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1. BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari susunan penataan ruang

kota yang memiliki fungsi untuk memberikan keseimbangan antara kualitas

lingkungan dengan kemajuan sebuah kota. RTH itu sendiri terdiri dari 20% RTH

publik dan 10% RTH privat dari luas wilayah administrasi kota. Secara fungsional

keberadaannya akan memberikan keindahan, kenyamanan, edukasi, perlindungan

dan menjaga kestabilan ekologi kota itu sendiri. Ruang terbuka hijau publik

merupakan ruang hijau yang bersifat terbuka untuk umum dan dapat dimanfaatkan

masyarakat umum sebagai ruang interaksi dan komunikasi antar masyarakat.

Salah satu bagian dari RTH publik ini adalah hutan kota. Persentasi luas hutan

kota menurut PP Nomor 63 Tahun 2002 paling sedikit adalah 10% dari wilayah

perkotaan atau disesuaikan dengan kondisi setempat. Artinya setengah dari RTH

publik merupakan hutan kota. Keberadaannya ditandai dengan kenampakan

hamparan lahan yang memiliki komunitas pohon yang dengan luas minimal 0,25

ha.

Luas wilayah administrasi Kota Yogyakarta adalah 3250 ha. Berdasarkan

peraturan pemerintah tentang RTH publik dan hutan kota, maka seharusnya kota

Yogyakarta memiliki luas RTH publik sebesar 650 ha dan 325 ha diantaranya

berupa hutan kota. Menurut Buku Data SLDH Tahun 2014, pemerintah Kota

Yogayakarta hanya memiliki 561.65 ha RTH publik. Diantara RTH publik

tersebut, jumlah hutan kota yang terdapat di Kota Yogyakarta adalah 25.16 ha

seperti yang ada pada Tabel 1.1. Namun menurut data BLH disebutkan bahwa,

hutan kota tersebut belum mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang

sebagi hutan kota. Hutan kota tersebut terdapat di dua kecamatan yaitu di

Kecamatan Umbulharjo dan Kecamatan Kotagede. Adapun Kecamatan

Umbulharjo memiliki lahan hutan kota seluas 16.74 ha dan di Kecamatan

Kotagede seluas 8.42 ha.

Kondisi ini sangat jauh dari persyaratan yang telah ditetapkan oleh

pemerintah pusat. Tantangan pembangunan hutan kota saat ini adalah mencari

lahan yang sesuai untuk pembangunan hutan kota. Alasannya adalah karena

pemerintah kota harus meningkatkan luas hutan kota agar lingkungan kota tetap
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baik seiring pembangunan dan aktifitas masyarakat. Selain sebagai penyeimbang

lingkungan, hutan kota juga dapat berfungsi sebagai ruang interaksi masyarakat.

Minimnya jumlah hutan kota sebagai sarana interaksi masyarakat akan membuat

keresahan di masyarakat. Baik itu keresahan akan kualitas lingkungan, maupun

keresahan akan hilangnya sarana interkasi masyarakat.

Data Kota Yogyakarta Dalam angka Tahun 2015-2016 menunjukkan,

pertambahan penduduk Kota Yogyakarta di tahun 2016 sebesar 12.237 jiwa dan

di dalamnya, Kecamatan Umbulharjo mengalami pertambahan sebesar 3.549 jiwa.

Pertumbuhan penduduk dan pembangunan gedung-gedung di Kota Yogyakarta

saat ini semakin mendesak pemerintah untuk segera bertindak. Tiga sektor

unggulan  yang menyumbang angka PDRB  Kecamatan Umbulharjo dalam

Statistik Kecamatan Umbulharjo Dalam angka Tahun 2016 salah satunya adalah

bangunan sebesar 14,90%. Selain tiga sektor tersebut, sektor Perdagangan,hotel

dan restoran  juga  memberikan konstribusi cukup besar  dengan sumbangan

13,85 persen. Peningkatan yang terus berlanjut akan menekan pemanfaatan lahan.

Fenomena pembangunan seperti ini akan turut mendorong sulitnya

memenuhi kekurangan jumlah hutan kota. terlebih lagi minimnya keperdulian

pihak-pihak pengembang dalam memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pembangunan gedung tidak diikuti dengan ketersediaan lahan hijau disekitarnya,

sebagai penyeimbang dampak lingkungan yang diakibatkan. Lahan yang belum

dimanfaatkan akan selalu terkonversi menjadi lahan permukiman, diiringi dengan

pembangunan lahan perekonomian dan industri. Secara perlahan kondisi

perkotaan yang semakin padat dan pembangunan tidak terkendali akan

menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan keresahan masyarakat.

Konsep hutan kota sebagai elemen lansekap dengan tegakan pohon mampu

memberikan dampak ekologis bagi lingkungan dan psikologis bagi penggunanya.

Upaya pembangunan hutan kota ke depannya harus segera menjadi fokus antara

masyarakat dan pemerintah. Proses tersebut memerlukan adanya sinergi antara

masyarakat dan pemerintah agar kendala pemerintah dapat segera teratasi. Jika

tidak dilakukan pendekatan kepada masyarakat tentang pentingnya hutan kota,

dikhawatirkan lahan yang ada diperkotaan akan terus terkonversi menjadi lahan

non hijau.
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Tabel 1.1 Luas RTH Publik dan Pemanfaatan Lahan di Kota Yogyakarta

Sumber : Data SLDH Kota Yogyakarta, 2014

Data yang dikeluarkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta

seperti pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa, Kecamatan Umbulharjo terdapat

sekitar 15.19 ha lahan non produktif dan 105.04 ha lahan lain-lain. Lahan lain-lain

yang dimaksud dapat berupa lahan yang berada di luar ruang tertutup dan baik

yang ditumbuhi tanaman maupun tidak ditumbuhi tanaman namun tidak

mengalami perkerasan permukaan. Contohnya seperti lahan berumput, semak

belukar, sempadan sungai dan kuburan. Luas lahan yang tersedia ini merupakan

lahan yang terluas diantara kecamatan lain. Lahan ini merupakan lahan yang

berpotensi digunakan untuk mengembangkan hutan kota. Kecamatan Umbulharjo

merupakan kecamatan yang memiliki lahan non produktif dan lahan lain-lain

terluas dibanding kecamatan lain. Pemanfaatan lahan-lahan ini semakin jelas

dapat dilakukan karena pemerintaah mengeluarkan PP Nomor 63 Tahun 2002

tentang hutan kota. Pasal 19 menyatakan tentang tanah hak dapat dimintakan

penetapannya sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas

tanah.

Keterbukaan pemerintah dalam proses pengembangan hutan kota ini

merupakan jalan keluar bagi kendala yang dihadapi oleh pemerintah selama ini.

Sinergi yang akan dilakukan masyarakat dapat berupa penyediaan hak atas tanah

atau peran ilmu, tenaga, dana dan lainnya. Lahan non produktif atau lahan lain-

lain milik masyarakat dapat dimintakan kepada pemerintah untuk dijadikan lokasi

pengembangan hutan kota. Masyarakat yang tidak memiliki hak atas tanah juga

dapat bersinergi melalui peran dalam proses pengembangan maupun pengelolaan.
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Jika masyarakat mau andil dalam proses pembangunan hutan kota maka kendala

pemerintah akan lebih ringan.

Melalui penelitian ini, informasi yang dihasilkan diharapkan akan mampu

membantu proses penyelenggaraan hutan kota. Hasil diharapkan membantu

pemerintah dalam mencari lokasi lahan untuk pembangunan hutan kota.

Kemampuan data citra WorldView-2 diharapkan mampu memberikan informasi

kenampakan hutan kota dan kenampakan lahan potensial untuk pengembangan

hutan kota. Teknologi ini juga akan memudahkan dalam mengidentifikasi

informasi, karena memiliki tingkat kedetilan yang tinggi. Melalui data spasial

yang diperoleh, proses penentuan lokasi pengembangan hutan kota akan

menghemat waktu dan biaya.

Hasil wawancara persepsi dan pendapat masyarakat akan memberikan

informasi tentang pengetahuan dan kepentingan hutan kota itu sendiri bagi

masyarakat. Informasi akan diperoleh melalui proses wawancara langsung

terhadap masyarakat. Hasilnya akan berguna sebagai bahan pertimbangan

pemerintah dalam proses pengembangan hutan kota.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka dirumuskan

permasalahan yang diteliti berupa:

a) Sejauh mana data penginderaan jauh WorldView-2 dapat digunakan

untuk mengidentifikasi informasi hutan kota dan lahan potensial

pengembangan hutan kota?

b) Bagaimana persebaran hutan kota dan lahan potensial untuk

pengembangan hutan kota di Kecamatan Umbulharjo?

c) Bagaimana persepsi dan pendapat masyarakat tentang hutan kota dan

lahan yang berpotensi dalam pengembangan hutan kota di Kecamtan

Umbulharjo?

1.3  Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk:

a) Mengidentifikasi hutan kota dan lahan potensial untuk pengembangan

hutan kota dengan penginderaan jauh di Kecamatan Umbulharjo.
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b) Menganalisis agihan hutan kota dan lahan potensial untuk

pengembangan hutan kota di Kecamatan Umbulharjo.

c) Menganalisis persepsi dan pendapat masyarakat tentang hutan kota dan

lahan potensial terkait pengembangan hutan kota di Kecamatan

Umbulharjo.

1.4  Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk:

a) Memanfaatkan data penginderaan jauh dan sistem informasi geografi

untuk pemetaan tematik khususnya untuk pemetaan hutan kota.

b) Menyediakan informasi persebaran hutan kota dan lahan potensial untuk

pengembangan hutan kota di Kecamatan Umbulharjo.

c) Menyediakan informasi tentang persepsi dan pendapat masyarakat

terkait pengembangan hutan kota di Kecamatan Umbulharjo.

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1  Telaah Pustaka

1.5.1.1  Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Hutan Kota

Menurut Chafid Fandeli (2004), RTH kota merupakan bagian dari

penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung.

Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota,

kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan

hijau pekarangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor: 02/PRT/M/2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang

Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, RTH adalah area memanjang/jalur

atau mengelompok, yang pengguaannya lebih bersifat terbuka, tempat

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja

ditanam.

Berdasarkan kepemilikannya, RTH digolongkan ke dalam RTH

publik dan RTH privat. RTH publik, sesuai dengan arti kata publik ruang

hijau ini deperuntukan untuk umum, RTH publik adalah ruang hijau yang

dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang
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digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. RTH privat adalah ruang

hijau yang dimiliki oleh perseorangan atau institusi tertentu yang

pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau

halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanamai

tumbuhan.

Hutan kota merupakan bagian dari RTH publik, PP No.63 Tahun

2002 menyatakan 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. Menurut Nazaruddin

(1996) hutan kota merupakan suatu kawasan dalam kota yang didominasi

oleh pepohonan yang habitatnya dibiarkan tumbuh secara alami. Arti alami

disini bukan berarti hutan kota dibiarkan bertumbuh hingga menjadi hutan

besar atau rimba melainkan dirawat dan di atur agar menjadi hutan yang

rapi seperti taman. Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% dari

wilayah administrasi perkotaan. Penyelenggaraan hutan kota, fungsi hutan

kota adalah untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai

estetika, resapan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian

lingkungan fisik kota, pelertaarian keanekaragaman hayati Indonesia dan

ruang komunikasi interaksi masyarakat.

Berdasarkan tipenya hutan kota menurut PP Nomor 63 Tahun 2002

disebutkan bahwa tipe hutan kota yaitu ;

a) Hutan kota permukiman

Tipe permukiman merupakan tipe hutan kota yang di bangun pada

areal permukiman dengan komposisi tanaman pepohonan yang

tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan.

b) Hutan kota industri

Tipe industri merupakan hutan kota yang dibangun di kawasan

industri yang berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan

kebisingan yang ditimbulkan dari kegiatan industri.

c) Hutan kota rekreasi

Tipe rekreasi yaitu hutan kota yang dibangun untuk memenuhi

kebutuhan rekreasi dan keindahan dengan jenis pepohonan yang

indah dan unik.
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d) Hutan kota pelestarian plasma nutfah

Hutan kota ini berfungsi sebagai pelestari plasma nutfah, yaitu

sebagai konservasi plasma nutfah khususnya vegetasi secara

berkelanjutan dan sebagai habitat khususnya untuk flora dan fauna

yang dilindungi atau dikembangkan.

e) Hutan kota perlindungan

Fungsi hutan kota ini adalah untuk mencegah dan mengurangi

bahaya bencana alam seperti anjir, erosi, abrasi.

f) Hutan kota pengamanan, hutan kota ini berfungsi untuk

meningkatkan keamanan pengguna jalan pada jalur kendaraan

dengan membuat jalur hijau

Sementara untuk bentuk hutan kota terdiri dari 3 bentuk, yaitu jalur,

mengelompok dan menyebar. Hutan kota jalur adalah hutan kota yang

dibangun memanjang berupa jalur peneduh jalan raya, tepi jalan kereta api,

sempadan sungai, sempadan pantai dengan memperhatikan zona aman

fasilitas/instalasi yang sudah ada, antara lain ruang bebas SUTT dan

SUTET. Bentuk mengelompok merupakan hutan kota yang dibangun

dalam satu kesatuan lahan yang kompak, sedangkan bentuk menyebar

adalah hutan kota yang di bangun dalam kelompok-kelompok yang dapat

berbentuk jalur dan atau kelompok yang terpisah dan merupakan satu

kesatuan pengelolaan. Keseluruhannya juga harus memenuhi luas

minimum sebesar 0,25 ha pada setiap kelompok dan bukan merupakan

akumulasi dari keseluruhan yang ada dalam kesatuan pengelolaan.

Pelaksanaan pembangunan hutan kota berdasarkan atas tanah hak

yang karena keberadaannya, dapat dimintakanoleh pemegang hak untuk

ditetapkan sebagai hutan kota tanpa mengalami pelepasan hak atas tanah.

Pohon – pohon yang dapat ditnamami harus dapat memenuhi fungsi hutan

kota, seperti pohon mahoni, mangrove, damar, penghasil buah, cemara,

beringin dan masih lainnya. Syarat penetapan tersebut adalah dalam jangka

waktu minimal 15 tahun dan memiliki luas area minimal sebesar 0,25 ha.

Keuntungan atas tanah hak yang ditetapkan adalah pemilik hak tanah

mendapatkan insentif dari pemerintah. Insentif itu dapat berupa insentif

langsung berupa subsidi finansial, infrastruktur hutan kota serta bimbingan

teknis maupun kebijakan fiskal.
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1.5.1.2  Persepsi dan Pendapat Masyarakat

Perubahan yang terjadi pada lingkungan perkotaan merupakan hasil

dari interaksi antara masyarakat kota dengan lingkungannya. Interaksi ini

muncul dari adanya persepsi mulai dari individu hingga kelompok-

kelompok masyarakat. Aristotteles mengemukakan bahwa manusia hidup

bersama dalam masyarakat karena mereka menikmati ikatan untuk

memenui kebutuhan dasar mereka dan untuk menemukan makna

kehidupan. Mantjoro (1997) dalam Hermila (2011) menyatakan bahwa

masyarakat setempat menunjuk kepada sekelompok orang yang secara

fungsional terkait dalam hal pemanfaatan sumberdaya alami sekitarnya dan

secara bersama-sama diikat oleh tali kekeluargaan, pertalian pekerjaan,

tempat tingal serta agama yang dianut.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan persepsi

sebagai proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui

pancainderanya. hakikatnya sebuah persepsi merupakan sesuatu yang

dinamis, artinya persepsi bisa saja berubah mengikuti kondisi lingkungan

yang mempengaruhi sesorang dan menimbulkan pengalaman dan

rangsangan. hasil dari pengalaman dan pembelajaran yang berbeda-beda

tersebut membentuk cara berpikir ataupun cara pandang sehingga

menciptakan proses dan perilaku yang berbeda.

Daldjoeni (1977) dalam Hermila (2011) menyatakan bahwa

kemampuan individu dalam mempersepsikan suatu keadaan akan berbeda

dengan individu lainnya, perbedaan tersebut ditentukan oleh beberapa

faktor antara lain tingkat pendidikan, kepribadiaan, cita-cita, lingkungan

masyarakat, prasangka, nilai dan pengalaman yang dimiliki tiap individu.

Persepsi secara umum adalah pintu masuk pertama bagi berbagai informasi

yang kemudian akan menghasilkan berbagai macam informasi baru. Tanpa

mengetahui sebuah persepsi akan sulit untuk mendapatkan informasi bagi

seseorang dan tingkat pemahamannya akan mempengaruhi informasi yang

diperoleh.

Pendapat menurut KBBI diartikan sebagai buah pemikiran atau

perkiraan tentang suatu hal (seperti benda, orang dan peristiwa). Pendapat

diungkapkan berdasarkan perkiraan, kemungkinan dan perasaan dari

seseorang. Pendapat dapat mengartikan bagaimana sikap yang ingin
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ditonjolkan terkait fenomena tertentu. Berdasarkan pengertian diatas,

pendapat merupakan sikap yang diperoleh dari suatu persepsi karena

persepsi hanyalah sebatas sudut pandang yang timbul dan pendapatlah

yang mengungkapkan bagaimana sudut pandang tersebut dinyatakan.

Persepsi dan pendapat masyarakat terhadap kebijakan pemerintah

dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah.

Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan

pembangunan membuat masyarakat hanya mampu memberikan pendapat

di luar forum. Apa yang telah dibangun oleh pemerintah menimbulkan

persepsi yang berbeda-beda dari masyarakat. Tindakan yang dilakukan

biasanya dilatarbelakangi oleh pemahamannya melalui persepsi yang

diperoleh.

Sebagai mahkluk yang memanfaatkan alam, manusia dapat

melestarikan maupun merusak lingkungan. Tanggung jawab yang melekat

pada setiap insan manusia sebagai pengguna sumber daya alam membuat

setiap orang turut dalam berpartisipasi menjaga dan memelihara sumber

daya alam itu. Masyarakat umum dapat dilibatkan dalam proses

peningkatan kualitas dan kuantitas hutan kota sebagai peran keikutsertaan

masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu diperlukan informasi

mengenai persepsi dan pendapat masyarakat terkait hutan kota itu apakah

telah memberikan manfaat atau dampak yang positif terhadap

kehidupannya. Hasil yang telah dibangun oleh pemerintah dapat dievaluasi

melalui pendapat masyarakat yang mungkin saja bisa menjadi jalan keluar

bagi kebuntuan pemerintah.

1.5.1.3 Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi

Penginderaan Jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh

informasi tentang objek, daerah atau gejala dengan jalan menganalisis data

yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap

objek, daerah atau gejala yang dikaji (Sutanto, 1998). Data penginderaan

jauh merupakan hasil perekaman objek, daerah atau gejala di permukaan

bumi menggunakan wahana yang dilengkapi dengan sensor. Hasil

perekaman merupakan hasil dari interaksi antara tenaga yang dipancarkan
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oleh sensor dengan objek yang direkam disebut dengan foto udara atau

citra satelit.

Gambar 1.1 Sistem Perekaman Penginderaan Jauh.

Foto udara atau citra satelit inilah yang selanjutnya diproses untuk

menterjemahkan dan mengekstraksi informasi yang terekam di dalamnya

dengan interpretasi atau analisis data penginderaan jauh. Informasi yang di

dapat digunakan untuk visualisasi, analisis, perencanaan dan prediksi

gejala geografi. Teknik penginderan jauh mampu memberikan kemudahan

dalam pengamatan dengan cakupan wilayah yang luas dan mempersingkat

waktu maupun memperkecil biaya dalam melakukan penelitian di

permukaan bumi.

Berdasarkan pemanfatannya, satelit penginderaan jauh diorbitkan

melakukan perekaman untuk misi perekaman objek sumber daya bumi dan

cuaca. Kebutuhan gambar yang ingin dihasilkan mempengaruhi detil

kenampakan citra atau foto udara. Satelit sumber daya membutuhkan

kenampakan yang sangat detil, terutama untuk pemantauan wilayah

perkotaan. Berbeda dengan satelit cuaca, kenampakan yang diperlukan

tidak perlu detil namun cakupan wilayah luas. Saat ini telah banyak

diciptakan satelit penginderaan jauh yang mampu merekam kenampakan

permukaan bumi dengan kedetilan geometry hingga 0,5 meter.

Sistem informasi geografi (SIG) yaitu merupakan suatu sistem yang

digunakan untuk memasukkan, mengelola, dan menganalisis data spasial

(bereferensi geografis) untuk menghasilkan suatu informasi yang

bermanfaat (Burrough, 1986; Aronoff, l9S9). Pengelolaan sumber daya
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alam melalui SIG dapat membantu dan mempermudah pengambilan

keputusan dengan memberikan alternatif pemecahan masalah. SIG dapat

digunakan dalam tahapan lebih lanjut terhadap hasil pengelolaan data

penginderan jauh. Banyak teknik yang ditawarkan untuk memberikan

informasi baru. Salah satunya adalah penggabungan data kerunagan

(spasial) dengan data tabular.

Gambar 1.2 Proses Penanganan Data Keruangan (Spatial)

Aplikasi sistem informasi geografi (SIG) dapat diterapkan dalam

berbagai bidang seperti perekonomian, perindustrian, pertanian,

perencanaan tata guna lahan. layanan yang diberikan mampu melakukan

pemetaan, pengolahan data, penyimpanan dan penggabungan data serta

pemanggilan kembali data karena terhubung dalam sebuah database

management system (DBMS). Database memungkinkan pengguna untuk

memberikan informasi tambahan data keruangan (spatial) data non spasial

dengan melakukan proses joint table.

Berdasarkan interpretasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

sistem informasi geografi merupakan suatu alat, metode dan prosedur yang

mempermudah dan mempercepat usaha untuk menemukan dan memahami

persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada dalam ruang

muka bumi. Pengolahan dan penanganan data keruangan (spatial) dalam

SIG diuraikan menjadi beberapa subsistem fungsi, yaitu: 1) input, 2)

manipulation 3) managemen data, 4) query, 5) analyst, dan 6) output.
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Gambar 1.3 Dasar Fungsi Sistem Informasi Geografi (SIG)

1.5.1.4  Citra WorldView-2

WorldView-2 merupakan satelit sumberdaya bumi yang mampu

merekam kenampakan permukaan bumi dengan resolusi geometry yang

tinggi. Peluncuran satelit ini dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2009 oleh

Vandenberg Air Force Base dan merupakan satelit beresolusi tinggi

pertama yang diluncurkan dengan perekaman 8 saluran (band). Citra

Worldview-2 menambahkan keragaman spektralnya dengan menyediakan

kemampuan untuk melakukan deteksi perubahan dan pemetaan yang tepat

sesuai dengan fungsi masing-masing saluran yang digunakan. Selain

berbagai perbaikan teknis dari pendahulunya, Worldview-2 juga memiliki

kemampuan untuk mengakomodasi permintaan perekaman langsung serta

memuat profil pencitraan langsung pada wahana dan melaksanakan

pengiriman data ke stasiun bumi sendiri.

Gambar 1.4 Citra WorldView-2 Daerah Bandara Dallas Love
(www.digitalglobe.com)



13

Gambar di atas merupakan contoh hasil perekaman citra WorldView -

2 di daerah Bandara Dallas Love (19 Oktober 2009) mampu merekam

hingga kenampakan yang sangat detil. Tingkat kedetilan yang mampu

dihasilkan oleh citra ini sangat cocok untuk diaplikasikan untuk perkotaan

yang memiliki kenampakan heterogen. Spesifikasi dari WorldView-2 dapat

dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1.2 Karakteristik Citra WorldView-2

No Spesifikasi Keterangan

1 Peluncuran

Tanggal : 8 Oktober 2009
Roket Peluncur : delta 7920
Lokasi Peluncuran : Vandenberg Air Force Base,
California

2 Orbit
Tinggi : 770 km Sun Synchronous
Periode orbit 100 menit

3 Masa operasi 7,25 tahun

4
Dimensi satelit,
Bobot dan Tenaga

4,3 m (tinggi) x 2,5 m (lebar), 7,1 meter lebar panel energi
surya
Bobot : 2800 kg
3,2 kW panel surya, 100 Ahr baterai

5 Resolusi spektral
4 warna standart : blue, green, red, near IR 1
4 warna baru : coastal, yellow, red edge, near IR 2

6 Resolusi spasial
Pankromatik : 0,46 m (nadir) 0,52 m (20o off nadir)
Multispektral : 1,84 m (nadir) 2,08 m (20o off nadir)

7
Resolusi
radiometric 11-bit per piksel

8 Lebar perekaman 16,4 km (nadir)

10
Maksimal area
terekam sekali
lintas

65,6 km x 110 km mono
48 km x 110 km stereo

11 Resolusi temporal
1,1 hari (nadir)
3,7 hari (20o off nadir)

Sumber : (www.digitalglobe.com)

1.5.1.5  Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografi Untuk
Pengembangan Hutan Kota

Peran teknologi penginderaan jauh dalam pembangunan kota

memegang peranan penting sebagai penyedia informasi keruangan.

Keruangan kota yang memiliki keberagaman bentuk fisik akibat kegiatan

manusia dapat dilihat melalui teknik penginderaan jauh. Citra WorldView-

2 memberikan kemudahan yang dibutuhkan untuk pengamatan keruangan

kota. Tingkat kedetilan yang ditawarkan memberikan kemudahan dalam

pengamatan objek yang kompleks. Salah satunya adalah untuk

pengembangan hutan kota. Lokasi hutan kota dan lahan potensial



14

pengembangan merupakan objek kajian pengembangan hutan kota. Proses

pengenalan masing-masing objek akan menggunakan pendekatan kunci

interpretasi yang berbeda.

Ekstraksi informasi citra dapat dilakukan dengan metode interpretasi

citra. Interpretasi citra dapat dilakukan dengan 2 cara, manual (visual) dan

secara otomatis. Interpretasi secara manual dilakukan dengan melakukan

deliniasi maupun dengan on screen digitation dengan memanfaatkan kunci

interpretasi untuk mengenali objek kajian sedangkan interpretasi secara

otomatis oleh komputer dengan memanfaatkan informasi nilai piksel citra

sebagai parameter.

Menurut Sutanto (1986), proses interpretasi secara manual

menggunakan landasan kunci interpretasi, seperti yang tertera pada tabel di

bawah ini.

Tabel 1.3 Kunci Interpretasi

No. Kunci interpretasi Pengertian

1. Rona
gradasi warna yang dilihat dari tingkat terang gelapnya
atau tingkat hitam ke putih suatu kenampakan

2. Warna
kesan yang diperoleh oleh mata akan cahaya yang
dimiliki oleh objek

3. Bentuk
atribut kenampakan objek yang mencirikan rupa dari
objek

4. Ukuran geometri objek yang ditampilkan dalam citra

5. Tekstur
tingkatan variasi warna piksel dalam kelompok objek
yang dinyatakan dalam tingkat kasar maupun halus

6. Pola
susunan keruangan objek secara alami maupun buatan
yang dikategorikan dalam tingkatan tidak teratur
hingga teratur

7. Bayangan
hasil dari interaksi antara objek dengan arah sinar
datang matahari yang menghasilkan warna gelap

8. Situs
tanda keruangan, keterkaitan antara objek dengan
sekitarnya yang lebih bersifat kewilayahan

9. Asosiasi
merupakan tanda fisik keterkaitan objek dengan objek
di sekitarnya atau hubungan keberadan antar objek
yang saling terkait

Sumber  : Sutanto, 1986

Variasi objek perkotaan yang sangat kompleks akan lebih baik jika

diidentifiksai melalui pendekatan karakteristik fisik objek. Oleh karena itu

hanya beberapa kunci interpretasi yang benar-benar dapat membedakan
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antar objek kajian dan yang bukan objek kajian. Kenampakan objek hutan

kota diperoleh menggunakan pendekatan kunci interpetasi yang sama

dengan lahan potensial, yaitu warna, tekstur dan bayangan serta asosiasi.

Kunci interpretasi untuk hutan kota dapat kenali dengan warna hijau,

tekstur kasar dan memiliki bayangan. Bayangan pada kenampakan ini

dapat diasosiasikan sebagai bayangan dari pohon. Namun untuk kunci

interpretasi lahan potensial, warna kenampakan objek akan berbeda-beda.

Penyebabnya adalah kenampakan objek dapat berupa kenampakan hijau

sebagai semak belukar atau komunitas pohon dan coklat untuk

kenampakan permukaan tanah.

1.5.2 Penelitian Sebelumnya

Telaah tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dari

sumber penelusuran pustaka 2016 meliputi penelitian Johansen Silalahi (2014)

yang bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi dan peran masayrakat serta

menentukan model pelibatan masyarakat dalam pembangunan hutan kota.

Metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan hasil di atas adalah

dengan pendekatan deskriptif deduktif dengan analisis kuantitatif dan

deskriptif. hasil penelitian ini menyatakan masyarakat harus berperan dalam

pembangunan hutan kota dibuktikan dengan hasil survei kepada masyarakat

langsung menyatakan 87,11% sangat setuju dan setuju untuk melibatkan

masyarakat. Namun peran responden lebih menyatakan untuk berperan dalam

menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota sebesar 100%.

Menurut Johansen, model hutan kota yang tepat untuk dikembangkan di Kota

Medan adalah hutan kota tipe permukiman karena kepadatan permukiman

yang sangat tinggi.

Nadia Imansari dan Parfi Khadiyanta (2015) pada penelitiannya

penyediaan hutan kota dan taman kota sebagai RTH publik menurut preferensi

masyarakat di kawasan pusat Kota Tanggerang menyatakan bahwa masyarakat

menginginkan adanya RTH publik yang berfungsi sebagai peneduh dan paru-

paru kota serta dapat menjadi pusat interaksi dan komunikasi masyarakat serta

sarana rekreasi yang didukung oleh fasilitas yang memadai. Pendekatan

dilakukan secara kuantitatif dengan metode deskriptif.
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Penelitian lainnya oleh Age Kridalaksana (2011) mengkaji tentang

penentuan lokasi hutan kota di Kecamatan Banyuwangi dengan menggunakan

empat kriteria spasial yaitu suhu permukaan bumi, kemiringan lahan, jarak dari

permukiman dan jenis tanah. Tujuan penelitian adalah melakukan klasifikasi

lahan dalam menentukan lokasi hutan kota serta membuat desiain hutan kota

pada lokasi tertentu. Metode analisis data dilakukan dengan teknis overlay

keempat kriteria dengan hasil di kategorikan menjadi 3 prioritas. Prioritas

pertama terdapat 303,466 ha, prioritas kedua terdapat 2.527,465 ha dan

prioritas ketiga seluas 2.692,175 ha untuk dikembangkan menjadi kawasan

hutan kota. Penentuan lokasi dan perencanaan desain hutan kota yang disusun

berdasarkan peta prioritas dan memiliki nilai tinggi dibanding lokasi lainnya

sehingga ditentukan lokasi disekitar.

Abdul Manan (2014) yang menganalisis peruntukan lahan hutan kota di

Kota Magelang. Dasar penelitian dilakukan dengan metode survey

menggunakan pendekatan penginderaan jauh citra Landsat 8. Peneliti

bertujuan unutk mengetahui luas dan persebaran hutan kota yang ada pada

saaat peneitian dan mencari lokasi potensial untuk pengembangan hutan kota.

Analisis hutan kota diinterpretasi dengan kunci interpretasi kenampakan hijau

gelap, tekstur kasar dan berasosiasi dengan lahan permukiman atau pertanian.

Analisis distribusi dikenai melalui pengelompokan piksel yang lebih dari 11

piksel dan saling berhubungan. Penentuan lokasi potensial pengembangan

hutan kota diperoleh melalui turunan proses identifikasi penggunaan lahan

kota dengan analisis luas lahan hutan kota yang lebih dari 0,25 ha sesuai

dengan PP tahun 2002 dengan prioritas utama merupakan lahan milik negara

dan lahan privat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah

terlibatnya masyarakat dalam mendapatkan sebuah kesimpulan tentang

persepsi dan pendapat mengenai hutan kota seperti pada penelitian Johansen

(2014) dan Nadia-Parfi (2015), pemanfaatan teknologi penginderaan jauh

dalam memperoleh informasi spasial distribusi hutan kota yang bertujuan

untuk mengidentifiaksi lokasi potensial pengembangan hutan kota. Faktor

pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis data

penginderaan jauh yang digunakan yaitu menggunakan citra penginderaan jauh

WorldView-2 serta teknik wawancara yang melibatkan data spasial sebagai

bahan.wawancara.
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Tabel 1.4 Ringkasan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil

Johansen Silalahi
(2015)

Persepsi dan peran masyarakat
dalam pengembangan hutan kota di
Kota Medan, Sumatera Utara

1. Mendeskripsikan persepsi dan peran masyarakat
dalam pengembangan hutan kota

2. Menentukan model pelibatan masyarakat dalam
pembangunan hutan kota berdasarkan persepsi dan
peran masyarakat

Metode survei dengan
pendekatan deskriptif
deduktif dengan analisis
kuantitatif

1. Sebanyak 87.11% masyarakat sangat setuju dan
setuju bahwa masyrakat harus terlibat berperan
dalam pembangunan hutan kota

2. Model yang cocok untuk Hutan Kota di Medan
adalah tipe permukiman

Nadia I dan Parfi
K (2015

Penyediaan Hutan Kota dan Taman
Kota sebagai ruang terbuka Hijau
(RTH) publik menurut preferensi
masyarakat di kawasan pusat Kota
Tangerang

1. Mengkaji fungsi dan kriteria penyediaan sebagai
Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik pada hutan
kota dan taman kota

2. Memberikan rekomendasi dalam peningkatan
kualitas hutan kota dan taman kota sebgai Ruang
Terbuka Hijau (RTH) publik berdasarkan
prefeerensi masyarakat

Metode survey dengan
pendekatan deskriptif
kuantitatif

1. Masyarakat menginginkan Ruang Terbuka Hijau
publik yang berfungsi sebagai peneduh dan paru-
paru kota sebagai prioritas utama

2. Dalam meningkatkan vitalitas hutan kota,
masyarakat menginginkan adanya kegiatan berupa
festival-festival dan pembangunan café untuk
menarik minat pengunjung

3. Perlu adanya kesadaran antara masyarakat dan
pemerintah dalam penyelenggaraan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) publik

Abdul Manan
(2014)

Evaluasi dan Analisis Peruntukan
Lahan Hutan Kota Menggunakan
Citra Landsat 8 dan Sistem
Informasi Geografi di Kota
Magelang

1. Mengetahui luas dan persebaran hutan kota di Kota
Magelang

2. Mencari lahan potensial untuk pengembangan
hutan kota di Kota Magelang melalui analisis citra
Landsat 8

Survei dengan
pendekatan
penginderaan jauh

1. Hasil Interpretasi Citra Landsat 8 terdapat 73.19 ha
hutan kota Kota Magelang

2. Hasil analisis peruntukan lahan Kota Magelang
prioritas utama pembangunan hutan kota Kota
Magelang sebesar 27.38 ha, prioritas kedua 151.14
ha dan prioritas ketiga 44.31 ha

Age Kridalaksana
(2011)

Aplikasi Sistem informasi geografi
(SIG) untuk menentukan lokasi
hutan kota dan contoh pra desain
hutan kota di Kecamatan
Banyuwangi, Kabupaten
Banyuwangi

1. Melakukan klasifikasi lahan untuk menentukan
lokasi hutan kota

2. Memetakan lokasi hutan kota
3. Membuat contoh design hutan kota

Survei dengan analiis
deskriptif kualitatif dan
spatial komparatif

1. 5.494% wilayah Banyuwangi prioritas 1, 45,762%
prioritas 2 dan 48,744% masuk prioritas 3
pembangunan hutan kota

2. Peta prioritas lokasi hutan kota Kecamatan
Banyuwangi

Hardianto Siahaan
(2016)

Identifikasi Lahan Potensial Serta
Persepsi Dan Pendapat Masyarakat
Terhadap Pengembangan Hutan
Kota Di Kecamatan Umbulharjo
Tahun 2017

1. Mengidentifikasi hutan kota dan lahan potensial
untuk pengembangan hutan kota dengan
penginderaan jauh

2. Menganalisis distribusi hutan kota dan lahan
potensial untuk pengembangan hutan kota

3. Mengetahui persepsi dan pendapat masyarakat
tentang hutan kota dan lahan potensialterkait
pengembangan hutan kota

Metode survei dengan
analisis deskriptif dan
tabel frekuensi

1. Peta distribusi hutan kota dan lahan potensial
pengembangan hutan kota

2. Tabular persepsi dan pendapat masayrakat tentang
hutan kota



18

1.6 Kerangka Penelitian

Kota Yogyakarta saat ini masih belum memenuhi persentase RTH publik

sebesar 3% untuk mencapai syarat yang telah ditentukan oleh kementerian PUPR

sebesar 20%. Diantara RTH publik yang telah terbangun, sangat jarang ditemui

area hutan kota. Pemerintah masih perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas

ruang terbuka hijau terutama hutan kota demi menyeimbangkan kondisi

lingkungan kota saat ini yang semakin ramai akan gedung perbelanjaan dan hotel.

Adapun hutan kota yang ada berupa taman hewan dengan situasi masyarakat

memerlukan biaya untuk masuk kedalamnya dan tidak memiliki kebebasan dalam

melakukan kegiatan. Keresahan masyarakat juga timbul karena dampak

lingkungan akibat pembangunan dan juga akibat dari pertumbuhan penduduk

semakin memperkecil ketersediaan lahan hijau karena digunakan untuk bangunan

permukiman.

Keberadaan hutan kota yang minim dalam administrasi sebuah kota

merupakan hal yang memperihatinkan karena hutan kota merupakan ruang

terbuka hijau publik yang dapat memberikan banyak manfaat posistif bagi

lingkungan maupun masyarakat kota. Menurut data BLH Kota Yogyakarta tahun

2014, hutan kota yang ada belum mendapat pengesahan dari pemerintah kota dan

perlu mendapat perhatian untuk mengalami peningkatan kualitas serta kuantaitas.

Kekurangan jumlah luas RTH publik yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta saat ini

mungkin dapat diatasi dengan melibatkan masyarakat melalui pemanfaatan lahan

masyarakat. Warga yang memiliki lahan dan masyarakat sekitarnya dapat

dilibatkan untuk membangun hutan kota karena manfaat yang dihasilkan akan

dirasakan juga.

Sebelum melakukan pengembangan perlu adanya pendekatan kepada

masyarakat melalui proses wawancara kepada pemilik lahan maupun masyarakat

sekitar terkait persepsi dan pendapatnya dalam mengembangkan hutan kota. Perlu

adanya informasi spasial tentang hutan kota dan lahan potensial yang ada untuk

lebih membangun persepsi dan pendapat masyarakat terhadap keberadaan hutan

kota serta menimbulkan kesadaran akan kondisi yang ada.

Sesuai dengan PP Nomor 63 Tahun 2002 masyarakat akan memperoleh

insentif dari pemerintah bila tanah hak masyarakat difungsikan untuk

pengembangan hutan kota. Tanah hak dapat dimintakan penetapannya sebagai

hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah. Persepsi
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masyarakat akan memberikan informasi seberapa besar pengetahuan masyarakat

akan keberadaan hutan kota. Jika masyarakat telah memberikan persepsinya,

maka akan memudahkan proses untuk mendapatkan pendapat dari masyarakat

terkait potensia lahan tersedia untuk dikembangkan.

Pendapat masyarakat juga dimanfaatkan untuk memperoleh peran yang

diinginkan masyarakat dalam proses pengembangan hutan kota. Persepsi dan

pendapat masyarakat ini juga dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan pemerintah

selama ini mengenai RTH maupun hutan kota sebagai ruang publik. Hasil

pendekatan ini akan memberikan informasi kepada pemerintah maupun pihak

pengembang terkait kendala yang dihadapi pemerintah dalam mengembangkan

hutan kota. Melalui penelitian ini diharapkan adanya suatu hasil yang dapat

dijadikan sebagai pertimbangan mengenai keberadaan hutan kota saat ini di

Kecamatan Umbulharjo dalam kontribusinya di wilayah administrasi Kota

Yogyakarta.

Pengamatan hutan kota dan lahan potensial pengembangan hutan kota

dilakukan dengan memanfaatkan data penginderaan jauh dan sistem informasi

geografi (SIG), melalui pendekatan keruangan (spatial). Citra Worldview-2

mempunyai kapasitas untuk menampilkan kenampakan keberagaman fisik kota.

Hasil yang perekaman yang ditawarkan digunakan untuk menyadap informasi

distribusi hutan kota dan lahan potensial untuk pengembangan hutan kota melalui

proses interpretasi visual. Kerangka penelitiaan ini dapat dilihat pada Gambar 1.5

di bawah ini.
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Gambar 1.5 Kerangka Penelitian

Luas ruang terbuka hijau (RTH)
publik Kota Yogyakarta kurang 3%
dan minim akan keberadaan hutan

kota sebagai ruang hijau publik

Kecamatan Umbulharjo memiliki
jumlah luas lahan potensial untuk
pengembangan hutan kota yang

lebih besar dibandingkan
kecamatan lain

Bagaimana sikap masyarakat
terhadap hutan kota terutama
kekurangan jumlah luas RTH

publik dan lahan yang berpotensi
untuk pengembangan hutan kota

Informasi spasial mengenai
distribusi hutan kota dan lahan
potensial pengembangan hutan

kota

Persepsi dan pendapat
masyarakat terkait hutan kota

dan lahan potensial guna
pengembangan hutan kota

Persepsi dan pendapat
masyarakat terhadap lahan

potensial pengembangan hutan
kota
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Gambar 1.6 Peta Administrasi
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Gambar 1.7 Citra WorldView-2 Kecamatan Ubulharjo



23

1.7 Batasan Operasional

Hutan merupakan suatu kawasan dengan luas paling sedikit 0,001 – 1 hektar

dengan tutupan atas berupa pohon lebih dari 10-30%, dan tumbuh di kawasan

tersebut sehingga mencapai ketinggian minimal 2-5 Meter (FAO).

Hutan kota merupakan suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon

yang kompak (sejenis dan padat) dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada

tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat

yang berwenang (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun

2002 Tentang Hutan Kota).

Lahan potensial merupakan lahan ruang terbuka dengan luas yang paling sedikit

0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar dan mampu membentuk atau

memperbaiki iklim mikro, estetika, dan berfungsi sebagai resapan air (Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota).

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat

hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain

dalam penyelenggaraan penataan ruang. (Peraturan daerah provinsi daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 - 2029)

Pendapat adalah diartikan sebagai buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu

hal seperti orang, peristiwa (KBBI).

Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan

tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (Peraturan

daerah provinsi daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang

rencana tata ruang wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 –
2029).

Persepsi adalah proses dimana seseorang mengorganisir dan dari panca indera

dalam menginterpretasikan kesan tujuan untuk memberikan arti bagi lingkungan

mereka (Robbins, 1998).

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 yang pada dasarnya tanpa bangunan.

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/2008).

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan/atau

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
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tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/2008).

Ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau yang penyediaan dan

pengeloaannya menjadi tanggung jawab swasta dan masyarakat (Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Penyediaan Ruang Terbuka

Hijau Privat)

Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka dalam bentuk bidang tanah

terbuka milik Pemerintah Kota Yogyakarta, yang didominasi tanaman

penghijauan baik dalam bentuk taman maupun pohon perindang, dikelola dan

dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan olahraga, kesenian, taman bermain,

pertemuan warga masyarakat, panggung terbuka, dan kegiatan masyarakat

lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan norma - norma yang berlaku di

masyarakat (Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 Tentang

Permohonan, Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau

Publik Sebagai Fasilitas Penunjang Kegiatan Masyarakat)

Ruang terbuka non hijau 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 yang pada

dasarnya tanpa bangunan. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:

05/PRT/2008).

Tanah hak merupakan tanah yang dibebani hak atas tanah (Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota).


