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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Ruang Terbuka Hijau 

Ruang terbuka hijau (RTH) khususnya di wilayah perkotaan memiliki 

fungsi yang penting terkait aspek ekologi, sosial budaya, dan estetika. Menurut 

peraturan mentri pekerjaan umum nomor 5 tahun 2008 tentang pedoman 

penyediaan dan pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan, pengertian RTH adalah 

“area memanjang, jalur atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat 

terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah 

maupun yang sengaja ditanam. RTH bila ditinjau berdasarkan fungsinya, RTH 

memiliki 2 fungsi yakni fungsi interinstik dan ekstrinsik” (Dirjentaru, 2008). 

Fungsi intrinsik terdiri atas fungsi ekologis, sedangkan fungsi ekstrinsik meliputi 

fungsi sosial dan budaya, ekonomi, serta estetika. RTH dalam suatu wilayah 

perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai dengan 

kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, 

keseimbangan ekologi, dan koservasi hayati, dapat disimpulakan pada dasarnya 

RTH memiliki tiga fungsi dasar antara lain berfungsi secara sosial yakni sebagai 

fasilitas untuk umum dengan fungsi rekreasi, pendidikan dan olahraga, serta 

menjalin komunikasi antar warga kota, berfungsi secara fisik yaitu sebagai paru-

paru kota, melindungi sistem air, peredam bunyi, pemenuhan kebutuhan visual, 

menahan perkembangan lahan terbagun (sebagai penyangga), dan melindungi 

warga kota dari polusi udara, serta berfungi sebagai esktetika yaitu pengikat 
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elemen gabung dalam kota, pemberi ciri dalam membentuj wajah kota, dan unsur 

dalam penataan arsitektur perkotaan. 

2.2.  Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

RTH adalah kawasan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah 

kota atau kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum 

(Dirjentaru, 2008). Jenis RTH yang termasuk dalam RTH publik salah satunya 

adalah hutan kota. 

2.3.  Hutan Kota 

 Hutan kota (urban forest) adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan 

asosiasinya yang tumbuh di laham kota atau sekitarnya menurut Fakura adalah 

“tumbuhan atau vegetasi berkayu di wilayah perkotaan yang memberikan manfaat 

lingkungan yang sebesar-besarnya dalam kegunaan-kegunaan proteksi, estetika, 

rekreasi dan kegunaan-kegunaan khusus lainnya” (Fakura, 1987). Menurut Odum 

mengemukakan bahwa “jaringan dari komponen-komponen dan proses yang 

terjadi pada lingkungan merupakan sistem. Sistem lingkungan hidup biasanya 

meliputi daratan atau air, misalnya hutan, danau, lautan, lokasi pertanian, 

perkotaan, regional, desa dan biosfer” (Odum, 1983). Menurut Grey dan Deneke 

bahwa hutan kota “merupakan kawasan vegetasi berkayu yang luas serta jarak 

tanamnya terbuka bagi umum, mudah dijangkau oleh penduduk kota dan dapat 

memenuhi fungsi perlindungan dan regulatifnya, seperti kelestarian tanah, tata air, 

ameliorasi iklim, penangkal polusi udara, kebisingan dan menyatakan bahwa  

hutan kota meliputi lahan minimal seluas 50-100 ha, jarak lokasi hutan kota dapat 

dicapai dengan berjalan kaki dari pusat permukiman penduduk padat, jarak sama 
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yang ditempuh dari titik akhir jaringan transportasi umum atau setara waktu yang 

diperlukan pejalan kaki apabila ia bersepeda dan harus terbuka bagi umum”(Grey 

dan Deneke, 1978).  

 

Gambar 1. Al. Hunayiniyah Park 

Menurut Grey dan Deneke “hutan kota sering berada di luar batas kota. 

Jalur hijau dan hutan kota, hutan lindung dapat dikatakan bagia dari hutan kota. 

Area ini biasanya untuk umum dan bermanfaat untuk berbagai macam kegunaan, 

serta nilai luar biasa” (Grey dan Deneke, 1978). 

 

Gambar 2. Town Lake Park Al-Hunayiniyah Park 

 Menurut Grey dan Deneke “Lingkungan kota yaitu sebagian pelindung 

mata air, rekreasi, memberikan pemandagan, tempat hiburan atau sebagai tempat 

pembuagan limbah. Gambar 1 dan 2 merupakan beberapa illustrasi konsep hutan 
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kota. Taman ini disusulkan di Negara Bahrain Kota Riffa dengan suatu 

pemandagan alami, kolam renang dan klub kesehatan dan juga akan mempunyai 

area hijau dan area berjalan-jalan untuk keluarga”(Grey dan Deneke, 1978). 

2.4.  Peranan Bentuk dan Struktur Hutan Kota 

Lokasi hutan kota dapat dirancang sesuai dengan fungsi hutan kota. 

Berdasarkan bobot tiap landscape, fungsi pelestarian lingkungan dan fungsi 

estetika berbeda-beda tergantung pada lokasi peruntukkan. Menurut Grey, Deneke 

dan Wirakusumah “peranan hutan kota berdasarkan lokasi peruntukan aktivitas 

kota, dapat dibagi menjadi: hutan kota konservasi, hutan kota indusri, hutan kota 

wilayah pemukiman, hutan kota wisata dan hutan kota tangkar satwa” (Grey dan 

Deneke, 1978 dan Wirakusuma, 1987).  

Bentuk dan struktur hutan kota dapat menurunkan suhu, kebisingan dan 

debu serta dapat meningkatkan kelembaban. Fungsi ini sangat ,menentukan dalam 

pengelompokkan hutan kota sehingga dapat digunakan sebagai ciri dalam 

pengelompokkannya. Hasil penelitian Irawan, “hutan kota sehingga dapat 

dikelompokkan berdasarkan kepada bentuk dan strukturnya”(Irwan, 1994) . 

2.4.1.  Bentuk Hutan Kota 

Menurut Irwan “Hutan kota mempunyai fungsi yang efektif terhadap suhu, 

kelembapan, dan debu sehingga keempat variable ini dapat mencirikan kelompok 

hutan kota. Menurut Irawan bentuk Hutan Kota dapat dikelompoka menjadi 3 

bentuk” (Irwan, 1994), yaitu : 
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a. Bergerombol atau menumpuk, yaitu hutan kota dengan komunitas vegetasi 

terkonsentrasi pada suatu areal dengan jumlah vegetasinya minimal 100 pohon 

dengan jarak tanam rapat yang tidak beraturan. 

b. Menyebar yaitu hutan kota yang tidak mempunyai pola tertentu dengan 

komunitas vegetasinya tunbuh menyebar terpencar-pencar dalam bentuk atau 

gerobol kecil. 

c. Berbentuk jalur, yaitu komunitas vegetasinya tumbuh pada lahan yang 

berbentuk jalur lurus atau melengkung, mengikuti bentuk sungai, jalan pantai, 

saluran dan sebagianya. 

Struktur hutan kota menurut Irwan disajikan dalam gambar 3. 

 

Gambar 3. Struktur hutan kota yang menyerupai hutan alam 

2.4.2.  Struktur Hutan Kota 

Menurut Rizki dan Hendra “Struktur hutan kota ditentukan oleh 

keanekaragaman vegetasi yang ditanam sehingga terbangun hutan kota yang 

berlapis-lapis dan berstrata baik secara vertical maupun horizontal yang meniru 
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hutan alam”. Struktur hutan kota, yaitu komunitas tumbuh-tumbuhan yang 

menyusun hutan kota, dapat diklasifikasika menjadi hutan kota yang baik : 

a. Berstrata satu, yaitu komunitas tumbuh-tumbuhan hutan kota hanya terdiri 

dari pepohonan dan rumput atau penutup tanah lainnya. 

b. Berstrata banyak, yaitu komunitas tumbuh-tumbuhan hutan kota selain terdiri 

dari pepohonan dan rumput juga terdapat semak, terna, liana, epifit, ditumbuhi 

banyak anakan dan penutup tanah, jarak tanam rapat tidak beraturan dengan 

stara, serta komposisi mengarah meniru komunitas tumbuh-tumbuhan hutan 

alam 

Struktur hutan kota yang berstrata banyak dapat dilihat dalam penelitian 

penanggulagan masalah lingkungan kota yang berhubungan dengan suhu udara, 

kebisingan, debu dan kelembaban udara. Hasil analisis secara multidimensi dari 

lima jenis hutan kota, ternyata hutan kota yang berbentuk menyebar strata banyak 

paling efektif untuk menanggulangi masalah lingkungan kota sekitarnya. Fungsi 

dan manfaat hutan kota yang  berbentuk menyebar ini akan menyebar pula, jika 

dibandingkan dengan fungsi  dan peranan hutan kota yang berbentuk 

bergerombol, gambar terkait struktur hutan kota disajikan dalam gambar 4,5,6,7 

dan 8. (Rizki dan Hendra, 2010).  
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Gambar 4. Potongan hutan kota strata dua 
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Gamabr 5. sketsa hutan kota berbentuk bergerombol strata dua (GD) 

 

Gambar 6. Sketsa hutan kota berbentuk menyebar strata dua (SD) 

 

Gambar 7. Sketsa hutan kota berbentuk menyebar strata banyak (SB) 

 

Gambar 8. Sketsa hutan kota berbentuk jalur stara dua (JD) 
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2.5.  Fungsi dan Manfaat Hutan Kota 

Menurut Irawan “Fungsi hutan kota sangat tergantung pada komposisi dan 

keanekaragaman dari komunitas vegetasi yang menyusunnya dan tujuan 

perancangannya. fungsi hutan kota dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi” 

berikut (Irawan, 1994). 

2.5.1.  Fungsi Landscape 

a. Menurut Dougslass fungsi lansekap meliputi fungsi fisik, fungsi sosial dan 

kesehatan yaitu sebagai berikut :  

b. Fungsi fisik, antara lain vegetasi sebagai unsur struktural berfungsi untuk 

perlindungan terhadap kondisi fisik alami sekitarnya seperti angin, sinar 

matahari, pemandangan yang kurang bagus dan terhadap bau, penggunaan 

dalam unsur struktur ini ditentukan oleh ukuran dan dalam bentuk kerapatan 

vegetasi.  

c. Fungsi sosial, penataan vegetasi dalam hutan kota yang baik akan memberikan 

tempat interaksi sosial yang sangat produktif. Hutan kota dengan aneka 

vegetasinya mengandung nilai-nilai ilmiah yang dapat menjadi laboratorium 

hidup untuk sarana pendidikan dan penelitian.  

d. Fungsi kesehatan (hygiene), misalnya untuk terapi mata dan mental serta 

fungsi rekreasi, olah raga, dan sebagai tempat interaksi sosial lainnya. 

(Dougslass, 1970) 
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2.5.2.  Fungsi Pelestarian Lingkungan (ekologi) 

Menurut Muspiroh “fungsi lingkungan diutamakan tanpa 

mengesampingkan fungsi-fungsi lainnya” (Muspiroh, 2014). Fungsi lingkungan 

antara lain :  

a. Menyegarkan udara atau sebagai paru-paru kota 

b. Menurunkan suhu kota dan mengingkatkan kelembaban. 

c. Sebagai ruang hidup satwa. 

d. Penyanggah dan perlindungan Permukaan tanah dari erosi. 

e. Pengendalian dan mengurangi polusi udara dan limbah. 

f. Peredaman kebisingan. 

g. Tempat pelestarian plasma nutfah dan bioindikator. 

h. Menyuburkan tanah. 

2.5.3.  Fungsi Estetika 

Alfian dan Kurniawan menyatakan “Karakteristik visual atau estetika erat 

kaitannya dengan rekreasi. Ukuran, bentuk, warna dan tekstur serta unsur 

komposisi dan hubungannya dengan lingkungan sekitarnya merupakan faktor 

yang mempengaruhi kualitas estetika. Suatu penataan vegetasi dapat berfungsi 

dengan baik misalnya sebagai pembentuk ruang, pengendalian suhu udara, 

memperbaiki kondisi tanah” (Alfian dan Kurniawan, 2010). 

2.6.  Ketertaitan antara RTH dan Hutan Kota 

Keterkaitan antara ruang terbuka hijau (RTH) dengan hutan kota 

sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2006 tentang penataan ruang, 

Pasal 29, Ayat 1-3 yang berbunyi: 1) RTH terdiri dari RTH publik dan RTH 
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private; 2) proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah 

kota; 3) proporsi RTH public di wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah 

kota dan sisanya (10%) dipenuhi dari ruag privat. 

Pembangunan kota cenderung meminimalkan RTH. Areal yang dipenuhi 

pepohonan banyak dialihfungsikan menjadi kawasan perdaganagn, pemukiman, 

industri, jaringan trasportasi serta sarana dan prasarana kota lainnya. Hal ini 

menyebabkan tergannggunya keseimbangan ekosistem perkotaan. Suhu dan 

polusi udara meningkat, pemukaan tanah menurun dan bahaya banjir meningkat. 

Upaya meminimalisir dampak negatife pembangunan kota dapat dilakukan 

dengan menanam pohon sesuai dengan PP No. 63 Tahun 2002. 

Berdasarkan undang-undang No. 26 Tahun 2007 mengenai analisis 

kebutuhan RTH di wilayah perkotaan, standar luas ideal RTH kawasan perkotaan 

minimal 30% dari luas kawasan perkotaan, berdasarkan tujuan dan fungsi hutan 

kota dalam peraturan pemerintah No. 63 Tahun 2002 pasal 2 adalah “untuk 

kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi 

unsur lingkungan, sosial dan budaya”. Pasal 3 adalah tentang fungsi hutan kota 

yaitu: “(a) memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, (b) 

meresapkan air, (c) menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik 

kota, dan (d) mendukung pelestarian keankaragaman hayati Indonesia.”  

2.7.  Persentase Hutan Kota di Wilayah Indonesia 

2.6.1.  Wilayah Jabodetabek  

Berdasarakan hasil penelitian yang telah dilakukan Subarudi, Samsoedin, 

Sylviani, Syahadat, Ariawan, Suryandari terkait pengembangan RTH dan hutan 
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kota, diperoleh kondisi dan proporsi RTH dan hutan kota di wilayah Jabodetabek 

(Kota Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tanggerang dan Kota Bekasi) 

tertera dalam tabel 1. 

Tabel 1. Kondisi dan proporsi luas RTH dan (HK) di wilayah Jabodetabek 

No 

Pemerintahan 

Provinsi dan Kota 

(Luas Wilayah-LW) 

Luas RTH 

(ha) 

Rasio 

RTH/LW 

(%) 

Luas Hutan 

Kota (ha) 

Rasio 

HK/RTH 

(%) 

1 
DKI Jakarta 

(661,152 km
2
) 

6152 9,3 136,7 2,22 

2 
Kota Bogor (118,50 

km
2
) 

1185 10,0 87,0 7,34 

3 
Kota Depok (200,29 

km
2
) 

9354 46,7 55,4 0,59 

4 
Kota Tanggerang 

(164,54 km
2
) 

954 5,8 1,2 0,13 

5 
Kota Bekasi (210,49 

km
2
) 

2526 12,0 7,0 0,28 

Sumber : (Subarudi, Samsoedin, Sylviani, Syahadat, Ariawan, Suryandari dan 

Panjaitan, 2014) 

2.6.2.  Wilayah Kalimantan Timur 

Jumlah persetase hutan kota di empat Kota di Kalimantan Timur terdiri 

dari Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Tarakan tercantum dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Persentase hutan kota di Kalimantan Timur 

No 

Pemerintahan 

Provinsi dan Kota 

(Luas Wilayah-LW) 

Luas RTH 

(ha) 

Rasio 

RTH/LW 

(%) 

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) 
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2.6.3.  Wilayah Sumatera Selatan 

Jumlah persetase hutan kota di empat Kota di Sumatra Selatan terdiri dari 

Pangkal Pinang, Bengkulu, Jambi dan Palembang tercantum dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Persentase hutan kota di Sumatra Selatan 

No 

Pemerintahan 

Provinsi dan Kota 

(Luas Wilayah-LW) 

Luas 

RTH (ha) 

Rasio 

RTH/LW 

(%) 

Luas Hutan 

Kota (ha) 

Rasio 

HK/RTH 

(%) 

1 
Pangkal Pinang 

(11880 ha) 
1.406,6 11,84 137 9,74 

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

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

4 
Palembang (40.061 

ha) 
11,834,64 29,54 12115 10,27 

Sumber: Martin dan Winamo (2013). 

2.6.4.  Wilayah Jawa Barat 

Jumlah persentase hutan kota dari empat wilayah di Jawa Barat terdiri dari 

Kota Bandung, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kota Tasikmalaya 

tercantum dalam tabel 4. 

Tabel 4. Persentase hutan kota wilayah Jawab Barat 

No 

Pemerintahan 

Provinsi dan Kota 

(Luas Wilayah-LW) 

Luas RTH 

(ha) 

Rasio 

RTH/LW 

(%) 

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) 
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2.6.5.  Wilayah Kota Surabaya dan Kota Malang 

Jumlah persentase Hutan Kota dari Kota Surabaya dan Kota Malang  

sebagaimana tercantum dalam Tabel 5. 

Tabel 5. Persentase Hutan Kota Surabaya dan Hutan Kota Malang 

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: Bappeda Kota Surabaya (2011), Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota 

Malang (2012). 

2.7.  Persepsi (Pedapat) Masyarakat 

Persepsi menurut Alisuf adalah “aktivitas jiwa yang memungkinkan 

manusia mengenali ransangan-ransangan yang sampai kepadanya melalui alat-alat 

inderanya, dengan kemampuan inilah kemungkinan manusia mengenali milieu 

hidupnya” (Alisuf, 2001), selanjutnya menurut Sarwono persepsi juga diartikan 

sebagai “kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, menfokuskan 

dan sebagainya itu, disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan 

pengamatan atau persepsi” (Sarwono, 2000). Menurut Rahman Persepsi 

didefinisikan “sebagai proses yang menggambungkan dan mengorganisasir data-

data indri kita (pengindraan) untuk dikembangkan untuk dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling manusia, termasuk 

sadar akan diri sendiri” (Rahman, 2008). Berdasarakan penjelasan di atas dapat 

diartikan bahwa, persepsi adalah proses suatu ransangan untuk mengorganisasikan 

pengamatan sedemikian rupa sehingga dapat dikembangkan melalui alat indra. 
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2.8.  Pengertian Masyarakat 

Menurut Markus “Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata 

cara, dari wewenang dan kerjasama antar berbagai kelompok dan penggolongan, 

dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia” (Markus, 

2010). Menurut Hartono dan Abrori menyatakan “Masyarakat adalah prilaku 

hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat 

dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu” (Hartono dan Aziz, 2008). 

Menurut Amin dan Abrori mengatakan bahwa “masyarakat adalah orang-

orang yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah terbatas yang diarahkan oleh 

kebudayaan mereka” (Amin dan Abrori, 2006), dapat diartikan, masyarakat 

adalah sekumpulan orang yang hidup bersama, berinteraksi dan berkerjasama di 

suatu wilayah dan terdapat aturan didalamnya yang mengikat. 


