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BAB II   

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Hutan Kota 

Hutan kota merupakan hutan yang dikembangkan di suatu kota yang 

bertujuan untuk memberi kenyamanan bagi penghuninya. Dalam zonasi hutan 

kota di bedakan kedalam 3 (tiga) zona hutan kota, yaitu: (a) Zonasi pantai, 

kawasan yang diperuntukan bagi terlindungnya ekosistem bakau dan hutan pantai 

yang diharapkan sebagai pendukung ruang terbuka hijau sebagai kawasan lindung 

yang terintegrasi dengan kegiatan wisata dan pendidikan, seperti kota: Jakarta, 

Semarang, Surabaya, dan kota lainnya yang termasuk katagori kota pantai; (b) 

Zonasi pedalaman kawasan yang diperuntukan sebagai perlindungan ekosistem 

dataran rendah, seperti kota: Samarinda, Solo, Palembang, dan kota lainnya yang 

termasuk dalam katagori kota pedalaman; dan (3) Zonasi pegunungan adalah 

kawasan yang diperuntukan untuk menyediakan ruang yang memiliki 

karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan ekosistem 

dataran tinggi seperti kota: Bandung, Malang, Brastagi, dan kota lainnya yang 

termasuk kedalam katagori kota pantai. Untuk mengetahui perbedaan dari masing-

masing zona tersebut dapat dilihat dari topografi daerah (kemiringan, jenis tanah 

dan lain sebagainya), jenis tanaman yang tumbuh (vegetasi tumbuhan), dan curah 

hujan (Epi dan Ismayadi, 2013) 

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, 
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ameliorasi iklim, penangkal polusi udara, kebisingan, dan lain-lain. (Grey  and 

Deneke, 1978). Hutan kota yaitu suatu ruang terbuka yang ditumbuhi vegetasi 

berkayu di wilayah perkotaan yang memberi manfaat kepada lingkungan sebesar 

besarnya untuk penduduk kota dalam kegunaan proteksi, estetika, rekreasi, dan 

sebagainya (Fakuara, 1986) 

Pembangunan hutan kota dapat dilaksanakan dengan meningkatkan 

penghijauan perkotaan, baik kuantitas maupun kualitas dengan meniru hutan alam 

atau ekosistem alam. Menurut Grey and Deneke (1978), beberapa kota di 

Amerika telah banyak menanam pohon yang berfungsi untuk melindungi 

kota.Pepohonan tersebut ditanam berkelompok di sepanjang jalan, di sekitar 

bangunan plaza, di tempat-tempat umum atau tempat pribadi, tempat bisnis, atau 

industri. Hutan kota meliputi vegetasi berkayu termasuk lingkungan tempat 

tumbuhnya, terdapat mulai dari perkampungan terkecil hingga kota-kota besar. 

Bukan hanya pepohonan akan tetapi juga dihubungkan dengan tanah yang ikut 

membentuk lingkungan tempat keberadaannya seperti sabuk hijau, pinggir sungai, 

tempat rekreasi, dan pinggir jalan. 

Hutan kota sering berada di luar batas kota. Jalur hijau, hutan kota, hutan 

lindung, dan tanaman urugan tanah, dapat dikatakan sebagai bagian dari hutan 

kota. Area ini biasanya untuk umum dan bermanfaat untuk berbagai macam 

kegunaan, serta mempunyai nilai luar biasa untuk lingkungan kota, yaitu sebagai 

pelindung mata air , tempat rekreasi, memberikan pemandangan, tempat hiburan, 

atau sebagai tempat pembuangan limbah. Hutan kota terdapat pada seluruh jenis 

tempat atau kawasan seperti perdagangan, tanah industri, atau dikawasan lainnya. 
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Tingginya populasi manusia di daerah perkotaan, menimbulkan dampak 

seperti penurunan permukaan tanah, intrusi air laut, abrasi pantai, pencemaran air 

berupa air minum berbau, mengandung logam berat, pencemaran udara seperti 

meningkatnya kadar CO, ozon, karbon-dioksida, oksida nitrogen dan belerang, 

debu, suasana yang gersang, monoton, bising dan kotor. Dengan meningkatnya 

suhu udara diperkotaan dapat mengakibatkan keresahan dan tidak nyaman bagi 

penduduk perkotaan. Jadi hutan kota dapat dibangun untuk mengelola lingkungan 

perkotaan agar pada saat siang hari tidak terlalu panas, sebagai akibat banyaknya 

jalan aspal, gedung bertingkat, papan reklame, jembatan layang, menara, antene 

pemancar radio, telivisi dan lain-lain. Sebaliknya pada malam hari dapat lebih 

hangat karena tajuk pepohonan dapat menahan radiasi balik (reradiasi) dari bumi 

(Grey and Deneke, 1978; Robinette, 1983) 

Dalam hal ini diharapkan hutan kota dapat menyerap panas, meredam 

suara bising dikota,mengurangi debu, memberikan estetika, membentuk habitat 

untuk berbagai jenis burung atau satwa lainnya.Hutan kota dapat berfungsi 

sebagai pelindung dari pancaran sinar matahari langsung, hujan deras, angin, 

pemandangan buruk, memberikan keindahan sehingga dapat dijadikan tempat 

rekreasi sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian. Secara 

umum tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, merehabilitasi 

lahan kritis, mengeliminasi polutan, serta menciptakan keserasian dan 

keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan 

budaya. 
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2.2 Fungsi Hutan Kota 

Dalam pengembangan dan pengendalian kualitas lingkungan, fungsi 

lingkungan diutamakan tanpa mengesampingkan fungsi-fungsi lainnya. Adapun 

peranan dan fungsi hutan kota menurut (Zoer’aini, 2008) adalah sebagai berikut: 

a. Menyegarkan Udara atau sebagai “Paru-Paru Kota” 

 Menurut Kriedemann (1977) mengemukakan bahwa fotosintesis adalah 

suatu proses mendasar yang sangat penting untuk tanaman hortikultura karena 90-

95% dari berat basah tanaman merupakan hasil langsung dari aktivitas 

fotosintesis  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Proses Fotosintesis 

Fotosintesis adalah suatu proses metabolisme tumbuh-tumbuhan berhijau 

daun yang sangat dinamis, tanggap terhadap panjangnya hari dan faktor-faktor 

iklim. Kemampuan melepaskan O2 tergantung kepada tumbuhan hijau yang 

mempunyai klorofil tinggi dengan titik kompensasi cahaya rendah. Odum (1971) 

menunjukkan bahwa produktivitas dari efisiensi fotosintesis menjadi penting 

untuk kelangsungan hidup populasi tumbuhan. Menurut Grey and Deneke (1976) 

setiap tahun vegetasi di bumi ini mempersenyawakan sekitar 150.000 juta ton CO2 

dan 25.000 juta ton hidrogen dengan membebaskan 400.000 juta ton O2 ke 

atmosfir, serta menghasilkan 450.000 juta ton zat-zat organik. Setiap jam 1 ha 

 CO2    +  H2O      cahaya  C6H12O6  + 6O2 

Karbondioksida   Air         klorofil   Glukosa    Oksigen 

Jadi: 

Karbondioksida + air  cahaya  =   glukosa dan oksigen 

 klorofil 
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daun-daun hijau menyerap 8 kg CO2 yang ekuivalen dengan CO2 yang 

diembuskan oelh nafas manusia sekitar 200 orang dalam waktu yang sama 

sebagai hasil pernafasannya. O2 sebagai hasil fotosintesis, sebagian di manfaatkan 

kembali oleh tumbuhan untuk berjalannya proses respirasi (pernafasan). 

b. Menurunkan Suhu Kota dan Meningkatkan Kelembaban   

Kelembapan udara menunjukkan kandungan uap air di atmosfer pada 

suatu saat dan waktu tertentu. Kelembaban udara berhubungan dengan 

keseimbangan energi dan merupakan ukuran banyaknya energi radiasi berupa 

panas laten yang dipakai untuk menguapkan air yang terdapat dipermukaan yang 

menerima radiasi. Semakin banyak air yang diuapkan, semakin banyak energi 

yang berbentuk panas laten dan makin lembab udaranya. Uap air di atmosfer 

bertindak sebagai pengatur panas (suhu udara) karena sifatnya yang dapat 

menyerap energi radiasi matahari gelombang pendek maupun gelombang panjang 

(Zoer’aini, 2008) 

Evaporasi dipengaruhi oleh suhu dan merupakan pertukaran antara panas 

laten yang terasa (sensibel). Tanaman yang tinggi, laju evapotranspirasinya lebih 

besar, kehilangan panas karena terjadinya evaporasi akan menyebabkan suhu 

disekitar tanaman menjadi lebih sejuk (Zoer’aini,2008). 

c. Sebagai Ruang Hidup Satwa 

Kehadiran burung dikota mempunyai arti penting sebagai penyerbuk 

bunga dan penyebar biji dalam membantu proses regenerasi hutan. Salah satu 

satwa liar yang dapat dikembangkan di perkotaan adalah burung. Burung perlu 
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dilestarikan, mengingat mempunyai manfaat yang tidak kecil artinya bagi 

masyarakat, antara lain (Hernowo dan Prasetyo, 1989) : 

1. Membantu mengendalikan serangga hama 

2. Membantu proses penyerbukan bunga 

3. Mempunyai nilai ekonomi yang lumayan tinggi 

4. Burung memiliki suara yang khas yang dapat menimbulkan suasana yang 

menyenangkan 

5. Burung dapat dipergunakan untuk berbagai atraksi rekreasi 

6. Sebagai sumber plasma nutfah 

7. Objek untuk pendidikan dan pelatihan 

Menurut Dahlan (1992), monotonitas, rutinitas dan kejenuhan kehidupan 

dikota besar perlu diimbangi oleh kegiatan lain yang bersifat rekreatif, akan dapat 

menghilangkan monotonitas, rutinitas dan kejenuhan kerja. 

d. Penyanggah dan Perlindungan Permukaan Tanah dan Erosi 

 Peranan hutan kota lainnya adalah sebagai penyanggah dan pelindung 

permukaan tanah dari air hujan dan angin untuk penyediaan air tanah dan 

pencegahan erosi (Zoer’aini, 2008) 

e. Pengendalian dan Mengurangi Polusi Udara dan Limbah 

Untuk mengendalikan atau mengurangi polusi udara, limbah, dan 

menyaring debu. Debu atau partikulat terdiri dari beberapa komponen zat 

pencemar. Dalam sebutir debu terdapat unsur-unsur seperti garam sulfat, 

sulfuroksida, timah hitam, asbestos, oksida besi, silika, jelaga, dan unsur kimia 

lainnya. Pencemaran debu secara langsung dapat menyebabkan kerusakan pada 
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organ pernafasan dan kulit (Zoer’aini, 2008). Udara alami yang bersih sering 

dikotori oleh debu, baik yang dihasilkan oleh kegiatan alami maupun kegiatan 

manusia. Dengan adanya hutan kota, partikel padat yang tersuspensi pada lapisan 

biosfer bumi akan dapat dibersihkan oleh tajuk dan pohon nmelalui proses jerapan 

dan serapan (Dahlan, 1989). 

Hasil penelitian Zoer’aini (1994) hutan kota dapat menurunkan kadar debu 

sebesar 46,13% di siang hari pada permulaan musim hujan. Hutan kota yang 

berstrata banyak lebih efektif menurunkan kadar debu, yaitu sebesar 53,56%, 

dibandingkan dengan hutan kota yang berstrata dua menurunkan kadar debu 

sebesar 42,89%. 

f. Peredam Kebisingan 

Dengan menanam berbagai jenis tanaman dengan berbagai strata yang 

cukup rapat dan tinggi akan dapat mengurangi kebisingan, khususnya kebisingan 

yang sumbernya berasal dari bawah (Dahlan, 1989). Menurut Grey and Deneke 

(1978) dedaunan tanaman dapat menyerapkan kebisingan 95%. Menurut 

penelitian. Zoer’aini (1994) menunjukkan bahwa hutan kota dapat menurunkan 

kebisingan sebesar 18,94% disiang hari pada awal musim hujan. 

g. Tempat Pelestarian Plasma Nutfah dan Bioindikator 

Menurut (Dahlan,1992) plasma nutfah merupakan bahan baku yang 

penting untuk pembangunan di masa depan, terutama dibidang pangan, sandang, 

papan, obat-obatan dan industri. Penguasaannya merupakan keuntungan 

komparatif yang besar bagi indonesia di masa depan. Oleh karena itu, plasma 

nutfah perlu terus di lestarikan dan dikembangkan bersama untuk 
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mempertahankan keanekaragaman hayati. Hutan kota juga berfungsi sebagai 

tempat pelestarian plasma nutfah dan bioindikator dari timbulnya masalah 

lingkungan seperti hujan asam. Karena tumbuhan tertentu akan memberikan 

rekreasi tertentu terhadap perubahan lingkungan yang terjadi disekitarnya 

(Zoer’aini, 2008). 

h. Menyuburkan tanah 

Sisa-sisa tumbuhan akan dibusukkan oleh mikroorganisme dan akhirnya 

terurai, lalu menjadi humus atau materi yang merupakan sumber hara mineral bagi 

tumbuhan (Zoer’aini, 2008). 

i. Penyerap dan Penepis Bau 

Daerah yang merupakan tempat penimbunan sampah sementara atau 

permanen mempunyai bau yang tidak sedap. Tanaman dapat menyerap bau secara 

langsung , atau tanaman akan menahan gerakan angin yang bergerak dari sumber 

bau (Grey  and Deneke, 1978). Menurut Dahlan (1992), akan lebih baik lagi 

hasilnya, jika tanaman yang ditanam dapat mengeluarkan bau harum yang dapat 

menetralisir bau busuk dan menggantinya dengan bau harum. Tanaman yang 

dapat menghasilkan bau harum antara lain : cempaka dan tanjung. 

j. Ameliorasi iklim 

Hutan kota dapat dibangun untuk mengelola lingkungan perkotaan agar 

pada saat siang hari tidak terlalu panas, sebagai akibat banyaknya jalan aspal, 

gedung bertingkat, jembatan layang, papan reklame, menara, antene pemancar 

radio, telivisi dan lain-lain. Sebaliknya pada malam hari dapat lebih hangat karena 
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tajuk pepohonan dapat menahan radiasi balik (reradiasi) dari bumi (Grey  and 

Deneke, 1978).  

l. Kenyamanan dan Kenikmatan 

Hutan kota dapat memberikan kenyamanan dan kenikmatan kepada 

penduduk kota jika kita dapat mengembangkan dan membangun hutan kota yang 

berstrata dengan keanekaragaman jenis dan jumlah yang banyak serta ditata 

dengan baik (Zoer’aini, 2008). 

2.3 Faktor Pohon Berpotensi Rebah 

Kriteria pohon yang berpotensi rebah antara lain mati/kering, tajuk 

asimetris, batang miring, terda-pat penyakit (growong, busuk batang, pencekik, 

pemanjat, benalu) dan posisi pohon berada di tebing atau turunan. Contoh batang 

pohon yang terdapat benalu dan pemanjat akan terganggu fotosintesisnya karena 

pemanjat tumbuh ke atas hingga mencapai puncak pohon inang maka akan 

menutupi tajuk dan proses fotosintesis inang terganggu.  

Batang pohon yang terdapat pencekik dan liana akan mati karena terlilit 

dan tercekik dikarenakan tidak bisa menghantar unsur hara dan makanan dengan 

sempurna. Pohon yang berada di tebing (permukaan tanah tidak rata) 

menyebabkan kedalaman akar pada tanah tidak merata/seimbang. Umumnya, 

pohon pada posisi ini memiliki batang yang miring dan tajuk tidak simetris, 

sehingga berpotensi roboh. Pohon bertajuk asimetris memiliki sebaran tajuk yang 

tidak seimbang sehingga berat tajuk tertumpu pada satu sisi pohon. Batang yang 

tidak sehat (growong, busuk, terserang  hama/penyakit) akan menurunkan 
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kekuatannya dalam menopang tajuk sehingga memiliki potensi roboh cukup 

tinggi.  

Posisi pohon dengan batang miring berpotensi untuk roboh cukup tinggi 

karena pertumbuhan batang yang miring memicu pertumbuhan perakaran menjadi 

tidak seimbang (akar adalah proyeksi tajuk pohon), sehingga kekuatan akar 

menopang batang menjadi rendah, apalagi apabila tanah tempat tumbuhanya 

gembur. Pohon mati sudah tidak mengalami proses fisiologis di dalamnya, 

termasuk pada perakaran, sehingga batang sudah tidak memiliki kekuatan untuk 

berdiri kokoh, dan berpotensi roboh terbesar (Sudarmoko,2014). 


