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Permasalahan Kota dan Perlunya 
Hutan Kota 



Kualitas lingkungan perkotaan yang cenderung menurun (dari 
tingginya tingkat polusi) 
 

Mengambil contoh 
tingkat Polusi di kota 
Medan 



 Tapak Ekologis perkotaan yang cenderung 
meningkat 

Pertumbuhan 
kendaraan bermotor  
dari tahun ke tahun 
meningkat  tajam 



Tata bangunan dan lingkungan yang belum memperhatikan daya dukung 
lingkungan setempat  rendahnya belanja untuk penanganan kualitas lingkungan 

hidup 



Emisi CO2 

• konsumsi energi, (transportasi dan sarana prasarana) Perilaku 
Penggunaan Moda, dalam kaitan dengan Jarak dan Aktivitas 

• jumlah CO2 dalam udara 

• Penyebaran bangunan : Kepadatan bangunan, kepadatan penduduk dan 
Ketinggian bangunan 

• Kepadatan lalu lintas, dan rancangan transportasi  

– Pola Jalan 

– Jenis moda 

– Jarak capai 

– Akses 

– Lay out jalan 

– Penataan ruang terbuka hijau/landscaping, serta badan air  

• Densifikasi dan Pedestrianisasi 



•  Kecenderungan kadar CO2 di udara  

 meningkat dari waktu ke waktu 

Kadar CO2 

Pra-
industrilisasi 

1984 >>2050 

280 ppm 345 ppm 560 ppm 

CO2 

• CO2 diperkirakan menjadi penyebab 

utama terjadinya efek rumah kaca karena 

kontribusinya terhadap terjadinya 

fenomena ini cukup besar (50%). 



Tabel Emisi CO2 Secara Total 

Variabel Rata-Rata Emisi 
C02 (Kg/Tahun) 

Persentase 

(%) 

Emisi CO2 dari energi 
domestik 

2.093,6142 63,94 

Emisi CO2 dari pemakaian 
bensin 

1.114,222 34,05 

Emisi CO2 dari bahan 
bangunan 

84,51 2,58 

Serap CO2 1,0341 0,03 

Emisi CO2 total 3.274,3161 100 



No. Sumber Pencemaran 
Emisi 
Tahunan 

(%) 

1. Pembakaran BBM stasioner 16,9 

2. Industri 15,3 

3. Transportasi 54,5 

4. Pembakaran limbah pertanian 7,3 

5. Pembuangan sampah 4,2 

6. Lain-lain 1,8 

Total 100 

Sumber-Sumber 

Pencemaran 

Industri-Tuas-SZK 

Transportasi-SBS-SZK 

Asap Rokok -IMD 

TPS-Cimahi-ARS 



PERSOALAN LINGKUNGAN PERUMAHAN 

• Sekitar 60% penduduk kota tinggal diperumahan/kampung 
dengan infrastruktur (air bersih, sanitasi) yang kurang 
memadai; 

• Kondisi air minum di beberapa kota di Indonesia tidak/kurang 
layak; 

• Sebagian kampung telah mengalami “overcrowding” 

• Tidak terdapat ruang-ruang publik yang memadai; 

• Tidak cukup taman dan ruang terbuka hijau kota; 

• Sebagian rumah penduduk tidak dilengkapi dengan KM/MCK; 

• Kapasitas daya dukung kota menurun, tidak sebanding dengan 
beban/manfaatnya. 

 



Sampah dan Perubahan Iklim 

Bagaimana kaitan sampah dan perubahan 
iklim? 

I. Sampah di TPA menghasilkan gas CO2 
dalam menyumbang efek rumah kaca 

II. Insinerator menghasilkan CO2. 
III. Kendaraan pengangkut sampah juga 

memproduksi CO2. 
 
 

Bagaimana strategi pengelolaan sampah mengurangi emisi gas 

rumah kaca? 

• Pengurangan timbulan sampah organik yang diolah di TPA akan 

mengurangi gas yang dihasilkan dalam proses penghancuran 

sampah. 

• Pengurangan timbulan sampah.  

• Barang yang dapat didaur-ulang biasanya menggunakan lebih 

sedikit energi dalam proses pengolahannya sehingga dapat 

mengurangi emisi. 



• Di kota besar di Indonesia diperkirakan 
timbulan sampah per kapita berkisar 
antara 600 – 830 gram per hari 

• Rata-rata timbulan sampah biasanya 
bervariasi dari hari ke hari dan antara 
suatu daerah dengan daerah lain. Variasi 
ini terutama disebabkan oleh perbedaan:  

(a) tingkat hidup,  

 semakin tinggi tingkat hidup 
masyarakat semakin besar 
timbulan sampah yang 
dihasilkannya;  

(b) iklim dan musim;  

(c) cara hidup dan mobilitas penduduk;  

(d) cara penanganan makanan  



Studi Banding untuk Inspirasi 
Kebijakan dan Strategi Perkotaan di China 

 Ketika China “membuka diri” di bawah Deng Xiao Ping di akhir 1970-an, 
dihadapi oleh kenyataan terlalu banyak penduduk di pertanian, China 
menerapkan kebijakan urbanisasi, tetapi melihat skala (penduduk) 
kota Shanghai dan Beijing sudah terlalu besar 

 Diterapkan kebijakan secara bertahap dan konsisten dalam kurun 
waktu lebih dari dua dasawarsa untuk menumbuhkan kota-kota 

“menengah” dan SEZs yang diprioritaskan menjadi pusat 

pertumbuhan yang baru (sebagian dengan fungsi-fungsi khusus seperti 
pusat industri manufaktur, inovasi / high-tech, sektor ekonomi khusus lain)   

 Diiringi kebijakan kependudukan yang hanya memungkinkan orang 
desa pindah ke kota-kota menengah, tapi tidak ke kota-kota besar (walau tidak 
sepenuhnya berhasil)  

 Diiringi dengan perbaikan sarana dan prasarana bagi masyarakat 
untuk tinggal (termasuk ruang interaksi komunitas) 



 Di Brazil, pertumbuhan perkotaan juga terkonsentrasi di sepanjang pantai 
Timur, membentuk sebuah aglomerasi perkotaan yang sangat besar dari Rio de 
Janeiro, Sao Paulo, Curitiba hingga Porto Alegre di Selatan. Upaya 
mengurangi disparitas regional telah lama dilakukan dengan 
membuat jalan-jalan raya yang masuk ke daerah pedalaman serta membangun 
ibukota baru Brazilia di pedalaman Amazon…. Namun proses ini kurang berhasil 
dan berhenti pada tahun 1980-an karena berbagai faktor yang kurang 
mendukung (lingkungan, ekonomi, budaya dan lain-lain) 

 Yang kemudian dilakukan adalah mendorong kota-kota menjadi menarik 
dikunjungi, nyaman ditinggali (dengan sistem transportasi publik yang efisien 
(meskipun hanya mengandalkan “busway,” misalnya), dan membuka 
partisipasi warga kota sehingga terwujud kota-kota yang secara ekonomi 
kompetitif. 

 Namun hingga kini kota-kota Brazil pun masih tetap ditandai dengan kontras 
yang cukup tinggi antara permukiman kaya dan miskin 

Studi Banding untuk Inspirasi 
Kebijakan dan Strategi Perkotaan di Brazil 



 Keterpaduan antara “land-use 

planning” dan 
“transportation 

planning” serta “urban 

design” menciptakan kota 
yang efisien 

 Kota ini juga terkenal sangat 
environmental-friendly 

Kota Curitiba, Brazil 
(1,8 juta penduduk) 

Studi Banding untuk Inspirasi 
Inovasi TOD di Curitiba, Brazil 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/Expresso_Biarticulado_Curitiba.jpg
http://www.inhabitat.com/2007/12/11/transporation-tuesday-curitiba/


Vancouver, Canada (pop. 600,000) 

 Menerapkan kebijakan untuk membuat kota 
dan sekitarnya menjadi nyaman bagi 

pejalan kaki melalui pemadatan 
(densifikasi) pusat kota dan simpul-simpul 
transportasi dilaksanakan secara 
konsisten dan terus-menerus oleh 
setidaknya dua walikota yang berbeda 
berturut-turut 

Studi Banding untuk Inspirasi 
“Urban Retrofit” di Vancouver, Canada 



 Revitalisasi transportasi air (yang terintegrasi 
dengan perbaikan sistem sanitasi kota dan 
lain-lain) menimbulkan manfaat ganda  
menambah pilihan sarana transportasi dan 
sekaligus daya tarik wisata (pemanfaatan 

potensi lokal) 

 Kota Bangkok--dimotori oleh CODI--juga 
menerapkan berbagai inovasi penyediaan 
perumahan bagi kaum miskin 

Studi Banding untuk Inspirasi 
Pemanfaatan Potensi Lokal di Bangkok, Thailand 



 Perencanaan kota secara “sederhana” : (1) 
kondisi sekarang, (2) kondisi masa datang yang 
diinginkan dan (3) bagaimana mencapainya 

 Proses yang terbuka dipamerkan selama satu 
bulan sebelum disyahkan. Masyarakat dapat 
memberi komentar secara rinci pada setiap panel 
ulasan saat ini, usulan masa datang dan strategi 
pencapaiannya 

Where we are now 

Where we want  
to be 

How to get there 

Hanoi  -- Vietnam  

Studi Banding untuk Inspirasi 
Perencanaan Kota Hanoi, Vietnam 



 Solo dan Pekalongan di Jawa 
Tengah adalah salah satu contoh dari 
kota-kota yang secara aktif 
berinisiatif dan menerapkan target 
untuk memastikan bahwa semua 
anggota masyarakat 

mendapat perumahan / 

permukiman yang layak 

 Solo juga merupakan contoh dari 
kota-kota yang banyak melakukan 
berbagai inisiatif lain bagi 
perbaikan kota dan masyarakatnya 
(termasuk dalam penanganan 
pedagang kaki lima (PKL) / sektor 

informal 

Studi Banding untuk Inspirasi 
Perumahan Kaum Miskin di Solo dan Pekalongan 



 Tarakan, Kaltim, menerapkan prinsip 
pembangunan yang berimbang antara tujuan 
ekonomi, sosial (pendidikan, kesehatan, OR, 
dll) dan lingkungan 

 Banyak pula terobosan-terobosan lain yang 
berhasil meningkatkan 

perekonomian lokal dan 

kesejahteraan rakyat 

Studi Banding untuk Inspirasi 
Pembangunan Berimbang di Tarakan, Kaltim 



Definisi Ruang Terbuka Hijau 
Taman Kota 
Hutan Kota 



Definisi RTH 

 

• RTH adalah bagian dari ruang terbuka yang diisi oleh 
tanaman, tumbuhan dan vegetasi  guna mendukung 
manfaat langsung dan/ atau tidak langsung yang 
dihasilkan RTH tersebut yaitu keamanan, 
kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah 
yang terdapat RTH tersebut. RTH yang ideal adalah 
30% dari luas wilayah. 

 (Hakim,R.,2010). 



Perbedaan RTH dipandang dari 
berbagai sudut : 

 

1. Berdasarkan bobot kealamiannya 

    a. Bentuk RTH alami (habitat  

        liar,kawasan lindung ) 

    b. Bentuk RTH non alami atau RTH  

        binaan ( pertanian kota, lapangan  

        kota )  

 



 

2. Berdasarkan sifat dan karakter  

    ekologisnya 

    a. Bentuk RTH kawasan (areal, non  

        linier ) 

    b. Bentuk RTH jalur (koridor,linier)  

 



 
3. Berdasarkan penggunaan lahan atau  
    kawasan fungsionalnya, dibedakan  
    menjadi : 
    a. RTH kawasan perdagangan 
    b. RTH kawasan perindustrian  
        (termasuk industri jasa, kampus ) 
    c. RTH kawasan khusus (pemakaman,  
        HANKAM, olah raga )  
 



 

4. Menurut status kepemilikan :  

    a. RTH publik, yaitu RTH yang terdapat di  

        lahan-lahan publik atau lahan-lahan  

        yang dimiliki oleh pemerintah ( pusat  

        atau daerah ) 

    b. RTH privat atau non publik, yaitu RTH  

        yang ada di lahan-lahan privat  

 



Fungsi dan manfaat RTH 

                                      Manfaat 

Fungsi                langsung            Tolak ukur       Tidak langsung           Tolak ukur 
Ekologi 1. Menurunkan tingkat  Kadar polutan    Konservasi keaneka    Keberadaannya 
                 pencemaran                                        ragaman hayati  
                  Pengurangan               jumlah penderita 
           penderita ISPA            ISPA 
            2. Meningkatkan kan-     Kualitas air 
                 dungan air tanah        tanah 
 
Sosial 1.  Menurunkan stress   Jumlah pen-      Menurunkan kon-        Jumlah konflik 
                  masyarakat               derita penya-     flik sosial                      sosial 
                                                     kit sosial 
                                                                              Menurunkan              Kejadian krimi 
                                                                              kriminal                        nal   
             2.  Konservasi situs       Keberadaan-     Meningkatkan pro-      Jumlah out put/ 
                  alami sejarah             nya                    duktivitas                     come           



Fungsi dan manfaat RTH 

                                      Manfaat 

Fungsi                langsung            Tolak ukur       Tidak langsung         Tolak ukur 

Ekonomi          1.Meningkatkan     Pendapatan    Efek ganda           Pertumbuhan                          
            pendapatan         masyarakat    peningkatan              ekonomi 

             masyarakat                                  jumlah wisatawan 

                       2. Meningkatkan      Jumlah           

                           jumlah                 kunjungan 

                           wisatawan           wisatawan 

Arsitektural     1. Meningkatkan     Kerapian  

                           kerapian dan       dan keber- 

                           keteraturan          sihan kota 

                       2. Meningkatkan     lebih nya- 

                           kenyamanan       man    

                       3. Meningkatkan      Lebih indah 

                           keindahan      
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RUANG TERBUKA DALAM  
PERUMAHAN / PERMUKIMAN 

Ruang terbuka merupakan elemen esensial 
dalam Perumahan/ Pemukiman) dengan 

fungsi: 

 
• Ekologis (paru-paru kota, kenyamanan 

lingkungan) 

• Sosial Budaya (area berinteraksi dan rekreasi 
warga) 
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PERAN SOSIAL RUANG TERBUKA 

Dipengaruhi oleh elemen-elemen fisik arsitektur 
yang bisa dikategorikan dari 2 sudut pandang, 
yaitu  : 

•    Public domain atau open space yang 
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

•    Private domain atau open space yang berada 
dalam lingkup bangunan, baik di dalam (internal 
void) maupun di luar bangunan tersebut 
(external void). 
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MACAM RUANG TERBUKA 

•   Hard-space (plaza, perkerasan, alun-alun) 

 

•   Soft-space (taman, jalur hijau, air mancur, 
kolam) 
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HIRARKI RUANG TERBUKA 

1. Taman kota (Fasilitas Sosial dan Fasilitas 
Umum  

2. Taman lingkungan (Fasilitas Umum) 

3. Taman bermain anak (Children Play 
Ground) 

4. Taman rumah (Garden) 

 



MENGAPA RUANG TERBUKA-HIJAU KOTA 
SANGAT PENTING? 

 
• Fungsi Lingkungan: siklus hidrologi, iklim mikro, habitat 

satwa; 
• Fungsi Sosial: hubungan sosial, olah raga, rekreasi, kegiatan 

sosial, protes sosial; 
• Fungsi Ekonomi: kaki lima, ekonomi lokal, eksebisi; 
• Fungsi Behavioural/Kultural: prosesi kultural, pentas seni, 

simbol-simbol kultur. 
 
Catatan: 1) Taman merupakan bagian dari ruang publik kota; 
    2) Taman kota: indikator keberlanjutan kota; 
    3) Taman kota: pentingnya taman skala komunitas. 



Menurut Gunadi (1995) dalam perencanaan 
ruang kota (townscapes) dikenal istilah Ruang 
Terbuka (open space), yakni daerah atau 
tempat terbuka di lingkungan perkotaan.  

 



 

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 
tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka 
Hijau di Wilayah  perkotaan yang dimaksud 
dengan ruang terbuka adalah ruang-ruang 
dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik 
dalam bentuk area/kawasan maupun dalam 
bentuk area memanjang/jalur dimana dalam 
penggunaannya lebih bersifat terbuka pada 
dasarnya tanpa bangunan (Departemen 
Dalam Negeri,1988). 



Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang-ruang 
dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik 
dalam bentuk area/kawasan maupun dalam 
bentuk area memanjang/jalur dimana dalam 
penggunaannya lebih bersifat terbuka pada 
dasarnya tanpa bangunan.  

 



Dalam ruang terbuka hijau  

 pemanfatannya lebih bersifat pengisian hijau 
tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara 
alamiah ataupun budidaya tanaman seperti 
lahan pertanian, pertamanan, perkebunan 
dan sebagainya (Departemen Dalam 
Negeri,1988). 



Taman kota,  

• bagian dari ruang terbuka hijau yang berdiri 
sendiri atau terletak di antara batas-batas 
bangunan/prasarana kota lain  

• dengan bentuk teratur/tidak teratur yang 
ditata secara estetis  

• dengan menggunakan unsurunsur buatan 
atau alami, baik berupa vegetasi maupun 
material-material pelengkap lain yang 
berfungsi sebagai fasilitas pelayanan warga 
kota dalam berinteraksi sosial.  



 Taman kota 

• mempunyai dua unsur perpaduan, baik 
buatan maupun alami dengan menggunakan 
material pelengkap,  

• dan secara spesifik terdiri dari unsur hijau, 
yaitu : pepohonan yang ditata secara soliter 
dengan menonjolkan nilai estetikanya, 
himpunan tanaman perdu,  

• dan hamparan rerumputan yang teratur, 
sehingga membentuk kesatuan kesan 
pandang keindahan kota. 



Hutan Kota,  

• berupa suatu hamparan kawasan hijau 
dengan luasan tertentu, yang berada di 
wilayah perkotaan.  

• Jenis tumbuhannya (dalam hal ini 
pepohonan) beraneka ragam, bertajuk 
bebas, sistem perakarannya dalam, dicirikan 
oleh karakter jarak tanam yang rapat, 
sehingga membentuk satuan ekologik kecil 
karena terbentuknya pelapisan (strata tajuk) 
dua sampai tiga tingkatan.  

 



Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan kota dapat 
dikembangkan sebagai  
• penyangga wilayah resapan air tanah,  
• rekreasi alam,  
• pelestarian plasma nutfah, dan  
• habitat satwa liar, serta  
• meningkatkan kenyamanan lingkungan 

perkotaan 



 

• 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.  

 



Kawasan hijau hutan kota 

• Kawasan hijau kota/ kawasan konservasi,  
berfungsi sebagai taman kota, ditanami jenis 
tanaman dengan jarak tanam rapat,90% - 
100% dari luas areal harus dihijaukan. 
Sedangkan areal lainnya dapat digunakan 
untuk kelengkapan penunjang kawasan 
tersebut. 



Tipe dan Manfaat Hutan Kota  



Tipe-Tipe hutan kota 

1. Hutan Kota Permukiman. Hutan kota di sini 
bertujuan untuk membantu menciptakan 
lingkungan yang sejuk, segar dan nyaman 
serta menambah keindahan. Hutan Kota 
permukiman juga dapat digunakan untuk 
menangkal pengaruh polusi kota terutama 
polusi udara yang diakibatkan oleh adanya 
kendaraan bermotor. 

 



Tipe-Tipe hutan kota 

2. Hutan Kota Industri, berperan sebagai penangkal 
polutan yang berasal dari kegiatan-kegiatan 
industri berupa polutan padat, cair, maupun gas. 

3. Hutan Kota Wisata/Rekreasi, berperan sebagai 
sarana untuk memenuhi kebutuhan rekreasi 
masyarakat kota. Hutan Kota sebaiknya 
dilengkapi juga dengan sarana bermain untuk 
anak-anak atau remaja, tempat peristirahatan 
serta sarana olah raga seperti untuk joging, 
kamping, panjat dinding dan lain sebagainya. 



Tipe-Tipe hutan kota 

4. Hutan Kota Konservasi. Hutan kota ini untuk 
mencegah kerusakan, memberi perlindungan 
serta pelestarian terhadap objek tertentu, baik 
flora maupun faunanya serta ekosistem kota 
yang unik dan khas. 

5. Hutan Kota Pusat Kegiatan. Hutan kota ini untuk 
meningkatkan kenyamanan, keindahan, dan 
produksi oksigen di pusat-pusat kegiatan kota 
seperti pasar, terminal, perkantoran, pertokoan 
dan lain sebagainya 



Bentuk Hutan Kota 

1. Jalur Hijau. Jalur Hijau berupa peneduh jalan 
raya, jalur hijau di bawah kawat listrik tegangan 
tinggi, di kiri-kanan jalan kereta api, di tepi sungai 
dan di tepi jalan tol. 

2. Taman Kota. Taman Kota adalah tanaman yang 
ditanam dan ditata sedemikian rupa, baik yang 
alami maupun buatan untuk  menciptakan 
keindahan kota. 

3. Kebun dan Halaman. Jenis pohon yang ditanam 
di kebun dan halaman terdiri atas jenis pohon 
yang dapat menghasilkan buah. 



Bentuk Hutan Kota 

4. Kebun Raya, Hutan Raya, dan Kebun Binatang. 
Kebun raya, hutan raya dan kebun binatang 
dapat dimasukkan ke dalam salah satu bentuk 
Hutan Kota. 

5. Hutan Lindung, daerah di dalam maupun di 
tepi kota dengan lereng yang curam 
harusdijadikan kawasan Hutan Kota untuk 
mencegah longsor. Demikian pula dengan 
daerah pantai yang rawan akan abrasi laut 



Fungsi Hutan Kota 

1. Identitas Kota 
•  Jenis tanaman dapat dijadikan simbol atau lambang 

suatu kota yang dapat dikoleksi pada areal Hutan 
Kota.  

• Propinsi Sumatra Barat misalnya, flora yang 
dikembangkan untuk tujuan tersebut di atas adalah 
Enau (Arenga pinnata) dengan alasan pohon 
tersebut serba guna dan istilah Kerajaan Pagar-
ruyung menyiratkan makna pagar enau.  

• Jenis pilihan lainnya adalah kayu manis 
(Cinnamomum burmanii), karena potensinya besar 
dan banyak diekspor dari daerah ini. 



2. Nilai Estetika 
• Komposisi vegetasi pohon dan bebungaan 

dapat menambah nilai keindahan kota.  
• Tajuk pohon dan vegetasi lainnya dapat 

memberi kesan lembut pada bangunan yang 
sering mendominasi ruang kota yang 
menimbulkan kesan kaku, silau dan panas.  

• Pohon, semak dan perdu dapat ditata 
sedemikian rupa yang menimbulkan kesan 
indah menurut garis, bentuk, warna, ukuran 
dan teksturnya 



3. Penyerap Karbondioksida 
• Hutan merupakan penyerap gas CO2 yang penting di 

wilayah kota dan perkotaan.  
• Jenis tanaman yang baik sebagai penyerap gas 

Karbondioksida (CO2) dan penghasil oksigen adalah 
damar (Agathis alba), daun kupu-kupu (Bauhinia 
purpurea), lamtoro gung (Leucaena leucocephala), 
akasia (Acacia auriculiformis), dan beringin (Ficus 
benjamina).  

• Penyerapan karbon dioksida oleh hutan kota dengan 
jumlah 10.000 pohon berumur 16-20 tahun mampu 
mengurangi karbon dioksida sebanyak 800 ton per 
tahun.  

• Dahlan (2002) menyatakan satu pohon trembesi (Albizia 
saman) dengan panjang dahan 15 meter dapat 
menyerap gas ini sebanyak 28,5 ton/pohon/tahun 



4. Pelestarian Air Tanah 

• Sistem perakaran tanaman yang mencengkeram tanah dan 
mengikatnya serta tajuk pohon yang menutupi permukaan 
tanah akan melindungi tanah dari tumbukan air hujan yang 
memiliki energi kinetis yang tinggi.  

• Tajuk pohon dan serasah yang kemudian berubah menjadi 
humus akan mengurangi tingkat erosi, menurunkan aliran 
permukaan dan mempertahankan kondisi air tanah di 
lingkungan sekitarnya.  

• Ketika musim hujan laju aliran permukaan dapat 
dikendalikan, sedangkan pada musim kemarau air tanah 
akan tetap mengalir keluar dari mata air yang bermanfaat 
bagi kehidupan manusia.  

• Hutan kota dengan luas minimal 0,5 ha mampu menahan 
aliran permukaan akibat hujan dan meresapkan air ke 
dalam tanah sejumlah 10.219 m3 setiap tahun 



5. Penahan Angin 
• Hutan kota berfungsi sebagai penahan angin yang mampu 

mengurangi kecepatan angin dan meningkatkan kelembaban 
udara.  

• Jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman yang memiliki 
dahan yang kuat. 
a. Daunnya tidak mudah gugur oleh terpaan angin dengan 

kecepatan sedang 
b. Memiliki jenis perakaran dalam. 
c. Memiliki kerapatan yang cukup (70 - 85%). 
d. Tinggi dan lebar jalur Hutan Kota cukup, sehingga dapat 

melindungi wilayah yang dilindungi. 
 
• Pohon dengan daun yang selalu hijau sepanjang tahun 

(evergreen), tidak meranggas padamusim kemarau. Wind break 
berguna sebagai penahan angin pada musim dingin, sehingga 
dapat menghemat energi pemanas ruangan sampai 50 %. 
Sebaliknya pada musim panas tajuk pepohonan akan menahan 
sinar matahari dan memberikan kesejukan di dalam ruangan. 



6. Ameliorasi Iklim 
 
• Hutan kota dapat dibangun untuk mengelola lingkungan perkotaan 

untuk menurunkan suhu pada waktu siang hari dan sebaliknya pada 
malam hari dapat lebih hangat karena tajuk pohon dapat menahan 
radiasi balik (reradiasi) dari bumi.  

• Jumlah pantulan radiasi matahari pada suatu hamparan Hutan Kota 
sangat dipengaruhi oleh panjang gelombang, jenis tanaman, umur 
tanaman, posisi jatuhnya sinar matahari, keadaan cuaca dan posisi 
lintang. 

• Suhu udara pada daerah berhutan lebih sejuk, segar dan nyaman 
daripada daerah yang tidak berhutan. Sebaliknya kelembaban udara 
di dalam wilayah hutan kota lebih tinggi daripada di luar Hutan 
Kota. 

• Pepohonan Hutan Kota dapat memberikan kesejukan pada daerah-
daerah kota yang panas (heat island effect) akibat pantulan panas 
matahari yang berasal dari gedung-gedung, aspal dan baja. Daerah 
ini akan menghasilkan suhu udara 3-7oC lebih tinggi daripada 
daerah pedesaan 



7. Habitat Hidupan Liar 

• Hutan kota bisa berfungsi sebagai habitat 
berbagai jenis hidupan liar baik flora maupun 
fauna endemik maupun eksotik sehingga 
keanekaragaman hayatinya menjadi tinggi.  

• Hutan kota merupakan tempat perlindungan dan 
penyedia nutrisi bagi satwa: lebah, burung, 
mamalia kecil dan lainnya. Lumut kerak, anggrek, 
kadaka dan beberapa efifit lainnya dapat hidup 
pada pepohonan Hutan Kota 



8. Produksi Terbatas atau Manfaat Ekonomi 

• Manfaat Hutan Kota secara ekonomi dapat diperoleh secara 
langsung maupun tidak langsung.  

• Secara langsung, manfaat ekonomi hutan kota diperoleh dari 
penjualan atau penggunaan hasil hutan kota berupa bunga, 
buah, getah dan kayu.  

• Penanaman jenis tanaman hutan kota yang bisa menghasilkan 
biji, buah atau bunga dapat dimanfaatkan untuk berbagai 
keperluan oleh masyarakat seperti untuk meningkatkan gizi, 
kesehatan dan penghasilan masyarakat.  

• Buah kenari selain dapat dikonsumsi juga dapat dimanfaatkan 
untuk kerajinan tangan. Bunga tanjung, cempaka dan kantil 
dapat diambil bunganya. Buah mangga, matoa, sawo, pala, 
kelengkeng, duku, asam, menteng dan lain sebagainya dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat warga kota.  

• Secara tidak langsung, manfaat Hutan Kota adalah sebagai 
agen produksi oksigen, air dan kenyamanan 



Penyelenggaraan dan Pengelolaan 
Hutan Kota 



Teknis Penyelenggaraan Hutan Kota 

• Penyelenggaraan hutan kota meliputi:  

a. penunjukan;  

b. pembangunan;  

c. penetapan; dan  

d. pengelolaan 



• Penunjukan hutan kota terdiri dari :  

a. penunjukan lokasi hutan kota; dan  

b. penunjukan luas hutan kota 



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

(4) Kondisi fisik kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, merupakan keadaan bentang alam kota 
berupa bangunan alam di atas tanah perkotaan 
termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, hutan 
dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti 
jalan, gedung-gedung, permukiman, lapangan udara, 
lapangan terbuka hijau, taman dan sejenisnya 
termasuk lingkungannya 



Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada 
pertimbangan sebagai berikut :  
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 



Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun 
berdasarkan kajian dari :  

a. aspek teknis,  

b. aspek ekologis,  

c. aspek ekonomis,  

d. aspek sosial dan budaya setempat 



(1) Aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) 
huruf a meliputi kesiapan lahan, jenis tanaman, bibit, 
teknologi.  

(2) Aspek ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
(3) huruf b meliputi keserasian hubungan manusia dengan 
lingkungan alam kota.  

(3) Aspek ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
(3) huruf c berkaitan dengan biaya dan manfaat yang 
dihasilkan.  

(4) Aspek sosial dan budaya setempat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d dilaksanakan dengan 
memperhatikan nilai dan norma sosial serta budaya setempat.  

 



Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 memuat rencana 
teknis tentang :  

a. tipe hutan kota; dan  

b. bentuk hutan kota.  

 



Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari :  

a. tipe kawasan permukiman;  

b. tipe kawasan industri;  

c. tipe rekreasi;  

d. tipe pelestarian plasma nutfah;  

e. tipe perlindungan; dan  

f. tipe pengamanan 



(1) Tipe kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (2) huruf a, dibangun pada areal permukiman, 
yang berfungsi sebagai penghasil oksigen, penyerap 
karbondioksida, peresap air, penahan angin, dan peredam 
kebisingan, berupa jenis komposisi tanaman pepohonan 
yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan 
rerumputan.  

(2)Karakteristik Tipe kawasan pemukiman sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pepohonannya:  
a. pohon-pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak 
mudah patah, daun tidak mudah gugur.  
b. pohon-pohon penghasil bunga/buah/biji yang bernilai 
ekonomis. 



(1) Tipe kawasan industri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dibangun di 
kawasan industri yang berfungsi untuk 
mengurangi polusi udara dan kebisingan, yang 
ditimbulkan dari kegiatan industri.  

(2) Tipe kawasan industri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), karakteristik pepohonannya pohon-
pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan 
yang mempunyai permukaan kasar/berlekuk, 
bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkan bau 
harum 



 

(1) Tipe rekreasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (2) huruf c, berfungsi sebagai 
pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan, 
dengan jenis pepohonan yang indah dan unik.  

(2) Karakteristik pepohonannya pohon-pohon yang 
indah dan atau penghasil bunga atau buah 
(vector) yang digemari oleh satwa, seperti 
burung, kupu-kupu dan sebagainya  

 



 

(1) Tipe pelestarian plasma nutfah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, berfungsi 
sebagai pelestari plasma nutfah, yaitu sebagai 
konservasi plasma nutfah khususnya vegetasi secara 
insitu dan sebagai habitat khususnya untuk satwa yang 
dilindungi atau yang dikembangkan.  

(2) Karateristik tipe pelestarian plasma nutfah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pepohonannya 
pohon-pohon langka dan atau unggulan setempat.  

 



(1) Tipe perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Paslal 15 
ayat (2) huruf e, berfungsi untuk :  

a. mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada 
daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter 
tanah;  

b. melindungi daerah pantai dari gempuran ombak (abrasi);  

c. melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah 
menipisnya volume air tanah dan atau masalah intrusi air laut;  

(2) Karakteristik pepohonannya adalah pohon-pohon yang 
memiliki daya evapotranspirasi yang rendah dan pohon-
pohon yang dapat berfungsi mengurangi bahaya abrasi pantai 
seperti mangrove dan pohon-pohon yang berakar kuat 



(1) Tipe pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 ayat (2) huruf f, berfungsi untuk meningkatkan 
keamanan pengguna jalan pada jalur kendaraan 
dengan membuat jalur hijau dengan kombinasi 
pepohonan dan tanaman perdu.  

(2) Karakteristik pepohonannya adalah pohon-pohon 
yang berakar kuat dengan ranting yang tidak mudah 
patah, yang dilapisi dengan perdu yang liat, dilengkapi 
jalur pisang-pisangan dan atau tanaman merambat dari 
legum secara berlapis-lapis. 



(1) Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, disesuaikan 
dengan karakteristik lahan.  

(2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas :  

a. jalur;  

b. mengelompok; dan  

c. menyebar 



 

(1) Hutan kota dengan bentuk jalur sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dibangun memanjang antara 
lain berupa jalur peneduh jalan raya, jalur hijau di tepi jalan 
kereta api, sempadan sungai, sempadan pantai dengan 
memperhatikan zona pengaman fasilitas/instalasi yang sudah 
ada, antara lain ruang bebas SUTT dan SUTET.  

(2) Hutan kota dengan bentuk mengelompok sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dibangun dalam 
satu kesatuan lahan yang kompak.  

(3) Hutan kota dengan bentuk menyebar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dibangun dalam kelompok-
kelompok yang dapat berbentuk jalur dan atau kelompok 
yang terpisah dan merupakan satu kesatuan pengelolaan.  

 



 

(1) Untuk masing-masing kelompok baik yang 
berbentuk jalur atau kelompok yang terpisah 
luas minimum 0,25 (dua puluh lima per 
seratus) hektar.  

(2) Pada setiap kelompok bukan merupakan 
akumulasi luas dari kelompok-kelompok yang 
tersebar meskipun merupakan satu kesatuan 
pengelolaan  

 



Pelaksanaan pembangunan hutan kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:  

a. penataan areal;  

b. Penanaman 

c. pemeliharaan; dan  

d. pembangunan sipil teknis 



 
(1) Kegiatan penataan areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

ayat (2) huruf a, dilaksanakan berdasarkan kondisi fisik lapangan 
dengan melakukan penataan bagian-bagian lahan sesuai dengan 
persyaratan teknis dan peruntukannya.  

(2) Kegiatan penanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(2) huruf b, dimulai sejak persiapan tanaman (pengadaan bibit, 
ajir/bronjong, penyiapan lubang tanaman) dan pelaksanaan 
penanaman.  

(3) Pemeliharaan sebagaimana dimasud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf 
c, meliputi kegiatan pemupukan, penyiangan, penyulaman, 
pemangkasan, dan penjarangan.  

(4) Pembangunan sipil teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
ayat (2) huruf d, dapat berupa terassering, sesuai kondisi setempat 
dan sarana penunjang lainnya.  

 



(1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan 
tipe dan bentuk hutan kota agar berfungsi secara 
optimal berdasarkan penetapan hutan kota.  

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



Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 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 



Aspek-Aspek Penelitian Hutan Kota 



1. Penentuan Kebutuhan Hutan Kota 
dan atau Ruang Terbuka Hijau 



No Negara Kebutuhan R. Terbuka/pdk 

1. Malaysia 1,9 m2/penduduk 

2. Jepang 5 m2/penduduk 

3. Inggris 11,5 m2/penduduk 

4. Amerika 60 m2/penduduk 

5. DKI  Jakarta 1,5 m2/penduduk 

L     =  Luasan hutan kota                                             V     = Jumlah penduduk  

W    = Jumlah kendaraan                                              20   = Tetapan  

A     = Kebutuhan Oksigen/orang (Kg/jam) 

B     = Rata-Rata kebutuhan oksigen kendaraan bermotor (Kg/jam) 

L = aV + bV 

      20 

Formula 

Kebutuhan Ruang Terbuka  

di Berbagai Negara 



Analisis kebutuhan RTH 
 

Kebutuhan RTH dihitung berdasarkan kebutuhan oksigen 
manusia dan kebutuhan oksigen pada kendaraan 

 Rumus : X = P x 4420,8 liter/hari/orang x 1,2 kg/m3 
       

 Keterangan : 

      X   = jumlah kebutuhan oksigen manusia (ton/hari) 

      P   = jumlah penduduk 

      4420,8  = rata-rata kapasitas hisap oksigen pada manusia  

      per harinya 

      1,2        =  rata-rata konstanta bobot udara 1 m udara  

       menghasilkan 1,2 kg/m3 

 

        

    



2.   Kebutuhan oksigen pada kendaraan (Z) 

 

      Z = 0,014 x jumlah BBM bensin 
     

3. Kebutuhan RTH ( L )  

 

                (X + Z )  

       L = ----------------- x m2 

              (54)(0,9375) 
       

L  = luas RTH yang dibutuhkan ( m2 ) 

X  = Kebutuhan oksigen manusia (ton/hari) 

Z  = Kebutuhan oksigen kendaraan bermotor (ton/hari) 

54 = konstanta yang menyarankan bahwa setiap 1 m2 tanaman      

                  perhari dapat menghasilkan 54 gram bahan kering 

0,9375  = nilai konstanta yang menunjukkan bahwa 1 gram bahan  

     kering dapat menghasilkan oksigen sebanyak 0,9375 

 

      

 

        

    



Berapa seharusnya RTH Rokan Hilir 

 Berapakah sebaiknya Ruang Terbuka Hijau di Rokan 
Hilir diperoleh dengan menghitung : 

 a. Luas lahan kota Rokan Hilir? 

  355 km2 

 b. Luas RTH saat ini di Rokan Hilir? 

  33.306 Hektar 

 c. Jumlah penduduk Rokan Hilir? 

  4.379.140 jiwa 

 d. Jumlah kendaraan bermotor di Rokan Hilir? 

  2.000.000  unit 



Luas RTH yang seharusnya di Rokan Hilir : 

1. Kebutuhan Oksigen manusia (X) 

 Rumus : X = P x 4420,8 liter/hari/orang x 1,2 
kg/m3 

        = 4.379.140 x 4420,8 x 1,2 

        = 23,231,162,534.40  

2. Kebutuhan oksigen pada kendaraan (Z) 

      Z = 0,014 x jumlah BBM bensin 

    = 0,014 x 2.000.000 unit 

    = 28000  

 



3. Kebutuhan RTH ( L )  

                (X + Z )  

       L = ----------------- x m2 

              (54)(0,9375) 

 

                (23,231,162,534.40 + 28.000 )  

         = -------------------------------------------x m2 

                                   (54)(0,9375) 

 

    = 403,319,280.10  m2 

             ------------------------- 

             10.000  m2       

          =   40.331,92 Ha 

         

 Kenyataannya : 33.306 Ha 

        Kurang : 40.331 – 33.306 = 7.025 Ha 

        Atau kurang  7.025/ 40.333 = 17%  

  



Luas RTH Rokan Hilir mencapai 33.306 Ha 
(mencapai 20% dari Luas Rokan Hilir) 

Luas tersebut telah sesuai dengan UU No. 26 
tahun 2007 tentang Penataan Ruang namun 
idealnya luas RTH di kota besar harus lebih 
dari 30%, sedangkan pemkab hanya bisa 
menambah RTH sebanyak 8 Ha per tahun 

Sehingga untuk bisa ideal perlu 448 tahun lagi 



Foto-foto RTH 



Foto-foto RTH 



Berapa sebaiknya RTH di kantor Rektorat 
Universitas Riau ? 
 Diperoleh dengan menghitung : 
 a. Luas lahan kantor rektorat Universitas Riau  
 b. Luas RTH saat ini di kantor rektorat  
             Universitas Riau  
 c. Jumlah pegawai dan yang masuk dan   
              keluar di kantor rektorat Universitas Riau  
 d.Jumlah kendaraan bermotor di kantor   
             rektorat Universitas Riau  

 



Diketahui : 

• Luas lahan kantor Rektorat Universitas Riau 
– 7.261,06 m2 

• Luas RTH saat ini di kantor Rektorat Universitas Riau 
– 8.522,08 m2 

• Jumlah pegawai dikantor Rektorat Universitas Riau 
– 327 orang 

• Jumlah kendaraan bermotor di kantor rektorat 
Universitas Riau 
– Mobil : 36 mobil perhari 

– Motor : 110 motor perhari 
» 80 karyawan 

» 30 tamu 

 



2. Penentuan Jenis Tanaman sesuai 
fungsi hutan kota 



POHON  DADAP MERAH 

 
 

• Baik ditanam di 
halaman terbuka, 
seperti di pekarangan 
rumah, pinggir jalan.  

 
• Bisa mendatangkan 

burung, yang suka sekali 
menyantap buah si 
dadap merah. 

Penarik Burung/habitat satwa 

http://www.langitberita.com/wp-content/uploads/2011/09/110.jpg


POHON KELENGKENG 

 
 

• nikmatnya buah kelengkeng.  
 
• pohon kelengkeng dapat 

meredam polusi suara.  
 
• pabrik yang menggunakan 

genset, lebih baik menanam 
pohon ini untuk meredam 
suara bising 

Sumber buah dan Peredam kebisingan 

http://www.langitberita.com/wp-content/uploads/2011/09/210.jpg


 
 

• Tanaman dapat menyegarkan 
mata  

• bunga berwarna-warni yang 
dapat mencerahkan pikiran 
kita.  

• Cocok ditanam di rumah sakit 
agar mempercepat 
kesembuhan pasien di 
Rumah sakit jiwa 

Estetika dan Refresing 

http://www.langitberita.com/wp-content/uploads/2011/09/41.jpg


Stratifikasi pada hutan kota 

Pohon pelindung 

Tanaman perdu 

Semak hias 



Stratifikasi tajuk 



Pohon pelindung 

   Adalah pohon yang pertumbuhan batangnya 
mempunyai garis tengah batang minimal 15 
cm, berketinggian minimal 3 m sampai tajuk 
daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta 
dapat memberikan perlindungan/ naungan 
terhadap sinar matahari, contoh : Trembesi, 
Bungur, Tanjung, Sono Kembang, Sawo Kecik, 
Glodogan dan sebagainya. 



Tanaman Perdu 

• Adalah tanaman yang yang pertumbuhan 
optimal batangnya mempungay garis tengah 1 
– 10 cm, dengan ketinggian mksimal 3 – 5 m, 
contoh : Soko, Bunga Merak, Cassia 
Mas,Kemuning, Kembang Sepatu dan 
sebagainya 



Semak Hias 

• Adalah tanaman yang pertumbuhan optimal 
batangnya bergaris tengah maksimal 5 cm, 
dengan ketinggian maksimal 2m, contoh : 
Philodendrom, Plumbago, Heliconia, dan 
sebagainya. 






