yang memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai 
tujuan bersama. Agar organisasi suatu usaha tersebut berjalan sesuai dengan target yang 
telah ditetapkan, maka perancangan struktur organisasi memiliki peranan penting untuk 
membagi-bagi tugas secara adil dan merata sesuai dengan unit tugas masing-masing yang 
menyusunnya.

Rancangan unit organisasi dalam SKPD pengelola hutan kota baik yang berada di 
bawah Dinas Pertamanan maupun di Dinas Kehutanan dapat dilustrasikan pada Gambar 3.

Pada Dinas Pertamanan dapat saja Kepala Bidang Hutan Kota dirangkap oleh 
Kepala Bidang Pertamanan, namun yang paling penting adalah tugas pembangunan dan 
pengembangan hutan kota masuk menjadi salah satu tugas di dalam uraian tugas Kepala 
Bidang Pertamanan. Demikian juga dengan Dinas Kehutanan, Kepala Bidang Kehutanan 
atau Rehabilitasi Hutan dan Lahan dapat saja memasukkan  tugas pembangunan dan 
pengembangan hutan kota masuk menjadi salah satu tugas di dalam uraian tugas Kepala 
Bidang tersebut. Hal ini terjadi di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang Kepala 
Bidangnya tidak memiliki tugas pokok atau mandat dalam uraian tugas pokoknya sehingga 
sulit untuk mendapatkan data dan informasi terkait pembangunan dan pengembangan 
hutan kota di Dinas Kehutanan tersebut. 

Pencantumkan tugas pembangunan dan pengembangan hutan kota dalam salah 
satu tugas kepala bidang yang ada untuk menghindari keterbatasan jumlah unit-unit 
organisasi SKPD di provinsi dan kabupaten sebagaimana diatur dalam PP No. 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

3.3.3 Aturan Main Dalam Pengelolaan Hutan Kota

Sebenarnya aturan main yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan hutan kota 
di setiap provinsi, kabupaten dan kota adalah:
1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata ruang,
2. PP Nomor. 26 tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional, 
3. PP No. 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota
4. Permen PU No 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan 

RTH di Kawasan Perkotaan.
5. Permenhut No. P.71 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota
6. Perda atau Peraturan Bupati atau Walikota untuk masing-masing kabupaten/kota 

terkait dengan hutan kota
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Gambar 3.  Struktur organisasi pengelola hutan kota dalam SKPD 

Persoalan mendasar terkait dengan aturan main dalam pengelolan hutan kota di wilayah 
provinsi, kabupaten dan kota adalah lemahnya koordinasi antar SKPD pengelola hutan 
kota dengan SKPD terkait seperti Bappeda,  SKPD PU, Badan Lingkungan Hidup, dan 
Dinas Kehutanan. Hal ini seringkali disebabkan oleh (i) persepsi pemangku kepentingan 
berbeda-beda terhadap pembangunan RTH dan hutan kota, (ii) kebijakan yang ada 
belum mendukung perluasan RTH dan hutan kota (lebih condong memperluas kawasan 
“kelasan” (baca: pemukiman/mall/ruko berkelas)) dan mempersempit kawasan “resapan”, 
dan (iii) kebijakan “hijau” dalam pembangunan hutan kota cenderung sering dikalahkan 
dengan kebijakan “ekonomi” (PAD) sempit dan sesaat.

Dalam upaya mencapai target pembangunan dan pengembangan hutan kota di 
wilayah provinsi, kabupaten da kota adalah memperkuat sistem Komunikasi, Informasi, 
Sinkronisasi, dan Sinergi (KISS) antar SKPD terkait dalam pembangunan dan 
pengembangan hutan kota.
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3.3.4 Pengaturan SDM Pengelola Hutan Kota

Sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk mengelola hutan kota harus 
memenuhi persyaratan umum dan khusus yang dibutuhkan agar organisasi pengelolaan 
tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Jumlah kebutuhan SDM 
pengelola hutan kota harus mengacu dan menyesuaikan dengan struktur organisasi yang 
telah dirancang (Gambar 3) sehingga kebutuhan kualifikasi untuk masing-masing unit 
organisasi perlu juga dijabarkan dengan rinci sebagaimana Tabel 22.

Tabel 22. Kualifikasi SDM pengelola hutan kota dalam SKPD 

No. Kualifikasi SDM Kepala Bidang Kepala Seksi Staf

1. Pendidikan Mimimum 
•	 S2
•	 S1
•	 Diploma III
•	 SKMA

√
√
√ √

√

2. Pengalaman Kerja di
 bidangnya
•	 10 tahun
•	 5 tahun
•	 3 tahun

√
√

√
√
√

√
√
√

3. Memiliki sertifikat diklat terkait di 
bidangnya

√ √ √

4. Mengusai program computer (MsWord, 
Ms Power Point, dan Excel) 

√ √ √

Dalam hal keterbatasan unit organisasi dan pendanaan untuk pembayaran gaji 
pegawai, maka kualifikasi kepala bidang yang ada (Tabel 22) dapat diturunkan menjadi 
kualifikasi kepala seksi. Persoalan utama dalam penempatan SDM di provinsi, kabupaten 
dan kota adalah ketidak sesuaian antara kualifikasi yang dibutuhkan dengan kondisi SDM 
yang ada atau sebaliknya kualifikasi SDM yang dibutuhkan tersedia, tetapi seringkali 
pimpinan daerah lebih menggunakan kekuasaannya untuk menentukan siapa menjadi 
apa, kapan dan dimana posisi jabatannya (the wrong man on the wrong place). Hal ini 
tentunya menyalahi prinsip manajemen SDM klasik yaitu the right man on the right place 
at the right time.

3.3.5 Pencarian Alternatif Pendanaan Pengelolaan Hutan Kota

Hasil berbagai wawancara dan pengisian kuestioner oleh responden terpilih dari 
kegiatan kajian pembangunan dan pengembangan hutan kota selama tahun 2010-2011 
menunjukkan bahwa rendahnya realisasi pembangunan hutan kota di berbagai provinsi, 
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kabupaten dan kota di Indonesia sejak dikeluarkan PP No. 63/2003 tentang Hutan Kota, 
disebabkan karena: (i) lahan negara untuk hutan kota yang semakin terbatas, (ii) harga 
tanah yang tinggi sehingga menaikkan biaya ganti rugi pelepasan tanah, (iii) tidak adanya 
insentif bagi masyarakat yang menamam pohon di lahan miliknya, dan (iv) sulitnya 
mencari sumber pendanaan untuk pembangunan RTH dan hutan kota.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka SKPD pengelola hutan kota harus berupaya 
keras untuk mencari alternatif skema pembiayaan untuk pembangungan hutan kota melalui:
1. Perencanaan anggaran APBD untuk hutan kota yang realitis  dengan melakukan 

sosialisasi di kantor DPRD untuk mendapat dukungan penuh dalam pembahasan 
anggaran nantinya.  

2. Komunikasi dan konsultasi aktif dengan Direktoral Jenderal Bina DAS  dan Perhutanan 
Sosial karena salah satu seksinya menangani pembangunan hutan kota dan skema 
pembiayaan.

3. Bekerjasama dengan lembaga donor dalam dan luar negeri terkait dengan program 
pembangunan hutan kota dalam kerangka menciptakan wilayah perkotaan yang 
segar, asri, dan sehat. 

4. Bekerjasama dengan pemilik perusahaan dan perbankan di wilayahnya untuk dapat 
mengalokasi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk pembangunan 
hutan kota dengan imbalan menaruh nama dan logo perusahaannya.

5. Perumusan pajak lingkungan terhadap kendaraan yang mengeluarkan emisi sehingga 
emisi tersebut dapat diserap oleh tanaman dalam hutan kota. Hasil pembayaran 
pajak tersebut dapat digunakan sebagai dana pembangunan hutan kota baru atau 
pengelolaan hutan kota yang sudah ada.

6. Pengelolaan hutan kota dapat lebih diarahkan sebagai lokasi rekreasi dan taman hiburan 
masyarakat perkotaan dengan memberlakukan tiket masuk yang  terjangkau bagi 
masyarakat luas. Hasil pembayaran tiket masuk dapat digunakan untuk membangun 
dan mengelola hutan kota.

7. Pembangunan dan pengembangan hutan kota dapat menggunakan sistem insentif 
fiskal, dimana pemda provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki luas hutan kota 
terluas dapat memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus 
(DAK) yang lebih besar dibandingkan dengan pemda yang hanya memiliki sedikit 
luasan hutan kotanya.

8. Pemda provinsi dan kabupaten juga dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat 
yang menanam pohon di tanah miliknya dengan pemberian dikson pembayaran PBB 
nya dan hal ini sebaiknya diatur dalam Perda Pembangunan Hutan Kota sehingga 
jelas tata pembayarannya. 
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3.3.6 Penguatan Kelembagaan Hutan Kota 

Penguatan kelembagaan yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah di wilayah 
provinsi, kabupaten dan kota antara lain:
1. Perlu penyamaan persepsi bahwa hutan kota merupakan suatu kebutuhan bagi 

masyarakat perkotaan untuk memperoleh hak hidup sehat, segar dan bebas stress 
dari beban hidupnya sehari-hari.

2. Proporsi luasan hutan kota sebagai indikator penilaian penghargaan Adipura perlu 
ditingkatkan untuk mendukung percepatan dan perluasan hutan kota sehingga wajah 
kota lebih segar, berseri dan sehat. 

3. Pimpinan tertinggi (Gubernur, Bupati dan Walikota) harus memiliki komitmen 
dan konsiten untuk membuat hidup sehat dan sejahtera bagi masyarakatnya melalui 
pembangunan dan pengembangan hutan kota.

4. Penunjukkan SKPD pengelola hutan kota sebaiknya disesuaikan dengan tupoksi dan 
relevansi dengan aspek teknis pembangunan hutan kota, yaitu bidang hutan dan kehutanan.

5. SKPD pengelola hutan kota harus mempunyai visi dan misi dalam membangun 
hutan kota sebagai satu kesatuan dengan penataan kota agar wajah kota lebih ramah 
lingkungan dan manusiawi dari pada berwajah monster ekonomi.

6. Pengaturan unit-unit organisasi dalam SKPD pengelola hutan kota harus disesuaikan 
dengan target dan rencana pencapaian luas hutan kota dalam jangka menengah dan 
jangka panjang pembangunan wilayah perkotaan.

7. Tata hubungan kerja internal SKPD pengelola hutan kota perlu dijabarkan secara jelas 
dan ringkas dalam bentuk prosedur operasional standar (POS) sehingga memudahkan 
pencapaian kerja yang efektif dan efisien.

8. Pemda harus melaksanakan pembangunan wilayahnya secara terpadu yang melibatkan 
SKPD di wilayahnya sehingga kegiatan bongkar-pasang di jalur hijau (galian PLN, 
Telekom, Saluran Air) dapat dihindari dan pembiayaannya dapat lebih dikurangi 
atau dihemat.

9. Sistem koordinasi,informasi, sinkronisasi dan sinergi antara SKPD pengelola hutan 
kota dan SKPD pendukung lainnya perlu ditingkatkan dalam upaya mencapai target 
luasan hutan kota yang telah ditetapkan bersama.

10. Pengaturan SDM pengelola hutan kota harus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan 
teknis pembangunan hutan kota dan penempatannya harus sesuai prinsip “the rght 
man on the right place at the right time”.

11. SKPD pengelola hutan kota harus proaktif dan kreatif mencari skema-skema pendanaan 
dari lembaga donor, alokasi CSR perusahaan dan perbankan, dan pajak lingkungan 
(pajak emisi dari kendaraan bermotor). 
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12. Pemda provinsi dan kabupaten/kota dapat menggunakan kebijakan insentif fiskal 
dan diskon pembayaran PBB dalam upaya meningkatkan luas pembangunan hutan 
kota di wilayahnya.

3.4 Analisis Demografi Dalam Pengembangan dan 
Pengelolaan Hutan Kota 

PP No 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota yang menetapkan hutan kota seluas 10% 
wilayah perkotaan sulit dipenuhi karena ketersediaan lahan luas > 2.500 m2 terbatas. 
Sebagai pendekatan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memfokuskan pada upaya 
mengimplementasikan Permendagri No.1 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka 
Hijau Kawasan Perkotaan yang menetapkan RTH minimal seluas 30% wilayah perkotaan, 
yang terdiri dari  RTH publik 20% dan RTH privat 10%. Dalam Permendagri tersebut 
hutan kota merupakan bagian dari RTH dan beragam jenis RTH lebih mudah diupayakan 
karena RTH dapat dibangun pada lahan < 2.500 m2. Agar memudahkan pengecekan 
kondisi hutan kota  di lapangan, maka para pengelola hutan kota perlu mencantumkan 
koordinat geeografis untuk setiap lokasi hutan kotanya. Hal ini penting sebagai bagian dari 
upaya pemda untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitasnya dalam pembangunan 
dan pengelolaan hutan kota.  

Hutan kota merupakan bagian dari RTRW yang diperlukan untuk memperbaiki 
dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan 
dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati. 
Untuk menjamin keberadaannya, maka pemerintah kabupaten/kota wajib menunjuk 
lokasi dan luas hutan kota dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, 
tingkat pencemaran dan kondisi fisik kota. Artinya, semakin tinggi jumlah penduduk 
dan semakin tinggi tingkat polusi maka semakin luas persentase hutan kota yang harus 
disediakan di wilayah tersebut. 

Pokok tulisan ini untuk mengungkapkan peran dinamika jumlah penduduk sebagai 
faktor demografi dalam hubungannya dengan upaya pengembangan hutan kota bagi 
kota-kota yang sedang berkembang di Indonesia. Tulisan ini dikutip dari hasil penelitian 
Martin, dkk (2012). 

3.4.1 Kondisi Demografi

Dalam konteks demografi tersebut, maka dibutuhkan perbandingan antarkota yang 
secara tipologi memiliki kesamaan namun berbeda dalam tingkat kepadatannya, serta 
dalam kota yang sama namun berbeda tingkat kepadatan penduduknya. Kota-kota yang 
menjadi ibukota provinsi di Sumatera Bagian Selatan memiliki kemiripan tipologi karena 
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terletak di bagian hilir sungai, namun berbeda tingkat kepadatannya, sehingga sesuai 
dengan konteks untuk menjadi lokasi penelitian (Tabel 23). 

Tabel 23. Kota-kota sebagai lokasi penelitian demografi

Nama kota
Luas wilayah

(ha)
Jumlah penduduk1

(jiwa)
Kepadatan
(jiwa/ha)

Kategori kota2

Pangkal Pinang 11.880 188.247 16 Kota sedang

Bengkulu 15.170 308.756 20 Kota Sedang

Jambi 20.538 531.857 26 Kota Besar

Palembang 40.061 1.455.284 36 Kota Metropolitan

Keterangan: 1) Data hasil sensus penduduk nasional tahun 2010; 2) Kategorisasi kota menurut program adipura Kementerian Lingkungan Hidup.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data yang bersifat makro dan 
mikro. Data makro menyangkut kinerja hutan kota antarkota yang berbeda kepadatannya. 
Data mikro mengenai bagaimana rumah tangga dalam kota yang sama namun menempati 
lokasi yang berbeda tingkat kepadatan penduduknya berinteraksi dengan hutan kota. 

Pengumpulan data makro diperoleh dari dokumen resmi yang dibuat pemerintah 
kota, seperti peraturan daerah atau peraturan walikota. Selain itu, wawancara dengan 
parapihak yang terkait dengan pengembangan hutan kota juga dilakukan untuk menggali 
lebih dalam potensi dan permasalahan masing-masing kota dalam mengembangkan hutan 
kota. Badan-badan pemerintah kota yang menjadi informan data makro ini instansi yang 
memegang tugas pokok dan fungsi lingkungan hidup, perencanaan pembangunan daerah, 
pertanian-kehutanan, dan kebersihan dan pertamanan. 

Pengumpulan data mikro dilakukan melalui survei rumah tangga. Responden 
penelitian adalah rumah tangga yang tinggal di daerah terpadat, rata-rata, dan terjarang 
dalam kota terpilih. Lokasi penelitian ditentukan secara bertingkat (multi-stage sampling). 
Data kependudukan kota digunakan sebagai pemandu untuk memilih kecamatan sesuai 
kriteria tingkat kepadatan. Kelurahan terpilih ditetapkan berdasarkan data kependudukan 
tingkat kecamatan. Komunitas warga yang menjadi responden dipilih berdasaran hasil 
konsultasi dengan pihak kelurahan. Rumah tangga yang terpilih menjadi responden adalah 
mereka yang berada di rumah pada saat kedatangan tim peneliti dan bersedia menjadi 
responden. Wawancara dibantu oleh enumerator lokal. Jumlah responden setiap lokasi 
penelitian dibatasi minimal 30 rumah tangga. Karena keterbatasan dana penelitian, data 
mikro ini hanya dikumpulkan pada 3 kota saja, yaitu Pangkal Pinang, Bengkulu, dan 
Jambi. Penelitian ini berhasil melakukan wawancara terhadap 455 rumah tangga. 
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Data yang dikumpulkan bersifat makro-kuantitatif ditampilkan secara tabulatif 
sebagai cerminan kinerja hutan kota setiap kota. Data-data ini dihubungkan dengan 
keadaan demografi setiap kota, baik jumlah penduduk, tingkat kepadatan, dan laju 
pertumbuhan penduduk, guna menilai dan memproyeksikan keadaan hutan kota pada 
masa mendatang dengan mengacu kepada kebijakan hutan kota yang berlaku di Indonesia.  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota, luas 
minimal hutan kota suatu kota adalah 10% dari total luas wilayah administrasinya, 
sementara berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 5/PRT/M/2008 
Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang, luas minimal hutan kota dapat 
ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk, yakni 4 m2 per jiwa penduduk. 

3.4.1.1 Keterkaitan Hutan Kota Dengan Kepadatan Penduduk

Hutan kota adalah salah satu isu lingkungan yang merebak dalam beberapa tahun 
terakhir dan membuka kesadaran publik terhadap nilai penting pepohonan bagi masyarakat 
kota. Ilmuwan, praktisi, dan pemimpin masyarakat telah mendokumentasikan beragam peran 
vegetasi pada ekosistem kota dalam membantu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 
kota. Fokus utama peranan hutan kota adalah pada jasa-jasa lingkungan (Kuchelmeister, 
2000; Tyrvainen, 2004; Schwab, 2009). Pohon-pohon di perkotaan terbukti berperan dalam 
pembentukan iklim mikro, perbaikan kualitas udara dan pengurangan karbon dioksida, 
serta perlindungan suplai air kota (Akbari et al., 2001; Nowak et al., 2006; Lafortezza et 
al., 2009; Biao, 2010). Sayangnya, kota-kota di negara-negara berkembang menghadapi 
banyak tantangan dalam mengembangkan hutan kota ini (Kuchelmeister, 2000).

Luas minimal hutan kota agar dapat menjalankan peran-peran ekologisnya, selama 
ini dihitung berdasarkan luas wilayah atau jumlah penduduk.  Di Indonesia, peraturan 
perundangan telah menetapkan target minimal luas hutan kota sebesar 10 persen dan 
ruang terbuka hijau (RTH) 30 persen dari luas wilayah, namun kota-kota ternyata kesulitan 
dalam mengadopsi ketetapan tersebut. Joga dan Ismaun (2011) mengidentifikasi beberapa 
permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota dalam pengembangan RTH, yaitu harga 
tanah yang mahal, lahan yang tersedia sangat sempit dan dana yang tersedia sangat terbatas. 
Harga tanah dan ketersediaan lahan berhubungan erat dengan tingkat kepadatan penduduk. 
Pada sisi ini, faktor demografi bertambahnya jumlah penduduk akan menjadi masalah bagi 
kota untuk mengintegrasikan hutan kota ke dalam perencanaan kota dan pengembangannya.  

Pada sisi lain, hasil penelitian Kuhns et al. (2005) menyebutkan bahwa komunitas 
dengan populasi besar memiliki permintaan (demand) yang tinggi terhadap jasa 
lingkungan yang ditawarkan hutan kota. Rinnes et al. (2011), melalui penelitian mereka 
di Massachusetts Amerika Serikat, menunjukkan bahwa komunitas dengan populasi 
besar ternyata lebih berhasil dalam merawat hutan kota dibandingkan dengan komunitas 
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populasi sedikit. Ini berarti, faktor dinamika jumlah penduduk dapat merupakan kekuatan 
pendukung perkembangan hutan kota jika diposisikan secara tepat.

Data dan informasi ilmiah mengenai peran faktor demografi dalam hubungannya 
dengan pengembangan hutan kota di negara-negara berkembang seperti Indonesia masih 
sangat terbatas. Penyediaan informasi tersebut berguna dalam membantu pemecahan 
masalah alokasi ruang bagi hutan kota untuk kota-kota yang sedang tumbuh.  Seperti 
apakah kinerja hutan kota untuk kota-kota yang berbeda tingkat kepadatannya?, mengapa 
kinerja tersebut dapat terjadi?, apakah yang mungkin terjadi jika kinerja tidak berubah?, 
bagaimanakah peran faktor kepadatan penduduk dalam tindakan penanaman pohon?, 
apakah penduduk yang tinggal di daerah padat memberikan respon yang berbeda terhadap 
hutan kota dengan penduduk di daerah jarang? adalah pertanyaan-pertanyaan yang 
hendak dijawab melalui penelitian ini.  

Informasi dan pengetahuan tentang peran faktor demografi dalam hubungannya 
dengan pengembangan hutan kota ini diharapkan dapat menjadi argumentasi kritis 
dalam rangka perubahan kebijakan dan strategi pengembangan hutan kota di Indonesia.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan terutama di perkotaan saat ini 
berdampak terhadap meningkatnya polusi udara dan suara serta semakin menyempitnya 
lahan resapan air yang dapat menimbulkan turunnya kualitas lingkungan.  Salah satu solusi 
yang dapat ditempuh untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membangun hutan 
kota.  Keberadaan hutan kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau (RTH) mempunyai 
fungsi dan manfaat bagi perbaikan lingkungan hidup di perkotaan secara keseluruhan.

Menurut Samsoedin dan Waryono (2010), niat dan keinginan para pemangku 
kepentingan (pemerintah, masyarakat/LSM dan swasta) untuk membangun dan 
mengelola kawasan hijau muncul atas pertimbangan: (i) peranan dan jasa biologis 
pepohonan sebagai paru-paru kota dalam wujud hutan kota telah terbukti mampu 
mengatasi dan mengendalikan berbagi bentuk pencemaran dan sumber penyebabnya, 
(ii) keterbatasan aset Pemda dalam hal penguasaan atas tanah akibat semakin mahalnya 
harga tanah untuk kawasan hijau, (iii) meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, (iv) 
tumbuh berkembangnya wilayah industri sebagai sumber pencemaran lingkungan, dan (v) 
meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya wilayah pemukiman yang cenderung 
mendabakan kenyamanan lingkungan hidupnya.

Oleh karena itu, diskusi tentang keterkaitan keberadaan hutan kota dengan kepadatan 
penduduk sangat menarik dan perlu diangkat ke ranah publik. Sebagaimana telah dijelaskan 
bahwa pohon-pohon yang tumbuh atau ditanam warga kota di permukimannya adalah 
bagian dari hutan kota. Tabel 24 menampilkan hasil penelitian tentang perbedaan kinerja 
rumah tangga yang tinggal di wilayah dengan tingkat kepadatan berbeda dalam menanam 
dan memelihara pohon di pekarangan rumahnya.
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Tabel 24. Jumlah pohon dalam pekarangan penduduk di wilayah dengan kepadatan berbeda 

Peubah demografi
Jumlah rerata pohon di pekarangan (batang)

Pangkal Pinang Bengkulu Jambi

Kelurahan terjarang 4-5 2-3 0-1

Kelurahan sedang 4-5 2 2-3

Kelurahan terpadat 0-1 0-1 3-4

Sumber: data primer, diolah (2013)

Perbedaan demografi menimbulkan perbedaan kinerja hutan kota di permukiman 
warga kota. Masyarakat kota yang tinggal di kota dengan kepadatan penduduk tingkat 
sedang seperti Pangkal Pinang masih dapat menanam beberapa pohon di pekarangan 
rumahnya, terutama di wilayah tertentu yang belum tergolong padat. Kumpulan 
pohon-pohon yang ada di pekarangan rumah membentuk satu kesatuan ekosistem yang 
memberikan kenyamanan lingkungan. Namun, kenyamanan yang ditimbulkan dari 
keberadaan pepohonan sirna di wilayah padat penduduk. Meskipun masih menunjukkan 
kecenderungan yang sama, jumlah pohon yang di pekarangan warga kota Bengkulu sudah 
tidak sebanyak Pangkal Pinang. Bengkulu lebih padat penduduknya di bandingkan 
Pangkal Pinang, sehingga ruang pekarangan untuk menanam pohon menjadi lebih sempit. 
Namun, fenomena berbeda ditunjukkan oleh Jambi sebagai pewakil kota besar. Masyarakat 
yang tinggal di wilayah padat justru menanam lebih banyak pohon di pekarangannya 
dibandingkan warga sekota yang tinggal di daerah jarang. Pada lokasi yang padat justru 
jumlah pohonnya banyak karena diduga (1) banyak pohon peninggalan Belanda yang 
masih tumbuh dan terpelihara dengan baik, serta (2) lokaksi tersebut terletak di tengah 
kota, dimana pembangunan dan pemeliharaan RTH (taman kota, tanaman pinggiran 
jalan, hutan kota) dilakukan dengan baik oleh Pemda setempat. Lokasi yang tidak padat 
penduduknya hanya ditemukan sedikit pohon karena (1) lokasi berada di pinggir kota, areal 
berawa, tanaman atau pohon sulit hidup karena kebanjiran dan (2) areal semak belukar 
dominan pada tempat tersebut dan (3) hanya terdapat jenis pohon yang telah ditanam 
(berasal dari program Pemkot) dan idak berhasil; di lain pihak belum diujicobakan jenis 
lain untuk ditanam di tempat tersebut.

Disparitas kinerja hutan kota antarwarga kota yang tinggal di daerah yang berbeda 
tingkat kepadatan penduduk memperlihatkan bahwa faktor demografi dapat berperan 
sebagai penghambat dan pendukung dalam pengembangan hutan kota. Fenomena yang 
terjadi di Kota Jambi berkesesuaian dengan hasil penelitian Kuhns et al. (2005), yang 
menyebutkan bahwa komunitas dengan populasi besar memiliki permintaan (demand) yang 
tinggi terhadap jasa lingkungan yang ditawarkan hutan kota. Masyarakat yang tinggal di 
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daerah padat berkeinginan besar untuk memiliki pohon-pohon, meskipun dimensinya relatif 
kecil dan biaya perawatan lebih mahal. Hasil penelitian Rinnes et al. (2011) menunjukkan 
bahwa komunitas perkotaan dengan populasi besar memiliki kesediaan yang tinggi untuk 
mengeluarkan biaya perawatan pohon-pohon dibandingkan komunitas dengan populasi 
sedikit. Karenanya, jika diposisikan secara tepat, faktor demografi dapat menjadi pemicu 
partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan hutan kota. 

3.4.2 Keterkaitan Hutan Kota dengan Kenyamanan Lingkungan 

Permintaan masyarakat kota terhadap hutan kota adalah terhadap nilai-nilai estetika 
dan jasa-jasa ekosistem pepohonan (Tyrvainen et al., 2003; Nowak et al., 2006). Ruang 
terbuka yang makin berkurang dan ruang terbangun yang makin bertambah menyebabkan 
suhu udara lingkungan kota tidak menyamankan penduduknya. Tingkat kenyamanan ini 
bisa jadi berbeda antarwilayah yang berbeda tingkat kepadatan penduduknya. Warga yang 
tinggal di daerah-daerah padat cenderung paling banyak mengeluhkan ketidaknyamanan 
suhu udara di lingkungan tempat tinggalnya (Tabel 25). Jika dihubungkan dengan kinerja 
hutan kota, maka keluhan ketidaknyamanan ini berkaitan erat dengan jumlah pohon yang 
ditanam kelompok warga. Tutupan tajuk pohon adalah indikator yang paling berpengaruh 
dalam pemenuhan jasa-jasa lingkungan hutan kota (Dobbs et al., 2010).

Tabel 25. Keluhan ketidaknyamanan suhu udara oleh warga pada tingkat kepadatan berbeda

Peubah demografi
Jumlah responden rumah tangga yang mengeluhkan panasnya suhu udara pada siang 

hari

Pangkal Pinang Bengkulu Jambi

Kelurahan terjarang 62,7% (n = 59) 69,7% (n = 43) 80% ( n = 45)

Kelurahan sedang 75% (n = 60) 85% (n = 40) 53,2% (n = 47)

Kelurahan terpadat 100% (n = 59) 85,7% (n = 56) 76,1% ( n = 46)

Sumber: data primer, diolah (2013)

Meskipun responden secara umum mengeluhkan ketidaknyamanan suhu udara di 
sekitar lingkungannya, namun ternyata tidak berarti mereka akan sering mengunjungi 
hutan atau taman kota. Tabel 26 menyingkapkan bahwa warga di 3 kota yang sedang 
berkembang ini relatif jarang mengunjungi hutan kota. Sebenarnya hutan kota secara 
agregat berpengaruh terhadap sistem pengudaraan (alemeorasi) kota dan pengaturan 
tata air. Namun karena jumlah unitnya yang tidak terlalu banyak, hutan kota atau taman 
kota yang terletak tidak di sekitar permukiman warga, kurang dapat memberikan nilai 
kenyamanan ekologis secara langsung dan kurang berperan sebagai ruang interaksi sosial. 
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Tabel 26. Jumlah responden yang sering mengunjungi hutan/taman kota

Peubah demografi
Jumlah responden yang sering mengunjungi hutan/taman kota

Pangkal Pinang Bengkulu Jambi

Kelurahan terjarang 8,4% (n = 59) 30,2% (n = 43) 31,1% ( n = 45)

Kelurahan sedang 16,6% (n = 60) 12,5% (n = 40) 8,5% (n = 47)

Kelurahan terpadat 1,6% (n = 59) 57,1% (n = 56) 13% ( n = 46)

Sumber: data primer, diolah (2013)

Hutan kota dalam bentuk kumpulan pohon-pohon di permukiman warga sangat 
berpotensi sebagai bentuk pengembangan hutan kota bagi kota-kota yang sedang 
berkembang demografinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga 
kota, baik yang tinggal di daerah jarang maupun padat setuju jika setiap pekarangan rumah 
wajib ditanami pepohonan (Tabel 27). Hal ini merupakan potensi perluasan hutan kota 
yang mendapat dukungan warga dan seharusnya diadaptasikan dalam kebijakan hutan 
kota yang sensitif  dinamika demografi. Dengan cara ini, jumlah penduduk yang selalu 
bertambah akan diikuti pertambahan jumlah pohon-pohon kota. Perkembangan kota 
tidak lagi menjadi penghambat perkembangan hutan kota.

Tabel 27. Sikap responden penelitian terhadap upaya penanaman pohon pekarangan

Peubah demografi
Jumlah responden yang menyatakan setuju dengan pernyataan bahwa setiap 

pekarangan rumah harus ditanami pepohonan

Pangkal Pinang Bengkulu Jambi

Kelurahan terjarang 100% (n = 59) 100% (n = 43) 95,5% ( n = 45)

Kelurahan sedang 90% (n = 60) 97,5% (n = 40) 100% (n = 47)

Kelurahan terpadat 96,6% (n = 59) 92,8% (n = 56) 93,4% ( n = 46)

Sumber: data primer, diolah (2013)

3.5 Jenis Potensial untuk Pengembangan dan Pengelolaan 
Hutan Kota 

Identifikasi jenis potensial untuk pengembangan dan pengelolaan hutan dilakukan 
melalui (i) kegiatan inventarisasi dan pengukuran fisik pohon. Inventarisasi pohon 
dilakukan untuk mengetahui jumlah dan jenis pohon yang terdapat di lokasi penelitian. 
Pengukuran fisik pohon dilakukan untuk memperoleh data dan informasi terkait (i) 
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diameter batang setinggi dada atau Diameter at Breast Height (DBH); (ii) tinggi pohon; 
(iii) model tajuk; dan (iv) kondisi fisik pohon.  

Kesadaran Pemerintah terhadap Lingkungan Fisik Kritis (LFK) dan kecenderungannya, 
melalui berbagai upaya telah dilakukan sejak  tahun 1980-an.  Langkah awal yang 
dilakukan, antara lain, diefektifkannya peranan institusi sektor hijau (Dinas Teknis 
Pekerjaan Umum dan Kehutanan) untuk menangani secara langsung dengan membangun 
dan mengelola kawasan hijau binaan dalam wujud “hutan kota”.  Niat tersebut muncul 
atas dasar pertimbangan (a) peran, fungsi dan jasa biologis pepohonan, yang terbukti dan 
mampu melerai serta mengendalikan berbagai bentuk pencemaran dan sumber-sumber 
penyebabnya, karena komunitas tumbuhan hutan kota dapat berfungsi sebagai paru-paru 
kota, (b) keterbatasan aset Pemda dalam hal penguasaan terhadap tanah akibat semakin 
meningkatnya harga tanah, (c) meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan tumbuh 
berkembangnya wilayah industri (sumber cemaran lingkungan), serta (d) meningkatnya 
jumlah penduduk dan tumbuh berkembangnya wilayah pemukiman, yang cenderung 
mendambakan kenyamanan lingkungan hidupnya.

Persyaratan kenyamanan lingkungan hidup bagi masyarakat perkotaan yang harus 
dipenuhi seperti yang dikemukakan oleh Salim (1984), Wirakusumah (1987) dan Hough 
(1990), adalah tersedianya kawasan hijau.  Selain sebagai sumber oksigen, juga memiliki 
peranan fungsi jasa bio-eko-hidrologis. Agar pembangunan hutan kota yang dirancang sesuai 
dengan kaidah dan rambu seperti tersirat dalam Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 
tentang Hutan Kota, untuk itu jenis-jenis pohon yang akan dikembangkan harus dipilih, 
diseleksi, dan ditetapkan sebagai jenis potensial hutan kota pada suatu kawasan tertentu. 

Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan, lahan berisi sumber daya alam hayati 
yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan 
yang lainnya tidak dapat dipisahkan Sedangkan Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan 
yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik 
pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat 
yang berwenang (PP. 63 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 2). 

Hutan kota secara makro berfungsi dapat mengurangi dampak dari efek rumah kaca 
(global worming), sedangkan secara mikro adalah untuk mengurangi dampak negatif 
dari pembangunan dan perkembangan ekonomi di perkotaan. Tujuan dari keberadaan 
hutan kota adalah untuk mengurangi dari ke tidak seimbangan ekosistem di perkotaan 
akibat dari perkembangan perekonomi dan pertumbuhan penduduk yang cenderung 
akan meminimalkan ruang terbuka hijau. Dengan demikian hutan kota dapat menekan 
atau paling tidak dapat menjaga kesimbangan ekositem, perubahan suhu, polusi udara, 
pencemaran air, permukaan air tanah menurun dan bahaya banjir.
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Untuk mendukung pembangunan dan pengembangan hutan kota yang sesuai dengan 
fungsi dan peruntukannya maka sangat dibutuhkan Informasi tentang jenis pohon yang 
potensial sebagai vegetasinya. Apabila suatu jenis pohon kurang tepat sebagai vegetasi pada 
suatu tipe hutan kota, maka akan kurang maksimal manfaatnya atau bahkan akan menimbulkan 
suatu permasalahan bagi lingkungan disekitarnya.  Jenis pohon dari vegetasi hutan kota memiliki 
peran dalam kehidupan baik itu secara langsung maupun tidak langsung baik itu fisik, estetika, 
konservasi. Hutan kota dapat mengurangi kebisingan, modifikasi suhu, memperkecil pantulan 
sinar matahari, mengurangi aliran permukaan, dan mengikat tanah (Yulianto, 2009).

Menurut Samsoedin dan Waryono (2010), evaluasi jenis potenial yang dapat 
dikembangkan sebagai penghuni hutan kota, dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. 
Pendekatan yang paling umum digunakan adalah mengadopsi tetumbuhan asli dimana 
hutan kota dikembangkan. Namun demikian, pendekatan yang rasional adalah mengkaji 
beberapa jenis pepohonan yang memenuhi persyaratan sebagai jenis-jenis pohon terpilih 
untuk hutan kota, karena telah sesuai dengan kondisi tapak yang akan dibangun.

Hasil evaluasi hutan kota yang terdapat di Kota Bandung pada umumnya sering 
dimanfaatkan sebagai tempat sarana olah raga dan rekreasi atau wisata baik lokal maupun 
para pelancong yang datang dari kota lain bahkan manca negara. Melalui kajian jenis pohon 
potensial yang dilaksanakan di Kota Bandung diharapkan dapat ditemukan jenis pohon 
yang tepat sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sebagai vegetasi setiap tipe kawasan 
hutan kota. Tidak sedikit dalam pembangunan hutan kota jenis pohon yang ditanam 
sebagai vegetasi kurang tepat sehingga dapat menimbulkan masalah bagi lingkungan, 
wisatawan maupun warga sekitarnya.

Penelitian jenis pohon untuk hutan kota belum banyak dilakukan. Oleh karena itu 
jenis pohon yang ditanam di kawasan perkotaan pada umumnya hampir sama. Agar pohon 
yang ditanam sesuai dengan peruntukannya maka penelitian jenis penting dilakukan.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kesesuaian suatu jenis pohon sebagai vegetasi 
pada setiap tipe kawasan hutan kota di wilayah kota Bandung yang berdasarkan deskripsi 
(karakteristik serta fungsi) dari suatu jenis pohon, serta mengevaluasi kesesuaian jenis 
pohon yang telah ada sebagai vegetasi pada setiap tipe kawasan hutan kota. Sasaran 
penelitian adalah (1) untuk mengetahui populasi serta mengidentifikasi (genus, species 
dan family) setiap jenis pohon; (2) mengetahui keanekaragaman jenis phon,  bentuk dan 
struktur vegetasi; dan (3) mengevaluasi deskripsi dan karakteristik setiap jenis pohon sesuai 
peruntukannya yang terdapat disetiap tipe kawasan hutan yang terdapat di Kota Bandung. 

Dari hasil pengamatan dan pengukuran di lapangan yang meliputi 3 (tiga) wilayah 
administrasi pemerintahan (Kabupaten Jepara, Kabupaten Kuningan dan Kota Yogyakarta) 
yang mencakup 5 (lima) lokasi hutan kota (HK. Taman Lansia, HK. TPA Bandengan, HK. 
Bungkirit, HK. Tenjolayar, dan HK. KBKR Gembira Loka) diperoleh hasil Tabel 28 - 30.
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Tabel 28. Matriks Informasi Hutan Kota di 3 (tiga) Wilayah Administrasi Pemerintahan

No. Kota/Kab. ∑ Hutan 
Kota

∑ Luas Hutan 
Kota (ha)

Regulasi HK

Kep Bup/Wal Perbup/Perwal Perda

1. Jepara 22 81,09 1 SK - -

2. Kuningan 17 71,5 4 SK 1 -

3. Yogyakarta 1 4,5 - - -

Sumber: Pemda (2012)

Tabel 29. Matriks Hasil Identifikasi Jenis Pohon di 5 (lima) Lokasi Hutan Kota

No. Hutan Kota
∑ (Jumlah Keseluruhan)

Populasi Identifikasi  Dominan Species Genus Family

1. Taman Lansia 695 8  jenis 4 10 10 9

2. TPA Bandengan 332 12  jenis 3 30 29 22

3. Bungkirit 1.059 24  jenis 5 66 56 32

4. Tenjolayar 993 25  jenis 3 33 29 20

5. Gembira Loka 1.184 44  jenis 5 43 39 22

Sumber: Data Primer

Tabel 30. Matriks Hasil Inventarisasi  Jenis Pohon di 5 (lima) Lokasi Hutan Kota

No. Hutan Kota
Tertinggi

INP Terendah H’
Kr Fr Dr

1. Taman Lansia Dadap Merah Dadap Merah Dadap Merah Flamboyan 1,49

2. TPA Bandengan Ketapang Ketapang Ketapang Ki Hampelas 1,67

3. Bungkirit Jati Putih Mahoni Daun 
Besar dan 
Sopsis/Afrika

Jati Putih Akasia mangium, 
Flamboyan, Kedoya, 
Mindi

1,74

4. Tenjolayar Jati Putih Jati Putih Jati Putih Durian, Duwet, Jeruk, 
Jeunjing, Kedoya, Simpur 

2,05

5. Gembira Loka Jati Putih Bungur dan 
Mahoni Daun 
Besar

Jati Putih Angsana, Asam Jawa, 
Cengkeh, Huru Payung, 
Jati, Jati Belanda, 
Jeunjing, Mendarah, 
Merbau, Mindi, Pangsor, 
Simpur

1,75

Sumber: Data Primer
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Tabel 31. Matriks Analisis Kesesuaian Jenis Pohon di 5 (lima) Lokasi Hutan Kota

No. Hutan Kota Nama Jenis Pohon Skor Kategori

1. Taman Lansia Dadap Merah 9 Sangat Sesuai

Tabebuia 8 Sangat Sesuai

Sengon Buto 10 Sangat Sesuai

Angsana 8 Sangat Sesuai

2. TPA Bandengan Ketapang 8 Sangat Sesuai

Mahoni Daun Kecil 8 Sangat Sesuai

Angsana 8 Sangat Sesuai

3. Bungkirit Jati Putih 9 Sangat Sesuai

Waru 7 Sesuai

Sopsis/Afrika 9 Sangat Sesuai

Mahoni Daun Kecil 7 Sesuai

Sengon 9 Sangat Sesuai

4. Tenjolayar Jati Putih 9 Sangat Sesuai

Sengon 9 Sangat Sesuai

Mangga 9 Sangat Sesuai

5. Gembira Loka Jati Putih 9 Sangat Sesuai

Mahoni Afrika 8 Sangat Sesuai

Mahoni Daun Besar 8 Sangat Sesuai

Bungur 9 Sangat Sesuai

Flamboyan 8 Sangat Sesuai

Sumber: Data Primer

3.6 Pengembangan Zonasi Fungsi Hutan Kota 

Terjadinya perubahan iklim yang menimbulkan bencana baru bagi manusia telah 
banyak dibuktikan secara ilmiah. Musim kemarau yang semakin panjang serta musim 
penghujan yang relatif pendek dengan intensitas hujan yang tinggi merupakan bukti 
nyata adanya perubahan iklim. Hal ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan 
manusia seperti kekeringan yang berkepanjangan, gagal panen, krisis pangan dan air 
bersih, pemanasan muka air laut serta banjir dan longsor. Berbagai studi menyebutkan 
bahwa negara berkembang yang akan paling menderita karena tidak mampu membangun 
struktur untuk beradaptasi, walaupun dampak perubahan iklim juga dirasakan oleh negara 
maju (IPCC 2006; Stern 2007). 
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Fenomena alam seperti tsunami, gempa bumi dan gunung meletus yang sulit diprediksi 
dan kerap terjadi pada akhir-akhir ini mengingatkan kita pada fakta terjadinya perubahan 
iklim dan oleh karenanya diperlukan upaya nyata untuk segera mempersiapkan diri dalam 
mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Ekosistem pantai dan daratan 
yang diharapkan dapat meminimalisasi kerusakan ternyata tidak mampu mengantisipasi 
resiko yang terjadi karena kondisinya yang tidak normal. Disamping itu, peningkatan 
jumlah penduduk dan tingginya aktivitas manusia di perkotaan menyebabkan kualitas 
lingkungan di kawasan perkotaan menurun.

Permasalahan lingkungan di perkotaan seakan tidak ada habisnya bahkan kian 
bertambah dari tahun ke tahun.  Kota sebagai pusat aktivitas pelayanan, mencakup 
pelayanan administrasi, komersial, politik, pertahanan, keamanan dan dapat pula pelayanan 
bersifat wisata seperti udara sejuk, makanan, permandian dan lain-lain (Irwan, 2008).  
Dengan adanya fungsi pelayanan tersebut menyebabkan suatu kota dapat dianggap penting 
sebagai salah satu tujuan.  Aktivitas kota akan bertambah terus mengikuti perkembangan 
sehingga akan mempengaruhi kualitas lingkungan. Bilamana kota sudah berkembang di 
luar kemampuan alam tanpa dukungan strategi, tentunya akan berdampak selain kepada 
alamnya sendiri juga ke makhluk hidup lainnya. 

Pembangunan perkotaan cenderung meminimalkan ruang terbuka hijau.   Lahan 
terbuka hijau dialih fungsikan menjadi kawasan pemukiman, perdagangan, kawasan 
industri, jaringan transportasi,  serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya. Lingkungan 
perkotaan akhirnya hanya berkembang secara ekonomi, tetapi secara ekologi menurun. 
Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan yang 
ditandai dengan meningkatnya suhu udara, pencemaran udara (meningkatnya kadar 
CO, ozon, karbon-dioksida, oksida nitrogen dan belerang, debu, suasana yang gersang, 
monoton, bising dan kotor),   banjir, intrusi air laut, kandungan logam berat tanah 
meningkat, dan menurunnya   permukaan air tanah.  

Salah satu upaya yang berdampak positif dalam mengatasi permasalahan ini adalah 
melalui pembangunan dan pengembangan hutan kota yang sejak tahun 2002 telah memiliki 
kekuatan hukum dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang 
Hutan Kota.  Penyelenggaraan hutan kota dimaksudkan untuk kelestarian, keserasian 
dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial, dan 
budaya. Wilayah pembangunan hutan kota mencakup wilayah perkotaan yang berstatus 
daerah otonom, yang merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu 
wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk 
ciri kehidupan kota. 

Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan 
No. 71 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota, yang merupakan salah 
satu pedoman teknis dari PP No.63 Tahun 2002 meliputi: penunjukan, pembangunan, 
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penetapan, dan pengelolaan. Secara umum  tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah 
untuk kelestarian, rehabilitasi lahan kritis, mengelimininasi polutan, serta menciptakan 
keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial 
dan budaya.  

Permasalahan ekosistem perkotaan yang demikian kompleks telah mendorong Badan 
Litbang Kehutanan untuk secara konsisten mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi dalam rangka memperbaiki kerusakan ekosistem di perkotaan melalui kegiatan 
penelitian pengembangan hutan kota/lanskap perkotaan.  Dibutuhkan sumber-sumber 
daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, antara lain lahan dan kecermatan dalam 
pengaturan tata ruang baik jangka pendek maupun jangka panjang.  

Wilayah perkotaan di Indonesia, terutama kota-kota pantai seperti Jakarta, Surabaya, 
Semarang dan Makasar, dicirikan oleh tiga kriteria yaitu: (a) terdegradasinya wilayah 
daratan dalam bentuk zona (region) wilayah “intrusi air laut”; wilayah “pengendapan” dan 
wilayah “kikisan”; (b) meningkatnya kutub-kutub panas kota, dan (c) semakin terdesaknya 
kawasan hijau akibat lajunya pertumbuhan wilayah perkotaan (Samsoedin dan Waryono 
2010).

Selain hutan alam dan hutan tanaman yang banyak dikembangkan untuk kebutuhan 
kayu industri, keberadaan pohon-pohonan di perkotaan memiliki peran yang penting 
dalam mengantisipasi perubahan iklim. Hal ini menambah manfaat fungsi pohon di 
perkotaan yaitu  sebagai penyejuk tata ruang, penghasil oksigen, habitat satwa, serta 
daerah resapan air (Grey and Deneke 1978; Miller 1988, Samsoedin dan Waryono 2010). 

Menurut Samsoedin (1997), sampai saat ini jenis pohon yang dipilih dalam 
mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH), antara lain melalui pengembangan hutan 
kota yang masih tergantung pada beberapa jenis pohon saja. Ketergantungan seperti ini 
amat riskan, karena apabila terjadi serangan hama atau penyakit akan memakan waktu 
relatif lama untuk mencari penggantinya. Oleh karena itu,  kombinasi dengan jenis lain amat 
diperlukan dan ditanam di tempat yang sesuai peruntukkannya. Adanya kecenderungan 
dari masyarakat kota yang merasa bangga dan senang bila memiliki pohon-pohon estetika 
yang harganya amat mahal, seperti palem import yang berpenampilan indah, sebenarnya 
tidak berperan secara signifikan terhadap upaya-upaya pengendalian lingkungan. Keadaan 
di atas mengingatkan kita semua bahwa perkembangan kota khususnya di pulau Jawa telah 
sampai pada kondisi yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, keberadaan hutan kota 
sangat diharapkan karena mampu meminimalisasi permasalahan lingkungan khususnya 
dalam menentukan jenis-jenis pohon yang tepat untuk dikembangkan baik di kawasan 
pantai maupun daratan agar mutu lingkungan di kawasan perkotaan menjadi lebih baik. 
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3.6.1 Tipe Wilayah Perkotaan 

Wilayah perkotaan di Indonesia tumbuh dan berkembang berdasarkan sejarah 
terbentuknya, dibedakan menjadi (a) Kota pantai, karena berdiri pada awalnya di pesisir, dan 
memanfaatkan laut dan sungai sebagai sarana transportasi. Jakarta, Semarang, dan Surabaya 
adalah contoh kota yang tumbuh berkembang di daerah pantai; (b) kota pedalaman, karena 
tumbuh dan berkembangnya jauh dari pesisir, serta memanfaatkan sungai sebagai sarana 
transportasi utamanya. Samarinda, Solo, Palembang, dan kota-kota lainnya merupakan 
perkotaan yang tumbuh dan berkembang di wilayah pedalaman; (c) Kota pegunungan, 
merupakan kota yang tumbuh dan berkembang di bagian hulu sungai, pada lahan subur 
dan datar, sebagai pusat budidaya usaha tani baik tanaman keras maupun tanaman semusim. 
Bandung, Malang, Brastagi dan kota-kota lainnya, merupakan kota pegunungan.    

Memperhatikan tiga tipe wilayah perkotaan, yaitu pantai, pedalaman, dan pegunungan, 
apabila di kaji lebih jauh, pada dasarnya merupakan cikal bakal pembagian wilayah 
berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS). Meski demikian, bukan berarti bahwa istilah 
kota pantai = kota hilir, kota pedalaman = kotatengah, dan kota pegunungan = kota 
hulu, akan tetapi ketiga tipe kota tersebut, dibedakan sebagai kota yang berada di wilayah 
kikisan dan wilayah endapan.

3.6.2 Kriteria Pengembangan Jenis Pohon. 

Berdasarkan bentang alam dan atau konfigurasinya serta jenis tanah dan iklim, daerah-
daerah pada wilayah kikisan dan endapan, dicirikan oleh komunitas tutupan vegetasi 
asli yang tumbuh dan berkembang berbeda antara daerah satu dengan yang lainnya, atau 
dengan kata lain merupakan tipe habitat komunitas tumbuhan tertentu yang secara rinci 
diuraikan sebagai berikut :      

3.6.2.1 Kriteria pengembangan jenis pohon berdasarkan kota pantai

Pengertian kota pantai, karena tumbuh dan berkembang di daerah pesisir dan atau 
muara sungai, dan memanfaatkan laut maupun perairan sungai sebagai sarana transportasi. 
Jenis-jenis tetumbuhan yang dijumpai di kota pantai, paling tidak ada 3 (tiga) formasi, 
yaitu: (a) Formasi pantai, secara umum dijumpai Jenis Ketapang (Terminalia catapa), 
Kelapa (Cocos nucifera), Cemara laut (Casuarina equisetifolia), Bintaro (Carbera sp), 
Kaben (Baringtonia asiatica), Pandan (Pandanus tictorius), dan beberapa jenis lainnya; (b) 
Formasi mangrove, paling tida ada 3 (tiga) lapisan tutupan vegetasi, yaitu: api-api (Avicenia 
marina), bakau (Rhiziphora spp), dan Cancang (Bruguiera sp); (c) Formasi daratan, selain 
riparian yaitu komunitas tumbuhan di tepian sungai, juga tumbuhan budidaya pertanian 
baik pesawahan maupun kebun pekarangan. Jenis-jenis tersebut tampaknya merupakan 
alternatif yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sebagai jenis terpilih. Selain 
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tumbuh dan berkembang pada habitatnya, juga memiliki nilai-nilai estetika pada masing-
masing tipe habitatnya.  

3.6.2.2 Kriteria pengembangan jenis pohon berdasarkan kota pedalaman.

Kota pedalaman umumnya dihubungkan oleh sungai besar sebagai sarana transportasi. 
Jenis tetumbuhan yang dijumpai di kota pedalaman, palin tidak ada 2 formasi, yaitu: (a) 
Sisa-sisa hutan hujan daratan rendah, meliputi jenis Jelutung (Dyera costulata), Banggris 
(Koompasia malacencis), Durian (Durio zibethinus) dan beberapa jenis lainnya; (b) Semak 
belukar bekas peladangan, meliputi: Makaranga (Macaranga gigantean), Trema (Trema 
orientalis) dan beberapa jenis lainnya. Jenis-jenis tersebut umumnya bertahan dan tidak 
diganggu oleh masyarakat.  

3.6.2.3 Kriteria pengembangan jenis pohon berdasarkan kota pegunungan.

Kota pegunungan, umumnya tumbuh dan berkembang di daerah yang memiliki 
suhu udara dingin, dekat dengan perkebunan dan atau daerah tujuan wisata lainnya. 
Jenis-jenis tetumbuhan yang dijumpai di kota pegunungan antara lain Pinus Merkusii, 
Agathis damara, Dacridium, Araucaria sp, Scima walichii, Cupressus sp, Alting exelsa, dan 
beberapa jenis lainnya. 

Sehubungan dengan hal-hal di atas sudah seyogyanya apabila kita terstimulasi untuk 
bergerak mencari jenis-jenis pohon yang mampu berperan dalam membentuk suatu 
ekosistem yang masih tersimpan di banyak tempat di negeri ini untuk kemudian di 
kembangkan di daerah-daerah urban. Dengan memanfaatkan sumberdaya yang kita miliki 
sendiri serta mengelolanya dengan baik berarti kita telah mampu menciptakan suatu 
kondisi lingkungan hidup lestari yang dapat memberikan kesejahteraan batin bukan saja 
kepada umat manusia tetapi juga kepada makhluk hidup lainnya.

3.6.3 Ekosistem Daerah Pantai dan Daratan Tertutup

Kota Parepare memiliki tipe ekosistem daerah pantai dengan topografi wilayah >85% 
tergolong bergelombang dan luas wilayah yang terbatas, telah memperoleh anugerah 
‘Adipura’ selama 6 tahun berturut-turut hingga 2010, karena kehadiran Hutan Kota 
Jompie sebagai salah satu penilaian. Hutan kota terletak di tengah-tengah Kota Parepare, 
sehingga sangat strategis sebagai tujuan wisata.  Selain itu pada beberapa bagian kota 
terdapat pula taman-taman kota sebagai bagian dari RTH yang telah diprogramkan oleh 
Pemerintah. Sedangkan Kabupaten Enrekang sebagai wilayah yang berada di ketinggian 
tempat yang mewakili daratan tertutup, umumnya hutan kota yang ditetapkan baik di 
bantaran sungai maupun di pegunungan, masih alami adapun penambahan tanaman 
ornamen lainnya hanya pada lokasi stadion olah raga Lewaja dan delta Sungai Mataallo.     
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Sesuai dengan konsep, pembangunan hutan kota perlu disesuaikan dengan kondisi 
biofisik yang mencakup aspek teknis termasuk lahan, jenis tanaman, teknologi, aspek 
ekologis, aspek keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam kota, serta kondisi 
ekonomis yang berkaitan dengan biaya, manfaat, dan kondisi sosial budaya setempat. 
Selanjutnya dalam Samsul (2010), disebutkan pula bahwa fungsi hutan kota sangat 
tergantung kepada bentuk dan struktur hutan kota serta tujuan perancangannya. Kawasan 
hutan kota dapat dipandang sebagai kawasan pelestarian di luar kawasan konservasi.  Oleh 
karena itu hutan kota dapat dijadikan sebagai tempat koleksi keanekaragaman hayati. 
Pengelompokan jenis pohon hutan kota sebagai bentuk pelestarian plasma nutfah ex-situ 
dapat dibangun dalam bentuk “zonasi” atau blok tanaman sesuai dengan fungsi fisiknya.  
Plasma nutfah merupakan bahan baku penting untuk pembangunan pada masa depan 
di bidang pangan, sandang, papan, obat-obatan, dan industri.  

Pembangunan hutan kota pada setiap wilayah pemerintahan berdasarkan pada UU 
yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti oleh terbitnya pedoman teknis, sebagai acuan 
dalam penyelenggaraan pembangunan hutan kota.  Pembangunan fisik tersebut diharapkan 
dapat menyejahterakan kehidupan manusia, namun dalam perkembangannya seringkali 
menimbulkan permasalahan tersendiri akibat perencanaan yang kurang memadai. Irwan 
(1992) menyatakan bahwa dari berbagai pengamatan dan penelitian ada kecenderungan 
pelaksanaan penghijauan kota asal jadi.  Pemilihan jenis tanaman yang mudah, murah 
diperoleh, dan cepat tumbuh diperlukan agar fungsi penghijauan perkotaan dapat mengisi 
fungsi hutan kota.  Beberapa persyaratan yang perlu dipertimbangkan, antara lain adalah 
tanaman yang tidak memerlukan perawatan yang intensif, berumur panjang, dan tahan 
terhadap kekurangan air. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga pilihan pohon-pohon 
langka dan unggulan setempat, pohon-pohon penghasil bunga/buah/biji yang bernilai 
ekonomis, pohon-pohon yang teduh, indah, penghasil buah yang disenangi burung, 
kupu-kupu dan sebagainya. Untuk keperluan khusus, dipertimbangkan pilihan pohon-
pohon yang mempunyai evapotranspirasi rendah untuk daerah yang bermasalah dengan 
menipisnya air tanah dan intrusi air laut, serta pohon-pohon yang dapat berfungsi 
mengurangi abrasi untuk daerah pantai. Namun, dalam kenyataannya sangat sulit untuk 
memilih jenis pohon yang dapat memenuhi semua kriteria di atas, sehingga bila jenis 
tersebut sudah memenuhi sebagian besar kriteria di atas, sudah dapat diprioritaskan 
untuk digunakan.

3.6.3.1 Hutan Kota Daerah Pantai

Kota Pare-Pare memiliki luas wilayah sekitar 99,33 km², dengan letak kota memanjang 
mengikuti alur jalan poros antara Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang  dan Kabupaten 
Sidrap.  Lebih dari 85% topografi wilayah Parepare merupakan areal bergelombang (15 
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– 40%) menempati areal seluas 5.621 hektar dan wilayah berbukit sampai bergunung 
(>40%) dengan luas 3.215 hektar.  Wilayah yang datar/landai seluas 1.907 hektar dan 
merupakan pusat kegiatan penduduk pada umumnya.  Sekitar 87% dari luas wilayah 
Kota Parepare terletak pada ketinggian 25 m dpl, berada dekat dengan pantai, dan tempat 
yang tertinggi 500 m dpl.  Formasi geologi yang membentuk struktur batuan, antara lain 
endapan alluvial pantai, kerikil, pasir, lempung dan batu gamping koral.  Terdapat pula 
batuan tufa, konglomerat dan lava. Jenis tanah yang dominan adalah tanah regosol, dengan 
tekstur kasar yang terdiri dari 60% kandungan pasir dengan solum yang dangkal dan tanah 
alluvial yang berupa tanah endapan, dengan horizon yang lengkap karena sering tercuci 
akibat erosi khususnya pada daerah kemiringan.  Wilayah Kota Parepare memiliki tipe 
iklim C dengan curah hujan mencapai 1.050 mm/tahun (Pemerintah Kota Parepare, 2010).

Gambar 4. Peta lokasi beberapa hutan kota yang telah ditetapkan di Parepare  sebagai daerah pantai
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Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari para penentu kebijakan, di wilayah 
kota Pare-Pare terdapat 23 lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi RTH, letaknya 
tersebar dan dikelola oleh beberapa unit instansi Dinas yang tertuang dalam bentuk Perda 
Walikota Parepare.  Adapun wujud dari RTH yang ada, antara lain taman kota dan jalur 
hijau dan yang banyak terbangun khususnya dalam kota Pare-Pare sebagai pusat kegiatan 
taman kota dengan luasan masing-masing < 0,5 hektar.  Dalam Pemerintah Kota Parepare 
(2009) disebutkan beberapa areal koleksi jenis ditetapkan 3 lokasi hutan kota yaitu 
Jompi’e dengan luas ± 13,5 hektar, Goa Tompangnge atau dikenal pula dengan nama ‘Goa 
Kelelawar’ karena dihuni oleh ribuan kelelawar menempati areal seluas 121 hektar dan 
Alitta dengan tumbuhan khas Ficus menempati areal seluas ± 84,4 hektar.  Ke tiga lokasi 
hutan kota ini masing-masing memiliki karakteristik baik jenis satwa maupun tumbuhan.

Hutan kota di daerah pantai lainnya dan yang menjadi andalan Pemerintah Daerah 
Parepare adalah Hutan Kota Jompie yang terletak di tengah-tengah Kota Parepare. 
Walaupun tidak terlalu luas (13,5 hektar) namun posisi kawasan ini sangat strategis, yaitu 
berada di antara pemukiman dan menjadi salah satu sumber air bersih untuk diminum. 
Berada pada ketinggian tempat 83 m dpl, topografi berbukit hingga bergunung (25-42%) 
berbentuk hutan sekunder dan pada beberapa bagian terbuka karena bekas dihuni oleh 
para purnawirawan ABRI yang saat ini telah dipindahkan.  Umumnya kawasan ini masih 
ditumbuhi oleh tanaman perkebunan seperti pisang, pepaya dan kelapa. 

Dalam Pemerintah Kota Parepare (2009), disebutkan beberapa objek wisata antara 
lain, sumur jodoh, pada beberapa titik terdapat tempat persembahan berupa ‘sesajen’ dan 
tempat berdoa pada waktu-waktu tertentu.  Adapun koleksi jenis tumbuhan asli setempat 
seperti beberapa jenis Ficus, yang ditunjang oleh beberapa fasilitas fisik, seperti kolam 
renang, shelter (tempat istirahat), camping ground, gedung pertemuan, saluran drainase 
dan  jalan setapak yang dapat menjangkau setiap sudut kawasan.  Menjadi salah satu 
obyek yang menarik sebagai persyaratan dalam peroleh penghargaan Anugerah Adipura 
selama 6 tahun berturut-turut (2005-2010) yang tahun ini bertema ‘Clean and Green 
City’.  Bertepatan pula dengan dicanangkannya tahun 2010 sebagai ‘Internasional Year 
of Biodiversity’.

Berdasarkan hasil identifikasi lapangan pada areal terbuka (bekas pemukiman) dan 
areal tertutup (bervegetasi) dengan menggunakan I S 10% dari luasan yang ada, diperoleh 
data Potensi jenis alami lokal yang dijumpai hidup dalam areal hutan kota wilayah pantai 
lokasi Jompi’e cukup bervariasi.  Pada tingkat strata teratas terdapat 15 spesies pohon yang 
berasal dari 13 famili.  Di antara 13 famili terdapat 3 famili yang cukup mendominasi 
keragaman jenis yang hidup berkembang di kawasan Hutan Kota Jompi’e, yaitu famili 
Sapindaceae, Sterculiaceae dan Moraceae.  Dan jenis yang tertinggi tingkat penguasaan 
adalah jenis Bayur dengan INP mencapai 91,43%.  Kemudian pada stratum di bawahnya 
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dijumpai 5 jenis vegetasi alami, jenis Paliasa laki merupakan jenis yang tertinggi tingkat 
penguasaannya, yaitu 102,78%.  Sebagai kawasan hutan yang berfungsi pelestarian, rekreasi 
dan estetika, bentuk Hutan Kota Jompi’e tergolong ke dalam menyebar dengan struktur 
banyak stratum.  Hal tersebut menggambarkan bahwa strata yang terbentuk lengkap, 
umumnya masih terdiri dari jenis-jenis lokal dengan tipikal (tanaman penciri) hutan 
pantai, seperti jenis pandan dan langoting.  

Dalam Irawan (2009), disebutkan bahwa struktur hutan kota yang dibangun sebaiknya 
berupa hutan kota berstrata banyak, sehingga terbangun hutan kota yang berlapis-lapis 
dan berstrata baik secara vertikal maupun horizontal seperti halnya hutan alam. Struktur 
hutan kota yang demikian terdiri dari tumbuhan penutup lantai tanah atau rumput-
rumputan, semak, terna, dan pohon-pohonan. Jenis-jenis penyusunnya beranekaragam 
dengan prinsip semakin beragam semakin dapat memenuhi fungsi-fungsi hutan. Hutan 
kota berstrata banyak juga paling efektif dalam menanggulangi masalah ligkungan kota 
seperti penurun suhu udara, peredam kebisingan, mengurangi debu, menjaga kelembaban 
udara, dan penangkal pencemaran udara. Hal ini sejalan pula dengan Irwan (1997) yang 
menyebutkan bahwa hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya 
yang tumbuh di dalam kota atau sekitarnya; berbentuk jalur, menyebar atau bergerombol 
(menumpuk); struktur meniru hutan alam; membentuk habitat yang memungkinkan 
kehidupan bagi burung dan menimbulkan lingkugan sehat, suasana nyaman,sejuk dan 
estetis.  

Pada beberapa bagian kawasan Hutan Kota Jompi’e terdapat jenis-jenis pohon yang 
bukan jenis lokal, seperti Eboni, Spatodea, Jati, Lamtoro gung dan tanaman rumput pada 
bagian yang terbuka.  Jenis-jenis tersebut merupakan tanaman hasil pengayaan yang telah 
dicanangkan dalam setiap 3 tahun. 

Kawasan hutan lainnya pada daerah pantai  Kota Parepare adalah  Hutan Kota 
Alitta, berada pada pada ketinggian tempat 26- 48 m dpl, dan memiliki bentuk wilayah 
dengan topografi landai dan sedikit berbukit.  Hasil identifikasi lapang di Kawasan 
Alitta menunjukkan adanya 11 jenis vegetasi yang sebagian bukan merupakan jenis lokal, 
kecuali jenis barana (Ficus drupacea), kayu tarra (Artocarpus incise), kesambi (Schleichera 
oleosa), dan jenis kanunang (Cordia dichotoma).  Selain jenis-jenis tersebut merupakan 
hasil pengayaan, karena kawasan lebih didominasi oleh rumput dan tanaman cover crop 
lainnya.  Dari hasil wawancara diketahui bahwa kawasan ini merupakan areal bekas 
pengembalaan ternak.  Di antara jenis-jenis yang teridentifikasi, jenis yang tertinggi 
tingkat penguasaannya dan terletak pada stratum paling atas adalah kesambi dengan 
nilai INP 124,66% kemudian pada tingkat di bawahnya (tingkat pancang) yaitu jenis 
kanunang dengan INP 94,34%.  Adapun jenis tumbuhan penciri yang dijumpai hidup 
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pada kawasan pantai adalah jenis barana (Ficus drupacea), marabulaeng (Morinda tinctoria) 
dan langoting (Barringtonia acutangula).

Sebagai kota kecil yang terletak di tepi pantai, pada beberapa tahun terakhir 
ini dihantui oleh intrusi air laut.   Oleh karena itu, pemilihan jenis tanaman dalam 
pembangunan hutan kota pada kota yang mempunyai masalah intrusi air laut harus 
betul-betul diperhatikan, karena:
1. Penanaman dengan tanaman yang kurang tahan terhadap kandungan garam yang 

sedang-agak tinggi akan mengakibatkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik, 
bahkan mungkin akan mengalami kematian.

2. Penanaman dengan tanaman yang mempunyai daya evapotranspirasi yang tinggi 
akan menguras air dari dalam tanah, sehingga konsentrasi garam dalam tanah akan 
meningkat. Dengan demikian penghijauan bukan lagi memecahkan masalah intrusi 
air laut, malah sebaliknya akan memperburuk keadaannya.

3.6.4 Hutan Kota Daratan Tertutup

Daratan tertutup sebagai suatu wilayah yang berada pada ketinggian tempat. 
Kabupaten Enrekang sebagai wilayah yang dianggap dapat mewakili, memiliki bentuk 
wilayah topografi bergelombang hingga bergunung.  Terdapat beberapa lokasi hutan kota 
yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan umumnya  bertujuan untuk 
kelestarian lingkungan, yaitu kenyamanan, estetika dan fungsi hidroorologis merupakan 
fungsi yang memiliki bobot tertinggi dalam perencanaan hutan kota di Kabupaten 
Enrekang.  

Kabupaten Enrekang dengan ibukota Enrekang terletak ± 235 km sebelah utara 
Makassar. Secara administratif, Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 kecamatan, 12 
kelurahan, dan 96 desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 km². Sedangkan berdasarkan 
letak geografis berada pada koordinat antara 3o 14’ 36” sampai 03o 50’ 00” L S dan 119o 
40’ 53” sampai 120o 06’ 33” B T.

Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten 
Tana Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap, sebelah 
Selatan dengan Kabupaten Sidrap dan sebelah Barat dengan Kabupaten Pinrang.

Lokasi Kabupaten Enrekang berada di ketinggian tempat, yaitu 47 – 3.293 meter 
dpl.  Adapun bentuk wilayah topografi bervariasi, mulai dari berbukit, bergunung, lembah 
dan sungai tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan topografi Kabupaten 
Enrekang didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas 
wilayah keseluruhan, sedangkan yang datar hanya 15,04%. Terdapat satu lokasi kebun 
raya yang diberi nama Kebun Raya Enrekang (KRE). 
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Lokasi KRE  terletak 25 km dari Kota Enrekang tepatnya di Desa Batu Mila 
Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang dengan luas ± 300 Ha.  Perjalanan menuju 
KRE dapat ditempuh 4 s/d 5 jam dari kota Makassar.  Memasuki usianya yang ke-4 tahun, 
pada KRE telah ditanami dengan berbagai jenis tumbuhan baik endemik maupun jenis 
eksotik sebagai koleksi zona inti.  Hasil analisis terhadap 4.982 spesimen bagian tumbuhan, 
diketahui bahwa jumlah jenis tumbuhan yang ditanam terdiri dari 36 suku, 142 marga, 
dan 245 spesies.  Penanaman jenis tanaman tersebut selain  sebagai tanaman koleksi, ada 
pula sebagai tanaman pengarah dan jalur hijau (tanaman penghijauan/bukan koleksi).  

Gambar 5. Peta lokasi beberapa hutan kota yang telah ditetapkan di Kabupaten Enrekang yang mewakili 
daratan tertutup
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Administrasi KRE  secara perlahan mulai dibenahi oleh LIPI sebagai Lembaga 
yang berkompeten, yang dilengkapi dengan pendataan, pemetaan dan spot-spot letak 
tanaman di lapangan. Hal ini penting karena sesuai dengan fungsinya sebagai sebuah kebun 
ilmiah dan suatu lembaga konservasi yang berguna untuk tujuan penelitian, pendidikan 
lingkungan maupun rekreasi yang berkelanjutan.

Lokasi-lokasi hutan kota yang telah ditetapkan di Kabupaten Enrekang, yaitu di 
lokasi Buttu Dondeng dengan topografi bergunung (curam) > 42% dengan bentuk 
hutan kota ‘bergerombol strata banyak’. Adapun struktur vegetasi alami pada areal Buttu 
Dondeng, terdiri dari jenis lamtoro gung (Leucaena leucocephala), bitti (Vitex cofasus), 
jati lokal (Tectona grandis), kapuk (Ceiba petandra), aren (Arenga pinnata) dan bambu 
parring (Gigantoclhoa atter). Sekalipun jenis lamtoro, bitti, aren, dan jati lokal memiliki 
strata yang sama, namun dalam fungsi perlindungan dari masing-masing jenis berbeda, 
sehingga digolongkan berstrata banyak.  

Di lokasi bantaran Sungai Mataallo, Kelurahan Galonta, fungsi hutan kota semata-
mata menjaga kelestarian sungai.  Bentuk hutan kota menyesuaikan bentukan sungai 
sehingga disebut bentuk ‘jalur melengkung’.   Adapun jenis vegetasi yang menyusun hutan 
kota terdiri dari jenis tanaman keras, tanaman semusim jangka menengah, dan tanaman 
semusim jangka pendek, yaitu jenis trembesi (Samanea saman), kapuk (Ceiba petandra), 
kelapa (Cocos nucifera), nangka (Artocarpus integra), sukun (A. commune), pepaya (Carica 
papaya), pisang (Musa paradiaseaca) dan kacang koro.

3.6.5 Pengembangan Zonasi

Plasma nutfah merupakan bahan baku penting untuk pembangunan pada masa depan 
di bidang pangan, sandang, papan, obat-obatan, dan industri. Penguasaannya merupakan 
keuntungan komparatif yang besar bagi Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, hutan 
kota dapat dijadikan tempat koleksi keanekaragaman hayati. 

Pengelompokan jenis pohon hutan kota sebagai bentuk pelestarian plasma nutfah 
ex-situ dapat dibangun dalam bentuk “zonasi” atau blok tanaman sesuai dengan fungsi 
fisiknya.  Pembagian zonasi tersebut adalah :

Berdasarkan pencermatan terhadap ke dua wilayah, yaitu daerah pantai dan daratan 
tertutup dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.6.5.1 Daerah Pantai

Pada lokasi Hutan Kota Jompi’e yang sudah dijadikan sebagai tujuan rekreasi juga 
memiliki keragaman jenis tumbuhan yang tertinggi di antara ke dua lokasi lainnya.  Pada 
beberapa titik dapat dijumpai tempat-tempat khusus masyarakat melaksanakan ritual-ritual 
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dan pada beberapa titik digunakan sebagai arena bermain ‘ayunan’ dengan menggunakan 
akar-akar gantung dari jenis Ficus. Pada lokasi persembahan sesajen  secara alami ditumbuhi 
jenis-jenis tumbuhan yang dianggap sebagai pohon yang ‘bertuah’, contohnya pada lokasi 
sumur jodoh terdapat pohon aren tua, yang mana pada bagian akarnya keluar air yang 
mengalir ke ‘sumur jodoh’. 

Berdasarkan data jenis vegetasi (Pemerintah Kota Parepare, 2009), di kawasan Hutan 
Kota Jompi’e terdapat 86 jenis vegetasi yang masuk ke dalam 41 famili. Famili Poaceae 
yang terdiri dari jenis Axonopus, Digitaria, Eragrotis dan jenis Panicum merupakan jenis-
jenis yang dominan dijumpai. Selanjutnya, diikuti oleh famili Anacardiaceae, yang terdiri 
dari jenis Spondias, Anacardium, Dracontomelon, Lannea, dan jenis Mangifera merupakan 
jenis-jenis asli setempat yang memiliki tajuk yang luas dan umumnya memiliki ukuran 
buah yang besar dan pada beberapa jenis dapat dikonsumsi.

Untuk pengembangan zonasi pada lokasi Hutan Kota Alitta 1 berdasarkan tujuannya 
dibutuhkan penanaman jenis-jenis pohon bertajuk lebar yang tahan kekeringan, seperti 
jenis Bitti yang merupakan jenis yang tahan kebakaran (dapat bertunas setelah terbakar) 
dan jenis-jenis cemara laut sebagai ornament untuk menambah keindahan.  

Kriteria penetapan zonasi dilakukan berdasarkan derajat tingkat kepekaan ekologis 
(sensitivitas ekologi). Berdasarkan konsep sistem pakar pembagian zonasi agro ekologi 
dibedakan menurut rejim iklim dan relief (kisaran lereng) serta alternatif kelompok 
komoditas dan jenis komoditasnya. Tingkat kelerengan menentukan kriteria zonasi 
suatu wilayah. Hutan kota yang menjadi obyek penelitian di propinsi Banten termasuk 
dalam katagori: 
1. Zonasi pantai dengan tingkat kemiringan ≤ 8 % merupakan jenis tanah gambut 

dengan pemanfaatan tanaman holtikultura (tingkat ketebalan ≤ 2m) dan tanaman 
kehutanan (tingkat ketebalan ≥ 2m).

2. Zonasi daratan dengan tingkat kemiringan 8 % sampai 16 % dengan pemanfaatan 
tanaman lahan wanatani (agroforestry)

3. Zonasi pegunungan dengan tingkat kelerengan ≥ 40 % dengan pemanfaatan tanaman 
kehutanan dan perkebunan.

Zonasi pantai di provinsi Banten merupakan kawasan yang diperuntukan bagi terlindungnya 
ekosistem bakau dan hutan pantai yang diharapkan sebagai pendukung ruang terbuka 
hijau dan kawasan lindung yang terintegrasi dengan kegiatan wisata dan pendidikan, 
zonasi pedalaman, kawasan yang diperuntukan sebagai perlindungan ekosistem dataran 
rendah,  dan  zonasi pegunungan, kawasan yang diperuntukan untuk menyediakan ruang 
yang memiliki karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan 
ekosistem dataran tinggi.
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Jenis tanah masing-masing lokasi hutan kota untuk zonasi pantai hampir sama, 
sedangkan zonasi daratan dan pegunungan sama. Sementara untuk jenis tumbuhan  di 
kawasan zonasi pantai dan daratan dapat dikatakan sudah memenuhi kreteria agro ekologi, 
sedangkan untuk  kawasan pegunungan belum memenuhi kriteria agro ekologi sehingga 
perlu dikembangkan dengan pohon kehutanan dan perkebunan. 

Kriteria pengembangan jenis pohon di provinsi Banten didasarkan atas bentang alam, 
wilayah kikisan dan endapan. Jenis tumbuhan pada kawasan pantai seperti cemara laut 
dan ketapang, kawasan daratan seperti jelutung, Banggris Durian dan lain-lain, kawasan 
pegunungan umumnya jenis tumbuhannya seperti Pinus, Agatis dan pohon kehutanan 
lainnya. Jenis tumbuhan yang ada pada kawasan hutan kota di propinsi Banten sangat 
bervariasi. Lebih jelas berbagai jenis tumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 32.  

Tabel 32. Jenis pohon yang tumbuh pada kawasan hutan kota di Provinsi Banten 

No Jenis Tanaman

Pegunungan (Hulu) Daratan Tertutup (Tengah) Pantai (Hilir)

TPA 
Pandeglang

Terminal 
Pande-
glang

Banjar-
sari

 

Belakang 
Pemda Kampus Sepanjang 

Sudirman

Jln 
Raya 

Anyer

1 Mindi √

Semak
Belukar

√ √

2   Glodokan Tiang √ √ √ √

3 Sengon      √      √    √

4 Mahoni √ √ √ √ √ √

5 Akasia Mangium / 
Fornia/Javanika

√ √ √ √ √

6  Jati √ √ √ √ √

7 Trembesi √ √ √ √ √ √

8 Pulai √ √

9 Tanjung √ √ √ √

10 Gamal √ √ √

11 Kelapa √ √ √

12 Bintaro √ √ √ √

13 Jabon √ √

14 Dadap Merah √

15 Ketapang √ √

16 Nyamplung √

17 Matoa √
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No Jenis Tanaman

Pegunungan (Hulu) Daratan Tertutup (Tengah) Pantai (Hilir)

TPA 
Pandeglang

Terminal 
Pande-
glang

Banjar-
sari

 

Belakang 
Pemda Kampus Sepanjang 

Sudirman

Jln 
Raya 

Anyer

18 Gmelina √ √

19 Cemara Laut √

20 Beringin √ √

21 Vilisium √ √ √

22 Hujan Mas √

23 Palm Raja √

24 Kersen √ √

25 Mangga √ √ √

26 Flamboyan √ √

27 Bungur √ √

28 Ecaliptus √

29 Kupu-Kupu √

30 Angsana √ √

31 Randu               √

32 Asem √

33 Fejana √

34 Kedondongan √

35 Waru √ √

36 Sawit √

37 Putat √

38 Kamboja √

39 Pete √

40 Tangkil √

41 Araohania √

42 Jengkol √

43 Mahang √

Sumber:  Hasil pengamatan di lapangan 
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3.6.5.2 Daratan tertutup

Berbeda dengan kondisi pada daerah pantai, dengan bentuk topografi yang landai 
hingga curam hutan kota di Kabupaten Enrekang secara umum memiliki fungsi pelestarian.  
Pelestarian tersebut mencakup pelestarian terhadap sumber air, tanah longsor, banjir dan 
yang terakhir adalah untuk tujuan kenyamanan dan estetika.

Tingginya kesadaran pemerintah akan bentuk topografi yang umumnya berat sehingga 
pada beberapa titik-titik tertentu, ditetapkan sebagai lokasi hutan kota.  Terdapat  4 lokasi 
hutan kota yang sudah ditetapkan dengan lokasi yang berada di sekitar pusat ibukota, 
yaitu bantaran Sungai Mataallo, Buttu Dondeng, stadion olahraga Lewaja dan delta 
Sungai Mataallo.  Dari ke 5 lokasi tersebut, yang masih dalam tahap penyelenggaraan 
adalah Buttu Dondeng dan delta Sungai Mataallo.  

Berdasarkan pada dua kondisi tersebut di atas dapat disebutkan bahwa penutupan 
vegetasi pada lokasi Buttu Dondeng dengan bentuk topografi yang berat masih dapat 
didukung oleh keberadaan jenis-jenis tumbuhan yang sebagian besar merupakan jenis-jenis 
lokal. Namun, untuk membentuk formasi yang ideal pada kondisi topografi bergunung 
sebaiknya dapat menambahkan beberapa pohon jenis lokal seperti bitti (Vitex cofasus) 
yang memiliki bentuk tajuk simetris dengan bentuk dan warna bunga yang indah.  Selain 
itu, pohon aren (Arenga pinnata) yang juga sebagai jenis tumbuhan penciri pada daratan 
tertutup dengan bentuk yang menarik sebaiknya dapat ditambahkan pada bagian tepi lokasi 
tersebut, karena selain bentuk, juga pemanfaatan buah dan bahan nira dapat menambah 
pendapatan masyarakat. 

Kondisi hutan kota pada lokasi bantaran Sungai Mataallo dan stadion olahraga Lewaja 
memiliki tujuan penyelenggaraan yang berbeda, yaitu pada bantaran sungai bertujuan 
untuk fungsi pelestarian mata air dan longsor, sehingga bentuknya berupa jalur yang 
mengikuti arah sungai dengan pengayaan tanaman lebih dari dua stratum.  Sedangkan 
pada lokasi stadion olahraga terdiri dari dua tujuan, yaitu selain sebagai kenyamanan/
kesejukan juga sebagai pelestarian plasma nutfah jati lokal dan jenis tanaman semusim 
kacang koro sebagai alternatif kacang kedele.  Adapun jenis-jenis pohon yang ada di hutan 
kota kabupaten Enrekang dan kabupaten Pare pare adalah sebagai berikut :

Tabel 33. Daftar tumbuhan pengisi hutan kota daratan tertutup Kabupaten Enrekang 

No. Nama Lokal Nama Ilmiah Famili Bentuk Habitus

1. Lamtoro gung Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Mimosaceae Pohon

2. Bitti Vitex cofasus Reinw. Verbenaceae Pohon

3. Jati Tectona grandis L.f Verbenaceae Pohon
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No. Nama Lokal Nama Ilmiah Famili Bentuk Habitus

4. Kapuk Ceiba petandra Gaertn. Bombacaceae Pohon

5. Aren Arenga pinnata Arecaceae Pohon

6. Parring Gigantochloa atter Gramineae Rumpun

7. Tanjung Mimusops elengi L. Sapotaceae Pohon

8. Trembesi Samanea saman (Jacq.) Merr Fabaceae Pohon

9. Kapuk Ceiba petandra Gaertn. Bombacaceae Pohon

10. Nangka Artocarpus integra Merr. Moraceae Pohon

11. Sukun Artocarpus commune Moracea Pohon

12. Kelapa Cocos nucifera Arecaceae Pohon

13. Pisang Musa sp. Musaceae Terna

14. Pepaya Carica papaya L. Caricaceae Terna

15. Y a s a Castanopsis acuminatissima A.DC Fagaceae Pohon

16. Kacang koro (?) Perdu

Keterangan: Nama tumbuhan yang dicetak tebal merupakan tumbuhan penciri

Tabel 34. Daftar tumbuhan pengisi hutan kota Wilayah pantai Kota Parepare 

No. Nama Lokal Nama Ilmiah Famili Bentuk Habitus

1. Barana’ Ficus drupacea Thumb. Moraceae Pohon

2. J a t i Tectona grandis L.f Verbenaceae Pohon

3. Jekkong Eryglossum rubiginosum (Roxb.) Blume Sapindaceae Pohon

4. Marabulaeng Morinda tinctoria Roxb Rubiaceae Pohon

5. K. Tarra Artocarpus incise L.f. Moraceae Pohon

6. K. Jawa Lannea grandis Merr. Anacardiaceae Rumpun

7. Bunne Antidesma bunius Euphorbiaceae Herba

8. Gendi-gendi Herba

9. Kesambi Schleichera oleosa (Lour.) Oken Sapindaceae Pohon

10. Jekkong Eryglossum rubiginosum (Roxb.) Blume Sapindaceae Terna

11. Campaga Elmerillia vrieseana Dandy Magnoliaceae Semak

12. J a t i Tectona grandis L.f Verbenaceae Pohon
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No. Nama Lokal Nama Ilmiah Famili Bentuk Habitus

13. Kapuk Ceiba petandra Gaertn. Bombacaceae Pohon

14. Baku-baku Mallotus phillipinensis (Lam) Mull. Arg. Euphorbiaceae Pohon

15. Kanunang Cordia dichotoma Fost.f. Boraginaceae Pohon

16. Marabulaeng Morinda tinctoria Roxb Rubiaceae Perdu

17. Paliasa laki Kleinhovia hospital L. Sterculiaceae Pohon

18. Mangga macan Mangifera foetida Anacardiaceae Pohon

19. Jambu mente Anacardium occidentale Anacardiaceae Pohon

20. A s a m Tamarindus indica L. Caesalpiniaceae Pohon

21. Johar Cassia siamea Caesalpiniaceae Pohon

23. Lamtoro gung Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Mimosaceae Pohon

24. Bayur Pterospermum celebicum Miq Sterculiaceae Pohon

25. Mata kucing Agathis sp. Araucariacea Pohon

26. Dande

27. Langoting/Keben Barringtonia acutangula (L.) Gaertn Lecythidaceae Pohon

28. Angsana Pterospermum indicus Willd. Fabaceae Pohon

29. Kolasa Ficus sp. Moraceae Pohon

30. Bali djedjer Arytera littoralis Bl. Sapindaceae Pohon

31. Kelapa (Cocos nucifera L.) Arecaceae Pohon

32. Jabon Anthocephalus cadamba (Roxb.miq) Rubiaceae Pohon

33. Palem botol Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) HE. 
Moore

Aracaceae Pohon

34. Jambu soga Eugenia sp. Myrtaceae Pohon

35. Beringin Ficus benyamina L. Moraceae Pohon

36. Kembang soka Saraca indica Rubiaceae Perdu

37. Puring jari bintik 
kuning

Codiaeum variegatum (L.) Bl. Euphorbiaceae Terna

38. Jarak kepyar Ricinus communis Linn. Euphorbiaceae Terna

39. Lili Paris Chlorophyllum comosum vittatum Asparagaceae Terna

40. Jambu monyet Anacardium occidentale L. Anacardiaceae Pohon

41. R a o Dracontomelon dao (Blanco) Merril & 
Rolfe

Anacardiaceae Pohon

42. Pandan pantai Pandanus spiralis Blanco Pandanaceae Perdu

43. Dadap Erythrina subumbrans L. Papilionaceae Pohon
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No. Nama Lokal Nama Ilmiah Famili Bentuk Habitus

44. Kemiri Aleurites moluccana Willd Euphorbiaceae Pohon

45. D a h u Dracontomelon dao Anacardiaceae Pohon

46. Mahoni Swietenia macrophylla King Melliaceae Pohon

47. Eboni Diospyroes celebica Bakh. Ebenaceae Pohon

48. P u n e Antidesma ghaesembilla Phyllanthacaceae Pohon

49. Salak Salacca eduli Merr Anacardiaceae Perdu

50. Aren Arenga pinnata Merr. Araecaceae Pohon

51. Nangka Artocarpus integra L. Moraceae Pohon

52. Pepaya Carica papaya L. Caricaceae Pohon

53. Tulip Afrika Spatodea campanullata P.B. Bignoniaceae Pohon

Keterangan: Nama tumbuhan yang dicetak tebal merupakan tumbuhan penciri

3.7 Analisis Jenis Pohon yang menyerap dan menjerap timbal

Analisis penentuan timbal pada jenis pohon dilakukan di lokasi Kota Surabaya, Jawa 
Timur. Pencemaran atau polusi udara di Surabaya yang menduduki peringkat ketiga kota 
berpolusi udara tertinggi di kawasan Asia setelah Bangkok dan Jakarta. Hal ini bisa dilihat 
pada partikel debu yang mencemari udara besarnya rata-rata 0,267 mg/m3-0,427 mg/
m3. Jumlah ini jauh melebihi standar yang ditetapkan oleh World Health Organization 
(WHO) bahwa parameter debu maksimal adalah 0,02 mg/m3. penyebab utama tingginya 
kadar debu dan CO adalah semakin banyaknya kendaraan bermotor di Surabaya. Sektor 
transportasi menyumbang sekitar 85 persen, sedangkan industri 15 persen (Matanews.
com, 16 Oktober, 2009).

Untuk mengetahui kemampuan masing masing jenis pohon, dalam penelitian ini 
yaitu daunnya, di dalam menjerap debu sekaligus tanaman di dalam menangkap polutan 
Pb, serta menyerap logam Pb, jenis-jenis pohon dengan kemampuan tertinggi di rangking 
dari urutan 1, yaitu yang tertinggi, sampai dengan urutan 10.   Kemampuan di dalam 
menjerap dan menyerap polutan diukur per cm2 dari luas penampang daun.  Rangking 
tersebut dilakukan dari setiap lokasi sampling dan diuraikan pada Tabel 35.

Pohon-pohon yang banyak menjerap debu, dari lokasi sampling Surabaya, di dalam 
rangking 1-10, adalah berturut turut jenis pohon hujan emas, nangka, flamboyan, kersen, 
Sawo kecik, mangga, angsana, pulai,  ki acret, dan ketapang. 

Sedangkan pohon-pohon yang kandungan Pb yang terdapat pada debu yang terjerap 
pada daunnya adalah berturut turut dari jenis pohon Johar, biola cantik, waru, pace, sawo 
manila, mahoni, tape buya, tanjung, ketapang, dan jaka randa.

Tabel 35. Rangking 1-10 Jenis Pohon, dari 
lokasi Surabaya,paling banyak 
menjerap debu

No Nama Pohon Berat debu (g/
cm2)

1 Hujan emas 0.0842

2 Nangka 0.0819

3 Flamboyan 0.0775

4 Kersen 0,0746

5 Sawo kecik 0.0688

6 Mangga 0.0625

7 Angsana 0.0608

8 Pulai 0.0578

9 Ki acret 0.0543

10 Ketapang 0.0539
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No. Nama Lokal Nama Ilmiah Famili Bentuk Habitus

44. Kemiri Aleurites moluccana Willd Euphorbiaceae Pohon

45. D a h u Dracontomelon dao Anacardiaceae Pohon

46. Mahoni Swietenia macrophylla King Melliaceae Pohon

47. Eboni Diospyroes celebica Bakh. Ebenaceae Pohon

48. P u n e Antidesma ghaesembilla Phyllanthacaceae Pohon

49. Salak Salacca eduli Merr Anacardiaceae Perdu

50. Aren Arenga pinnata Merr. Araecaceae Pohon

51. Nangka Artocarpus integra L. Moraceae Pohon

52. Pepaya Carica papaya L. Caricaceae Pohon

53. Tulip Afrika Spatodea campanullata P.B. Bignoniaceae Pohon

Keterangan: Nama tumbuhan yang dicetak tebal merupakan tumbuhan penciri

3.7 Analisis Jenis Pohon yang menyerap dan menjerap timbal

Analisis penentuan timbal pada jenis pohon dilakukan di lokasi Kota Surabaya, Jawa 
Timur. Pencemaran atau polusi udara di Surabaya yang menduduki peringkat ketiga kota 
berpolusi udara tertinggi di kawasan Asia setelah Bangkok dan Jakarta. Hal ini bisa dilihat 
pada partikel debu yang mencemari udara besarnya rata-rata 0,267 mg/m3-0,427 mg/
m3. Jumlah ini jauh melebihi standar yang ditetapkan oleh World Health Organization 
(WHO) bahwa parameter debu maksimal adalah 0,02 mg/m3. penyebab utama tingginya 
kadar debu dan CO adalah semakin banyaknya kendaraan bermotor di Surabaya. Sektor 
transportasi menyumbang sekitar 85 persen, sedangkan industri 15 persen (Matanews.
com, 16 Oktober, 2009).

Untuk mengetahui kemampuan masing masing jenis pohon, dalam penelitian ini 
yaitu daunnya, di dalam menjerap debu sekaligus tanaman di dalam menangkap polutan 
Pb, serta menyerap logam Pb, jenis-jenis pohon dengan kemampuan tertinggi di rangking 
dari urutan 1, yaitu yang tertinggi, sampai dengan urutan 10.   Kemampuan di dalam 
menjerap dan menyerap polutan diukur per cm2 dari luas penampang daun.  Rangking 
tersebut dilakukan dari setiap lokasi sampling dan diuraikan pada Tabel 35.

Pohon-pohon yang banyak menjerap debu, dari lokasi sampling Surabaya, di dalam 
rangking 1-10, adalah berturut turut jenis pohon hujan emas, nangka, flamboyan, kersen, 
Sawo kecik, mangga, angsana, pulai,  ki acret, dan ketapang. 

Sedangkan pohon-pohon yang kandungan Pb yang terdapat pada debu yang terjerap 
pada daunnya adalah berturut turut dari jenis pohon Johar, biola cantik, waru, pace, sawo 
manila, mahoni, tape buya, tanjung, ketapang, dan jaka randa.

Tabel 35. Rangking 1-10 Jenis Pohon, dari 
lokasi Surabaya,paling banyak 
menjerap debu

No Nama Pohon Berat debu (g/
cm2)

1 Hujan emas 0.0842

2 Nangka 0.0819

3 Flamboyan 0.0775

4 Kersen 0,0746

5 Sawo kecik 0.0688

6 Mangga 0.0625

7 Angsana 0.0608

8 Pulai 0.0578

9 Ki acret 0.0543

10 Ketapang 0.0539

Sedangkan pohon-pohon lainnya yang 
daunnya menyerap logam Pb, yang masuk di dalam 
rangking1-10, adalah jenis pohon cemara, sawo 
kecik, ki acret, sawo manila, angsana, kupu-kupu, 
pulai, glodogan ting, krei payung dan tape buya.

3.8 Strategi Pengembangan dan 
Pengelolaan Hutan Kota 

3.8.1 Kebijakan Hutan Kota

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 29, 
Ayat 1-3 yang bunyinya: (1) ruang terbuka hijau 
(RTH) terdiri dari  RTH publik dan RTH private;  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 
30 % dari luas wilayah kota; (3) proporsi RTH 
publik di wilayah kota paling sedikit 20 % dari 
luas wilayah kota. Penetapan target (proporsi) 
30 % untuk RTH merupakan ukuran minimal 
untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota. 
Ekosistem ini meliputi keseimbangan baik sistem 
hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem 

Tabel 36. Rangking 1 - 10 jenis pohon di 
Surabaya,  yang banyak menjerap 
logam Pb

No Nama Pohon Pb terjerap  
(ppm/cm2)

1 Johar 2153,09

2 Biola cantik 1239,95

3 Waru 803,26

4 Pace 661,90

5 Sawo manila 649,71

6 Mahoni 545,16

7 Tape buya 447,58

8 Tanjung 446,15

9 Ketapang 334,32

10 Jaka randa 234,84

Tabel 37. Rangking 1-10 jenis pohon,dari 
lokasi sampling Surabaya yang   
menyerap logam Pb 

No Nama Pohon Pb terserap 
(ppm/cm2)

1 Cemara 407,71

2 Sawo kecik 296,33

3 Ki acret 254,19

4 Sawo manila 220,55

5 Angsana 210,06

6 Kupu-kupu 192,46

7 Pulai 134,36

8 Glodogan tiang 137,68

9 Krei paying 11862,

10 Tape buya 112,74
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ekologis lain yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan 
masyarakat dan sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Kemudian penetapan 
proporsi RTH publik seluas 20% yang disediakan pemerintah kota dimaksudkan agar target 
RTH minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya 
secara luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi 
RTH di kota, pemerintah, masyarakat dan swasta di dorong untuk menanam tumbuhan/
pepohonan di areal sekitar bangunan gedung miliknya.

Permendagri No.1 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Pemkot harus menyusun RTRW, 
yang menyediakan 30% wilayahnya sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Lebih jauh 
dijelaskan bahwa RTH dapat berupa: taman kota, taman wisata alam, taman rekreasi, 
taman lingkungan perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran dan 
gedung komersial, taman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti 
gunung, bukit, lereng dan lembah: cagar alam; kebun raya; kebun binatang; pemakaman 
umum; lapangan olah raga; lapangan upacara; parkir terbuka; lahan pertanian perkotaan; 
jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET); sempadan sungai, pantai, bangunan, 
situ dan rawa; jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian; 
kawasan dan jalur hijau; daerah penyangga lapangan udara; dan  taman atap. Dengan 
demikian, hutan kota merupakan bagian dari RTH yang banyak macamnya. 

Berpedoman kepada UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang terkait 
penyediaan RTH dan Hutan Kota, beberapa pemerintah provinsi dan kabuapaten/kota 
telah berupaya meningkatkan luas RTH dan hutan kotanya.

Ada beberapa strategi untuk mempercepat pencapaian RTH dan hutan kota adalah 
sebagai berikut :
1. Pengembangan jalur hijau sepanjang kawasan sempadan sungai
2. Pengembangan jalur  hijau sepanjang jalan raya atau tol
3. Pengembangan jalur hijau sepanjang jalur rel kereta api
4. Perluasan taman-taman kota dan hutan kota di berbagai wilayah kecamatan yang 

potensial
5. Pembangunan taman-taman lingkungan yang tersebar di seluruh kota
6. Penanaman pohon di kawasan-kawasan pemakaman yang ada
7. Pembuatan hutan kota di pinggir-pinggir lapangan olah raga yang ada
8. Pengembangan kegiatan pertanian pada lahan-lahan kosong dan terlantar
9. Pengembangan areal budidaya tanaman hias dan kebun campuran di semua wilayah 

kecamatan yang potensial
10. Penertiban bangunan-bangunan liar di sempadan situ, danau dan waduk
11. Penanaman jalur hijau di sepadan sungai, situ, danau dan waduk
12. Pemberian insentif terhadap masyarakat yang menanam pohon di lahan miliknya

76   •  Hasil Sintesis Penelitian Hutan Kota  



13. Pencarian dana pembangunan RTH dan hutan kota melalui CSR dan kerjasama 
dengan lembaga donor yang peduli terhadap lingkungan

14. Kerjasama penanaman pohon di wilayah-wilayah kota dengan skema insentif dari 
proyek-proyek perubahan iklim

15. Penemuan alat deteksi pohon-pohon rapuh dan mudah tumbang
16. Ada saran terkait biaya pembangunan hutan kota yang disediakan oleh Dirjen Bina 

DAS  dan Perhutanan Sosial sebaiknya tidak hanya untuk pembuatan tanaman, 
tetapi juga bantuan biaya pembuatan detail engineering design, pembuatan tracking, 
pengelolaan dan pemeliharaannnya.

Strategi pencapaian RTH dan hutan kota diatas perlu dikoordinasikan dan dibuat 
kesepakatan antar dinas, antar perusahaan dan antar masyarakat sebagai upaya untuk 
menghindari konflik kepentingan (conflict of interest) karena RTH dan hutan kota 
merupakan kebutuhan hidup semua dan bersama.

Meningkatnya keyakinan kepada para jajaran pimpinan pemerintah daerah dan 
anggota dewan legislatif akan pentingnya pengembangan dan pengelolaan hutan kota 
sebagai bagian dari RTH menentukan kelancaran penyediaan anggaran yang besar (green 
budget) untuk pembangunan, pengembangan dan pengelolaan hutan kota sebagai Ruang 
Terbuka Hijau yang penting. Komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dan DPRD 
terhadap lingkungan dibuktikan dengan dicantumkannya target hutan kota 10 persen 
dari RTH 30 persen dalam RTRW setiap kota. Pemerintah daerah harus melakukan 
peningkatan kesadaran aparat lintas sektoral dalam pengembangan hutan kota. Pemerintah 
daerah dan DPRD seharusnya menempatkan masalah hutan kota sebagai salah satu isu 
penting dalam pembahasan anggaran dan program pembangunan yang berkelanjutan.  

Sekalipun pembangunan hutan kota telah memiliki payung hukum di tingkat 
nasional, tetapi respon daerah terkesan lambat. Sebagai contoh, terkait dengan hutan 
kota, Provinsi Sulawesi Selatan baru memiliki Perda lima tahun kemudian, yakni Perda 
No.25 Tahun 2007. Selanjutnya, pencanangan “Sulawesi Selatan Go Green” pada tahun 
2008, yang diikuti rencana penunjukan areal untuk hutan kota oleh pemerintah kabupaten/
kota se-Sulawesi Selatan. Inventarisasi lokasi hutan kota yang telah ditunjuk dengan 
Keputusan Bupati/Walikota dipertegas lagi dalam Surat Gubernur Sulawesi Selatan 
Nomor 522/4502/DISHUT tanggal 5 Agustus 2008 perihal Pembangunan Hutan 
Kota di Sulawesi Selatan guna mengatasi permasalahan dalam penunjukan lokasi hutan 
kota. Sampai dengan bulan Desember 2008 telah ditunjuk lokasi untuk pembangunan 
hutan kota di Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota masing-masing 
se Sulawesi Selatan seluas 445,78 hektare (Anonymous, 2008).

Secara umum konsep “green city” seingkali dipersepsikan atau direduksi menjadi 
kota hijau dengan menanami pohon, tetapi sebenarnya green city adalah paradigma baru 
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dan sebuah metafora bagi keberlanjutan sebuah kota. Tujuannya adalah untuk mencpai 
keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini berlaku juga baik 
untuk lingkungan alami mauun lingkungan buatan. Green City ini meliputi 8 subsistem, 
diantaranya: (i) green planning dan design, (ii) green open space, (iii) green waste, (iv) 
green transporatation, (v) green water, (vi) green energy, (vii) green building dan (viii) 
green community (Atmawidjaya, 2013). 

3.8.2 Jenis Potensial untuk Pengelolaan dan Pengembangan Hutan Kota

Pemilihan jenis-jenis pohon yang tepat untuk dikembangkan di hutan kota sangat 
penting karena harus sesuai dengan fungsi peruntukannya.  Jenis pohon untuk hutan kota 
industri akan berbeda dengan jenis pohon di kawasan pantai. Jenis pohon untuk hutan kota 
rekreasi harus mengutamakan unsur estetikanya. Pohon-pohonan yang ditanam di hutan 
kota sebaiknya adalah yang terdiri dari berbagai jenis dan berbagai strata. Dibangunnya 
beberapa strata pohon akan efisien dalam memanfaatkan sinar matahari, air hujan termasuk 
polutan. Sebuah kawasan hutan kota dengan strata berlapis-lapis akan melindungi tanah 
dari air lolosan maupun aliran air permukaan. Oleh karena itu, pemilihan jenis pohon yang 
akan di tanam di hutan kota sangat penting dan harus disesuaikan dengan peruntukannya.  
Jenis pohon yang berfungsi untuk melindungi dari pengaruh polutan debu misalnya 
haruslah yang permukaan daunnya yang berbulu. Jenis pohon untuk meredam suara 
dan membelokkan arah angin akan berbeda dengan jenis pohon untuk hiasan. Beberapa 
kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jenis pohon untuk hutan kota adalah:
1. Memprioritaskan jenis pohon lokal setempat atau jenis endemik dalam rangka 

pelestarian plasma nutfah sekaligus meminimalisasi jenis pohon ke arah kelangkaan 
dan kepunahan.

2. Disesuaikan dengan kondisi ekologis setempat
3. Tersedianya bibit (tumbuhan mudah didapat), jenis lokal dan murah harganya
4. Jenis pohon yang tidak mudah tumbang, dan tidak mudah terserang hama dan penyakit
5. Tidak memerlukan perawatan yang intensif
6. Tidak bersifat invasif
7. Tidak kompetitif dengan tanaman lain
8. Dapat menghasilkan oksigen dan dapat menyerap polutan sesuai dengan lokasi
9. Tidak membahayakan bagi masyarakat atau pun satwa 
10. Menarik banyak satwa liar

3.8.3 Pengembangan Zonasi Hutan Kota

Strategi pengembangan zonasi (pemanfaatan ruang) dilaksanakan dengan langkah-
langkah sebagai berikut:
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1. Menjabarkan dan menyusun tahapan dan prioritas program berdasarkan permasalahan 
yang mendesak yang harus ditangani serta antisipasi adanya arahan pengembangan 
daerah kedepan.

2. Mendorong kemitraan dan koordinasi dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan 
ruang untuk pengembangan hutan kota.

3. Pengembangan zonasi harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Daerah.

3.8.4 Kebijakan Pembangunan Hutan Kota dengan Pendekatan Demografi

Masalah pengembangan hutan kota ini berubah menurut waktu. Jika tanpa perubahan 
skenario kebijakan, maka keadaan hutan kota akan memburuk seiring makin berkembangnya 
kota. Oleh karena itu, perlu penyusunan ulang pola pikir yang memengaruhi kebijakan 
dan strategi pengembangan hutan kota ini.

Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang 
kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, 
yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. Luas hutan kota dalam 
satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 ha. Definisi ini membentuk penafsiran 
bahwa hutan kota harus menempati ruang tertentu yang terpisah dari tata guna lainnya. 
Kota besar hingga metropolitan kesulitan mendapatkan ruang tertentu tersebut, sehingga 
pemerintah terkesan selalu terkendala untuk mengembangkan hutan kota.

Definisi hutan kota yang lebih sesuai dengan dinamika demografi kota adalah 
sebagaimana yang dibuat oleh Miller (1996) dan Wikipedia (2013). Hutan kota adalah 
kumpulan pohon-pohon yang tumbuh di dalam kota. Definisi ini akan membentuk pola 
pikir dan mendorong kebijakan menempatkan hutan kota di semua tata guna lahan kota, 
dapat berbentuk mengelompok, jalur atau menyebar, tanpa dibatasi pola pikir alokasi 
ruang tertentu. Unit hutan kota tidak dibatasi oleh luas minimal. Batasan pengembangan 
hutan kota adalah kriteria estetika dan pemenuhan kebutuhan kenyamanan ekologis. 
Pada skala tertentu, unit pengelolaan terkecil hutan kota adalah pohon.  

Strategi pengembangan hutan kota tidak dapat bersifat umum saja, karena kota 
selalu berbeda faktor demografinya, baik antarkota maupun antarwilayah dalam satu kota. 
Pendekatan alokasi lahan tertentu bisa efektif untuk kota kecil hingga sedang atau untuk 
wilayah yang masih jarang penduduknya. Namun, bagi kota besar dan metropolitan atau 
padat penduduk, strategi pengembangan berbasis jumlah penduduk akan lebih sesuai. 

Dwyer et al. (1992) dan Greene et al. (2011) berpendapat bahwa keberhasilan 
program penanaman hutan kota tergantung pada keterlibatan warga kota dan tersedianya 
kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi. Penelitian ini mengkonfirmasi pendapat 
tersebut. Sebagian besar ruang kota adalah milik privat, sehingga strategi pengembangan 
hutan kota seharusnya lebih dominan diarahkan ke wilayah privat, termasuk permukiman 
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warga. Permukiman baru sebaiknya menjadi sasaran utama program penanaman pohon 
sebagai bagian pengembangan hutan kota. Warga kota cenderung tertarik untuk menanam 
pohon di pekarangan rumahnya pada 5 tahun pertama kepemilikan rumah (Summit dan 
McPherson, 1998).

3.8.5 Penentuan jenis Pohon dalam penyerap dan penjerap timbal

Untuk penentuan jenis pohon yang sesuai khususnya untuk menyerap polutan harus 
mengetahui sifat fisiologi daun dengan memperhatikan sifat-sifat khas dari daun tersebut, 
misalnya daun kasar, adanya rambut (bulu-bulu halus) pada permukaan daun serta sifat 
khas yang dimiliki daun tersebut yaitu permukaan kesat, agak kesat atau licin. Penentuan 
sifat-sifat khas permukaan daun tersebut yaitu berdasarkan pengamatan visual, yakni 
berdasarkan kesan raba permukaan daun tersebut dengan menentukan salah satu jenis 
sebagai landasan pembanding.

Berdasarkan luasan daun per cm2 pada umumnya jenis pohon yang menjerap debu 
dan sekaligus berkemampuan logam Pb adalah jenis pohon yang umumnya mempunyai 
luas penampang pohon yang relatif kecil yaitu ukuran 1,15 cm2 – 29,32 cm2 (Samsoedin, 
2010). Disarankan untuk jenis pohon pada Tabel 36 dan Tabel 37, sesuai untuk ditanam 
di pinggir jalan, karena dapat menyerap dan menjerap timbal hasil pembakaran kendaraan 
bermotor.
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4.1 Kesimpulan

Kebijakan pengembangan dan pengelolaan hutan kota dapat lebih dipercepat dengan 
melakukan revisi terhadap PP No. 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota karena 6 (enam) 
jenis peraturan perundangan yang menjadi dasar keluarnya PP tersebut telah berubah dan 
diganti dengan yang baru berikut dengan perihal dan isinya. Revisi PP No. 63 tahun 2002 
perlu diikuti dengan revisi peraturan turunannya, yaitu Permenhut No. P.71 Tahun 2009 
tentang Penyelenggaraan Hutan Kota karena isinya hampir sama dengan isi dan substansi 
PP No. 63 Tahun 2002 agar bisa lebih operasional dalam pelaksanaan pembangunan dan 
pengembangan hutan kota di lapangan.

Secara umum permasalahan utama dalam pengembangan RTH dan hutan kota tidak 
saja meliputi aspek teknis (pemilihan jenis yang sesuai tujuan dan fungsi RTH dan hutan 
kota, perolehan bibit secara mudah dan cepat), tetapi juga aspek kelembagaan (aturan 
main, sumber daya manusia, struktur unit pengelola, dan sumber-sumber pembiayaan). 
Aspek kelembagaan perlu juga mendapat perhatian dengan lebih menitik beratkan tugas 
pokok dan fungsinya kepada upaya perluasan hutan kota dan pemeliharaannya ke depan 
dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di wilayah perkotaan.

Ada korelasi positip antara demografi dengan Pembangunan dan Pengembangan 
Hutan Kota. Jumlah penduduk sebagai faktor demografi dapat berperan sebagai indikator 
dinamik ambang batas ketersediaan hutan kota bagi kota-kota yang sedang berkembang. 
Penghitungan kebutuhan luas minimal hutan kota berdasarkan jumlah penduduk memiliki 
dasar lebih rasional, karena kebutuhan hutan bagi kota adalah untuk memberikan 
kenyamanan bagi warganya. Kepadatan penduduk berperan sebagai penghambat dan 
pendukung pengembangan hutan kota. Bagi kota yang berdemografi kecil hingga sedang, 
kepadatan penduduk mengurangi peluang partisipasi masyarakat dalam penanaman 
pohon, sedangkan bagi kota besar, partisipasi aktif masyarakat dalam penanaman pohon 
justru meningkat di pusat-pusat permukiman yang padat. 

Pertumbuhan yang pesat di kota-kota besar di Indonesia akhir-akhir ini membawa 
dampak terhadap keseimbangan lingkungan, antara lain terjadinya polusi yang 
tinggi. Sementara itu, keberadaan hijauan dalam bentuk pohon-pohonan tidak dapat 
mengantisipasi keadaan ini karena jenis dan jumlahnya yang ada amat terbatas. Potensi 
pohon-pohonan asli di Indonesia adalah sangat tinggi. Namun demikian, upaya-upaya 

Bab 4 
Kesimpulan dan Saran
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pemanfaatannya masih belum optimal. Jenis-jenis pohon yang digunakan dalam rangka 
menghijaukan kawasan perkotaan belum sepenuhnya mengikuti tata cara menanam dan 
memelihara sebagaimana syarat yang telah ditentukan.

Pembentukan zonasi pada daerah pantai memiliki fungsi utama yaitu pelestarian 
plasma nutfah flora dan fauna, sistem hidoorologis, iklim mikro serta mendukung fungsi 
sosial budaya sebagai lokasi dengan situs-situs budaya sudah sesuai dengan kriteria hutan 
kota pada umumnya. Hutan kota pada wilayah pantai (Kabupaten Parepare) memiliki 
28 spesies vegetasi yang berasal dari 13 famili dijumpai pada petak penelitian di wilayah 
pantai.  Terdapat tiga famili yang jenis-jenisnya tergolong dominan dalam hutan kota 
daerah pantai yaitu famili Sapindaceae, Sterculiaceae dan Moraceae.  Pembentukan 
zonasi pada daratan tertutup (kasus Hutan Kota Buttu Dondeng dan bantaran Sungai 
Mataallo) sudah sesuai dengan kriteria hutan kota yang bertujuan untuk fungsi pelestarian 
lingkungan/hidroorologis, iklim mikro, dan fungsi estetika.  Hutan kota pada hutan 
daratan tertutup (Kabupaten Enrekang) memiliki 16 spesies vegetasi yang berasal dari 9 
famili.  Terdapat dua famili yang jenisnya dominan dalam lokasi hutan kota wilayah ini 
yaitu famili Verbenaceae dan Moraceae. 

Strategi pemecahan masalah dan perluasan RTH serta pengembangan dan pengelolaan  
hutan kota dapat dilakukan dengan (i) pengembangan jalur hijau sepanjang jalan raya/jalan 
bebas hambatan, jalur kereta api, sepadan sungai, situ, waduk dan danau; (ii) penanaman 
pohon-pohon di areal pemakaman, lapangan-lapangan olah raga, lahan-lahan kosong 
dan terlantar; (iii) penerapan sistem insentif bagi masyarakat yang memelihara pohon 
di lahan milik pribadinya.

4.2 Saran

Penyempurnaan dan revisi PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Draft revisi 
dapat dilihat pada Lampiran 2) sebaiknya dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dengan 
melakukan revisi terlebih dahulu terhadap UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
sebagai acuan utama pembuatan PP hutan Kota yang baru.

Permenhut No. P.71 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota 
perlu disempurnakan, dimana isi permenhut tersebut tidak hanya sekedar himbauan 
seperti yang terlihat pada Pasal 2, 3 dan 4 pada permenhut tersebut, akan tetapi bunyi 
klausul tersebut lebih dipertegas dan diperjelas, bahwa pembangunan hutan kota sangat 
penting untuk suatu daerah yang sedang membangun dengan melihat kondisi lingkungan 
yang semakin hari semakin hancur dan rusak, karena kurang kepedulian kita terhadap 
lingkungan. 

Pemda-pemda Kabupaten/Kota dapat meniru langkah-langkah nyata yang telah 
diambil oleh Pemda DKI Jakarta dalam memperluas kawasan RTH dan hutan kota 
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melalui penutupan usaha-usaha yang berlokasi di kawasan hijau dan penertiban bangunan-
bangunan liar di sempadan sungai serta membangun hutan-hutan kota skala kecil di 
berbagai wilayah strategis dengan membeli lahan dengan dana APBD.

Kementerian Kehutanan diharapkan dapat membuat pedoman teknis pencadangan 
dan pembangunan hutan kota sebagaimana telah dilakukan Kementrian PU dengan 
membuat Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan 
Pemanfaatan Ruang terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. 

Percepatan laju pembangunan hutan kota dapat dilakukan dengan menempatkan 
porsi (persentase) luasan hutan kota yang besar untuk point penilaian dalam pemberian 
Penghargaan Adipura untuk seluruh wilayah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah membangun hutan kota di 
wilayahnya karena terpicu oleh persyaratan yang telah ditetapkan dalam proses pemberian 
Penghargaan Adipura.

Khusus kota-kota baru atau kota satelit perlu mengikuti konsep “Green City” sehingga 
menjadi contoh bagi pengelolaan kota yang berkelanjutan dengan menerapkan konsep 
hijau tidak hanya untuk ruang terbuka, tetapi juga perencanaan dan design hijau, limbah 
hijau, transportasi hijau, air dan energy hijau, bangunan dan komunitasnya juga hijau.

Jenis-jenis pohon yang dipilih disarankan agar disesuaikan dengan target lokasi 
sebagaimana diamanatkan dalam PP 63 tahun 2002 dan Permenhut No. P.71 tahun 2009 
dan dalam pengembangan RTH, disarankan agar menggunakan jenis-jenis pohon lokal 
dan sudah dikenal oleh masyarakat setempat.      

Melihat dari sejarah pemanfaatan pepohonan oleh masyarakat Indonesia terlihat 
bahwa kebiasaan menanam pohon sudah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. 
Oleh karenanya, motivasi yang telah dimiliki oleh masyarakat ini merupakan modal 
dalam menentukan keberhasilan penghijauan di perkotaan.
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Lampiran





Lampiran 1. Hasil Publikasi Hutan Kota

Hasil publikasi dari kegiatan penelitian RPI 2 - Pengembangan Hutan Kota/ Lanskap Perkotaan 
yang terdiri dari Buku, Naskah Jurnal Nasional dan Internasional, Naskah Seminar/Lokakarya, 
Policy Brief, dan Tulisan Populer pada Surat Kabar dan Majalah. 

1.1 Buku

1. Hutan Kota dan Jenis Pohon di Jabotabek. Penulis: Ismayadi Samsoedin, Warsoen Taryono 
dan Latipah Hendarti. Penerbit: Yayasan Kehati, RMI, Universitas Indonesia dan Departemen 
Kehutanan.

2. Draft Buku Panduan Pemilihan Jenis Pohon Hutan Kota. Penulis: Ismayadi Samsoedin dan 
Warsoen Taryono. Penerbit:

1.2 Database Jenis Pohon Hutan Kota

1. Program Database Jenis dan Tempat Tumbuh Hutan Kota dalam bentuk CD dan materi 
diseminasi di website: www.puspijak.go.id.

2. Sidik Cepat Jenis-Jenis Pohon Hutan Kota dalam bentuk brosur.

1.3 Naskah Jurnal Nasional dan Internasional

1. Subarudi dan Samsoedin, I. 2010. Kajian kebijakan Hutan Kota: Studi Kasus di Provinsi 
DKI Jakarta. Jurnal Analisis Kebijakan Vol. 9 No2/2010. Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan.

2. Wahyuni, T. dan Samsoedin, I. 2012. Kajian Aplikasi Kebijakan Hutan Kota di Kalimantan 
Timur. Jurnal Analisis Kebijakan Vol 9 No. 3/2012. Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan.

3. Wibowo, A. dan Samsoedin, I. 2012. Potensi dan kontribusi pohon di perkotaan dalam 
menyerap GRK: Studi kasus Taman Kota Monas. Jurnal Sosek Vol 9 No. 1.2012. Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan.

4. Mulyana, S. 2013. Kajian jenis pohon potensial untuk pengembangan HK di Bandung. 
Jurnal Sosek Vol 9 No.1.2013. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan 
Kebijakan Kehutanan.

5. Martin, E dan Winarno, B. 2013. Peran Faktor Demografi dalam Pengembangan Hutan 
Kota. Jurnal Sosek Vol 9 No.1.2013. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim 
dan Kebijakan Kehutanan.

6. BPK Aek Nauli 2012: Naskah presentasi untuk Ekspose BPK Aek Nauli  27 April 2013.

1.4 Naskah Seminar/Lokakarya Nasional dan Internasional

1. Wahyuni, T and Samsoedin, I. 2011. Urban Forestry in Indonesia.  Paper dipresentasikan di 
China-ASEAN Urbang Forest Forum Nanning China 22-23 Oktober 2011.

2. Samsoedin, I. 2013. Potential Indonesian Forest Plants for Ornamental in Urban Areas. 
Penulis: Ismayadi Samsoedin. Poster presentation INAFOR. 2013. Bogor.
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3. Hendra. 2013. Kajian Jenis Potensial di Kota Medan. Naskah presentasi untuk Ekspose BPK 
Aek Nauli  27 April 2013.

1.5 Policy Brief

1. Jenis Pohon Potensial Untuk Pengembangan Hutan Kota. Policy Brief 2012. Pusat Penelitian 
dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan.

2. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Hutan Kota di Jabodetabek. Policy Brief 2010. 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan.

3. Kelembagaan Pengelola Hutan Kota. Policy Brief 2011. Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan.

4. Sumber Pendanaan Bagi Pembangunan dan Pengembangan Hutan Kota. Policy Brief 2012. 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan.

1.6 Tulisan Populer

1. Silalahi, J. 2013. Quo Vadis Hutan Kota Beringin. Harian Analisa, tanggal 22 Meei 2013. 
Medan.

1.7 Kontribusi Terhadap Pembangunan dan Pengembangan Hutan Kota di Indo-
nesia

1. Inisiasi Pembangunan HK di Palangkaraya 

2. Perubahan Perda HK di Samarinda 

3. Pemindahan pohon karena perluasan areal Tol Jagorawi 

4. Pembuatan demplot HK di Cijago Tol jagorawi Km 16 (Depok) inisiasi Kapuspijak 1200 
pohon 37 jenis 

5. Pembuatan forum pakar HK

6. Pembuatan design engineering HK Holcim Cilacap (BPK Ciamis dan Holcim)

7. Konsultan pada Pembangunan HK di Tasikmalaya 2012

8. Pembimbingan mahasiswa S2 ttg HK  (2 orang). Satu sudah lulus dan sudah memasukkan 
naskah tesis ke Jurnal Puspijak

9. Launching buku Hutan kota oleh Yayasan Kehati di Ecopark, Ancol (Berita di Kompas)

10. Key person (Ismayadi) dalam pembangunan bioregion Jawa  di Ecopark LIPI (HK Pemkab 
Bogor)

11. Pembangunan tropical highway garden di Jalan TOL Jagorawi (CSR  Garuda Indonesia)

12. Tanam 60 jenis pohon potensial (CSR Bahana Sekuritas)

13. Pembanguan HK Toyota Asra di Kawasan Industri terpadu Kerawang 

14. (design engineering)

15. Terlibat pembangunan Ecopark di Pulau Sarangan Bali
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Lampiran 2. Draft Revisi PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan 
Kota

Oleh: Subarudi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
(E-mail: rudi.subarudi@yahoo.co.id)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR:  TAHUN 2012 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2002

TENTANG HUTAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : (a) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perlu menetapkan Per-
aturan Pemerintah tentang Hutan Kota;

(b) bahwa PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota sudah tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan kota dan RTRWP/
RTRWK; 

(c) bahwa peraturan perundangan yang dijadikan dasar untuk penyusunan 
PP No. 63 Tahun 2002 telah banyak mengalami perubahan yang 
signifikan;

(d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 
tentang Hutan Kota;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah 
diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945; 

2.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034); 

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lem baran Negara 
Nomor 3419); 
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4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ru ang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United 
Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi 
Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa me-ngenai Perubahan 
Iklim) (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 1994 Nomor 
42, Tambahan Lembaran Negara No mor 3557); 

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan lingkungan Hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

7.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

8.  Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelak sanaan Hak 
dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat 
dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1996 Nomor 104, Tambahan Lem baran Negara Nomor 3660); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik In donesia 
Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemda Provinsi dan 
Pemda Kabupaten/Kota; 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo PP No.3 Tahun 2008 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 
serta Pemanfaatan Hutan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HUTAN KOTA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
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1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam 
hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan 
lainnya tidak dapat dipisahkan. 

2. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon dan asosiasinya 
yang tumbuh di wilayah perkotaan dan sekitarnya, berbentuk jalur, menyebar, atau kompak 
(bergerombol), strukturnya menyerupai hutan, membentuk habitat bagi kehidupan satwa dan 
menimbulkan lingkungan sehat nyaman, sejuh dan estesis,  baik pada tanah negara maupun 
tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. 

3. Wilayah perkotaan merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu 
wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri 
kehidupan kota. 

4. Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom. 

5. Tanah negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. 

6. Tanah hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah. 

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

8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 

9. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau 
Badan Hukum. 

10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri. 

11. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain 
sebagai Badan Eksekutif Daerah. 

12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Daerah Provinsi 
untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

13. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. 

Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi 
Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan 
ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya. Hutan kota harus 
memberikan manfaat kepada lingkungan yang sebesar-besarnya untuk penduduk kota 
dalam kegunaan proteksi atas polusi udara, penyerapan karbon, kebisingan, estetika, dan 
rekreasi. 
Fungsi hutan kota adalah untuk: 
a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
b. meresapkan air; 
c. mengurangi polusi udara dan kebisingan serta penyerapan karbon;
d. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota; dan 
e. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. 
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BAB II 
PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 4 

(1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, di setiap wilayah perkotaan 
dan sekitarnya ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan hutan 
kota. 

(2) Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 
a. penunjukan; 
b. pembangunan; 
c. penetapan;  
d. pengelolaan; dan
e. pengembangan 

Bagian Kedua 
Penunjukan 

Pasal 5 
(1) Penunjukan hutan kota terdiri dari: 

a. penunjukan lokasi hutan kota; dan 
b. penunjukan luas hutan kota. 

(2) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh Walikota atau Bupati 
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan dan sekitarnya.

 
(3) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penunjukan lokasi dan luas hutan kota 

dilakukan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 
Pasal 6 

Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian dari Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan dan sekitarnya.

Pasal 7 

(1) Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 
Pasal 6 dapat berada pada tanah negara atau tanah hak. 

(2) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 8

(1) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 
Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
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a. luas wilayah; 
b. jumlah penduduk; 
c. tingkat pencemaran; dan 
d. kondisi fisik kota.

(2) Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh 
lima per seratus) hektar.

(3) Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah 
perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat. 

Pasal 9
 

(1) Pedoman, kriteria dan standar penunjukan hutan kota diatur oleh Menteri. 
(2) Tata cara penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 

Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Daerah. 

Bagian Ketiga 
Pembangunan 

Paragraf 1 
Umum 
Pasal 10 

(1) Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan 
kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

(2) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh 
Pemerintah Kabupaten/Kota. 

(3) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pembangunan hutan kota dilaksanakan oleh 
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Pasal 11 

Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi kegiatan:
a. perencanaan; dan 
b. pelaksanaan. 

Paragraf 2 
Perencanaan 

Pasal 12 

(1) Rencana pembangunan hutan kota sebagai hasil dari perencanaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang 
Wilayah Perkotaan. 

(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, rencana pembangunan hutan kota sebagaimana 
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dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

(3) Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
disusun berdasarkan kajian dari aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya 
setempat. 

Pasal 13 
Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memuat 
rencana teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota. 

Pasal 14 

(1) Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sesuai dengan fungsi 
yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan atau Rencana Tata 
Ruang Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

(2) Tipe hutan kota berdasarkan lokasi peruntukan aktivitas kota sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) terdiri dari: 
a. tipe hutan kota kawasan permukiman; 
b. tipe hutan kota kawasan industri; 
c. tipe hutan kota rekreasi; 
d. tipe hutan kota konservasi (pelestarian plasma nutfah); 
e. tipe hutan kota perlindungan atau tangkar satwa; dan 
f. tipe hutan kota pengamanan dari polusi udara dan kebisingan serta penyerap karbon.

 Pasal 15 

(1) Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disesuaikan 
dengan karakteristik lahan.

(2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
a. jalur; 
b. mengelompok; dan 
c. menyebar. 

Paragraf 3 
Pelaksanaan 

Pasal 16 

(1) Pelaksanaan pembangunan hutan kota didasarkan pada rencana pembangunan hutan 
kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. 

(2) Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:
a. pembuatan rancang bangun; 
b. penataan areal; 
c. penanaman; 
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d. pemeliharaan; 
e. pembangunan sipil teknis; 
f. pengelolaan;
g. pengembangan 

Pasal 17 

(1) Pedoman, kriteria dan standar pembangunan hutan kota diatur oleh Menteri. 
(2) Tata cara pembangunan hutan kota diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat 
Penetapan 

Pasal 18 

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ditetapkan hutan kota dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 19

(1) Tanah hak yang karena keberadaannya, dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan 
kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah. 

(2) Pemegang hak memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota. 
(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Daerah. 
(4) Tanah hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai hutan kota untuk 

jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun. 
(5) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa 

melalui proses penunjukan dan pembangunan. 
(6) Tanah hak yang dimintakan penetapannya sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. terletak di wilayah perkotaan dan sekitarnya dari suatu Kabupaten/Kota atau 

provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 
b. merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan; 
c. mempunyai luas yang paling sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar dan 

mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika, dan berfungsi 
sebagai resapan air serta perlindungan atas polusi udara dan kebisingan, dan 
penyerapan karbon. 

(7) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota dilakukan dengan 
Keputusan Bupati/Walikota. 

(8) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, penetapan dan perubahan peruntukan tanah 
hak sebagai hutan kota dilakukan dengan keputusan Gubernur Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta. 
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(9) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(7) dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak. 

Pasal 20

(1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan 
Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(2)  Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perubahan peruntukan hutan kota sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada hasil 
penelitian terpadu. 

Bagian Kelima 
Pengelolaan dan Pengembangan 

Paragraf 1 
Umum 
Pasal 21 

(1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota agar 
berfungsi secara optimal berdasarkan penetapan hutan kota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18. 

(2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tahapan 
kegiatan:
a. penyusunan rencana pengelolaan; 
b. pemeliharaan; 
c. perlindungan dan pengamanan; 
d. pemanfaatan; dan 
e. pemantauan dan evaluasi. 

Pasal 22 

(1) Pengelolaan dan pengembangan hutan kota yang berada pada tanah negara dapat 
dilakukan oleh: 
a. Pemerintah Daerah; dan atau 
b. masyarakat. 

(2) Pengelolaan dan pengembangan hutan kota yang berada pada tanah hak dilakukan 
oleh pemegang hak. 

(3) Pengelolaan dan pengembangan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah 
melali perjanjian dengan pemegang hak.
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Pasal 23 

(1) Pengembangan hutan kota yang berada pada tanah hak dan tanah negara dapat 
dilakukan dengan tujuan komersial untuk kegiatan rekreasi dan hiburan dalam rangka 
mencari sumber pendanaan untuk pengelolaan hutan kota selanjutnya. 

(2) Pengembangan hutan kota dapat dilakukan melalui pencarian sumber dana dari 
pemungutan pajak lingkungan bagi kendaraan bermotor sebagai sumber polusi udara 
dan kebisingan.

(3) Pengembangan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat 
dilakukan oleh pengelola yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Paragraf 2
Penyusunan Rencana Pengelolaan

 
Pasal 24 

Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a 
disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi:
a. penetapan tujuan pengelolaan; 
b. penetapan program jangka pendek dan jangka panjang; 
c. penetapan kegiatan dan kelembagaan; dan 
d. penetapan sistem monitoring dan evaluasi. 

Paragraf 3 
Pemeliharaan 

Pasal 25
 

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam 
rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi 
ruang tumbuh, diversifikasi tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh. 

Paragraf 4 
Perlindungan dan Pengamanan 

Pasal 26
 

(1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 
(2) huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap 
berfungsi secara optimal. 

(2) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan melalui upaya: 
a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan; 
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b. pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora; 
c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan 
d. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit. 

Pasal 27
 

(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau 
penurunan fungsi hutan kota. 

(2) Setiap orang dilarang: 
a. membakar hutan kota; 
b. merambah hutan kota; 
c. menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan 

kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang; 
d. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan 

kelangsungan fungsi hutan kota; dan 
e. mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secara tidak sah. 

Paragraf 5 
Pemanfaatan 

Pasal 28 

(1) Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan: 
a. pariwisata alam, rekreasi dan atau olah raga; 
b. penelitian dan pengembangan; 
c. pendidikan; 
d. pelestarian plasma nutfah; dan atau 
e. budidaya hasil hutan bukan kayu. 

(2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sepanjang 
tidak mengganggu fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

Paragraf 6 
Pemantauan dan Evaluasi 

Pasal 29
 

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e 
dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan 
pengelolaan secara menyeluruh. 

(2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota. 

(3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik. 
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Pasal 30
 

(1) Kriteria dan standar pengelolaan hutan kota diatur dengan Keputusan Menteri. 
(2) Pedoman pengelolaan hutan kota diatur dengan Peraturan Daerah. 

BAB III 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 31 
(1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan hutan kota yang dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah. 
(2) Menteri dapat melimpahkan pembinaan atas penyelenggaraan hutan kota di 

Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian pedoman, 
bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. 

(4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan kota yang 
dilakukan oleh masyarakat. 

Pasal 32 

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota yang dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Menteri dapat melimpahkan pengawasan atas penyelenggaraan hutan kota di 
Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
hutan kota di wilayah kerjanya. 

(4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan 
bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi pemerintah yang 
terkait. 

Pasal 33 

(1) Hasil pelaksanaan pengawasan dapat menjadi bahan pertimbangan Menteri untuk 
memberikan insentif dan disinsetif bagi Kabupaten/Kota yang telah memiliki dan 
belum memiliki kawasan hutan kota di wilayah administrasinya.

(2) Pelaksanaan lebih lanjut tentang pengawasan dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB IV 
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 34
 

(1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota mendorong 
peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak 
penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan. 

(3) Ketentuan tentang tata cara peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Daerah. 

Pasal 35 

(1) Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui: 
a. pendidikan dan pelatihan; 
b. penyuluhan; 
c. bantuan teknis dan insentif. 

 (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan pemberian bantuan teknis dan insentif 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Daerah. 

Pasal 36

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dapat berbentuk: 
a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota; 
b. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota; 
c. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota; 
d. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah 

penyelenggaraan hutan kota; 
e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan; 
f. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan 

hutan kota; 
g. pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
h. bantuan pelaksanaan pembangunan; 
i. bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota; 
j. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan; 
k. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.

(2) Tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Daerah. 
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BAB V 
PEMBIAYAAN 

Pasal 37

Biaya penyelenggaraan hutan kota berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
atau sumber dana lainnya yang sah. 

BAB VI 
SANKSI

Pasal 38

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 27 dikenakan sanksi yang diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Daerah. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 39 

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-
undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 
63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan 
Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang 
baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

Pasal 40 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal  November 2012 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Dr. H. BAMBANG  SUSILO  YUDHOYONO 
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