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IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL UNTUK  PENGEMBANGAN 

HUTAN KOTA DENGAN MELIBATKAN PERSEPSI DAN PENDAPAT 

MASYARAKAT DI KECAMATAN UMBULHARJO TAHUN 2017 

Abstrak 

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik bagi perkotaan merupakan sebuah 

kebutuhan wajib bagi masyarakat kota. Salah satu jenis RTH Publik yang sulit 

dibangun di Kota Yogyakarta adalah hutan kota. Keberadaan hutan kota tertekan 

oleh pemanfaatan lahan baik lahan permukiman, hotel, dan gedung perekonomian. 

Kondisi hutan kota yang ada saat ini jauh dari syarat kebutuhan minimal suatu kota 

menurut UU Nomor 63 Tahun 2002, yaitu sebesar 10% luas wilayahnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi hutan kota dan lahan potensial 

untuk pengembangan hutan kota dengan penginderaan jauh di Kecamatan 

Umbulharjo; 2) menganalisis persebaran hutan kota dan lahan potensial untuk 

pengembangan hutan kota di Kecamatan Umbulharjo; dan 3) menganalisis 

persepsi dan pendapat masyarakat tentang hutan kota dan lahan potensial 

pengembangan hutan kota, di Kecamatan Umbulharjo. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan teknik purposive 

sampling. Informasi persepsi dan pendapat masyarakat digunakan untuk 

melengkapi data hasil on screen digitation interpretasi citra WorldView-2. Citra ini 

digunakan dalam mengidentifikasi lahan hutan kota serta lahan potensial. Analisis 

deskriptif kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan informasi keruangan hasil 

interpretasi citra terhadap hutan kota dan lahan potensial, serta hasil wawancara 

persepsi dan pendapat masyarakat. Data ditampilkan pada tabel frekuensi yang 

kemudian mengalami penjabaran dalam bentuk deskripsi. Sistem Informasi 

Geografi (SIG) digunakan sebagai media penyajian data spasial hasil interpretasi 

citra atas hutan kota dan lahan potensial. Hasil penelitian menunjukkan: 1) citra 

WorldView-2 sangat baik menyajikan kenampakan permukaan bumi yang 

kompleks seperti Kota Yogyakarta, sehingga diperoleh sebanyak 2 blok lahan 

hutan kota dan 77 blok lahan potensial; 2) jumlah hutan kota di Kota Yogyakarta 

bertambah 1 blok lahan yaitu Hutan Kota Giwangan, yang sebelumnya hanya ada 

Hutan Kota Gembiraloka, serta total luas lahan potensial yang diperoleh hasil 

identifikasi citra WorldView-2 sebesar 52.849 ha tersebar di seluruh kelurahan 

Kecamatan Umbulharjo; 3) persepsi masyarakat sekitar lahan potensial dan 

pemilik lahan potensial masih minim akan hutan kota, dan tidak mengetahui 

regulasi dan penawaran kerjasama yang tertera dalam PP Nomor 63 Tahun 2002. 

Peran yang diinginkan masyarakat dalam membantu pemerintah adalah dengan 

memberikan bantuan tenaga, sedangkan pemilik lahan adalah dengan memberikan 

bantuan lain seperti pohon dan fasilitas lain serta penyedia dana 

Kata Kunci: hutan kota, RTH Publik, lahan potensial, persepsi, pendapat. 
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Abstracts 

The existence of Public Open Green Space (RTH) for urban area is a mandatory 

requirement for city. One kind of public space that is difficult to meet in 

Yogyakarta City is urban forest. The existence of urban forests is depressed by the 

utilization of land both residential land, hotels, and economic buildings. The 

current condition of urban forest is far from the minimum requirement of a city 

according to PP Nomor 63 Tahun 2002, which is 10% of its area. This study aims 

to: 1) identify urban forests and potential land for urban forest development with 

remote sensing in Umbulharjo District; 2) to analyze the spread of urban forests 

and potential land for urban forest development in Umbulharjo District; and 3) to 

analyze public perceptions and opinions about urban forests and potential land 

related to urban forest development in Umbulharjo District. This research method 

is survey method with purposive sampling technique to get perception information 

and public opinion and complete result data on screen digitation of WorldView-2 

image interpretation in identifying urban forest land and potential land. Qualitative 

descriptive analysis is conducted to describe spatial information of imagery 

interpretation result to urban forest and potential land and perception interview 

result and public opinion processed through frequency table. Geographyc 

Information System (GIS) is used as a presentation media of spatial data resulting 

from image interpretation of urban forest and potential land. The results of the 

study show: 1) WorldView-2 imagery very well presents the appearance of 

complex earth surface such as Yogyakarta City so that it gets 2 blocks of urban 

forest and 77 potential land blocks when used in identifying urban forest and 

potential land; 2) the amount of urban forest in Yogyakarta City increased 1 block 

of land that is Giwangan City Forest, which previously only existed Gembiraloka 

City Forest and total potential land area obtained by the identification of 

WorldView-2 as big as 52,849 ha spread throughout Umbulharjo sub-district; 3) 

public perception around potential land and potential landowners are minimum for 

urban forest and do not know the various regulations and cooperation offer listed in 

PP Nomorr 63 Tahun 2002. The desired role of the community in assisting the 

government is by providing power assistance, Is to provide other assistance such as 

trees and other facilities as well as fund providers sheet is a manual detailing the 

house style of a particular publisher or publication.  

Keywords: city forest , Public Open Green Space, potential land, public perseption 

and opinion, geographyc.

 

1.  PENDAHULUAN  

Keberadaan hutan kota saat ini semakin tertekan oleh pemanfaatan lahan 

yang mengalami perkerasan permukaan. Contohnya seperti permukiman, hotel, 

dan gedung perekonomian. Hingga saat ini hutan kota di Kota Yogyakarta belum 

memenuhi syarat kebutuhan minimal menurut UU Nomor 63 Tahun 2002. Syarat 

minimal suatu kota dalam memenuhi kebutuhan RTH Publik adalah memiliki luas 
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hutan kota sebesar 10% luas wilayahnya. Menurut Buku Data Status Lingkungan 

Hidup Daerah (SLHD) Kota Yogyakarta Tahun 2014, hanya ada Hutan Kota 

Gembiraloka. Namun secara hukum belum mendapat pengesahan sebagai hutan 

kota di Kota Yogyakarata. Kondisi lahan di Kecamatan Umbulharjo menurut 

SLHD Tahun 2014 memiliki lahan non produktif dan lahan lain-lain (seperti lahan 

berumput, semak belukar, dan kuburan) terbesar di Kota Yogyakarta. Padatnya 

pemanfaatan lahan di kota saat ini harus dikendalikan dengan memanfaatkan lahan 

non produktif dan lahan lain-lain yang ada untuk digunakan sebagai lahan 

pengembangan hutan kota. Pengembangan hutan kota sangat diperlukan terutama 

untuk menjaga kelestarian lingkungan kota dan ruang interaksi masyarakat.  

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi hutan kota dan lahan 

potensial (lahan non produktif dan lahan lain-lain) untuk pengembangan hutan 

kota. Teknik penginderaan jauh digunakan untuk menganalisis persebaran hutan 

kota dan lahan potensial untuk pengembangan hutan kota di Kecamatan 

Umbulharjo. Informasi persepsi dan pendapat masyarakat tentang kebutuhan 

pengembangan hutan kota di Kecamatan Umbulharjo digunakan untuk 

menganalisis respon masyarakat. Informasi spasial yang diperoleh tentang hutan 

kota dan lahan-lahan potensial yang ada akan mendukung informasi persepsi dan 

pendapat yang diinginkan masyarakat dalam membangun hutan kota. 

2. METODE  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survei dengan teknik purposive sampling. Perumusan pengembangan hutan kota 

dilakukan dengan 2 tahapan yaitu, pemetaan lahan hutan kota dan lahan potensial, 

serta identifikasi peran dan persepsi masyarakat akan kebutuhan hutan kota. Objek 

kajian dalam penelitian ini adalah penggunaan lahan hutan kota dan lahan 

potensial, masyarakat pemilik hak atas tanah dan masyarakat sekitar lahan 

potensial di Kecamatan Umbulharjo. Lahan yang menjadi objek kajian merupakan 

lahan yang memiliki luas minimal 0.25 ha sesuai dengan PP Nomor 63 Tahun 

2002. Informasi keruangan lahan hutan kota dan lahan potensial diperoleh melalui 

proses on screen digitation menggunakan citra WorldView-2. Sistem Informasi 
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Geografi (SIG) digunakan sebagai media penyajian dan pengolahan data 

keruangan. Informasi persepsi dan pendapat masyarakat diperoleh melalui tahap 

wawancara didukung oleh data hasil interpretasi lahan. Proses joint table dilakukan 

untuk menghubungkan data keruangan lahan dengan data persepsi dan pendapat 

pemilik hak atas tanah. Diharapkan hasil proses ini akan memberikan informasi 

baru mengenai rekomendasi lokasi dan besaran luas lahan yang berpotensi untuk 

pengembangan hutan kota.  

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan informasi 

keruangan hasil interpretasi citra terhadap lahan dan hasil wawancara masyarakat. 

Data spasial hasil interpretasi lahan akan divisulaisasikan dalam bentuk peta, dan 

dikembangkan menjadi informasi deskriptif melalui tabel frekuensi distribusi. 

Wawancara dengan responden dianalisis untuk mendapatkan pandangan dan peran 

masyarakat dalam pengembangan hutan kota. Hasil wawancara responden juga 

diolah menggunakan tabel frekuensi untuk mendapatkan dominasi informasi 

persepsi dan pendapat responden tentang hutan kota. Informasi yang diperoleh dari 

responden masyarakat dikategorikan ke dalam 4 kategori, yaitu persepsi 

masyarakat sekitar, pendapat masyarakat sekitar, persepsi pemilik lahan dan 

pendapat pemilik lahan. Adapun jenis pertanyaan yang digunakan dalam 

wawancara responden adalah pertanyaan tertutup agar memberikan keseragaman 

informasi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, citra WorldView-2 sangat baik 

digunakan untuk mengidentifikasi hutan kota dan lahan potensial diantara 

penggunaan.lahan kota yang kompleks. Diperoleh sebanyak 2 blok lahan hutan 

kota serta 77 blok lahan potensial saat digunakan dalam mengidentifikasi hutan 

kota dan lahan potensial. Jumlah hutan kota di Kota Yogyakarta bertambah 1 blok 

lahan yaitu Hutan Kota Giwangan, yang sebelumnya hanya ada Hutan Kota 

Gembiraloka menurut Buku Data . Total luas lahan potensial yang diperoleh hasil 

identifikasi citra WorldView-2 sebesar 52.849 ha dan tersebar pada seluruh 

kelurahan di Kecamatan Umbulharjo. Persepsi masyarakat masih minim akan 
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pengetahuan hutan kota, dan kurang mendapatkan sosialisasi PP Nomor 63 Tahun 

2002. Dominasi peran yang diinginkan masyarakat sekitar lahan potensial adalah 

dengan memberikan bantuan tenaga, sedangkan pemilik lahan adalah dengan 

memberikan bantuan lain seperti pohon dan fasilitas lain serta penyedia dana. 

3.1 Identifikasi Hutan Kota dan Lahan Potensial Menggunakan Citra 

WorldView-2 

Kenampakan wilayah penelitian yang ditampilkan pada citra WolrdView-2 

ini menampilkan kenampakan objek penelitian dengan cukup baik. Hasil 

identifikasi objek hutan kota dan lahan potensial berupa polygon, yang 

diasumsikan sebagai blok lahan objek penelitian. Melalui proses calculate 

geometry diperoleh luas poligon-poligon hasil indentifikasi, sehingga dapat dipilah 

mana poligon yang memenuhi syarat luas minimal 0.25 ha.  

Berdasarkan hasil pengolahan citra, terdapat 1 blok lahan hutan kota yang 

tidak termuat dalam Buku Data SLHD Kota Yogyakarta Tahun 2014. Blok lahan 

tersebut adalah Hutan Kota Giwangan. Hasil identifikasi ini menunjukkan bahwa 

di Kecamatan Umbulharjo mendapat 1 tambahan hutan kota sejak tahun 2014. 

Hutan Kota Gembiraloka merupakan hutan kota yang berfungsi sebagai lokasi 

wisata kebun binatang, sedangkan Hutan Kota Giwangan merupakan sebuah taman 

edukasi lalu lintas. Kenampakan objek lahan potensial pada citra ditandai dengan 

beberapa kenampakan penggunaan lahan, seperti tanah terbuka, semak belukar dan 

komunitas pohon. 79 poligon blok lahan dikenali melalui kunci interpretasi yang 

tertera pada Tabel 3.1 di bawah ini. 

Tabel 3.1 Kunci Interpretasi Hasil Indentifikasi Lahan 

No Objek 
Kunci Interprretasi objek 

Warna Tekstur Bayangan Asosiasi 

1. Hutan kota Hijau Kasar Ada Pohon 

2. 

Lahan  potensial - tanah terbuka Coklat Halus Tidak ada Tanah 

Lahan potensial - semak belukar Hijau Kasar Tidak ada Semak belukar 

Lahan potensial - komunitas pohon Hijau Kasar Ada Pohon 

Sumber  : Pengolahan data penelitian, 2016 
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Kunci interpretasi yang digunakan untuk mengidentifikasi semak belukar 

adalah warna - hijau, pola - tidak teratur, bayangan - tidak ada. Bayangan yang ada 

dan tidak teratur menunjukkan bahwa lahan yang berwarna hijau merupakan 

semak belukar. Warna hijau dan terdapatnya bayangan pada citra menjadi dasar 

untuk mendapatkan asosiasi kenampakan objek adalah pohon. Terdapatnya 

bayangan pada citra menunjukkan bahwa kondisi di lapangan blok lahan tersebut 

ditumbuhi oleh pepohonan. Proses identifiaksi objek hutan kota dan komunitas 

pohon pada dasarnya sama, yaitu dengan kunci interpretasi warna-hijau, tekstur-

kasar, bayangan-ada, dan diasosiasikan sebagai pohon. Namun, hasil identifikasi 

ditentukan pada saat survei lapangan yang memperlihatkan pemanfaatan blok 

lahan.  

               

(a) Semak Belukar    (b) Komunitas Pohon 

Gambar 3.1 Perbedaan Kenampakan Penggunaan Lahan Semak Belukar dan 

Komunitas Pohon 

Gambar 3.1 di atas menunjukkan perbedaan kondisi di lapangan antara 

semak belukar dan komunitas pohon. Berdasarkan kunci interpretasi warna, kedua 

kenampakan ini sama-sama memiliki warna hijau. Namun, yang membedakan 

adalah tekstur dan bayangan. Tekstur pada kenampakan semak belukar lebih halus 

dari kenampakan komunitas pohon, sedangkan kenampakan semak belukar tidak 

memiliki bayangan dan komunitas pohon memiliki bayangan.  
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Gambar 3.2 Hasil Identifikasi Lahan 

3.2 Distribusi Hutan Kota dan Lahan Potensial Pengembangan Hutan Kota 

Hasil pengolahan data on screen digitation dengan pada batas kelurahan di 

Kecamatan Umbulharjo menunjukkan distribusi lahan hutan kota sebesar 13.294 

ha, sedangkan lahan potensial sebesar 39.554 ha. Distribusi hutan kota hanya 

terdapat di 2 kelurahan, sedangakan untuk lahan potensial terdapat di seluruh 
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kelurahan. Luas dan persentase lahan hasil identifiaksi pada tiap kelurahan dapat 

dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini. 

Tabel 3.2 Luas Hutan Kota dan Lahan Potensial 

Hutan kota tercakup dalam 3 wilayah kelurahan, yaitu Kelurahan 

Mujamuju, Kelurahan Warungboto dan Kelurahan Giwangan. Sementara untuk 

lahan potensial pengembangan hutan kota dimiliki oleh seluruh kelurahan. 

Berdasarkan persebaran lahan potensialnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Kelurahan Mujamuju masih memilik lahan potensial terbesar sebanyak 34.37%. 

Adapun Kelurahan Giwangan sebesar 23.17% dan Kelurahan Pandeyan sebesar 

19.25%. hutan kota dan lahan potensial sangat minim di wilayah Kelurahan 

Semaki. Hal ini terjadi karena Kelurahan Semaki telah penuh akan bangunan dan 

perkerasan permukaan tanah. 

Jenis penggunaan lahan yang digunakan dalam mengidentifikasi lahan 

potensial di Kecamatan Umbulharjo adalah lahan terbuka dengan kenampakan 

tanah - rumput, lahan terbuka dengan kenampakan semak belukar dan lahan 

terbuka dengan kenampakan komunitas pohon. Penggunaan lahan ini merupakan 

klasifikasi lahan potensial yang dapat dijadikan lokasi pengembangan hutan kota. 

Adapun lahan potensial di kawasan kota dilakukan dengan mengesampingkan 

faktor-faktor fisik lahan lainnya, seperti lereng dan jenis tanah. Pengecualian ini 

dilakukan karena sulitnya mencari lahan di Kecamatan Umbulharjo terutama di 

Kota Yogyakarta yang telah padat akan bangunan maupun lahan dengan 

permukaan keras. Jika mempertimbangkan faktor fisik lainnya, maka ketersediaan 

lahan yang ada akan semakin kecil untuk dimanfaatkan.  

No Kelurahan Hutan Kota (ha) Persentase (%) Lahan Potensial (ha) Persentase (%) 

1 Kel. Sorosutan 0.000 0 6.320 15.98 

2 Kel. Mujamuju 11.859 89.20 13.593 34.37 

3 Kel. Warungboto 0.253 1.90 0.857 2.17 

4 Kel. Semaki 0 0 0.376 0.95 

5 Kel. Tahunan 0 0 1.629 4.12 

6 Kel. Giwangan 1.183 8.90 9.166 23.17 

7 Kel. Pandeyan 0 0 7.612 19.25 

Jumlah 13.294 100 39.554 100 

Sumber  : Pengolahan data penelitian, 2016   
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Tabel 3.3 Luas Penggunaan Lahan 

No Kelurahan 
Lahan terbuka 

tanah (ha) 
% 

Semak belukar 

(ha) 
% 

Komunitas pohon 

(ha) 
% 

1 Kel. Sorosutan 3.203 8.10 1.189 3.01 1.929 4.88 

2 Kel. Mujamuju 8.996 22.74 1.286 3.25 3.310 8.37 

3 Kel. Warungboto 0.857 2.17 0 0.00 0 0.00 

4 Kel. Semaki 0.376 0.95 0 0.00 0 0.00 

5 Kel. Tahunan 1.502 3.80 0.127 0.32 0 0.00 

6 Kel. Giwangan 6.342 16.03 1.368 3.46 1.457 3.68 

7 Kel. Pandeyan 5.652 14.29 1.252 3.17 0.708 1.79 

Jumlah 26.927 68.08 5.222 13.20 7.404 18.72 

Sumber  : Pengolahan data penelitian, 2016  

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kenampakan lahan terbuka 

memiliki luas area paling besar dengan total luas area sebesar 26.928 ha, 

komunitas pohon seluas 20.699 ha dan semak belukar seluas 5.222 ha. Hasil 

identifikasi lahan potensial pengembangan hutan kota menunjukkan hanya terdapat 

sekitar 39.554 ha lahan potensial di Kecamatan Umbulharjo. Tabel 5.1 

menunjukkan bahwa dominasi penggunaan lahan yang dapat dimanfaatkan 

menjadi lahan potensial pengembangan hutan kota, ada pada penggunaan lahan 

“lahan terbuka tanah”. Lahan terbuka di Kecamatan Umbulharjo yang menjadi 

lahan potensial ada sebesar 68.08%, lahan yang berupa komunitas pohon sebesar 

18.72% dan kemudian lahan semak belukar 13.20%.  

Lahan potensial tersebut jika dimanfaatkan pemerintah dan masyarakat 

untuk mengembangkan hutan kota, maka Kota Yogyakarta akan memiliki 1.63% 

hutan kota yang sebelumnya hanya memiliki 0.67%. Walaupun lahan potensial 

yang ada dimanfaatkan secara seluruhnya, pemerintah Kota Yogyakarta masih 

kekurangan lahan seluas 263.732 ha agar mencapai 10% wilayahnya adalah hutan 

kota. Lahan potensial yang berupa komunitas pohon merupakan lahan potensial 

yang memiliki peluang bagus untuk segera dimanfaatkan menjadi lahan 

pengembangan hutan kota. Terdapat kelompok pohon dan pohon telah tumbuh 

dengan baik akan mengurangi beban mengembangkan lokasi hutan kota. Hal ini 

tidak disadari baik dari masyarakat maupun pemerintah.  
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3.3 Informasi Persepsi  dan Pendapat Masyarakat Tentang Hutan Kota 

3.3.1 Persepsi Masyarakat 

Pengetahuan masyarakat Kecamatan Umbulharjo akan hutan kota saat ini  

masih sangat minim. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, persepsi masyarakat 

pada umumnya tidak mengerti tentang hutan kota. Minimnya pengetahuan 

masyarakat akan hutan kota dipengaruhi oleh minimnya informasi dari pemerintah. 

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pun tidak sampai dengan baik kepada 

masyarakat. Masyarakat merasa kurang mendapatkan sosialisasi dari pemerintah. 

Pengetahuan responden akan hutan kota pada Tabel 3.3 menunjukkan bahwa, 

sebanyak 84.62% masyarakat sekitar lahan potensial tidak mengetahui apa itu 

hutan kota. Begitu juga dengan pemilik lahan potensial, 70.59% responden 

memberikan pernyataan tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan hutan kota. 

Hutan kota menurut responden hanya merupakan lahan hijau yang ditumbuhi 

pohon-pohon besar dan diselingi oleh semak belukar. Jawaban yang diberikan 

responden pada umumnya tanpa diiringii oleh pengetahuan tentang hutan kota 

sebagai ruang terbuka hijau bagi publik. 

Tabel 3.4 Frekuensi Persepsi Masyarakat 

Pertanyaan 
Tahu Tidak Tahu 

Frekuensi Persentase (%) Frekuensi Persentase (%) 

Apakah anda mengetahui apa 

itu hutan kota? 
4 5 15.38 29.41 22 12 84.62 70.59 

Keberadaan hutan kota 

mampu memperbaiki 

kerusakan lingkungan kota 

24 17 92.31 100.00 2 0 7.69 0 

Hutan kota dibangun untuk 

masyarakat agar dapat 

berinteraksi satu sama lain 

5 5 19.23 29.41 21 12 80.77 70.59 

Sumber : Pengolahan data primer, 2017 

Keterangan:          Masyarakat sekitar                   Pemilik lahan 

Persentase kesadaran masyarakat sekitar akan kemampuan hutan kota 

mampu menyeimbangkan kerusakan lingkungan kota sangat besar. Sebanyak 

92.31% responden masyarakat sekitar lahan potensial dan seluruh responden 

pemilik lahan memiliki persepsi jika hutan kota mampu memperbaiki kondisi 

lingkungan kota saat ini. Kondisi Kota Yogyakarta saat ini yang penuh akan 

bangunan dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Polusi dan banjir 
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merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di kota dan timbulnya 

ketidaknyamanan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Padatnya 

permukiman dan pola kehidupan masyarakat merupakan faktor utama kepadatan 

pemanfaatan lahan dan munculnya fenomena kerusakan lingkungan. 

Ketidaknyamanan warga juga mengakibatkan beberapa lokasi di lingkungan 

masyarakat menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi. Salah satunya adalah di 

pinggir jalan dan di warung-warung yang menyebar hampir di seluruh Kota 

Yogyakarta.  

Persepsi hutan kota dapat dimanfaatkan sebagai ruang berinteraksi antar 

masyarakat kurang dipahami. Sebanyak 80.77% masyarakat sekitar lahan potensial 

dan 70.59% pemilik lahan tidak mengetahui fungsi ini. Jika suatu kota tidak 

memiliki hutan kota, masyarakat akan kehilangan ruang hijau publik untuk 

bersosialisasi satu dengan yang lain pada kehidupan sehari-hari. Karena 

pembangunan hutan kota dilakukan pemerintah untuk menyediakan ruang bagi 

masyarakat untuk menyeimbangkan pembangunan fisik kota. Keadaan kota yang 

semakin padat saat ini selalu menekan ruang gerak masyarakat. Jika RTH Privat 

dibangun dengan tujuan untuk menjawab kerusakan lingkungan, maka hutan kota 

adalah salah jawaban bagi ruang hijau masyarakat di lingkup yang lebih besar 

untuk berinteraksi. 

Tabel 3.5 Frekuensi Status Hutan Kota Menurut Persepsi Masyarakat 

No Fisik Hutan kota Frekuensi 
Persentase 

(%) 

1 Hutan belantara 5 3 19.23 17.65 

2 Semak belukar 2 4 7.69 23.53 

3 Hutan lindung 7 1 26.92 5.88 

4 Ruang Terbuka Hijau 4 5 15.38 29.41 

5 Hutan konservasi 8 4 30.77 23.53 

6 Lainnya 0 0 0 0 

Jumlah 26 17 100 100 

Sumber : Pengolahan data primer, 2017 

Keterangan:          Masyarakat sekitar                   Pemilik lahan 

Sementara itu, sebanyak 30.77% responden masyarakat sekitar lahan 

potensial beranggapan bahwa fisik hutan kota merupakan hutan konservasi, dan 

26.92% sebagai hutan belantara. Ditinjau dari berbagai pilihan fungsi hutan kota 
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menurut PP Nomor 63 Tahun 2002, sebagian besar dari seluruh responden 

beranggapan bahwa hutan kota berfungsi sebagai paru-paru kota.  

Tabel 3.6 Fungsi Hutan Kota Menurut Persepsi Masyarakat 

No Fungsi Hutan kota Frekuensi Persentase (%) 

1 Paru-paru kota 14 8 53.85 47.06 

2 Mengurangi resiko bencana 3 1 11.54 5.88 

3 Mengurangi polusi 5 4 19.23 23.53 

4 Resapan air 2 4 7.69 23.53 

5 Pelindung kota 1 0 3.85 0 

6 Lokasi penelitian 1 0 3.85 0 

Jumlah 26 17 100 100 

Sumber : Pengolahan data primer, 2017 

Keterangan:          Masyarakat sekitar                   Pemilik lahan 

Peran hutan sebagai paru-paru kota dalam suatu wilayah mampu 

memproduksi oksigen dan menjadi penyaring polusi udara. Tingginya persentase 

jawaban responden menunjukkan bahwa masyarakat sudah memahami fungsi dari 

lahan hijau dalam suatu wilayah. Salah satunya adalah sebagai paru-paru kota. 

Masing-masing persentase jawaban responden sebesar 53.85% untuk masyarakat 

sekitar lahan potensial dan 47.06% menurut pemilik lahan. Masyarakat mulai 

merasa jenuh dengan kondisi dan kerusakan lingkungan yang terjadi di Kota 

Yogyakarta. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang memberikan 

pemahaman kepada masyarakat, bahwa ada objek RTH Publik di dalam kota yang 

dapat menjadi penyeimbang antara pembangunan kota dan lingkungan. 

3.3.2 Pendapat Masyarakat  

Pendapat masyarakat menunjukkan bahwa hampir seluruh responden 

sangat menginginkan adanya hutan kota. Karena dari seluruh responden, hanya 3 

orang responden yang menyatakan tidak menginginkan hutan kota. Keinginan ini 

dikarenakan keresahan masyarakat akan kondisi Kota Yogyakarata saat ini. Bukan 

karena pengetahuan masyarakat akan kondisi minimnya hutan kota yang ada saat 

ini. Terbukti dengan pengetahuan para responden akan syarat hutan kota. Hanya 

ada 1 dari seluruh responden yang mengetahui mengetahui syarat hutan kota sesuai 

PP Nomor 63 Tahun 2002. Pengetahuan itu didasari oleh pekerjaan responden, 

yaitu pada salah satu perusahaan yang bergerak di bidang lingkungan. Hasil 

wawancara pendapat responden dapat dilihat pada Tabel 3.6 di bawah ini. 
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Tabel 3.7 Frekuensi Pendapat Masyarakat 

Hasil wawancara dengan para pemilik lahan menunjukkan bahwa seluruh 

responden setuju dengan adanya hutan kota di wilayah administrasi kota. Namun 

hanya sebagian besar responden pemilik lahan setuju jika hutan kota wajib 

dibangun di kota saat ini, karena sebanyak 58.82% yang setuju. Jawaban yang 

diberikan responden yang tidak setuju, sama dengan jawaban responden 

masyarakat sekitar lahan potensial. Yaitu kondisi kota yang sudah sangat padat dan 

minimnya ketersediaan lahan di kota saat ini. Fisik Kota Yogyakarta yang telah 

penuh dengan bangunan permukiman maupun perekonomian mengakibatkan 

susahnya membangun hutan kota sebagai ruang terbuka hijau publik. Pentingnya 

hutan kota dalam suatu administrasi kota tidak dipahami dengan baik oleh 

masyarakat. Responden pemilik lahan menunjukkan bahwa sedikitnya 3 orang 

Pertanyaan 
 Tanggapan (+) Tanggapan (-) 

Frekuensi Persentase (%) Frekuensi Persentase (%) 

Apakah anda setuju dengan 

keberadaan hutan kota di perkotaan 

saat ini? 

21 17 80.77 100.00 5 0 19.23 0 

Hutan kota adalah RTH publik, wajib 

dibangun dalam wilayah administrasi 

kota 

22 10 84.62 58.82 4 7 15.38 41.18 

Apakah anda sangat membutuhkan 

keberadaan hutan kota saat ini? 
26 14 100.00 82.35 0 3 0 17.65 

Apakah anda mengetahui syarat 

persentasi luas hutan kota di 

administrasi suatu kota? 

0 1 0 5.88 26 16 100.00 94.12 

Apakah anda mengetahui kendala 

pemerintah dalam mengembangkan 

hutan kota? 

18 14 69.23 82.35 8 3 30.77 17.65 

Apakah anda mengetahui adanya PP 

Nomor 63 tahun 2002 tentang hutan 

kota? 

0 1 0 5.88 26 16 100.00 94.12 

Bagaimana jika pemerintah 

melibatkan masyarakat dalam 

mengembangkan hutan kota? 

15 13 57.69 76.47 11 4 42.31 23.53 

Apakah anda ingin berperan 

membantu pemerintah 

mengembangkan hutan kota? 

17 13 65.38 76.47 9 4 34.62 23.53 

Apakah anda bersedia memanfaatkan 

lahan anda dalam pengembangan 

hutan kota untuk membantu 

pemerintah 

- 2 - 11.76 - 15 - 88.24 

Sumber: Pengolahan data primer, 2017 

Keterangan :  + (Tahu/Setuju/Ingin)            -  (Tidak tahu/Tidak setuju/Tidak ingin) 

                          Masyarakat sekitar                   Pemilik lahan 

 



14 

 

responden atau sebesar 17.65% responden yang mengetahui kendala pemerintah 

mengembangkan hutan kota saat ini adalah lahan. 

Terdapat berbagai macam pendapat yang diberikan responden terkait 

masalah ini. Alasan mengapa responden tidak setuju adalah, menganggap 

pembangunan hutan kota sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Jika 

masyarakat pasrah terhadap pemerintah, maka permasalahan tidak akan selesai. 

Karena sesungguhnya pembangunan akan berjalan dengan lancar jika pemerintah 

dan masyarakat bekerjasama. Adapun penyebab tingginya persentase respon 

terhadap keterlibatan dan peran masyarakat adalah karena kondisi lingkungan kota 

saat ini. Lingkungan permukiman yang semakin padat menjadi kegelisahan warga. 

Hal ini merupakan penyebab utama tingginya respon masyarakat ingin terlibat 

dalam pengembangan hutan kota. 

Sebagai salah satu solusi menangani kendala pemerintah, yang paling 

mungkin untuk dilakukan saat ini yaitu dengan melibatkan masyarakat. 

Keterlibatan masyarakat dapat berupa peran dalam proses membangun hutan kota 

seperti penyedia dana, ilmu,tenaga dan bantuan lain. Selain peran itu, kerterlibatan 

masyarakat juga dapat berupa penyedia lahan. Masyarakat melibatkan lahan yang 

dimiliki untuk dijadikan lahan pembangunan hutan kota melalui proses pengajuan. 

Lahan diajukan untuk dijadikan lokasi pengembangan hutan kota kepada 

pemerintah kota. 

Langkah awal yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan 

sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berlaku. Jika pemerintah membuat 

sebuah peraturan, sebaiknya masyarakat mengetahui apa isi peraturan tersebut. 

Pemerintah harus memberikan sosialisasi atau penyuluhan dengan tepat agar isi 

dari peraturan dapat mencapai target. Bukti bahwa PP No.63 Tahun 2002 tidak 

sampai kepada masyarakat dengan baik adalah, tingginya persentase pendapat dari 

masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan pemerintah yang mengatur 

tentang hutan kota. Berdasarkan tawaran yang diberikan pemerintah, respon 

masyarakat menunjukkan bahwa sebanyak 65.38% masyarakat sekitar dan 76.47% 
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pemilik lahan ingin terlibat. Masyarakat ingin memberikan perannya membantu 

pemerintah dalam membangun hutan kota. 

Tabel 3.8 Peran yang Diinginkan Masyarakat dalam Pengembangan Hutan Kota 

No Peran Frekuensi Persentase (%) 

1 Penyedia lahan 0 2 0 11.76 

2 Penyedia dana 3 4 11.54 23.53 

3 Penyumbang ilmu 4 3 15.38 17.65 

4 Penyumbang tenaga 12 2 46.15 11.76 

5 Bantuan lain (pohon, fasilitas lain) 7 6 26.92 35.29 

Jumlah 26 17 100 100 

Sumber : Pengolahan data primer, 2017 

Keterangan:          Masyarakat sekitar                   Pemilik lahan 

Partisipasi dari mayarakat dalam pengembangan hutan kota sangat penting 

bagi pemerintah. Namun sebelum masyarakat terlibat dalam proses pengembangan 

hutan kota, persepsi dan pendapat masyrakat sangat penting untuk menentukan 

jalan keluar yang tepat bagi lingkungan kota. Pemerintah sebagai fasilitator bagi 

masyarakat yang akan memberikan lahannya atau perannya. Proses pencarian 

informasi persepsi dan pendapat masyarakat dapat dikatakan menemui kendala. 

Target responden pemilik lahan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa 

responden tidak bersedia untuk memberikan keterangan dan sulitnya mendapatkan 

informasi contact person calon responden. Calon responden yang mewakili 

pemilik lahan sulit untuk memberikan pendapatnya terkait lahan. penyebabnya 

adalah karena masalah lahan merupakan masalah yang sensitif. Kendala 

ketersediaan pemilik lahan juga terjadi karena domisili pemilik lahan yang berada 

di luar Kota Yogyakarta, sehingga menyulitkan proses mendapatkan informasi.  

Ditinjau dari peran keterlibatannya, masyarakat tidak tahu akan peran yang 

dapat dilakukan. Ketidaktahuan akan peran yang ditawarkan disebabkan oleh 

kondisi masyarakat yang minim akan informasi dari PP Nomor 63 tahun 2002. 

Melalui peran yang ditawarkan pemerintah, pilihan responden masyarakat sekitar 

lahan potensial memilih berperan dalam menyumbangkan tenaga sebesar 46.15%. 

Sedangkan untuk responden pemilik lahan, dominasi pilihan peran yang diinginkan 

adalah bantuan lain. Tingginya pilihan responden masyarakat sekitar lahan 
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potensial sebagai penyumbang tenaga dikarenakan peran tersebut merupakan peran 

yang sangat mungkin untuk diberikan masyarakat sekitar.  

Menurut Silalahi dan Situmorang (2013), pelibatan masyarakat dalam 

kegiatan pembangunan dan pengembangan dipandang dapat memaksimalkan peran 

masyarakat dalam pembangunan hutan kota. Tingginya respon pemilik lahan 

dengan terlibatnya masyarakat tidak sejalan dengan respon mereka dalam 

melibatkan lahannya. 

 

Gambar 3.3 Grafik Persentase Peran yang Diinginkan Masyarakat 

Gambar 3.3 menunjukkan persentase peran dari responden dalam 

membantu pemerintah. Peran pemilik lahan yang bersedia memanfaatkan lahannya 

sebagai lahan pengembangan hutan kota hanya direspon oleh 2 responden 

(11.76%). Salah satu responden yaitu Bapak Wahyu Wibowo. Beliau  merupakan 

pengelola 2 lahan potensial yang teridentifikasi. Satu blok lahan dikelola bersama 

masyarakat sekitar dan dijadikan sebagai RTH publik. Namun jenis RTH yang 

diangun adalah sebagai taman botani bagi masyarakat sekitar. Lahan kedua pada 

dasarnya telah direncanakan untuk digunakan menjadi RTH publik. Namun pada 

responden kedua, luas lahan responden yang ingin memberikan lahannya tidak 

memenuhi syarat luas. Karena lahan yang dimaksud adalah lahan pekarangan 

rumah. Lahan yang teridentifikasi telah difungsikan untuk lokasi permukiman. 

Persentase peran yang akan diberikan adalah memberikan bantuan lain sebanyak 

35%, kemudian penyedia dana sebanyak 23.53%. 
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4. PENUTUP 

4.1.Kesimpulan 

a) Identifikasi hutan kota dan lahan potensial pengembangan hutan kota 

dapat dilakukan dengan menggunakan citra penginderaan jauh WorldView-

2 melalui proses on screen digitation menggunakan kunci 

warna,tekstur,bayangan dan asosiasi, cukup mampu mengidentifikasi 

ketersediaan lahan terbuka yang ada ditengah kompleksnya kota sehingga 

dapat diperoleh sebanyak 2 blok lahan hutan kota dan 77 blok lahan 

potensial. 

b) Hutan kota hasil identifikasi citra di Kecamatan Umbulharjo menunjukkan 

terdapat 2 blok lahan hutan kota dengan penggunaaan lahan sebagai kebun 

binatang dan taman lalu lintas serta distribusi lahan potensial untuk 

pengembangan hutan kota diperoleh total luas lahan sebesar 39.554 ha 

yang tersebar di seluruh kelurahan. 

c) Persepsi yang dimiliki masyarakat Kecamatan Umbulharjo adalah hutan 

kota bukan merupakan ruang hijau yang dapat dimanfaatkan bagi publik 

untuk kegiatan berinteraksi satu sama lain karean persepsi masyarakat 

sangat minim arena tidak mendapatkan sosialisasi tentang hutan kota, 

sedangkan pendapat masyarakat saat ini bahwa adalah keberadaan hutan 

kota sangat dibutuhkan dan ingin memberikan  bantuan  tenaga untuk 

membantu pemerintah mengembangkan hutan kota. 

4.2.Saran 

4.2.1.  Saran Teoritis 

a) Identifikasi hutan kota dan lahan potensial untuk pengembangan hutan 

kota bagi peneliti tidak di dukung oleh data spasial RTH dan penggunaan 

lahan yang diterbitkan oleh pemerintah agar menambah akurasi data dan 

mempermudah proses identifikasi. 

b) Perlu ditambahkan informasi peruntukan lahan pada distribusi lahan 

potensial yang teridentifikasi, agar menghasilkan informasi distribusi lahan 

lebih baik dan berguna. 

c) Responden pemilik lahan tidak melibatkan intansi pemerintah yang 

memiliki lahan, oleh karena itu sangat direkomendasikan jika pemerintah 

dilibatkan untuk mendapatkan informasi persepsi dan pendapatnya terkait 

pengembangan hutan kota. 

4.2.2. Saran Praktis 

a) Pemerintah harus segera melakukan pendekatan kepada masyarakat 

dengan memberikan sosialisasi terkait kendala yang dihadapi dalam 
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mengembangkan hutan kota serta tentang PP Nomor 63 Tahun 2002 agar 

lahan potensial yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik. 

b) Perlu adanya kesadaran dari masyarakat dalam memanfaatkan lahan di 

lingkungannya agar lebih tepat guna dan memberikan dampak yang positif 

bagi kehidupan sehari-hari. 

c) Pemerintah dan masyarakat harus saling bekerjasama dan berkomunikasi 

terkait pembangunan kota menuju kea rah yang lebih baik dengan 

mempertimbangkan faktor lingkungan dan bukan hanya faktor ekonomis. 
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