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ABSTRAK 
 

 

PENILAIAN KESEHATAN POHON DI HUTAN KOTA METRO 

DENGAN METODE FOREST HEALTH MONITORING (FHM) 
 

 

Oleh 
 

 

 BONDAN ABIMANYU 
 

 

 

Hutan Kota Metro merupakan bagian dari ruang terbuka hijau di Kota Metro yang 

memiliki tiga fungsi yaitu fungsi lansekap, ekologi, dan estetika.  Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui lokasi, tipe dan tingkat kerusakan pohon di Hutan 

Kota Metro serta, memberikan rekomendasi pengelolaan Hutan Kota Metro.  

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data informasi kesehatan pohon di 

Hutan Kota Metro yaitu melalui metode Forest Health Monitoring.Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa lokasi kerusakan pohon banyak terjadi pada kode 

7 (cabang), sedangkan tipe kerusakan dominan yaitu kode 22 (cabang patah/mati) 

dan untuk tingkat kerusakan terbanyak adalah 20%.  Berdasarkan hasil penelitian, 

rekomendasi yang dapat diberikan untuk pohon yang memiliki status rusak yaitu 

ditebang karena pohon sudah mengalami kerusakan tingkat lanjut dan beresiko 

tumbang.  Pohon yang memiliki status kerusakan sedang, sebaiknya dilakukan 

perawatan (pemangkasan dan pengendalian hama penyakit) sehingga hutan kota  

akan menjadi lebih nyaman dan aman untuk pengujung. 

 

Kata kunci: Hutan Kota Metro, Kesehatan Pohon, Forest Health Monitoring. 
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ABSTRACT 
 

 

TREE HEALTH ASSESSMENT IN URBAN FOREST METRO USING 

FOREST HEALTH MONITORING (FHM) METHOD 
 

 

By 
 

 

BONDAN ABIMANYU 
 

 

 

Metro Urban Forest is part of the green open space in Metro City, which has three 

functions, namely landscape, ecological and aesthetic functions. This study was 

aimed to determine the location, type and level of tree damage in the Metro Urban 

Forest and to provide the recommendations for managing the Metro Urban Forest.  

The method used to obtain tree health information data in the Metro Urban Forest 

was Forest Health Monitoring method.  The results showed that the location of 

many tree damages occurred in code 7 (branch), while the type of damage was 

code 22 (broken/dead branch) and for the damage rate was 20%.  Based on the 

results, the recommendations that can be given to trees that damaged were to be 

cut down, because the trees had suffered further damage and at the risk of 

collapse. Trees that had moderate damage status, should be controlled (pruning 

and controlling pest disease) so that the urban forest able to be more comfortable 

and safer. 

 

Keywords: Metro Urban Forest, Tree Health, Forest Health Monitoring. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002, hutan kota merupakan 

suatu hamparan lahan yang bertumbuh pohon-pohon yang kompak dan rapat di 

dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang 

ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.  Peraturan Daerah 

Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 menyebutkan bahwa Hutan Kota Metro 

merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang ada di Kota Metro dan memiliki 

tiga fungsi yaitu fungsi lanskap, ekologi dan estetika.  Namun berbagai kegiatan 

seperti perkemahan, camping dan rekreasi masyarakat di kawasan hutan kota 

dapat memicu terjadinya kerusakan hutan kota (Tisnanta dan Rahmatul, 2016).  

Saat ini belum ada data dan informasi yang jelas terkait kondisi pohon yang ada di 

Hutan Kota Metro. 

 

Kondisi pohon di hutan kota dapat diketahui dari data kerusakan pohon Hutan 

Kota Metro.  Kerusakan pohon dapat terjadi akibat gangguan yang timbul dari 

adanya reaksi negatif antara tanaman dengan lingkungan (biotik dan abiotik) yang 

ada di sekitarnya (Tsani dan Rahmat, 2017).  Faktor biotik meliputi serangan 

hama, penyakit atau makhluk hidup lain yang dapat menimbulkan kerusakan.  

Adapun faktor abiotik seperti bencana alam.  Kerusakan pohon yang diakibatkan 
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oleh kedua faktor tersebut dapat berdampak fatal terhadap aktivitas pengunjung 

dan fungsi hutan.  Menurut Noviady dan Rivai (2015), kerusakan juga dapat 

diakibatkan oleh penyakit, gulma dan serangan hama yang menyebabkan batang 

berongga ditambah adanya hujan lebat dan angin besar dapat menyebabkan pohon 

berpotensi tumbang.  Secara umum pohon-pohon penyusun Hutan Kota Metro 

saat ini masih terlihat baik, namun tidak menutup kemungkinan bahwa 

sebenarnya kondisi pohon di dalam hutan kota mengalami gangguan seperti hama 

dan penyakit, sehingga berpotensi mengalami kematian atau tumbang.  Kondisi 

ini sangat membahayakan keselamatan pengunjung Hutan Kota Metro.  Upaya 

dalam mencegah terjadinya dampak negatif dari kerusakan pohon adalah melalui 

penilaian kesehatan pohon.  Menurut Noviady dan Rivai (2015), kerusakan pohon 

dapat dideteksi sejak awal dengan mengetahui tingkat kerusakan yang dinilai dari 

aspek tipe, lokasi dan tingkat keparahan kerusakan. 

 

Penilaian kesehatan pohon merupakan pengembangan dari ilmu perlindungan 

hutan.  Perlindungan terhadap hutan perlu untuk dilakukan karena seiring 

berjalannya waktu, masyarakat tidak hanya mengambil hasil hutan berupa kayu, 

namun masyarakat mulai berfikir tentang bagaimana memanfaatkan hasil hutan 

bukan kayu seperti jasa lingkungan (Safe’i dan Tsani, 2016).  Penilaian kesehatan 

hutan merupakan ilmu multidisiplin yang masih dalam tahap pengembangan di 

indonesia.  Safe’i dan Tsani (2016) menyatakan bahwa kesehatan hutan akan 

menggambarkan kondisi suatu ekosistem hutan yang mampu menjalankan 

fungsinya.  Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Nuhamara dan Kasno (2001) 

bahwa hutan yang sehat adalah hutan yang masih mampu memenuhi fungsi utama 

yang telah ditetapkan yaitu fungsi produksi, lindung dan konservasi.  



 

 

 

3 

Penilaian kesehatan pohon dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria dan 

indikator yang telah ditentukan dalam standar penilaian kelas kesehatan hutan.  

Menurut Safe’i dan Tsani (2016), penilaian kesehatan pohon dapat diketahui 

dengan menggunakan metode Forest Health Monitoring (FHM).  Metode lain 

yang dapat digunakan dalam penilaian kesehatan pohon yaitu metode Postulat 

Koch, namun metode ini memiliki kelemahan yaitu hanya digunakan untuk 

analisis kerusakan yang disebabkan oleh patogen sebagai sumber penyakit pada 

pohon (Rudi, 2011).   

 

Adapun metode Support Vectore Machine, untuk mendukung kinerja sistem 

komputasi cerdas tersebut maka diperlukan data citra satelit daun tanaman serta 

diperlukan metode tambahan yakni metode otsu untuk proses segmentasi citra 

daun tanaman.  Metode otsu digunakan untuk memisahkan warna daun sehat dan 

warna daun yang berpenyakit, sedangkan SVM merupakan metode untuk 

menentukan klasifikasi jenis penyakit (Sholehudin, 2016).  Namun metode ini 

memiliki kelemahan yaitu hanya mendeteksi kerusakan berdasarkan perubahan 

warna daun sehingga informasi penyebab kerusakan pohon kurang detail.   

 

Menurut Safe’i dkk. (2015), penilaian kesehatan pohon dengan metode FHM 

merupakan cara dalam mengevaluasi kondisi kesehatan tegakan pohon secara 

keseluruhan mulai dari akar hingga daun, sehingga metode ini dianggap tepat 

untuk digunakan dalam penelitian ini.  Metode FHM dapat memberikan informasi 

status kesehatan tegakan, perubahan kesehatan tegakan, kecenderungan kesehatan 

tegakan jika dilakukan secara dan dapat memberikan saran kepada pengelola agar 

tegakan pohon dalam hutan kota tetap baik (Sagita, 2015).   
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Berdasarkan metode FHM, penilaian kesehatan pohon dapat dinilai dari tingkat 

kerusakan pohon yang ada di dalam hutan.  Penilaian kesehatan pohon pada 

Hutan Kota Metro sangat penting dilakukan untuk menjaga fungsi Hutan Kota 

Metro sebagai mana mestinya.  Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk 

menilai status kesehatan pohon yang terdapat di dalam Hutan Kota Metro dan 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi keputusan manajemen yang 

sebaiknya dilakukan setelah mengetahui status kesehatan pohonnya. 

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lokasi, tipe dan tingkat kerusakan 

pohon di Hutan Kota Metro serta memberikan rekomendasi pengelolaan Hutan 

Kota Metro. 

 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

 

Hutan Kota Metro saat ini dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman.  Dalam pengelolaan hutan kota dibutuhkan data dan informasi terkait 

kondisi pohon hutan kota untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan 

pengelolaannya.  Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menyediakan data dan 

informasi kondisi status kesehatan pohon yang ada di Hutan Kota Metro serta 

memberikan rekomendasi pengelolaan Hutan Kota Metro.  
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1.4 Batasan Penelitian 

 

 

Batasan dari penelitian ini yaitu. 

 

1. Pengambilan data kerusakan pohon dilakukan dengan metode sensus yaitu 

pencatatan dilakukan pada seluruh pohon yang tumbuh di kawasan Hutan 

Kota Metro. 

2. Pengamatan dilakukan pada tanaman dalam fase pohon dengan klasifikasi 

sebagai berikut: merupakan tumbuhan berkayu, memiliki kambium, 

berdiameter ≥ 20 cm, tinggi tanaman minimal 5 m, dan memiliki tajuk yang 

jelas. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Ruang Terbuka Hijau (RTH) 
 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya 

lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah 

maupun yang sengaja ditanam.  Pembangunan RTH di kawasan perkotaan 

merupakan salah satu cara dalam memperbaiki kualitas lingkungan dan dapat 

mengurangi polusi.  Menurut Dahlan (1989), RTH meliputi taman bermain untuk 

anak-anak, pemuda dan orang dewasa, konservasi alamiah baik di dalam maupun 

di luar kota.  Salah satu contoh bentuk RTH di perkotaan ialah hutan kota.   

 

 

2.2 Hutan Kota 
 

 

Hutan kota adalah suatu hutan yang keberadaannya di dalam kota, pinggiran kota 

atau di dalam daerah-daerah pusat pemukiman yang berkembang karena proses 

urbanisasi (Khoiri, 2004).  Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002, 

hutan kota adalah kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah kota sebagai hutan 

serta umumnya berisi pepohonan yang dibiarkan tumbuh secara alami menyerupai 

hutan.  Hutan kota ada yang tertata seperti taman dan tidak tertata seperti taman, 

serta lokasinya berada di dalam atau sekitar perkotaan.  Hutan kota bermanfaat 
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untuk mengurangi degradasi lingkungan kota yang diakibatkan oleh dampak 

negatif pembangunan. 

 

Keberadaan hutan kota dapat membuat kualitas lingkungan membaik dan 

berfungsi efektif dalam meredam kebisingan, menyerap panas, meningkatkan 

kelembaban, mengurangi debu, mengakumulasi polutan serta menciptakan 

suasana nyaman, sehat dan estetis (Samsoedin dan Subandiono, 2006).  Lokasi 

hutan kota umumnya berada di daerah pinggiran kota.  Ini dimungkinkan karena 

kebutuhan lokasi pemukiman atau perkantoran daerah tersebut tidak terlalu besar. 

Hutan kota dibuat sebagai daerah penyangga kebutuhan air, lingkungan alami, 

serta pelindung flora dan fauna di perkotaan (Nazaruddin, 1996). 

 

Fakuara (1987) menyatakan bahwa hutan kota adalah tumbuhan vegetasi berkayu 

di wilayah perkotaan yang memberi manfaat lingkungan yang sebesar-besarnya 

dalam kegunaan proteksi, rekreasi dan estetika lingkungan.  Hal senada juga 

diungkapkan Samsoedin dan Subandiono (2006) mengenai pengertian hutan kota 

yakni merupakan pepohonan yang berdiri sendiri atau berkelompok atau vegetasi 

berkayu di kawasan perkotaan yang pada dasarnya memberikan dua manfaat 

pokok bagi masyarakat dan lingkungannya, yaitu manfaat konservasi dan manfaat 

estetika.  Menurut Irwan (1994), hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa 

pohon dan asosiasi yang tumbuh di lahan kota atau sekitar kota baik berbentuk 

jalur menyebar atau bergerombol (menumpuk) dengan struktur meniru 

(menyerupai) hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan 

bagi satwa dan menimbulkan lingkungan sehat, nyaman dan estetis.  
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2.3 Tipe Hutan Kota 

 

Penentuan tipe dan bentuk hutan kota disusun dengan mempertimbangkan kondisi 

biofisik kawasan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi sarana dan 

prasarana, kepentingan serta kebutuhan pengembangan wilayah secara umum 

pada masa yang akan datang.  Tipe hutan kota ditentukan berdasarkan pada obyek 

yang dilindungi, hasil yang ingin dicapai dari objek tersebut atau lokasi yang 

dibuat untuk tujuan tertentu (Hermawan dkk., 2008).   

 

Berdasarkan letaknya, Hermawan dkk. (2008) membagi hutan kota menjadi lima 

jenis yaitu sebagai berikut. 

1. Hutan kota permukiman.  Hutan kota di sini bertujuan untuk membantu 

menciptakan lingkungan yang sejuk, segar dan nyaman serta menambah 

keindahan.  Hutan kota permukiman juga dapat digunakan untuk menangkal 

pengaruh polusi kota terutama polusi udara yang diakibatkan oleh adanya 

kendaraan bermotor.  

2. Hutan kota industri, berperan sebagai penangkal polutan yang berasal dari 

kegiatan kegiatan industri berupa polutan padat, cair, maupun gas. 

3. Hutan kota wisata/rekreasi, berperan sebagai sarana untuk memenuhi 

kebutuhan rekreasi masyarakat kota.  Hutan kota wisata biasanya dilengkapi 

juga dengan sarana bermain untuk anak-anak atau remaja, tempat peristirahatan 

serta sarana olah raga seperti untuk lari, berkemah, panjat dinding dan lain 

sebagainya.   

4. Hutan kota konservasi.  Hutan kota ini berfungsi untuk mencegah kerusakan, 

memberi perlindungan serta pelestarian terhadap objek tertentu, baik flora 

maupun faunanya serta ekosistem kota yang unik dan khas.  

http://gaganwijaya.blogspot.com/2012/01/penentuan-bentuk-dan-tipe-hutan-kota.html
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5. Hutan kota pusat kegiatan.  Hutan kota ini berfungsi untuk meningkatkan 

kenyamanan, keindahan, dan produksi oksigen di pusat-pusat kegiatan kota 

seperti pasar, terminal, perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya.  

 

Beberapa bentuk hutan kota menurut Hermawan dkk. (2008) sebagai berikut. 

1. Jalur hijau, berupa peneduh jalan raya, jalur hijau di bawah kawat listrik 

tegangan tinggi, di kiri-kanan jalan kereta api, di tepi sungai dan di tepi jalan 

tol.  

2. Taman kota.  Taman kota adalah tanaman yang ditanam dan ditata sedemikian 

rupa, baik yang alami maupun buatan untuk menciptakan keindahan kota.  

3. Kebun dan halaman.  Jenis pohon yang ditanam di kebun dan halaman terdiri 

atas jenis pohon yang dapat menghasilkan buah.   

4. Kebun raya, hutan raya dan kebun binatang.  Kebun raya, hutan raya dan kebun 

binatang merupakan kebun yang sangat luas tempat memelihara berbagai 

tumbuhan (seperti Kebun Raya Bogor di Bogor), baik untuk penelitian maupun 

sebagai tempat rekreasi dan dapat dimasukkan ke dalam salah satu bentuk 

hutan kota.   

5. Hutan lindung, yaitu daerah di dalam maupun di tepi kota dengan lereng yang 

curam dan harus dijadikan kawasan hutan kota untuk mencegah longsor. 

Demikian pula dengan daerah pantai yang rawan akan abrasi laut. 

 

Menurut Peraturan Mentri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009, penentuan 

tipe hutan kota disesuaikan dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah Perkotaan.  Tipe hutan kota terdiri dari tipe kawasan permukiman, 

tipe kawasan industri, tipe rekreasi, tipe pelestarian plasma nutfah, tipe 
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perlindungan dan tipe pengamanan.  Hutan kota akan berjalan sesuai dengan 

fungsinya (lanskap, ekologi dan estetika) jika pengelolaannya dilakukan dengan 

baik. 

 

 

2.4 Pengelolaan Hutan Kota 
 

 

Pengelolaan hutan merupakan kegiatan kehutanan yang mencakup kegiatan 

merencanakan, menggunakan, memanfaatkan, melindungi, rehabilitasi serta 

mengembalikan ekosistem hutan yang didasarkan pada fungsi dan status suatu 

kawasan hutan (Samsoedin dan Subiandono, 2006).  Pengelolaan hutan pada 

kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi lebih berorientasi pada 

bagaimana menjadikan ekosistem hutan tetap terjaga tanpa melakukan kegiatan 

produksi atau penebangan pohon di dalam hutan.  Pengelolaan hutan pada 

kawasan produksi lebih mengedepankan pemanfaatan hasil hutan dengan tetap 

melakukan kewajiban untuk menjaga ekosistem hutan tetap lestari.  Sedangkan 

pengelolaan hutan pada hutan kota lebih menitikberatkan pada keindahan dan 

kelestarian lingkungan.  Selain itu, hutan kota diisi dengan pohon-pohon yang 

dapat menyerap timbal dan karbon dari hasil aktivitas kota setiap harinya. 

 

Pengelolaan hutan adalah praktek penerapan prinsip-prinsip dalam bidang biologi, 

fisika, kimia, analisis kuantitatif, manajemen, ekonomi, sosial dan analisis 

kebijakan dalam rangkaian kegiatan membangun atau meregenerasikan, membina, 

memanfaatkan dan mengkonservasikan hutan untuk mendapatkan tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan dengan tetap mempertahankan produktivitas dan 

kualitas hutan (Helms, 1998).  Pengelolaan hutan mencakup pengelolaan terhadap 
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keindahan, fauna air pada sungai-sungai di dalam hutan, rekreasi, nilai-nilai dan 

fungsi-fungsi hutan untuk wilayah perkotaan, air, hidupan liar, kayu dan hasil 

hutan bukan kayu lainnya serta berbagai nilai lain yang termasuk dalam kelompok 

sumberdaya hutan.  Pengambilan keputusan pengelolaan hutan kota akan 

berpengaruh besar terhadap kondisi hutan, untuk itu penilaian kesehatan hutan 

sangat penting di ketahui supaya pertimbangan keputusan yang akan diambil oleh 

pengelola hutan kota tepat. 

 

 

2.5 Kesehatan Hutan 

 

 

Konsepsi kesehatan hutan dibangun di atas pandangan (perspektif) ilmu 

manajemen penyakit hutan (Dahms dan Geils, 1997).  Menurut perspektif ini, 

hutan sehat adalah hutan yang dipengaruhi oleh kondisi biotik dan abiotik yang 

terjadi pada hutan (seperti serangga, penyakit, perlakuan silvikultur dan 

pemanenan) yang tidak mengancam pemenuhan tujuan pengelolaan hutan yang 

bersangkutan pada masa kini ataupun masa depan. 

 

Hutan yang sehat terbentuk apabila faktor-faktor biotik dan abiotik dalam hutan 

tersebut tidak menjadi faktor pembatas dalam pencapaian tujuan pengelolaan 

hutan saat ini maupun masa akan datang (Rikto, 2010).  Kondisi hutan sehat 

ditandai oleh adanya pohon-pohon yang tumbuh subur dan produktif, akumulasi 

biomasa dan siklus hara cepat, tidak terjadi kerusakan signifikan oleh organisme 

pengganggu tumbuhan serta membentuk ekosistem yang khas.  Menurut 

Nuhamara (2002) hutan dikatakan sehat apabila hutan tersebut masih dapat 

memenuhi fungsinya sebagai fungsi utama yang telah ditetapkan sebelumnya 
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yaitu fungsi produksi, lindung dan konservasi.  Sejalan dengan hal tersebut, 

Kimmins (1997) menguraikan kondisi hutan dikatakan sehat apabila tujuan 

pengelolaan hutan saat ini maupun masa akan datang dapat tercapai tanpa faktor 

pembatas, baik faktor biotik maupun faktor abiotik yang ada di dalam hutan.  

Penilaian kesehatan hutan dapat diketahui dari kondisi kerusakan pohon yang ada 

di hutan. 

 

 

2.6 Penilaian Kerusakan Pohon 

 

 

Kondisi kerusakan pohon merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan 

untuk menilai kesehatan tegakan.  Kerusakan pohon dinilai dari lokasi, jenis, dan 

tingkat keparahan kerusakan.  Kerusakan pohon akan berpengaruh terhadap fungsi 

fisiologis pohon, menurunkan laju pertumbuhan pohon dan dapat menyebabkan 

kematian pohon (Putra, 2004).  Kerusakan yang terjadi dapat disebabkan oleh 

faktor abiotik seperti tanah, aerasi atau pertukaran udara di dalam tanah, iklim, 

polusi udara, bencana alam dan faktor biotik yaitu jamur, virus, aktivitas manusia 

dan aktifitas lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan 

pohon. 

 

Pohon dikatakan sehat jika pohon tersebut dapat melaksanakan fungsi 

fisiologisnya sesuai dengan potensi genetik yang dimiliki (Safe’i dan Tsani, 

2016).  Kerusakan pohon merupakan suatu indikator atau pertanda dimana pohon-

pohon dikatakan sehat atau sakit (Khoiri, 2004).  Pohon dapat dikatakan sehat jika 

pada pohon tersebut tidak ditemui tipe kerusakan atau kelainan dan dikatakan 

sakit atau rusak jika pohon tersebut mengalami tipe kerusakan berupa ganguan-
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ganguan fisiologis sehingga pertumbuhan dan perkembangannya terganggu.  

Apabila pohon diganggu oleh patogen atau oleh lingkungan tertentu sehingga 

terjadi penyimpangan dari keadaan normal, maka pohon tersebut dapat menjadi 

sakit.  Dalam kerangka kesehatan hutan, suatu individu pohon akan tergabung 

menjadi penyusun populasi hutan sehingga kesehatan pohon sebagai individu 

harus sangat diperhatikan.  Safe’i dan Tsani (2016) menyatakan bahwa kematian 

suatu individu pohon menjadi hal penting yang perlu diperhatikan karena akan 

mengakibatkan penurunan populasi. 

 

Tipe kerusakan pada pohon berdasarkan Alexander dan Barnard (1995) yaitu 

kanker, konk (tubuh buah), luka terbuka, resinosis/gumosis, batang atau akar 

patah, brum, akar terluka atau mati, mati pucuk (dieback), cabang patah atau mati, 

percabangan berlebihan, kerusakan kuncup, daun dan tunas, perubahan warna 

daun dan lain-lain.  Kanker dapat diartikan matinya kulit kambium kemudian 

diikuti oleh matinya kayu di bawah kulit.  Matinya kayu di bawah kulit tersebut 

dapat terjadi karena agen penyebab kerusakan melakukan penetrasi hingga ke 

dalam kayu.  Kanker pada batang biasanya disebabkan oleh jamur.  Menurut 

Tsani dan Rahmat (2017) konk adalah badan buah ganoderma pada batang bagian 

bawah atau akar.  Ganoderma sendiri dikenal sebagai jamur penyebab busuk akar 

maupun busuk batang bagian bawah.  Kerusakan yang disebabkan oleh jamur ini 

dapat mematikan tanaman dan penyebarannya sulit untuk dikendalikan (Susanto 

dkk., 2013).  Resinosis/gumosis merupakan kondisi resin atau gum (cairan) 

eksudasi keluar pada cabang atau batang.  Gumosis terjadi pada tanaman yang 

terluka oleh hama maupun patogen sehingga keluar cairan jernih atau coklat 

(Pracaya, 2008).  Brum merupakan suatu gerombolan ranting yang padat, tumbuh 
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di suatu tempat yang sama di dalam daerah tajuk hidup, brum yang parah 

menyebabkan daun menguning dan rontok (Purnomo, 2006).  Menurut Safe’i dan 

Tsani (2016) liana merupakan jenis tanaman yang tumbuh merambat pada 

tanaman inang yang secara terus menerus menyerap makanan dari tubuh 

inangnya.  Kondisi ini lama kelamaan maka dapat menyebabkan kematian 

terhadap pohon inang yang dirambati oleh liana tersebut. 

 

Kanker pada bagian batang memberikan risiko kerusakan lebih tinggi 

dibandingkan dengan kerusakan oleh pembengkokan batang.  Lokasi kerusakan 

ditentukan berdasarkan atas kedudukan kerusakan pada bagian batang pokok dan 

pada bagian tajuk.  Keparahan merupakan faktor lain yang menentukan nilai 

penting suatu kerusakan dan batas minimalnya ditentukan berdasarkan atas 

proporsi bagian tanaman yang rusak.  Kanker batang yang lebar luka terbesarnya 

lebih dari 20% lingkar batang tempat kanker terjadi akan mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman selanjutnya.   

 

 

2.7 Pemantauan Kesehatan Hutan  
 

 

Menurut Putra (2004), penilaian kerusakan pada pepohonan dalam kesehatan 

hutan dapat dinilai dengan menggunakan metode Forest Health Monitoring 

(FHM).  Selain metode FHM metode lain yang dapat digunakan dalam penilaian 

kesehatan pohon yaitu metode Postulat Koch, namun metode ini memiliki 

kelemahan yaitu hanya digunakan untuk analisis kerusakan yang disebabkan oleh 

patogen atau bakteri sebagai sumber penyakit pada pohon (Rudi, 2011).  Menurut 

Setyo dkk. (2014) ada empat kriteria dalam metode Postulat Koch atau Postulat 
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Henle-Koch yang harus dipenuhi sebelum patogen yang dianggap sebagai 

penyebab penyakit, dalam Postulat-postulat Koch disebutkan, untuk menetapkan 

suatu organisme sebagai penyebab penyakit, maka organisme tersebut harus 

memenuhi sejumlah syarat.  Pertama, ditemukan pada semua kasus dari penyakit 

yang telah diperiksa.  Kedua, telah diolah dan dipelihara dalam kultur murni (pure 

culture).  Ketiga, mampu membuat infeksi asli (original infection), meskipun 

sudah beberapa generasi berada dalam kultur.  Keempat, dapat diperoleh kembali 

dari hewan yang telah diinokulasi dan dapat dikulturkan kembali.   

 

Adapun metode Support Vectore Machine, untuk mendukung kinerja sistem 

komputasi cerdas tersebut maka diperlukan data citra daun tanaman serta 

diperlukan metode tambahan yakni metode otsu untuk proses segmentasi citra 

daun tanaman.  Metode otsu digunakan untuk memisahkan warna daun sehat dan 

warna daun yang berpenyakit, sedangkan SVM merupakan metode untuk 

menentukan klasifikasi jenis penyakit (Sholehudin, 2016).  Namun metode ini 

memiliki kelemahan yaitu hanya mendeteksi kerusakan berdasarkan perubahan 

warna daun sehingga informasi penyebab kerusakan pohon kurang detail.  Metode 

FHM dianggap lebih mudah untuk dilakukan dan data yang didapat dari metode 

FHM lebih lengkap karena mencakup kerusakan yang disebabkan oleh hama dan 

penyakit secara keselutuhan mulai dari akar sampai daun. 

 

Pemantauan kondisi kesehatan hutan pertama kali diintroduksikan oleh United 

State Department of Agricultural (USDA) -Forest Service untuk memantau 

kesehatan hutan nasional (Monitoring Nation Forest Health) yang dirancang 

untuk wilayah hutan yang luas dengan menggunakan metode FHM untuk 
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memantau kesehatan hutan seluruh negara bagian Amerika dan negara-negara 

Eropa Timur pada tahun 1994.  FHM adalah sebuah metode pemantauan 

kesehatan hutan yang digunakan untuk memantau kondisi kesehatan hutan pada 

saat ini (status), perubahan kondisi kesehatan hutan (change) dan kecenderungan 

yang mungkin terjadi (trends) dengan menggunakan indikator-indikator ekologi 

(Kasno dkk., 2007). 

 

Penilaian kesehatan hutan dengan metode FHM merupakan salah satu cara dalam 

mengevaluasi kondisi kesehatan tegakan hutan kota.  Metode FHM dapat 

memberikan informasi status, perubahan, kecenderungan dan saran kepada 

pengelola agar tegakan hutan kota memiliki kondisi yang sesuai dengan fungsinya 

(Sagita, 2015).  Pemantauan atau monitoring kesehatan hutan adalah prosedur 

penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan atau 

mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan (on-going) tanpa 

mempertanyakan hubungan kausalitas (Wollman, 2003).  Salah satu kriteria bagi 

pencapaian pengelolaan hutan lestari adalah keadaan dan kesehatan ekosistem 

hutan (ITTO, 1998).  Kriteria tersebut pada tahun 1997 – 2000 telah diuji dan 

dikembangkan oleh Southeast Asian Regional Centre For Tropical Biology 

(SEAMEO BIOTROP) dengan mengadopsi sistem FHM yang dirintis oleh USDA 

Forest Service (FS) untuk memantau kelestarian hutan hujan tropis Indonesia 

(ITTO dan SEAMEO BIOTROP, 2001). 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juli 2018 di enam Hutan Kota 

Metro seluas 27,2 ha.  Menurut Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota 

Metro (2014), Hutan Kota Metro terdiri dari Hutan Kota Linara di Tejoagung (0,8 

ha), Hutan Kota Stadion di Tejosari Metro Timur (7,5 ha), Hutan Kota Terminal 

16c di Mulyojati Metro Timur (0,5 ha), Hutan Kota Tesarigaga di Ganjar Asri dan 

Ganjar Agung Metro Barat (8,4 ha), Hutan Kota Bumi Perkemahan di Sumber 

Sari Metro Selatan (7,0 ha) dan Hutan Kota Islamic Center di Rejomulyo Metro 

Selatan (3,0 ha). 

 

 

3.2 Alat dan Objek penelitian 

 

 

Alat yang digunakan dalam penilaian status kesehatan pohon di Hutan Kota Metro 

adalah sebagai berikut: meteran 50 m, meteran pita 150 cm, Global Positioning 

System receiver (GPS receiver tipe navigasi), kamera, kalkulator, haga meter, 

papan ujian, alat tulis dan lembar pengamatan (tally sheet).  Adapun objek yang 

diamati yaitu pohon yang berada di dalam Hutan Kota Metro. 
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3.3 Tahapan Penelitian 

 

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder.  

Data primer didapat dari pengukuran pohon di hutan kota yang dilakukan dengan 

metode sensus.  Data sekunder diambil melalui studi pustaka untuk mendukung 

data primer yang diambil secara langsung.  Tahapan dalam penelitian yang terdiri 

dari penetapan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan pengukuran 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

 

3.3.1 Penetapan lokasi pengambilan data 

 

 

Pengambilan data dilakukan pada enam hutan kota yang berbeda-beda lokasi.  

vegetasi yang berada pada lokasi terpisah dan tidak pada sebidang lahan yang 

sama akan memiliki kecenderungan lingkungan yang berbeda.  Sesuai dengan 

kondisi di lapangan bahwa keenam hutan kota di Kota Metro berada pada lokasi 

yang berjauhan atau terpisah.  

 

 

3.3.2 Metode pengumpulan data 

 

 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode sensus dengan mengambil data 

kerusakan pohon dari seluruh pohon yang berada di enam Hutan Kota Metro. 

 

 

3.3.3 Pengukuran kerusakan pohon 

 

 

Pengukuran kerusakan pohon diukur berdasarkan kriteria penilaian kerusakan 

pohon menurut metode FHM, yang terdiri dari tiga kode berurutan yaitu lokasi 
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terjadinya kerusakan (Tabel 1), tipe dan penyebab kerusakan (Tabel 2), serta 

presentase tingkat kerusakan (Tabel 3).  Lokasi ditemukannya kerusakan pada 

pohon antara lain pada akar, batang, cabang, tajuk, daun pucuk dan tunas seperti 

pada Gambar 1 dan Tabel 1.  

 

 
 

Gambar 1. Kode lokasi untuk indikasi kerusakan pohon. 

 

 

 

Pengkodean dibedakan menjadi dua yaitu pohon daun lebar dan pohon daun 

jarum karena keduanya memiliki penampakan yang berbeda (Safe’i, 2005).  

Gambar sebelah kanan adalah pengkodean lokasi kerusakan yang terjadi pada 

pohon daun jarum dan gambar yang sebelah kiri adalah pengkodean lokasi 

kerusakan yang terjari pada pohon daun lebar.  Berdasarkan (Gambar 1) maka 

pengkodean kerusakan pohon yang dinilai dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2 dan 

Tabel 3. 
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Tabel 1.  Kode lokasi kerusakan pohon (Mangold, 1997; USDA-FS, 1999; Safe’i,  

   2005) 
 

 

Kode Definisi  
0  Tidak ada kerusakan  

1  Akar terbuka dan tunggang ”stump” (30 cm dari tanah)  

2  Akar dan batang bagian bawah  

3  Batang bagian bawah (setengah bagian bawah dari batang, antara tunggak dan dasar 

tajuk) 

4  Bagian bawah dan atas batang  

5  Bagian atas batang (setengah bagian atas dari batang, antara tunggak dan dasar tajuk 

hidup) 

6  Batang tajuk (batang utama dalam daerah tajuk hidup diatas dasar tajuk hidup)  

7  Cabang (lebih besar 2,54 cm pada titik percabangan terhadap batang utama atau batang 

tajuk di dalam daerah tajuk hidup)  

8 Pucuk dan tunas (kerusakan pada daun muda dan pucuk muda).  

9  Daun  

 

Keterangan : Stump yaitu tunggak setinggi 30 cm dari permukaan tanah. 

 

 

 

Tabel 2.  Deskripsi kode tipe kerusakan dan nilai tingkat keparahan (Mangold, 

1997; USDA-FS, 1999; Safe’i, 2005) 

 

 
Kode  Definisi    Nilai tingkat keparahan (pada kelas  

1% - 99%) 

01 Kanker,      ≥ 20% dari titik pengamatan 

02  Konk, tubuh buah   Tidak ada, kecuali ≥ 20% pada  

(badan buah),dan    akar ˃ 3 feet (0.91 m) dari batang 

indikator lain tentang  

lapuk lanjut   

03 Luka terbuka    ≥ 20% dari titik pengamatan 

04  Resinosis/gummosis   ≥ 20% dari titik pengamatan 

05  Batang pecah    Tidak ada 

06  Sarang rayap    ≥ 20% dari titik pengamatan 

11  Batang atau akar patah  Tidak ada 

< 3 feet (0.91 m) dari batang 

12  Brum pada akar atau batang  Tidak ada 

13  Akar patah atau mati ˃ 3   ≥ 20% dari luas lingkaran 3 inch akar 

feet (0.91 m) dari batang 

20  Liana    ≥ 20% dari batang atau cabang 

21  Hilangnya ujung dominan,  ≥ 1% dari dahan pada tajuk 

Mati ujung 

22  Cabang patah atau mati  ≥ 20% dari ranting atau pucuk 

23  Percabangan atau brum yang ≥ 20% dari ranting atau pucuk 

berlebihan 

24  Daun, kuncup atau tunas   ≥ 30% dari dedaunan penutupan tajuk 

rusak  

25  Daun berubah warna (tidak ≥ 30% dari dedaunan penutup tajuk 

hijau) 

31  Tidak ada    - 
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Keterangan :  

Kanker adalah kerusakan yang di sebabkan adanya penetrasi dari patogen. 

Konk adalah kerusakan akibat jamur.  

Resinosis/Gumosis adalah resin yang keluar dari batang. 

Brum adalah grombolan ranting yang rapat. 

 

 

 

Tingkat keparahan adalah persentase jumlah (luas) daerah yang terserang/rusak di 

atas nilai tingkat batas dibandingkan dengan luas titik keseluruhan dalam satu 

lokasi (Mangold, 1997).  Jumlah luas yang dimaksud adalah panjang sisi terlebar 

dari kerusakan yang ditemukan sedangkan luas titik keseluruhan adalah keliling 

titik lokasi kerusakan tepat dimana ditemukannya kerusakan.  Perhitungan 

persentase kerusakan pohon yaitu menggunakan rumus sebagai berikut (Mangold,  

1997).  

Persentase kerusakan =  
 

 
      .   

Keterangan : 

x = lebar kerusakan  

y = keliling lokasi kerusakan  

Besaran persentase kerusakan yang dihitung dengan rumus diatas maka kode 

tingkat keparahan yang didapatkan dapat dihat dalam Tabel 3. 

 

 

Tabel 3.  Kelas nilai tingkat keparahan (Mangold, 1997) 
 

 

Kelas (%) Kode 

1 – 9  0 

10 – 19  1 

20 – 29 2 

30 – 39 3 

40 – 49 4 

50 – 59 5 

60 – 69 6 

70 – 79 7 

80 – 89 8 

90 – 99 9 
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3.3.4 Penilaian kesehatan pohon 

 

 

Penilaian kesehatan pohon dapat dianalisis dengan menghitung indeks kerusakan 

(IK).  Parameter pengukuran kondisi kerusakan pohon (lokasi kerusakan, tipe 

kerusakan dan tingkat keparahan) IK dapat dihitung sebagai berikut (Purta 2004). 

IKi = (xi X yi X zi) 

 

Keterangan : 

 

Iki = nilai indeks kerusakan pada pohon 

i    = nilai pembobotan ke “i”(1,2,3) 

x   = pembobotan lokasi kerusakan “x” (0;2,0;1,8;1,6;1,2;1,0) lihat pada Tabel 4 

y   = pembobotan tipe kerusakan “y” (2,0;1,9;1,7;1,6;1,5;1,3;1,0) lihat pada  

        Tabel 4 

z   = pembobotan tingkat keparahan “z” (1,1;1,2;1,3;1,4;1,5;1,6;1,7;1,8;1,9) nilai  

        pembobotan dapat dilihat pada Tabel 4 

 

 

Tabel 4. Nilai pembobotan untuk setiap lokasi, tipe dan tingkat keparahan  

  (Nuhamara dan Kasno, 2001; Putra, 2004) 

 

 
Kode 

Lokasi 

Kerusakan 

Pohon 

Nilai 

Pembobota

n (x) 

Kode Tipe 

Kerusakan 

Pohon 

Nilai 

Pembob

otan (y) 

Kode Tingkat 

Kepatahan/ 

kerusakan 

pohon 

Nilai 

Pembobotan 

(z) 

0 0 01, 26 1,9 0 1,5 

1 2,0 02 1,7 1 1,1 

2 2,0 03, 04 1,5 2 1,2 

3 1,8 05 2,0 3 1,3 

4 1,8 06 1,5 4 1,4 

5 1,6 11 2,0 5 1,5 

6 1,2 12 1,6 6 1,6 

7 1,0 13, 20 1,5 7 1,7 

8 1,0 21 1,3 8 1,8 

9 1,0 22, 23, 24, 

25, 31 

1,0 9 1,9 

 

 

 

Hasil dari perhitungan data IK kemudian akan digunakan untuk menghitung 

indeks tingkat kerusakan pohon Tree Damage Level Index (TLI).  Nilai TLI 
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merupakan penjumlahan dari tiga nilai IK setiap pohon.  Pohon yang tidak 

terdapat kerusakanan akan langsung diberikan status sehat, sedangkan kerusakan 

yang tidak mencapai nilai batas tingkat kerusakan (Tabel 2.), akan diberi nilai 0 

karena pohon memiliki potensi kerusakan dimasa yang akan datang antara 50% 

sehat jika diketahui dan dilakukan perawatan atau 50% rusak jika dibiarkan saja.  

Menurut Mangold (1997) tingkat keparahan khusus untuk kerusakan kode 2 (jika 

tingkat kerusakan < 20%), 5, 11,12, maka akan langsung diberikan kode 0 pada 

tingkat keparahan kerusakannya hal ini dilakukan karena jika tipe kerusakan ini 

terjadi pada pohon secara umum pohon masih dapat hidup namun untuk nilai jual 

produksi pohon sudah hilang.  Apabila terdapat kerusakan ganda pada lokasi yang 

sama, maka semua kerusakan tetap dicatat supaya tingkat keparahannya dapat 

diperkirakan secara pasti dan tepat.  Indeks kerusakan pada tingkat pohon dapat 

dihitung seperti berikut (Putra, 2004).  

TLIi = (IK 1) + (IK 2) + (IK 3) 

Keterangan : 

 

TLI merupakan penjumlahan dari perhitungan nilai IK/pohon. 

i merupakan nomor pohon (1-1781) 

IK1 merupakan nilai dari kerusakan pertama yang ditemukan pada satu pohon. 

IK 2 merupakan nilai dari kerusakan ke 2 yang ditemukan pada pohon yang sama. 

IK 3 merupakan nilai dari kerusakan ke 3 yang ditemukan pada pohon yang sama. 

 

Setelah nilai TLI diketahui, untuk mengelompokkan kelas pohon yang sehat, 

sedang dan rusak dibutuhkan nilai rentang disetiap karegori kesehatan pohon.  

Perhitungan rentang kategori nilai kesehatan pohon dihitung seperti berikut 

(Safe’i dan Tsani, 2016). 
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Kategori nilai kesehatan pohon = 
                     –                    

               
 

 

Keterangan :  

 

Kategori rentang nilai sehat pohon = penentuan rentang nilai tiap kategori untuk  

 memperoleh rentang antara kelas sehat,  

 sedang dan rusak. 

Nilai TLI tertinggi  = nilai TLI tertinggi pohon dari seluruh  

individu pohon. 

Nilai TLI terendah = nilai TLI terendah pohon dari seluruh  

individu pohon. 

Jumlah Kelas  = Jumlah kategori yang ditetapkan (3 kategori  

kelas : sehat, sedang dan rusak) dalam 

kesehaatan hutan. 

 

Pengelompokan kategori pohon sehat digunakan untuk menghitung jumlah 

persentase pohon sehat, sedang dan rusak yang ditemukan di Hutan Kota Metro.  

Selanjutnya dihitung jumlah lokasi terbanyak ditemukan kerusakan, tipe 

kerusakan yang paling banyak menyebabkan kerusakan dan berapa persentase 

kerusakan yang telah terjadi. 
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V. SIMPULAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

 

 

Berdasarkan penilaian kesehatan pohon yang telah dilakukan pada seluruh Hutan 

Kota Metro, dapat disimpulkan bahwa lokasi kerusakan pohon terbanyak terdapat 

pada kode lokasi 7 (cabang dan ranting ), tipe kerusakan pohon yang paling 

banyak ditemukan pada seluruh hutan kota adalah kode kerusakan 22 ( cabang 

patah atau mati) serta tingkat keparahan terbanyak ditemui dari kerusakan pohon  

di hutan kota adalah 20%. 

 

 

5.2 Saran 

 

 

Berdasarkan status kesehatan pohon terdapat 63 pohon yang memiliki status rusak 

dan bahkan beberapa pohon mati.  Rekomendasi untuk pohon yang mengalami 

kerusakan dengan bobot nilai antara 12,7-8,48 maka pohon harus ditebang karena 

pohon sudah mengalami kerusakan tingkat lanjut dan tidak mungkin dilakukan 

perawatan selain ditebang untuk mencegah terjadinya pohon tumbang.  

Sedangkan pohon-pohon yang memiliki status sedang yaitu dengan bobot nilai 

antara 8,47-4,23 harus diberikan perhatian ekstra, dilakukan perawatan 

(pemangkasan dan pengendalian hama penyakit) serta akan lebih baik jika 

dilakukan monitoring setiap tahun untuk menjaga kelestarian hutan kota sehingga 

hutan kota akan menjadi lebih baik dan aman untuk pengunjung hutan kota. 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Alexander, S.M. dan Barnard, J.E. 1995. Forest Health Monitoring. Buku.  

Environmental Monitoring Systems Laboratory. Las Vegas. 121 hlm.  
 

Ardiansyah, F., Safe’i, R., Hilmanto, R. dan Indriyanto. 2018. Analisis kerusakan  

pohon mangrove menggunakan teknik forest health monitoring (fhm). 

Prosiding. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang. 763-773. 

 

Ardiansyah, M., Medha, B. dan Suwasono, H. 2018. Penilaian kondisi fisik  

pohon tepi jalan utama kota malang. Jurnal Produksi Tanaman. 6(2): 273-

282. 

 

Arifin, H. S. dan Nurhayati. 2000. Pemeliharaan Taman. Buku. Penebar  

Swadaya. Jakarta. 192 hlm. 

 

Audia, B., Kaskoyo, H., Wulandari, C. dan Safe`i, R. 2019. Faktor internal dan  

eksternal dalam pengembangan nilai ekonomi kopi codot di hkm beringin 

jaya, kabupaten tanggamus. Jurnal Belantara. 2(2): 142-148. 

 

Badan Pusat Statistik Kota Metro. 2015. Statistik Kota Metro. Kota Metro.  

https://metrokota.bps.go.id/. Diakses pada 23 juli 2018. 

 

Dahlan, E.N. 2014. Karakter fisik pohon dan pengaruhnya terhadapiklim mikro  

(studi kasus di hutan kota dan rth kota semarang). Forum Geografi. 28(1): 

83-90. 

 

Dahlan, E.N. 1989.  Studi Kemampuan Tanaman dalam Menjerap dan Menyerap  

Timbal Emisi dari Kendaraan Bermotor. Tesis. Fakultas Pasca Sarjana,  

Institut Pertanian Bogor. 102 hlm. 

 

Dahms, C.W. dan Geils B.W. 1997. An Assessment of Forest Ecosystem Health  

In The Southwest.http://www.rms.nau.edu/publications/rm_gtr/ 

assessment.html. Diakses pada 19 Oktober 2018. 

 

Darmansyah, R.A. 2014. Penilaian Kondisi Kesehatan Tegakan di Areal Pasca 

Tambang PT ANTAM Tbk UBPE Pongkor, Jawa Barat. Skripsi. Institut 

Pertanian Bogor. Bogor. 68 hlm. 

 

 



64 

Derlina. 2001. Sistem penghijauan kota sebagai sistem penunjang kelestarian  

alam. Jurnal Pendidikan Science 25(1): 40-49. 

 

Desianti, A. 2011. Evaluasi Fungsi Ekologis Jalur Hijau Jalan Kawasan Sentul  

City. Skripsi. IPB. Bogor. 116 hlm. 

 

Dinas Pertanian, Perikanan. dan Kehutanan Kota Metro. 2015. Pusat Bank E-Data  

Kota Metro. Kota Metro. Https://data.metrokota.go.id/2017/05/30/ 

kawasan-hutan-kota-di-kota-metro-tahun-2015/. Diakses pada 10 

September 2017. 

 

Erly, H., Wulandari, C., Safe’i, R., Kaskoyo, H. dan Winarno, G.D. 2019.  

Keanekaragaman jenis dan simpanan karbon pohon di resort pemerihan, 

taman nasional bukit barisan selatan. Jurnal Sylva Lestari. 7(2): 139-149. 

 

Fakuara, Y., Ontario, Y., Widarmana, S., Pranggono, B. dan Sudaryanto. 1987.  

Konsepsi Pengembangan Hutan Kota. Buku. Fakultas Kehutanan IPB.  

Bogor. 115 hlm. 

 

Farida, N. 2013. Perencanaan Jalur Hijau Jalan Tol Jagorawi Ruas Gerbang Tol  

Bogor Sampai Terminal Baranang Siang. Skripsi. Institut Pertanian 

Bogor. Bogor. 61 hlm. 

 

Grey, G.W. dan Deneke, F.I. 1978. Urban Forestry. Buku. John Wiley and Sons. 

Washington. 98 hlm. 

 

Haris, R., Clark, J. dan Matheny, N. 2004. Arboriculture: Integrated Management 

Of Landscape Trees, Shrubs, And Vines. Buku. Prentice Hall. New Jersey 

(US). 127 hlm. 

 

Helms, J.A. 1998. The Dictionary of Forestry. Buku. Society of American  

Foresters and CAB1 Publishing. America. 92 hlm. 

 

Hermawan, R., Kosmaryandi, N. dan Ontarjo, J. 2008. Kajian tipe dan bentuk  

hutan kota kawasan danau raja kota rengat, kabupaten indragiri hulu, 

propinsi riau (study on type and shape of urban forest in danau raja area, 

rengat city, indragiri hulu regency, riau province). Jurnal Media 

Konservasi. 13(2): 71-78. 

 

Irwan, Z.D. 1994. Peranan Bentuk dan Struktur Hutan Kota terhadap Kualitas  

Lingkungan Kota. Disertasi. IPB. Bogor. 132 hlm. 

 

Irwanto. 2006. Penilaian Kesehatan Hutan Tegakan Jati (Tectona grandis) dan  

Eucalyptus (Eucalyptus pellita) pada Kawasan Hutan Wanagama I. Tesis. 

Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. 142 hlm. 

 

 

 



65 

Karlinasari, L., Rahmawati, M. dan Mardikanto, T.R. 2010. Pengaruh pengawetan  

kayu terhadap kecepatan gelombang ultrasonik dan sifat mekanis lentur 

serta tekan sejajar serat kayu acacia mangium willd. Jurnal Teoretis dan 

Terapan Bidang Rekayasa Sipil. 17(3): 163-170. 

 

Kasno., Haneda, N.F., Syaufina, L. dan Putra, E.I. 2007. Pengembangan Metode  

Penilaian Kesehatan Hutan Lindung dan Hutan Tanaman. Laporan 

Penelitian. http:// www.respository.ipb.ac.id/614.[19 Oktober 2017]. 

 

Khaerudin. 1994. Pembibitan Tanaman HTI. Buku. Penebar Swadaya. Jakarta.  

68 hlm. 

 

Khoiri, S. 2004. Studi Tingkat Kerusakan Pohon di Hutan Kota Srengseng  

Jakarta Barat. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 86 hlm. 

 

Kimmins, J.P. 1997. Forest Ecologi A Foundation for Sustainable Management.  

Buku. Prentice-Hall. New York. 73 hlm. 

 

Lestari, G. dan Andi, G. 2010. Pengaruh bentuk kanopi pohon terhadap  

kualitas estetika lanskap jalan. Jurnal Lanskap Indonesia. 2(1): 30-35. 

 

Lestari, R. N., Wulandari, C., Safe’i, R. and Darmawan, A. 2019. Analysis of  

carbon above the ground as the indicator of forest health in protection 

forest registers 25. Journal of Sylva Indonesiana. 2(1): 01 – 10. 

 

Mangold, R. 1997. Forest Health Monitoring: Field Methods Guide. Buku.  

USDA-Forest Service.Washington. 102 hlm. 

 

Miardini, A. 2006. Analisis Kesehatan Pohon di Kebun Raya Bogor. Skripsi. 

Institut Pertanian Bogor. Bogor. 91 hlm. 

 

Murdaningsih. 2010. Evaluasi aspek fungsi, estetika dan agronomis tanaman  

tepi jalan di ijen kota malang. Jurnal Agrica. 3(1): 15-26. 

 

Nazaruddin. 1996. Penghijauan Kota. Buku. Penebar Swadaya. Jakarta. 104 hlm. 

 

Nuhamara, S.T. 2002. Inventarisasi Kerusakan Hutan (Indikator Kerusakan 

Struktur Vegetasi dan Tanaman). Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 

102 hlm. 

 

Nuhamara, S.T. dan Kasno. 2001. Present Status of Crown Indikator. Technical  

Report No 6. dalamForest Health Monitoring to Monitor the Sustainable 

of Indonesian Tropical Rain Forest Volume I. Buku. ITTO: Japan dan 

SEAMEO-BIOTROP: Bogor.135 hlm. 

 

 

 

 



66 

Nuhamara, S.T. dan Kasno. 2001. Present Status of Forest Vitality. Dalam 

Forest Health Monitoring to Monitor The Sustainability of Indonesian 

Tropical Rain Forest. Volume II. Buku. ITTO: Japan dan SEAMEO-

BIOTROP: Bogor. 187 hlm. 

 

Nurlaelih, E., Baskara, M. dan Azizah, N. 2007. Penilaian terhadap kondisi  

fisik pohon tepi jalan (studi kasus jalan utama kota malang). Jurnal 

Agrivit. 1(29): 89-96. 

 

Noviady, I. dan Rivai, R. 2015. Identifikasi kondisi kesehatan pohon  

peneduh di kawasan ecopark, cibinong science center-botanic gardens. 

Jurnal Penelitian Pros Semnas Masy Biodiv Indon. 1(6): 1385-1391. 

 

Peraturan Daerah Kota Metro. 2012. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01  

Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-

2031. Walikota Metro. Kota Metro. 

 

Peraturan Menteri Kehutanan. 2009. Permenhut Nomor P.71/Menhut-Ii/2009  

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota. Mentri Kehutanan. 

Jakarta. 

 

Peraturan Pemerintah. 2002. PP Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota. 

Jakarta. 

 

Pertiwi, D., Safe’i, R., Kaskoyo, H. dan Indriyanto. 2019. Identifikasi kondisi  

kerusakan pohon menggunakan metode forest health monitoring di tahura 

war provinsi lampung. Jurnal Perennial. 15(1): 1-7. 

 

Purnomo, B. 2006. Konsep Ilmu Penyakit Hutan. Buku. Faperta Unib. Bengkulu.  

92 hlm. 
 

Putra, E.I. 2004. Pengembangan Metode Penilaian Kesehatan Hutan Alam  

Produksi. Tesis. IPB. Bogor. 102 hlm. 

 

Rikto. 2010. Tipe Kerusakan Pohon Hutan Kota (Studi Kasus: Hutan Kota 

Bentuk Jalur Hijau, Kota Bogor-Jawa Barat). Skripsi. Departemen 

Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan. IPB. 

Bogor. 128 hlm. 

 

Pracaya. 2008. Hama dan Penyakit Tanaman. Buku. Penebar Swadaya. Jakarta. 

81 hlm. 

 

Rahmatullah, H., 2012. Penyusunan Aplikasi Inventarisasi Pohon di Jalan 

KH.Rd. Abdullah Bin Nur Bogor. Skripsi. IPB. Bogor. 134 hlm. 

 

Rudy, G. 2011. Mikroorganisme“Postulat Koch”. Laporan Penelitian Pendidikan  

Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. 12 hlm. 



67 

Rusdianto, R. 2008. Sistem Informasi Pohon pada Jalur Hijau Jalan di Kota  

Bogor (Studi Kasus Jalan Pajajaran). Skripsi. IPB. Bogor. 94 hlm 

 

Safe'i, R. 2005. Penilaian Areal Hutan Bekas Terbakar Berdasarkan Metode Fire  

Severity dan Forest Health Monitoring. Tesis. IPB. Bogor. 117 hlm. 

 

Safe’i, R., Erly, H., Wulandari, C. dan Kaskoyo, H. 2019. Analisis  

keanekaragaman jenis pohon sebagai salah satu indikator kesehatan hutan 

konservasi. Jurnal Perennial. 14(2): 32-36. 

 

Safe’i, R., Wulandari, C. dan Kaskoyo, H. 2019. Analisis kesehatan hutan dalam  

pengelolaan hutan rakyat pola tanam agroforestri di wilayah kabupaten 

lampung timur. Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) dan Seminar 

Nasional ke-4, Komunitas Manajemen Hutan Indonesia (KOMHINDO). 

Universitas Sumatera Utara. Medan. 2(1): 1-7. 

 

Safe'i, R., Hardjanto., Supriyanto. dan Sundawati, L. 2015. pengembangan  

metode penilaian kesehatan hutan rakyat sengon (falcataria moluccana 

(miq.) barneby & j.w. grimes). Jurnal Penelitian Hutan Tanaman. 12(3): 

175-187. 

 

Safe’i, R. dan Tsani, M. K. 2016. Kesehatan Hutan.Buku. PT. Graha Ilmu.  

Lampung. Bandar Lampung. 101 hlm. 

 

Safe’i, R. dan Tsani, M. K. 2017. Penyuluhan program kesehatan hutan rakyat  

di desa tanjung kerta kecamatan kedondong kabupaten pesawaran. Jurnal 

Sakai Sambayan. 1(1): 35-37. 

 

Sagita, Y. 2015. Penilaian Kesehatan Hutan Kota di Kabupaten Garut. Skripsi.  

Institut Pertanian Bogor. Bogor. 75 hlm. 

 

Samsoedin, I. dan Subardiono E. 2006. Pembangunan dan Pengelolaan Hutan  

Kota. Makalah Utama pada Ekspose Hasil-Hasil Penelitian: Konservasi 

dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan. Padang. 83 hlm. 
 

Setyo, P., Rahmanto., Sarjito. dan Diana, C. 2014. Karakterisasi dan uji postulat  

koch bakteri genus vibrio yang berasal dari media kultur massal 

mikroalga. Journal Of Aquaculture Management And Technology. 3(4): 

230-237. 
 

Setyowati, D.L. dan Sedyawati, S. 2010. Sebaran ruang terbuka hijau dan  

peluang perbaikan iklim mikro di Semarang Barat. Jurnal Biosaintifika. 

2(2): 61-74. 
 

Simanjorang, L.P. dan Safe’i, R. 2018. Penilaian vitalitas pohon jati dengan  

forest health monitoring di kph balapulang. Jurnal Ecogreen. 1(4): 9-15. 
 

Sodikin, D. 2014. Penilaian Kesehatan Jalur Hijau di Kota Bogor. Skripsi.  

Institut Pertanian Bogor. Bogor. 28 hlm 



68 

Soeratmo F.G. 1974. Perlindungan Hutan. Laporan penelitian Proyek Peningkatan  

Mutu Perguruan Tinggi Institut Pertanian Bogor, Bogor. 62 hlm. 

 

Sholehudin, B. 2016. Implementasi Metode Support Vector Machine (SVM) untuk  

Deteksi Penyakit pada Daun Apel Menggunakan Citra Digital. Tesis. 

Universitas Brawijaya. Malang.124 hlm. 

 

Stalin, M., Farah, D. dan Harnani, H. 2013. Analisis kerusakan pohon di jalan 

hamad yani kota pontianak. Jurnal Hutan Lestari. 1(2): 1-8. 

 

Stephens. dan Matthew, P. 2004. Productivity and Reliability-Based Maintenance  

Management. Buku. Pearson Education Inc. New Jersey (US). 108 hlm. 

 

Supriyanto., Kenneth, S., Soekotjo, A. dan Ngaloken, G. 2001. Forest Health  

Monitoring Plot Establishment. Technical Report No 1. dalamForest 

Health Monitoring To Monitor The Sustainability Of Indonesian Tropical 

Rain Forest, Volume I. Buku. ITTO: Japan dan SEAMEO-BIOTROP: 

Bogor. 135 hlm. 

 

Susanto, A., Prasetyo, A.E., Priwiratama, H., Wening, S. dan Surianto. 2013.  

Ganoderma boninense penyebab penyakit busuk batang atas kelapa sawit. 

Jurnal Fitopatologi Indonesia. 9 (4): 123-126. 

 

Tisnanta, H.S. dan Rahmatul, U. 2016. Ruang terbuka hijau kota metro  

lampung dan pandangan aspek keagamaan. Jurnal Kontekstualita. 1(31): 

55-80. 

 

Tsani, M.K. dan Safe’i, R. 2017. Identifikasi tingkat kerusakan tegakan pada  

kawasan pusat pelatihan gajah taman nasional way kambas. Jurnal Hutan 

Tropis. 3(5): 215-221. 

 

Undang-Undang Republik Indonesia. 2007. UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang  

Penataan Ruang. Jakarta. 

 

USDA-FS. 1999. Forest Health Monitoring: Field Methods Guide (International  

1999). Buku. USDA Forest Service Research Triangle Park. Asheville 

NC. 144 hlm. 

 

Wollman, N.D. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Buku. Universitas  

Gajah Mada. Yogyakarta. 132 hlm 

 

Yosieguspa. 2015. Pengaruh vegetasi dalam meredam tingkat kebisingan lalu  

lintas jalan raya di kawasan taman wisata alam (twa) punti kayu palembang. 

Jurnal Teknik Lingkungan UNAND. 2(12): 104-113. 

 

Yunasfi. 2007. Permasalahan Hama, Penyakit dan Gulma Dalam Pembangunan 

Hutan Tanaman Industri dan Usaha Pengendaliannya. Laporan Penelitian. 

Universitas Sumatra Utara. Medan. 30 hlm. 


	A1. cover.pdf
	A2. Abstrak (1).pdf
	A4. RIWAYAT HIDUP.pdf
	A5. SANWACANA.pdf
	A6. DAFTAR ISI.pdf
	BAB I PENDAHULUAN.pdf
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA.pdf
	BAB III METODE PENELITIAN fix.pdf
	BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf
	BAB V SIMPULAN DAN SARAN.pdf
	daftar pustaka revisi dari prila.pdf

