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ABSTRAK

ESTIMASI LUAS DAN STATUS HUTAN KOTA DALAM MEMENUHI
KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU DI BANDAR LAMPUNG

Oleh

AGUNG PERMADA YUSUF

Hutan kota mempunyai kemampuan dalam menjaga berlangsungnya fungsi

ekologi suatu kota. Kemampuan ini dapat dimanfaatkan dengan memperhatikan

ketersediaan luas lahan dan kejelasan status kepemilikan lahannya. Penelitian ini

bertujuan untuk  (1) menganalisis status kepemilikan lahan hutan kota Bandar

Lampung; (2) mengetahui luas hutan kota Bandar Lampung dan persentase

penutupan tajuknya; (3) menganalisis langkah yang diperlukan dalam memper-

tahankan keberadaan hutan kota di Bandar Lampung sebagai bentuk Ruang

Terbuka Hijau. Penelitian ini dilaksanakan pada Oktober 2018 – November 2018

di hutan kota Bandar Lampung.  Metode yang digunakan yaitu metode analisis

citra satelit, wawancara, observasi lapang, dan studi literatur. Hasil dalam

penelitian ini adalah status kepemilikan lahan hutan kota di Bandar Lampung

terdiri atas privat, publik, dan non-sertifikat. Luas hutan kota di Bandar Lampung

saat ini adalah 29,5 Ha dengan penutupan tajuk sebesar 28,37 Ha, atau setara

dengan 96%.  Usaha untuk mempertahankan hutan kota di Bandar Lampung



Agung Permada Yusuf
adalah dengan mengadakan penyediaan lahan sebagai hutan kota dan membentuk

kejelasan regulasi terkait hutan kota privat.

Kata kunci: Hutan kota, luas hutan kota, ruang terbuka hijau, status hutan kota.



ABSTRACT

ESTIMATES OF AREA AND URBAN FORESTS STATUS TO MEET THE
NEEDS OF GREEN OPEN SPACE IN LAMPUNG

By

AGUNG PERMADA YUSUF

Urban forests have the ability to maintain the ecological functioning of a city.

This capability can be utilized by considering the availability of land area and the

clarity of land ownership status.  The aims of this research were to (1) analyze

land ownership status of urban forest in Bandar Lampung city; (2) find out the

area of urban forest in Bandar Lampung city and the percentage by canopy cover;

(3) analyze the steps needed to maintain the existence of urban forests in Bandar

Lampung as a form of Green Open Space.  This research was conducted in

October 2018 - November 2018 in the urban forest of Bandar Lampung city.  The

method used is the method of satellite image analysis, interviews, field

observations, and literature studies.  The results in this study were the ownership

status of urban forest in Bandar Lampung consisting of private, public, and non-

certificate.  The current area of urban forest in Bandar Lampung is 29.5 ha with

canopy coverage of 28.37 ha, equivalent to 96%. It is suggested to maintain
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urban forests in Bandar Lampung city is by procuring land as urban forest and

clarifying the rules regarding private urban forest.

Keywords: Area of urban forest, green open space, status of urban forest, urban
forest.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan perkotaan yang mengarah pada sektor ekonomi tentu akan

memberikan dampak nyata bagi keseimbangan ekologi pada daerah perkotaan,

terlebih bagi pembangunan yang kurang mengedepankan aspek lingkungan. Hal

tersebut pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan

(Iswari, 2014). Pembangunan kawasan perkotaan secara fisik akan dapat

mengurangi proporsi ruang terbuka pada suatu kota, sehingga secara ekologis

akan dapat mengakibatkan berbagai gangguan terhadap proses alam dalam

lingkungan perkotaan (Rawung, 2015). Pembangunan perkotaan berkelanjutan

harus diselenggarakan secara terencana dan terpadu dengan memperhatikan antara

lain rencana umum tata ruang dan lingkungan agar terwujud pengelolaan

perkotaan yang efisien dan tercipta lingkungan yang sehat, indah, dan nyaman

(Wuisang, 2015).

Jumlah luas minimal dari ruang terbuka publik adalah 30% dari total luas kota

(UU No. 26, 2007). Bandar Lampung memiliki luas wilayah mencapai 197,22

km2 dengan 6 bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman lingkungan,

taman kota, hutan kota, pemakaman, garis sempadan, dan jalur hijau (Peraturan

Daerah Bandar Lampung No. 10, 2011). Berdasarkan penjelasan di atas, kota
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Bandar Lampung harus memiliki sekurang - kurangnya 5.916 Ha (30% dari luas

wilayah) untuk pembangunan RTH yang terdiri atas 6 bentuk termasuk hutan kota

di dalamnya.

Hutan kota merupakan suatu lingkungan biotik dan abiotik dengan rangkaian

ekosistem dari komponen biologi, budaya, sosial, fisik, dan ekonomi yang saling

berkaitan satu sama lain (Auliansyah dkk., 2017). Penyediaan hutan kota dengan

luasan yang cukup diharapkan dapat mewakili keberlangsungan fungsi ekologi di

suatu kota. Hutan kota mempunyai peran besar dalam meredam suhu maksimum

agar menjadi lebih rendah dengan mekanisme peredaman sinar matahari melalui

kanopi hutan, dan melalui energi neto di siang hari yang digunakan untuk

evaporasi atau transpirasi sehingga menyebabkan adanya kenyamanan untuk

berteduh di bawah pohon dibandingkan lokasi tanpa pepohonan (Ahmad dkk.,

2012).

Selain luas, status kepemilikan lahan hutan kota merupakan salah satu faktor yang

menjadi prioritas dalam mengelola dan menyediakan hutan kota di Bandar

Lampung.  Kejelasan status kepemilikan lahan dapat menjamin kelancaran

pengelolaan hutan kota dalam bentuk publik maupun privat.  Selain status,

keberadaan hutan kota di Bandar Lampung juga memerlukan perhatian khusus

untuk tetap tersedia.  Usaha untuk mempertahankan keberadaan hutan kota di

Bandar lampung sangat perlu dilakukan mengingat hutan kota dapat dijadikan

sebagai alternatif dalam mencegah terjadinya bencana di daerah perkotaan

(Khambali, 2017).
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1.2 Rumusan Masalah

Luas hutan kota beserta status kepemilikan lahan dan usaha untuk

mempertahankan keberadaannya merupakan inti permasalahan dalam penelitian

ini.  Sehingga, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status kepemilikan lahan hutan kota di Bandar Lampung ?

2. Berapa luas hutan kota di Bandar Lampung saat ini dalam memenuhi

kebutuhan Ruang Terbuka Hijau ?

3. Apa yang harus dilakukan dalam mempertahankan keberadaan hutan kota di

Bandar Lampung ?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis status kepemilikan lahan hutan kota di Bandar Lampung.

2. Mengetahui luas hutan kota di Bandar Lampung saat ini berdasarkan Surat

Keputusan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2011.

3. Menganalisis langkah yang diperlukan dalam mempertahankan keberadaan

hutan kota di Bandar Lampung sebagai bentuk Ruang Terbuka Hijau.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pertimbangan dalam

melakukan penerapan pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Bandar Lampung di masa mendatang. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat

bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hutan kota.
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1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Alur kerangka pemikiran penelitian.
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Berdasarkan Peraturan Daerah Bandar Lampung No. 10 (2011) hutan kota

merupakan bagian dari RTH dalam Pembangunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian, dan

keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial, dan

budaya.  Hutan kota berfungsi sebagai penjaga iklim mikro dan estetika,

peresapan air, menciptakan keserasian pembangunan kota, dan pelestarian

keanekaragaman hayati Indonesia. Lokasi dan luas wilayah hutan kota ditetapkan

berdasarkan beberapa pertimbangan, dan salah satunya adalah kondisi fisik dari

kota tersebut.

Status kepemilikan hutan kota, dan luas hutan kota dalam memenuhi kebutuhan

RTH, serta usaha yang diperlukan dalam mempertahankan keberadaan hutan kota

merupakan fokus penelitian ini. Metode wawancara dalam penelitian ini

digunakan untuk mencari informasi mengenai status kepemilikan lahan, dan usaha

yang diperlukan dalam mempertahankan keberadaan hutan kota di Bandar

Lampung.  Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara divalidasi dengan

metode observasi lapang untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat tentang hutan

kota di Bandar Lampung. Lebih lanjut, metode observasi lapang juga digunakan

untuk melakukan pengambilan titik lokasi dan batas hutan kota di lokasi tersebut.

Metode analisis citra digunakan untuk mengukur luas hutan kota di Bandar

Lampung berdasarkan titik yang didapatkan dari kegiatan observasi lapang

menggunakan GPS. Metode studi literatur juga digunakan untuk dapat

mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan suatu area memanjang, jalur, maupun

berkelompok yang digunakan sebagai tempat tumbuhnya tanaman baik secara

alami maupun tanaman yang sengaja ditanam dengan luasan minimal 30% dari

luas wilayah kota (UU No. 26 Tahun 2007). Berdasarkan PP No. 26 (2008) RTH

adalah suatu areal memanjang, jalur, maupun berkelompok yang digunakan secara

terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman baik secara alami maupun buatan. RTH

dapat dikatakan sebagai bagian terpenting dalam membangun kota ekologis

(Ernawati, 2015).

Penyediaan RTH merupakan bagian dari mitigasi pemanasan global sehingga

dipandang sebagai salah satu upaya penanganan terhadap meningkatnya emisi gas

rumah kaca khusunya gas CO2 (Rawung, 2015). Keberadaan RTH pada wilayah

perkotaan harus dijaga baik dari segi fungsi maupun persebarannya. Perubahan

fungsi RTH dapat mengakibatkan perubahan suhu pada suatu kota yang

berdampak pada berkurangnya kemampuan RTH dalam mereduksi suhu pada

suatu wilayah (Ahmad dkk., 2012). Perubahan suhu yang dapat dihasilkan dari

keberadaan RTH hanya dapat diperoleh dengan memperhatikan komponen

pengisi dari RTH itu sendiri. Penelitian Sunaryo (2015) menyatakan bahwa RTH
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hanya dapat memberikan efek dalam menurunkan suhu dengan memperhatikan

karakteristik yang terkandung dalam suatu tanaman, kondisi naungan atau faktor

peneduh dari pohon dan bangunan di sekitar RTH, dan intensitas evaporasi.

Ketersediaan RTH di wilayah perkotaan dapat memberikan manfaat dalam proses

hidrologi di sekitarnya.  Secara umum, penggunaan lahan yang berbeda pada RTH

dapat memberikan kapasitas infiltrasi dan sifat biofisik tanah yang berbeda pula.

Utaya (2008) menyatakan bahwa terdapat perbedaan infiltrasi pada penggunaan

lahan, dengan infiltrasi tertinggi ada pada semak belukar sebanyak 68,99 mm/jam,

diikuti oleh hutan kota sebesar 38,20 mm/jam, dan rumput sebesar 13,99mm/jam.

Variasi infiltrasi pada penggunaan lahan RTH menandakan adanya pengaruh sifat

biofisik tanah terhadap kapasitas infiltrasi yang terpengaruh oleh penggunaan

lahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian Madjowa (2017) dapat ditarik

kesimpulan bahwa fungsi ekologi dalam penyerapan air hanya dapat tercapai

dengan meratanya distribusi pohon yang digunakan sebagai alternatif dalam

penyerapan air di lokasi tersebut.

Selain proses hidrologi, RTH juga dapat mempengaruhi iklim mikro yang ada di

sekitarnya dengan adanya penggunaan lahan yang ditanam dengan pepohonan.

Mekanisme hubungan pohon dan iklim mikro adalah radiasi sinar matahari di

daerah perkotaan dapat mengakibatkan tanah dan benda lainnya menjadi panas,

dan tumbuhan yang tinggi akan dapat mengurangi efek pemanasan tersebut

dengan melakukan refleksi, absorpsi, dan mentransmisikan sinar matahari melalui

daun dari pohon yang ada (Sanger dkk., 2016).
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Perubahan fungsi RTH dapat disebabkan oleh faktor ekonomi dalam

pembangunan wilayah.  Setyati (2015) menyatakan bahwa lahan RTH memiliki

nilai ekonomi yang tinggi, sehingga terdapat suatu kecenderungan pengembangan

RTH dapat berubah fungsi seiring dengan longgarnya pengawasan dalam

pembangunan.  Untuk menghindari adanya perubahan fungsi RTH dapat

dilakukan pengembangan dengan pendekatan pada daerah yang telah dilakukan

pembangunan. Pengembangan RTH dapat dilakukan pada kawasan perkantoran,

perumahan, rumah ibadah, sekolah, perguruan tinggi, dan lapangan olah raga

untuk dijadikan kawasan bervegatasi (Ardani dkk., 2013).  RTH merupakan salah

satu komponen penjaga keseimbangan ekosistem kota yang di dalamnya terdapat

fungsi keseimbangan ekologi yang harus tetap dijaga (Ruslan dan Rahmad, 2012).

2.2 Hutan Kota

Hutan kota merupakan salah satu bentuk penerapan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Hutan kota dapat didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan yang  menjadi

tempat tumbuhnya pohon – pohon yang kompak dan rapi di wilayah perkotaan

baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan oleh pejabat yang

berwenang (PP No. 63, 2002).  Pembangunan hutan kota dilakukan pada wilayah

RTH kota yang berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai

estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian fisik kota,

dan mendukung pelestarian keanekaragaman hayati (Permen No. 71, 2009).

Hutan kota dapat dijadikan sebagai penerapan fungsi hutan dalam kelompok

vegetasi pada wilayah kota sebagai tujuan rekreasi, proteksi, dan estetika.



9
Hutan kota dapat tersusun atas komponen hutan, dan kelompok vegetasi yang ada

di kota (Sundari, 2007).  Kebutuhan hutan kota pada wilayah perkotaan dapat

dilihat dari beberapa pertimbangan.  Kebutuhan hutan kota dapat dilihat dari

pertumbuhan masyarakat, pertambahan jumlah kendaraan bermotor, dan

pertumbuhan industri yang akan mengakibatkan perubahan penggunaan lahan

bervegetasi untuk pembangunan kota (Septriana dkk., 2004). Selain itu,

ketersediaan hutan kota juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik

berupa manfaat ekologi maupun manfaat secara psikologi.  Hutan kota dapat

memberikan perasaan nyaman bagi masyarakat yang berada di sekitarnya.  Hal ini

dibuktikan oleh hasil penelitian Tsunetsugu dkk. (2007) yang menyatakan bahwa

perasaan nyaman bagi masyarakat dapat diperoleh pada kawasan berhutan dengan

intensitas kenyamanan dapat diperoleh dengan duduk atau berjalan di sekitar

pepohonan, dan akan semakin menurun ketika berada di kawasan perkotaan yang

cenderung bising.

Pembangunan hutan kota saat ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya contoh

model pembangunan bagi hutan kota di wilayah tertentu.  Pembangunan hutan

kota dapat dilakukan terlebih dahulu pada pekarangan kantor Pemerintah,

komplek olahraga, dan memelihara serta meningkatkan kualitas hutan kota yang

sudah ada (Muspiroh, 2014). Pembangunan hutan kota pada dasarnya tidak harus

berpusat pada program Pemerintah, Hamzah dkk. (2016) menyatakan bahwa

pembangunan hutan kota perlu melibatkan masyarakat sekitar sebagai sarana

bertukar pikiran dan penekanan terhadap pentingnya hutan kota yang menjadikan

masyarakat sebagai pemegang peranan penting dalam pembangunan hutan kota di

sekitarnya.
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Proses pembangunan hutan kota juga memerlukan peran masyarakat dalam

menjaga, memelihara dan menjamin keberlangsungan fungsi hutan kota.

Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi hutan kota oleh Pemerintah perlu

dilakukan untuk memberikan informasi lebih dalam pembangunan hutan kota

yang baik, sehingga masyarakat dapat menerapkan kebijakan Pemerintah dan

dijadikan sebagai kontrol dalam melakukan implementasi kebijakan (Hutasoit,

2014). Lebih lanjut, sikap masyarakat terhadap ketersediaan hutan kota dengan

tutupan vegetasi berupa pohon dan berbagai fasilitas lainnya harus dapat

memenuhi orientasi konsumen.  Pembangunan hutan kota beserta pohon di

dalamnya harus memperhatikan kepentingan bisnis dan tidak mengganggu

visibilitas kota dan keamanan, sehingga dapat membangun hutan kota yang

berkualitas dan mengoptimalkan pengembalian investasi publik (Wolf, 2003).

Pembangunan hutan kota merupakan pembangunan yang harus mendapatkan

perhatian khusus. Dalam hal ini, Pemerintah juga harus memberikan perhatian

secara fisik pada hutan kota. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian Wahyuni

dan Samsoedin (2012) yang menyatakan bahwa hutan kota yang mendapatkan

perhatian dari Pemerintah akan dapat dilihat dari tampilan fisiknya yang memiliki

papan nama dengan keterangan administrasi dan keterangan hutan kota beserta

batas-batas wilayahnya.

Pembangunan hutan kota dapat dilakukan dengan menanam berbagai jenis pohon

pada lokasi pembangunan hutan kota.  Ardani dkk. (2013) menyatakan bahwa

kebutuhan oksigen terbesar untuk pembakaran mesin digunakan oleh kendaraan

pribadi, yaitu sebesar 241.776,07 Kg/hari. Urutan selanjutnya adalah truk
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(196.379,04 Kg/hari), sepeda motor (147.458,62 Kg/hari), dan terakhir bus

(13.779,04 Kg/ hari). Untuk dapat memperoleh manfaat maksimal dari

pembangunan hutan kota, perlu diperhatikan faktor penentuan luas yang

dibutuhkan pada suatu kota.  Penentuan luas hutan kota yang diperlukan tidak

hanya terbatas pada Peraturan Pemerintah, namun juga didasarkan atas fungsi

ekologi yang dapat diperoleh yaitu penyerapan CO2 dan kemampuan dalam

menghasilkan O2, serta kemampuan dalam meresapkan air yang dapat menjadi

sumber kebutuhan manusia (Sriwanita dkk., 2017). Untuk dapat memaksimalkan

hutan kota dalam menyerap CO2, dapat dilakukan penanaman berbagai jenis

pohon yang memiliki kemampuan yang baik dalam menyerap biomassa karbon

seperti flamboyan (Delonix regia), kenari, (Canarium spp), dan dadap merah

(Erythrina crystagali) (Hamdaningsih dkk., 2010).

Pembangunan hutan kota juga harus mempertimbangkan keanekaragaman hayati

yang ada di dalamnya.  Pemilihan lokasi hutan kota juga merupakan salah satu

faktor penting yang harus di perhatikan dengan baik.  Hal ini bertujuan untuk

memperkaya keanekaragaman yang dapat tercipta dengan adanya pembangunan

hutan kota. Keanekaragaman yang dimaksud dapat berupa keanekaragaman flora

maupun fauna yang ada di sekitar hutan kota (Alfian dkk., 2016). Lebih lanjut,

Alvey (2006) menyatakan bahwa lanskap daerah perkotaan memiliki tingkat

keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga perlu dilakukan pengelolaan hutan

kota yang baik untuk dapat memperbesar kontribusi dalam meningkatkan

keanekaragaman hayati yang ada di daerah perkotaan.
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Penerapan konsep hutan kota dan taman kota di dalam perencanaan tata kota

akan mengatasi masalah penurunan kualitas lingkungan.  Perubahan luas hutan

akan mempengaruhi cadangan karbon dan berkurangnya kemampuan menyerap

CO2 sehingga terjadi peningkatan emisi CO2 di udara sebagai penyebab terjadinya

perubahan iklim.  Berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungan dapat

menyebabkan tidak seimbangnya lingkungan dan menghasilkan berbagai dampak.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam menjaga keseimbangan lingkungan

tersebut (Kharisma dkk., 2016).

Hutan kota merupakan suatu cara yang dapat dilakukan dalam mengontrol

tingginya suhu yang ada di wilayah perkotaan.  Alfian dkk. (2016) menyatakan

bahwa komposisi hutan kota dapat berpengaruh dalam menurunkan suhu udara di

sekitarnya secara signifikan. Penanaman pohon dapat menjadi salah satu cara

dalam menekan panasnya suhu kota.  Penanaman pohon seperti Trembesi

(Samanea saman) pada area hutan kota dapat dilakukan untuk dapat menyerap

CO2 sebesar 28.488 kg/tahun atau setara dengan 210, 6 ppm (Farisi dkk., 2017).

Konsentrasi gas CO2 akan terus meningkat seiring dengan berkurangnya hutan

kota sebagai bentuk RTH.  Oleh karena itu, penambahan luas hutan kota dan

penanaman pohon dengan daya rosot sink yang tinggi sangat diperlukan (Dahlan,

2011).  Mulyana (2012) menyatakan bahwa pemilihan jenis pohon yang ditanam

harus sesuai dengan peruntukannya dan sebaiknya memperhatikan jenis pohon

lokal yang langka atau hampir punah untuk dapat dipertahankan.
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Keanekaragaman jenis pohon yang ditanam pada suatu area hutan kota juga dapat

memberikan pengaruh pada relung ekologi yang memungkinkan spesies tertentu

untuk dapat hidup di hutan kota tersebut (Setiawan dkk., 2006). Secara

keseluruhan, pohon di hutan kota dapat dikelola untuk mendapatkan manfaat

dengan menekan dampak negatif seperti banjir, polusi udara, serta menyimpan

cadangan karbon dengan pengelolaan yang baik (Livesley dkk., 2016).  Manfaat

tersebut hanya dapat diperoleh dengan memperhatikan iklim serta melakukan

modifikasi lansekap yang tepat untuk dapat menghindari adanya dampak negatif

dari kegiatan pembangunan hutan kota tersebut.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di hutan kota yang berada di YPGS, UIN Radin

Intan, Bukit Sulah, dan Bukit Sukadanaham. Penelitian ini dilaksanakan pada

bulan Oktober – November 2018.

3.2 Alat dan Objek Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laptop, Software ArcGIS 10.5.1,

GPS (Global Positioning System), dan kamera. Objek yang digunakan dalam

penelitian ini adalah hutan kota di Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan

Wali Kota Bandar Lampung Nomor 413/04/HK/2010.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini terbagi

menjadi 2 jenis data yaitu :

A. Data primer

Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Citra Spot Bandar Lampung tahun 2017.

b. Hasil dokumentasi dan wawancara.

c. Titik GPS pada lokasi penelitian.

B. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Kondisi umum lokasi penelitian.

b. Peta penataan ruang Kota Bandar Lampung.

3.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian adalah hutan kota di Bandar Lampung.

2. Fokus penelitian adalah status kepemilikan lahan dan keberadaan hutan kota

Bandar Lampung.

3. Wawancara hanya dilakukan kepada individu kunci di sekitar lokasi hutan kota

dan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

3.5 Metode Pengumpulan Data

A. Analisis Citra Satelit

Pengumpulan data menggunakan teknik penginderaan jauh dengan melakukan

pemotongan citra dan mengukur luas hutan kota Bandar Lampung berdasarkan

polygon yang dibuat dari data GPS.  Metode ini dilakukan untuk menghitung

luas hutan kota saat ini dengan memperhatikan peta penataan ruang kota
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Bandar Lampung.  Metode ini juga dilakukan untuk mengetahui luas

penutupan lahan bervegetasi dan non – vegetasi pada setiap lokasi hutan kota

secara visual (on-screen digitizing ).

B. Wawancara

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dilakukan untuk

memperoleh informasi mengenai status hutan kota dan usaha dalam

mempertahankan keberadaan hutan kota. Dalam metode ini, dilakukan

wawancara dengan Pemerintah kota Bandar Lampung dan wawancara silang

dengan individu kunci di sekitar wilayah hutan kota dengan menggunakan

teknik snowball interview untuk memvalidasi informasi yang didapatkan

dengan informasi sebenarnya pada lokasi hutan kota.

C. Observasi Lapang

Observasi lapang dilakukan dengan mengambil titik menggunakan GPS pada

batas wilayah hutan kota.  Dalam metode ini juga dilakukan pengamatan

terhadap kondisi hutan kota.

D. Studi Literatur

Metode ini digunakan untuk mendukung data penelitian yang telah dilakukan

dengan menelusuri sumber penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

3.6 Analisis Data

Penyajian analisis data ditampilkan dalam tabulasi yang dikelompokkan pada

masing–masing hutan kota di Bandar Lampung.  Data mengenai status

kepemilikan lahan, luas hutan kota dalam memenuhi kebutuhan RTH, dan usaha
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yang diperlukan dalam mempertahankan keberadaan hutan kota pada setiap lokasi

akan dianalisis secara deskriptif komparatif dengan cara membandingkan hasil

yang didapat dari metode penelitian yang telah dilaksanakan.



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Simpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah.

1. Status kepemilikan lahan pada lokasi hutan kota Bandar Lampung saat ini

adalah publik, privat, dan non-sertifikat.

2. Luas hutan kota Bandar Lampung saat ini adalah 29.5 Ha dari 50 Ha yang telah

ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota tahun 2010.

3. Cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keberadaan hutan kota di

Bandar Lampung adalah dengan mengadakan penyediaan lahan sebagai hutan

kota dan membentuk kejelasan regulasi terhadap hutan kota privat.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam kegiatan penelitian ini adalah.

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih baik tentang adanya penetapan hutan kota

di wilayah tertentu untuk dapat diketahui oleh seluruh pihak baik masyarakat,

maupun aparatur yang ada di wilayah tersebut.

2. Perlu adanya usaha yang harus dilakukan untuk melakukan klaim sertifikat atas

hak tanah pada lokasi yang berpotensi baik untuk dapat dijadikan hutan kota di

Kota Bandar Lampung.
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3. Penjelasan dan perincian penggunaan RTH berdasarkan penerapan peta

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung perlu dilakukan

pemusatan fungsi dan peruntukannya untuk dapat memperjelas fungsi yang

ingin dicapai dalam menentukan RTH di kota Bandar Lampung.
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