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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hutan Kota Malabar jika dilihat dari posisi geografisnya terletak pada 

Kota Malang, Jalan Malabar, Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Jawa Timur. 

Hutan Kota Malabar dulunya mempunyai nama Bon Rodjo atau Kebon Rodjo, 

telah diresmikan oleh pemerintah daerah sehingga berganti menjadi Hutan Kota 

malabar. Semakin tidak harmonisnya hubungan manusia dengan tetumbuhan 

mengakibatkan keadaan lingkungan perkotaan menjadi semakin maju secara 

ekonomi namun tidak secara ekologi. Pada dasarnya kestabilan kota secara 

ekologi sangat penting, sama pentingnya dengan nilai kestabilannya secara 

ekonomi. Terganggunya kestabilan ekosistem perkotaan, ditunjukkan  oleh alam 

dengan reaksinya berupa meningkatnya suhu udara diperkotaan, penurunan air 

tanah, banjir atau genangan. Keberadaan ruang terbuka hijau sangat penting untuk 

mengembalikan kenyamanan masyarakat serta memperbaiki serta menjaga iklim 

mikro dan nilai estetika dari suatu perkota. Salah satu produk dari agenda 

pembangunan berkelanjutan tersebut adalah keharusan sebuah kota untuk 

memiliki area yang disebut sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

Ada dua pendekatan dalam membangun hutan kota. Pendekatan pertama 

hutan kota dibangun pada lokasi-lokasi tertentu saja. Penentuan luasan hutan kota 

terbagi menjadi tiga yaitu prosentase, perhitugan perkapita dan berdasarkan isu 

utama. Prosentase merupakan luasan hutan kota ditentukan dengan menghitung 

dari luasan kota. Perhitugan per kapita yaitu luasan hutan kota ditentukan 
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berdasarkan jumlah penduduk. Berdasarkan isu utama yang muncul suatu contoh 

menghitung luasan hutan kota pada suatu kota dapat dihitung berdasarkan tujuan 

pemenuhan kebutuhan oksigen, air serta kebutuhan lainnya. Pendekatan kedua, 

semua areal yang ada disuatu kota pada dasarnya adalah untuk hutan kota. 

Pendekatan ini merupakan komponen yang ada dikota seperti pemukiman, 

perkotaan dan industri dipandang sebagai suatu bagian yang ada dalam kota.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 

P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota, luasan 

hutan kotaberdasarkan oleh pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat, 

dan kondisi fisik kota. Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling 

sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar. Persentase luas hutan kota paling 

sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah perkotaan atau disesuaikan dengan 

kondisi setempat.  

Malang adalah salah satu kota yang berada di Jawa Timur dengan total 

luasan RTH yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang adalah sebagai berikut : 

RTH taman lingkungan Hidup 7,574 Ha, RTH sempadan sungai 115,917 Ha,  

RTH taman kota 16,356 Ha, RTH hutan kota 4,695 Ha, RTH median dan pulau 

jalan 19.093 Ha, RTH jalur hijau jalan 2,809 Ha,  RTH makam 1285,57 Ha, RTH 

sempadan SUTT 87,530 Ha, PSU perumahan 6,85 Ha, RTH sempadan mata air 

26 Ha, RTH sempadan rel kereta api 18,580 Ha maka Pemkot Malang memiliki 

RTH publik dengan seluas 1342,95 Ha atau seluas 12,20% dari luas total wilayah 

Kota Malang . Dengan luasan tersebut, maka total RTH publik yang harus 

dipenuhi adalah 1007,04 Ha (Ashari 2018). 
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Salah satu RTH di Kota Malang adalah Hutan Kota Malabar seluas 16,718 

M
2 

 Hutan Malabar mempunyai 81 jenis pohon dengan keragaman vegetasi yang 

sangat tinggi yaitu dengan nilai kekayaan jenis sebesar 11,65, indeks keragaman 

sebesar 13,07 dan indeks kemerataan sebesar 3,07 (Isnaini dkk, 2015). Tingginya 

keragaman pohon di Hutan Kota Malabar, tentunya memberikan dampak yang 

positif dan negatif. Kepadatan pohon di Hutan Malabar mendukung fungsi hutan 

kota dan RTH sebagai penjaga iklim mikro, menjalankan fungsi sebagai tempat 

peresapan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota 

serta pendukung kelestarian keanekaragaman hayati. Beberapa dampak negatif 

yang terjadi adalah ada beberapa kejadian tumbangnya pohon pada saat cuaca 

tidak mendukung seperti adanya angin besar maupun hujan sangat lebat.  

Hutan yang sudah ada sebelum Kota Malang didirikan ini mempunyai 

pohon dengan umur yang sudah sangat tua. Pada Mei 2011, sebelas pohon 

tumbang di Hutan Kota Malabar berdasarkan berita pada media massa setempat. 

Hal ini diakibatkan karena pohon sudah rapuh dan terkena terpaan angin. Pada 

tahun 2018, ada dua pohon yang tumbang pada sekitar pukul 13.00 WIB, dimana 

Hutan Malabar ini merupakan salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi 

oleh warga sekitar Kota Malang. Tidak adanya pemantauan terhadap kerentanan 

pohon yang berpotensi untuk rebah, sangat membahayakan wisatawan yang 

beraktivitas di Hutan Malabar ini 

Adanya komunitas pohon tentunya bernilai positif bagi lingkungan 

perkotaan. Namun apabila pohon-pohon yang ada jika tidak diikuti dengan 

kepedulian maka sangat mengancam bagi masyarakat sekitar. Salah satu 
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kepedulian terhadap pohon yaitu melakuakan pruning, pemotongan pohon yang 

sudah rapuh, dan memberikan perlakuan khusus bagi pohon yang pertumbuhanya 

tidak normal, seperti halnya pohon tumbuh miring sehingga berpotensi rebah.  

1.2  Perumusan Masalah 

Kondisi pohon di Hutan Malabar yang sudah cukup tua, berpotensi untuk 

rebah dan membahayakan bagi wisatawan yang melakukan kegiatan di Hutan 

Malabar. Semakin tingginya kepopuleran wisata berbasis alam, membuat 

wisatawan cenderung lebih memilih untuk berwisata di kawasan alam atau hutan, 

salah satunya adalah di Hutan Malabar. Keselamatan wisatawan perlu 

diperhatikan terutama ancaman terhadap tumbangnya pohon-pohon di Hutan 

Malabar. Oleh karena itu, penelitian tentang kondisi pohon yang berpotensi untuk 

roboh perlu dilakukan di Hutan Malabar. 

1.3  Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan 

mengevaluasi pohon-pohon yang berpotensi rebah di kawasan hutan Kota 

Malabar dan mengetahui sebaran pohon-pohon yang berpotensi rebah.  

 1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini menghasilkan informasi mengenai jenis dan lokasi pohon 

berpotensi roboh, dengan karakter fisik yang meningkatkan resiko pohon tersebut 

tumbang di kawasan Hutan Kota Malabar. Informasi yang dihasilkan diharapkan 

bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kota Malang untuk melaksanakan 

mitigasi adanya pohon yang tumbang. Manfaat lain dari penelitian ini adalah 

dapat mengetahui karakteristik pohon-pohon yang mempunyai potensi roboh.  


