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Sambutan
Pembangunan infrastruktur tidak hanya melihat
aspek sosial ekonomi, tetapi juga mengedepankan
aspek lingkungan. Kampus PUPR dibangun dengan
tujuan mengadopsi konsep bangunan gedung hijau
dan lingkungan yang asri. Pembangunan gedung
utama yang mengusung konsep green building
layak menjadi inspirasi bagi gedung-gedung lain di
tanah air. Langkah itu merupakan wujud kontribusi

terhadap peraturan pemerintah untuk mengurangi
emisi gas rumah kaca (GRK) yang bersumber dari
bangunan gedung.
Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri
(Permen) Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan
Gedung Hijau untuk mendukung aksi pengurangan
emisi GRK. Kementerian PUPR telah melaksanakan

M. Basuki Hadimuljono

(Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia)
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dengan sungguh-sungguh komitmen pemerintah
dalam upaya melestarikan lingkungan dengan
mengurangi emisi GRK melalui pembangunan
gedung utama berkonsep green building alias
bangunan hijau dan penataan ruang terbuka hijau.
Gedung dengan konsep green building bukan berarti
bangunan berwarna hijau, melainkan pengelolaan
energi, penghematan air, dan daur ulang air bersih.
Gedung utama Kampus PUPR telah mendapatkan
sertifikat dari dari Green Building Council Indonesia
(GBCI) sebagai gedung hijau yang hemat energi.
Penghargaan itu merupakan salah satu bentuk dari
tanggung jawab kementerian terhadap lingkungan.
Kampus PUPR juga telah menjelma sebagai area
hijau dengan berbagai tanaman yang meneduhkan.
Gambaran keindahan ruang terbuka hijau di area
kampus Kementerian PUPR tersaji dalam buku ini.
Buku dengan judul “Hortus Seantero Kampus” ini
merupakan kolaborasi Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Media Cetak
Trubus untuk memberikan sudut pandang yang
berbeda mengenai kampus Kementerian PUPR
melalui tata letak dan ragam jenis tanaman.
Pemanfaatan tanaman-tanaman ini tidak serta merta
memenuhi lahan kosong. Keberadaan tanaman
menjadi aspek penting yang tidak terlupakan
sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan memberikan
nilai estetis untuk melengkapi kumpulan bangunan
di kampus ini. Buku ini menyajikan berbagai tanaman
dan tumbuhan yang meriuhkan keseluruhan kampus,
khususnya RTH di depan gedung utama Kementerian
PUPR.
Setidaknya 25% hamparan lahan yang terisi hijauan
aneka flora tumbuh di sana, tidak terkecuali jenis
rambatan hijau yang menempel pada beberapa
bangunan baik di fasad, atap, dinding, hingga
struktur pancangan tiang besi. Kemeriahan pun
disambut dengan beberapa fauna di taman utama.
Ada siulan burung, kucing, hingga tupai-tupai liar
yang bermain di ranting pohon.

Keberadaan tanaman di RTH tidak semata pemenuhan
kewajiban bagi gedung-gedung Kementerian PUPR
yang memiliki konsep green building. Namun hadirnya
ragam tumbuhan memilki manfaat besar bagi para
penghuni kampus. Sebut saja berkurangnya polusi
di tengah kota metropolitan, keberadaan udara yang
lebih sejuk, dan menurunnya radiasi sinar matahari
yang lebih banyak terserap oleh tumbuhan untuk
proses fotosintesis.
Keberadaan RTH juga didukung oleh penyediaan air
dengan konsep daur ulang yang Kementerian PUPR
miliki sehingga resapan setiap tanaman pun akan
selalu bersikulasi secara berkelanjutan. Kementerian
PUPR berusaha memberikan contoh kepedulian
akan pembukaan RTH pada sebuah gedung atau
hunian kerja milik negara, sehingga suasana yang
diberikan tidak akan kaku dan lebih hidup dengan
berdampingannya alam dan manusia.
Dalam buku ini dijelaskan berbagai jenis tanaman
di Kampus Kementerian PUPR miliki beserta alasan
penempatan dan papan informasi yang mendukung
edukasi. Informasi tersebut memberikan gambaran
penerapan tata letak tanaman bagi para pembaca
buku “Hortus Seantero Kampus”. Saya sangat senang
dan menyambut baik buku ini dengan memberikan
pandangan baru bagi setiap individu yang akan
membacanya. Buku ini menunjukkan bahwa tidak
semua hutan beton di ibukota Indonesia membenci
penghuni hutan alami. Justru dengan kolaborasi ini
dapat menumbuhkan kepedulian dan memberikan
inspirasi bagi setiap penghuni bumi.
Selamat membaca dan menikmati!

Menteri PUPR

M. Basuki Hadimuljono
vii

Sambutan
Penerapan konsep infrastruktur hijau bukan lagi
sebuah wacana, konsep ini sudah menjadi realita.
Kementerian PUPR mengusung kampus berkonsep
gedung hijau yang implementasinya dimulai dari
gedung utama. Sejak berdirinya gedung utama
pada 2012, Kementerian PUPR meraih berbagai
penghargaan, mulai dari Green Building Platinum
Level dari Green Building Council Indonesia (GBCI)
pada 2012, juara pertama Most Efficient Building
National Level pada 2013 dan juara pertama ASEAN
Energy Award pada 2014 dan 2016. Penghargaan
itu sekaligus menandakan bahwa Indonesia sudah
sangat mampu menerapkan konsep gedung hijau.
Pembangunan gedung hijau merupakan upaya agar
insan PUPR merasa nyaman menjalankan aktivitas.
Kampus Kementerian PUPR semakin nyaman dengan
kehadiran taman yang menyajikan pemandangan
hijau. Penataan ruang terbuka hijau dengan lanskap
yang terkonsep dilakukan pada 2018 dan telah
bertransformasi menjadi kawasan ramah lingkungan.
Insan PUPR bisa menjalankan aktivitasnya sembari
menikmati pemandangan nan hijau permai setiap
saat. Panorama indah itu diharapkan mampu
mengisi kembali semangat untuk terus bekerja keras,
bergerak cepat, dan bertindak tepat.
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Kampus PUPR yang dibangun dengan konsep hijau diharapkan menjadi percontohan bagi
bangunan gedung lain di tanah air maupun mancanegara. Pembangunan gedung hijau
bertumpu pada pemrograman dan pelaksanaan teknis. Begitu pula dengan evaluasi yang
dilakukan secara berkala untuk mengetahui penggunaan sumber daya. Kelak jika gedung
sudah tidak berfungsi dan dihancurkan pun ada tata caranya.
Insan PUPR memahami hakekat gedung hijau adalah untuk keberlanjutan pemanfaatan
baginya sehingga pengelolaan gedung maupun sarana penunjang berupa ruang terbuka
hijau dikelola dengan baik dan benar.
Konsep gedung hijau dan ruang terbuka hijau yang nyaman di Kementerian PUPR terekam
dalam buku ini, sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan tentang infrastruktur hijau.
Dokumentasi lanskap bangunan gedung hijau yang dimiliki oleh Kementerian PUPR disajikan
untuk mempermudah pembaca dalam memahami konsep infrastruktur hijau. Pembahasan
dimulai dari definisi dan tujuan kampus PUPR yang berkonsepkan gedung hijau.
Selanjutnya, buku ini membahas seputar cara menata ruang terbuka hijau sehingga
bangunan-bangunan tidak hanya mengedepankan aspek lingkungan, tetapi juga aspek
estetika dan ramah disabilitas. Pemilihan vegetasi yang tepat juga mempengaruhi tujuan
sehingga dibahas mendalam. Terakhir ditutup dengan pembahasan monumen yang ada di
dalam lingkungan kampus PUPR sehingga makin mewujud keindahan yang dapat dinikmati
oleh para penghuni dan pengunjung.
Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sehingga menghasilkan inovasi-inovasi
yang terbaik bagi Indonesia. Kami mengajak para pembaca yang ingin merasakan secara
langsung implementasi dari konsep infrastruktur hijau dapat mengunjungi lingkungan
kampus PUPR.
Terima kasih dan selamat membaca

Sekretaris Jenderal

Mohammad Zainal Fatah
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JEJAK

KAMPUS PUPR

Bangunan, landscape dan hardscape
berpadu harmonis di Kampus PUPR.
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Gedung kantor awal Departemen
Pekerjaan Umum di Jakarta.

Kantor Departemen Pekerjaan Umum (PU) pada 1945 berpusat di
Bandung dengan mengambil tempat bekas Gedung Van Verkeer
& Waterstaat (Dep. V&W) yang saat ini dikenal dengan nama
Gedung Sate. Usai terjadi peristiwa bersejarah 3 Desember 1945
sampai dengan 1949 Pemerintah Pusat RI di Jakarta terpaksa
mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta. Begitu
juga Departemen PU. Sesudah Pemerintahan Belanda pada
1949 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat
pemerintahan RI di Yogyakarta berpindah lagi ke Jakarta.
Konsep “Kebayoran Kota Taman” menjadi landasan utama dari
pengembangan kawasan kampus Kementerian PUPR. Area
kampus Kementerian PUPR seluas 5,38 ha telah mengalami
beberapa kali perubahan rancangan pada 2003, 2005, 2009, dan
2010. Semua transformasi rancangan ini mengarah pada konsep
kampus hijau alias green site concept. Green site concept adalah
salah satu tema sentral yang diharapkan bisa menjadi contoh alias
pilot project bagi komplek gedung pemerintah lainnya. Salah satu
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ciri green site concept adalah penerapan prinsipprinsip green building pada setiap gedung.
Berbicara tentang green building gedung utama
Kementerian PUPR didesain sebagai gedung
hijau dengan konsep hemat energi, khususnya
penggunaan listrik, air, dan pendingin ruangan.
Rancangan infrastruktur kampus Kementerian
PUPR mengembalikan persentase lahan ruang
terbuka hijau hingga mendekati minimal 40%.
Tujuan lainnya adalah mengoptimalkan fungsi
serapan air pada area hijau. Dampaknya ekosistem
mikro tercipta sehingga mampu membentuk iklim
mikro yang menghasilkan keteduhan dan sirkulasi
udara yang baik.
Optimalisasi ruang terbuka hijau dilakukan dengan
mengintroduksi jenis tanaman yang mampu
meminimalkan efek buruk polutan seperti gas
emisi, NO dan CO2. Pembentukan sekuen ruang
dalam skala ruang terbuka yang proporsional
sehingga dapat berfungsi optimal dan memberi
pengalaman ruang. Perencanaan elemen-elemen
lanskap yang memberikan ciri dalam kawasan
ditandai dengan adanya landmark seperti
stoomwal, prasasti, dan patung wanita insinyur.
Sejak berdiri pada 2012, gedung utama Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
didesain sebagai gedung hijau dengan konsep
hemat energi, khususnya penggunaan listrik dan
air. Gedung utama Kementerian PUPR terletak di
kawasan kampus PUPR di Jakarta Selatan yang
terdiri atas 17 lantai dan 1 lantai basement dan
semi basement. Gedung parkir dengan posisi di
sebelah barat terdiri atas 12 lantai dan 1 lantai
semi basement yang digunakan untuk parkir mobil,
sepeda motor, dan sepeda. Pembangunan gedung
parkir di sisi barat juga berguna untuk menutup
atau mengurangi paparan sinar matahari dan agar
gedung parkir tetap mendapatkan cahaya alami
secara optimal.

Sumur resapan utama dan ventilasi ruang pompa air tanah
(Ground Water Tank) A yang berperan mengolah air hujan
melalui filterisasi. Hasil olahan merupakan sumber air bersih
di Gedung Utama, Gedung Sumber Daya Alam, dan Gedung
G serta untuk penyiraman tanaman.
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Gedung Kementerian PUPR
ramah lingkungan.

Bukan Gedung Biasa
Perencanaan bangunan dengan sistem bangunan terintegrasi dan mutualisme
terhadap lingkungan merupakan tujuan keseluruhan perancangan bangunan.
Segala bentuk energi baik matahari, air, maupun listrik dikonversi dengan cara
mereduksi, menggunakan kembali, atau mendaur ulang sehingga efisiensi
penggunaan dan keberlanjutan energi dapat diwujudkan.
Gedung utama Kementerian PUPR menerapkan konsep ramah lingkungan.
Gedung ini diharapkan menjadi tengara alias landmark besar Kementerian
PUPR sekaligus pionir dalam implementasi bangunan hijau. Gedung seluas
28.957 m2 ini hemat listrik. Penggunaan listrik hanya 150—180 Kwh/m2/tahun.
Berdasarkan standar nasional Indonesia (SNI) listrik untuk bangunan gedung
adalah 250 Kwh/m2/tahun. Dengan begitu gedung utama Kementerian PUPR
menghemat energi sebesar 28—40%.
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Gedung utama Kementerian PUPR telah mendapatkan
berbagai penghargaan baik di lokal maupun internasional
untuk golongan green building. Penghargaan nasional
antara lain pemenang pertama nasional kategori
bangunan gedung hemat energi gedung pemerintah—
gedung baru pada penghargaan Efisiensi Energi Nasional
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada
2013 dan pemenang pertama lomba PHBS antar institusi
pemerintah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia
pada 2013 dan 2015. Adapun penghargaan internasional
meliputi sertifikat dari Green Building Council Indonesia
(GBCI) dengan predikat Platinum untuk kategori gedung
baru pada 2013, pemenang pertama National Energy
Efficiency Award for New-Existing Building pada 2014,
pemenang pertama kategori Green Building pada National
Energy Efficiency Award (PEEN) pada 2015.

Jalan setapak penghubung
antargedung dan penghubung
luar ruang di kompleks
Kementerian PUPR.

Penghargaan yang paling prestisius yakni Greenship
Gedung Terbangun Level Platinum dari Green Building
Council Indonesia (GBCI) pada 2019. Penerapan konservasi
energi listrik dan air serta konsep ramah lingkungan telah
menghemat biaya perawatan gedung dan menciptakan
suasana kantor yang nyaman untuk bekerja. Lampu
hanya menyala jika ada orang di ruangan. Gedung utama
Kementerian PUPR menerapkan sistem penerangan
terkontrol menggunakan sensor untuk mengendalikan
tingkat penerangan dan jumlah lampu yang menyala.
Ada juga otomatisasi pencahayaan lampu menggunakan
balast electronic. Efisiensi penggunaan energi listrik lainnya
yakni pemanfaatan lampu Light Emitting Diode (LED) dan
T5 serta mengurangi pemakaian lampu saat siang.
Oleh sebab itu, desain fasad gedung utama Kementerian
PUPR dirancang sedemikian rupa untuk mengoptimalkan
pencahayaan alami. Kehadiran pelindung sinar matahari
mengatur dan mengalihkan sinar matahari secara
langsung. Penggunaan bahan untuk dinding dan jendela
dengan bahan tahan panas antara lain stopsol super silver
dark blue, ceramic stopsol blue, plate glass-cladding 0.015.
Dinding juga dipasang isolasi dan sun shading pada
jendela. Ada juga perforated metal pada sisi barat untuk
menahan sinar matahari dan menambah cahaya alami.
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Keberadaan sun shading berfungsi menahan silaunya sinar matahari dan
memantulkannya ke plafon. Dampaknya cahaya alami dapat memasuki ruang
terjauh dalam bangunan sehingga lampu terluar bisa dimatikan saat siang.
Penurunan radiasi sinar matahari dari 684 kW dapat ditekan secara drastis
menjadi 83 kW (OTTV 76 W/m2 menjadi 28 W/m2). Nilai itu setara dengan
menekan emisi carbon (CO2) sebanyak 1880 ton/tahun atau setara dengan CO2
yang diserap oleh 165 pohon beringin.
Distribusi cahaya alami dalam ruangan didukung desain ruangan yang tidak
terlalu lebar. Partisi interior yang transparan makin meningkatkan jangkauan
cahaya alami ke dalam ruangan. Setidaknya sekitar 43% luas ruangan
mendapatkan pencahayaan alami dengan intensitas 300 lux. Gedung utama
Kementerian PUPR juga memiliki ventilasi alami yang terletak pada ruang
selasar, tepatnya di sepanjang area dinding sebelah barat.
Gedung utama Kementerian PUPR menerapkan zonasi pencahayaan
terintegrasi dengan cara sistem zonasi yang terpisah antara pencahayaan
artifisial dan alami, penggunaan lux dan motion sensor, melakukan penjadwalan,
dan menggunakan Intelligent Lighting Control System untuk mengatur status
on-off. Upaya lain untuk menghemat energi adalah pembangunan tangga
melayang yang terletak di sisi barat atau ujung lobi lift untuk menghubungkan
satu lantai ke atas maupun ke bawah agar mengurangi penggunaan lift.
Gedung utama Kementerian PUPR juga melaksanakan program hemat air.
Pemakaian air di gedung sekitar 30—35 liter untuk setiap pegawai per hari.
Sementara penggunaan air di perkantoran berdasarkan SNI 03-7065-2005
yaitu 50 liter setiap pegawai per hari. Dengan kata lain, ada penghematan 30—
40%. Tentu saja hal itu berimbas pada efisiensi biaya operasional. Pengaturan
air dimulai dengan pemasangan sensor yang mengontrol pemakaian air
di wastafel. Selain itu ada juga pemanfaatan kembali air daur ulang untuk
menyiram tanaman, flushing dan make up cooling tower.
Praktik konservasi air meliputi penggunaan keran yang hanya mengalir air
selama 3 detik setelah ditekan. Air kotor dan bekas menuju ke Sewage Treatment
Plant (STP). Selanjutnya sistem itu mengolah air kotor menjadi air siap buang
sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Gedung utama Kementerian
PUPR juga dilengkapi dengan sub metering dan sistem deteksi kebocoran.
Pemasangan sub metering pada keluaran sumber air bersih, keluaran sistem
daur ulang, dan sub metering tambahan untuk mengukur tambahan keluaran
air bersih bila sistem daur ulang tidak mencukupi.
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Gedung utama Kementerian PUPR memperhatikan kesehatan dan kenyamanan dalam
ruangan. Suhu ruangan 24—25ºC. Sementara kelembapan relatif dalam ruangan
60% sesuai SNI 03-6572-2001. Pada lantai paling atas terdapat ventilasi mekanis
yang dialirkan ke masing-masing lantai melalui shaft dengan mengaplikasikan sistem
precooling. Tujuannya mendapatkan kualitas udara bersih dan kenyamanan termal
ruangan serta menghilangkan gas-gas yang ditimbulkan oleh keringat dan hasil
pernapasan. Ruangan dilengkapi dengan sensor CO2. Jumlah ventilasi udara per orang
sebanyak 5 cfm.
Pada perabot ruangan hanya menggunakan cat Volatile Organic Compound (VOC) atau
senyawa organik yang mudah menguap dan pelapisan rendah. Ruangan bebas karpet.
Lampu yang digunakan pada gedung memiliki ballast frekuensi tinggi yakni T5 dan LED.
Penggunaan ballast frekuensi tinggi untuk menghindari frekuensi flickering yang rendah.
Gedung bebas rokok. Peraturan mengenai larangan merokok telah dikeluarkan dan telah
dilakukan sosialisasi kepada penghuni gedung. Selain itu juga memasang tanda larangan
merokok dan tidak menyediakan ruangan khusus untuk merokok.

Menabung Air Hujan
Gedung utama memanfaatkan air
hujan yang diolah untuk keperluan
penyiraman tanaman di sekitar
bangunan. Tujuannya agar air hujan
tidak terbuang sia-sia. Pun mengolah
air bersih menjadi air siap minum.
Terdapat beberapa keran air siap
minum di beberapa titik sekitar gedung
utama. Hasil penelitian Domenico
Adi Nugroho yang termaktub dalam
Journal of Infrastructure and Facility
Asset Management pada 2020
mengungkapkan gedung utama
Kementerian PUPR menghemat biaya
perawatan gedung sekitar Rp28 miliar
(2012—2020) karena menerapkan
konservasi energi listrik dan air serta
ramah lingkungan.
Tangki penampung air hujan.
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Air hujan dimanfaatkan sebagai sumber air bersih setelah diolah dengan cara
ditampung pada tangki penyimpanan air hujan 45 m³ (persentase volume
penampungan air hujan 133%) dan persentase pengurangan konsumsi air
potable 63%. Kemampuan kapasitas daur ulang adalah 150 m³ setiap hari.
Air hasil daur ulang digunakan untuk kebutuhan irigasi, flushing dan make up
cooling tower.

Taman di Sekitar Kampus
Gedung di lingkungan Kementerian PUPR semakin nyaman dengan
kehadiran taman yang menyajikan pemandangan hijau setiap saat. Bukan
cuma penghuninya, tetapi juga tamu dan warga sekitar. Penghuni gedung
bisa menikmati keindahan taman dari balik jendela. Pemandangan indah ke
luar gedung itu mampu mengurangi kelelahan mata dengan memberikan
pemandangan jarak jauh dan menyediakan koneksi visual keluar gedung (90%).
Beragam tanaman seperti ketapang kencana Terminalia mantaly membuat
lingkungan lebih hijau dan adem. Satwa liar seperti burung pun makin
menyemarakkan suasana. Taman ini menjadi daya tarik bagi berbagai instansi
yang ingin belajar mengenal tanaman. Kementerian PUPR telah bertransformasi
sebagai kampus—dalam bahasa Latin kampus artinya lapangan luas. Ada

Ketapang kencana
membuat susana semakin
rindang.

Kementerian PUPR memiliki
taman luas berisi aneka
tanaman.
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sekitar 33,54% dari keseluruhan lahan kampus yang disulap menjadi
ruang terbuka hijau dengan taman nan rindang. Berbagai tanaman baik
pohon, perdu, semak, maupun rumput menjadi penghuni taman.

Tanaman lee kwan yew Vernonia
elliptica memberikan nuansa
tropis yang alami.

Pepohonan yang menghuni taman antara lain tanjung, sikat botol, sawo
kecik, palem, kamboja, dan beringin. Sementera jenis tanaman semak
antara lain sambang dara, bunga air mancur, bromelia, dan philodendron.
Pada area gedung utama terdapat barisan pohon ketapang kencana. Tajuk
ketapang kencana yang datar dan berlapis-lapis memberikan keteduhan.
Pohon memang berpengaruh sangat besar terkait kenyamanan di ruang
terbuka hijau. Pada bagian lantai taman terdapat hamparan rumput hijau
yang tertata rapi.
Tanaman berbunga indah warna-warni menghiasi taman. Ada bugenvil
berwarna merah muda yang ayu, bunga tekomaria kuning yang cerah,
jakaranda yang rupawan dengan bunga ungu, dan nusa indah yang
menawan dengan bunga putih dan pink. Suasana semarak itu terus
hadir nyaris di setiap sudut kampus Kementerian PUPR.
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Rapat pimpinan dengan
memanfaatkan ruang terbuka hijau.
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Bunga tekomaria mempunyai
kelopak berenda.

Taman Kementerian PUPR menjelma sebagai hortus—dalam bahasa Latin
artinya kebun—yang menampung aneka tanaman. Kehadiran kebun beserta
pernak-perniknya seperti papan nama bertujuan memberikan edukasi pada
tamu maupun pengunjung. Konsep kebun yang digunakan ada dua yakni
menata dalam pot dan menanam di permukaan tanah. Pemandangan akan
terasa lebih menyenangkan saat pagi. Udara yang sejuk dengan suara burung
membuat suasana hati riang.
Fasad gedung Kementerian PUPR berhiaskan lee kwan yew Vernonia elliptica
yang tumbuh menjuntai sehingga menghadirkan nuansa tropis yang kental.
Seluruh tanaman seolah muncul dari permukaan dinding. Padahal, lee kwan
yew tumbuh dalam kantung tanam yang ditata berjejer di tepi atas bangunan
yang bertingkat-tingkat. Rimbunnya tanaman yang berpadu dengan latar

Tekomaria tanaman favorit lantaran berwarna kuning cerah menyemarakkkan suasana.
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belakang dinding berwarna putih bersih membuat suasana kampus kian teduh
seperti alam terbuka. Kesan kaku pada bangunan menjadi sirna.
Taman di lingkungan Kementerian PUPR dilengkapi dengan lampu taman yang
menggunakan energi matahari. Ada dua jenis lampu energi matahari yang
digunakan. Lampu solar cell 1 berupa lampu taman IDGL 201 venus HPLP 50
W lengkap dengan tiang 4 m sebanyak 31 buah. Lampu solar cell 2 berupa
lampu taman HPLH 500W lengkap dengan tiang 9 m sebanyak 8 buah. Dengan
begitu total kapasitas energi yang dihasilkan adalah 14.430 kWh/tahun. Pada
area taman juga terdapat 3 unit sarana air siap minum. Penyiraman tanaman
menggunakan air daur ulang yang berasal dari air bekas alias grey water dari
air kondensasi AC, air wudhu, dan air hujan. Kebutuhan air untuk penyiraman
tanaman adalah 46 m³/hari atau hemat Rp. 552.000/hari.

Roof garden di lingkungan
kampus Kementerian
PUPR.
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Pemanfaatan pot untuk
menata tanaman pada
roof garden.

Kampus PUPR memiliki roof garden yang dibangun bertahap. Taman atap itu
bermula dari kebutuhan tempat untuk rapat di ruang terbuka. Pojok sederhana
itu dipoles sedemikian rupa dengan berbagai tanaman hias dalam pot. Taman
atap itu berlokasi di lantai 5, lantai 17, dan lantai 18. Total luas area 132 m².
Kehadiran roof garden itu merupakan upaya untuk meningkatkan ruang
terbuka hijau di sekitar kampus. Dengan begitu udara semakin segar, polutan
berkurang, dan radiasi sinar matahari turun.
Selain taman atap, adapula taman dinding dengan total luas area 969 m2.
Keberadaan taman tegak itu melindungi pejalan kaki dari terik matahari dan
menciptakan suasana asri.
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Kementerian PUPR juga mendandani
ruang di Jalan Raden Patah yang
berada tepat di belakang kantor pusat
menjadi kantin layang. Langkah itu
diambil berangkat dari keprihatinan
terhadap kondisi pedagang kaki
lima. Penataan dilakukan dengan
membangun kantin layang di atas
jalur pejalan kaki. Bangunan kantin
layang
mengedepankan
prinsip
kesehatan, kenyamanan, keamanan,
dan kemudahan baik bagi para
pedagang maupun pembeli. Kantin
layang higienis Kementerian PUPR
menampung 69 tenan.
Pengerjaan fasad depan bangunan
kantin
higienis
Kementerian
PUPR menggunakan material plat
perforated metal dengan perkuatan
rangka besi hollow finishing cat
duco putih dan untuk sisi belakang
bangunan. Juntaian lee kwan yew
menjadi tirai alami yang menutupi
fasad. Bentuk dan konfigurasi fasad
bangunan semi tertutup dengan
lubang di beberapa sisi guna
merespon potensi tampias pada area
tenan dan meja makan di lantai 2.

Penanaman pepohonan membuat
suasana roof top kian teduh.
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Tanaman lee kwan yew yang menjuntai
serupa tirai menutupi kantin layang.
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Denah pohon pada taman di Kampus
Kementerian PUPR
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Kegiatan turnamen Gateball yang
memanfaatkan salah satu ruang
terbuka hijau kampus PUPR

Ruang terbuka hijau menjadi area untuk
aktivitas olahraga bagi insan Kementerian PUPR
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Ruang terbuka hijau meningkat
semula 21,93% menjadi 33,54%
dari keseluruhan area di kawasan
kampus Kementerian PUPR.
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Menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan,
Kementerian PUPR membangun ruang terbuka hijau. Usaha
menghadirkan bangunan hijau tidak hanya berkutat di dalam
gedung, tetapi juga menyasar bagian luar. Saat ruang terbuka
hijau di tempat lain menyusut, kampus Kementerian PUPR
malah semakin hijau. Persentasi ruang terbuka hijau meningkat
dari semula 21,93% menjadi 33,54%. Ruang terbuka dengan
perkerasan menurun dari semula 41,25% menjadi 32,58%. Porsi
ruang terbuka hijau yang lebih besar diharapkan penyerapan
air hujan lebih optimal.

Gaya Hidup Hijau
Luas total lahan gedung sendiri mencapi 15.440,24 m2 yang
terdiri dari luas tapak gedung menteri 1.937,78 m2, luas tapak
gedung parkir 1.459,68 m2, dan luas lahan terbuka 12.042,78
m2. Adapun luas lahan hijau alias taman bebas basement 5.295
m2. Persentase lahan hijau bebas basement terhadap luas
total lahan sebesar 34,29%. Pasokan lokasi tambahan taman
pada gedung berada di area plaza upacara, plaza utara dan
selatan, plaza interaksi, selasar dan taman gantung lantai 2
serta gedung parkir kendaraan. Tidak ketinggalan roof garden
di lantai 5 dan 17 serta roof garden di lantai 18 roof top.
Kehadiran taman dalam area kampus Kementerian PUPR
merupakan cara jitu untuk menciptakan suasana asri dan
bersahabat. Kawasan ini mengaplikasikan sistem konektivitas
jalur pejalan kaki yang menghubungkan antar bangunan yang
memadai, dan membatasi gerak kendaraan bermotor dalam
tapak. Tujuannya agar tercipta kondisi iklim mikro yang baik,
tatanan pola dan pemilihan vegetasi pun dirancang. Tujuannya
untuk membentuk sirkulasi udara luar yang mengalir serta
pengelolaan oksigen (O2) dan karbondioksida (CO2).

Vegetasi berfungsi
membentuk sirkulasi
udara yang kaya oksigen.
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Penataan taman
mempertimbangkan
pembentukan iklim mikro
setempat.

Taman di lingkungan kampus kementerian PUPR didesain
dengan mengutamakan kenyamanan. Setiap elemen ditata
menurut skema warna, skema bentuk, kelengkapan fasilitas,
tata informasi, dan fasilitas bagi difabel. Pertimbangan lain
adalah pemanfaatan air hujan, daur ulang penggunaan
air,
memperhatikan
kesinambungan
siklus
alami,
mempertimbangkan pembentukan iklim mikro setempat, dan
penggunaan panel surya.
Desain ruang terbuka hijau berbasis sustainable
development. Konsep itu tercermin pada penataan pola dan
pemilihan vegetasi, desain jaringan mekanik dan elektrik
yang terintegrasi dan ramah lingkungan, infrastruktur
dengan memperbanyak resapan air dan nirlimpasan
alias zero run off, pola transportasi dan sirkulasi dengan
memperbanyak jalur pejalan kaki dan kendaraan komunal,
serta arahan penerapan prinsip green building
di setiap gedung.
Filosofi lingkungan hijau juga menerapkan
prinsip reuse, reduce, dan recycle. Penerapan
sistem pengelolaan sampah tanaman,
penerapan pengelolaan air tanah dengan baik,
mengurangi penggunaan air siram dengan
meminimalkan tanaman perdu, dan efisiensi
penggunaan daya listrik untuk pencahayaan
ruang luar dengan pemilihan jenis lampu dan
sensor.
Pola vegetasi membentuk iklim mikro sekaligus
mereduksi radiasi sinar matahari dan memberi
kontribusi suplai oksigen. Populasi 100 pohon
mampu menyerap CO2 sebanyak 8 ton per
tahun. Setiap pohon dapat menyerap 75%
partikel debu. Sementara 0,5 ha ruang terbuka
hijau mampu menahan aliran permukaan
akibat hujan dan meresapkan air ke dalam
tanah hingga 10,219 m³ setiap tahun.
Gaya hidup hijau pun turut pula didorong.
Salah satunya penyediaan fasilitas parkir
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sepeda guna mendukung program “bike to work” bagi penghuni kampus.
Tanaman menjadi media bagi penghuni kampus untuk melepas penat,
menghimpun energi, dan memperoleh inspirasi. Menghabiskan waktu sejenak
di sekitar tetumbuhan membuat pikiran rileks sehingga tubuh kembali bugar.
Intinya, keberadaan alam menjadi bagian penting bagi penghuni gedung.
Mereka memerlukan komponen alam untuk membangun energi positif di
dalam diri.
Setiap jenis tanaman memberikan kesan yang berbeda. Daya tarik tanaman
bukan cuma pada bunga, melainkan daunnya yang indah. Pun bentuk tanaman
yang elok. Indonesia sangat beruntung sebab memiliki tanah yang subur.
Aneka tanaman hias hidup sentosa di bumi Nusantara. Serumpun tanaman
hijau dengan bunga putih nan cantik mudah dijumpai di sekitar tempat tinggal.
Barisan pohon peneduh dengan dompolan bunganya yang cerah pun dapat
ditemui di pinggir jalan.

Taman dengan pepohonan
rindang membuat pikiran
tenang dan nyaman.
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Kekayaan tumbuh-tumbuhan membuat Indonesia sohor di mata dunia.
Tanaman hias tropis di Indonesia memiliki keragaman bentuk, tekstur, warna,
ukuran, dan aroma. Setiap jenis tanaman hias memiliki karakter dan auranya
masing-masing. Kementerian PUPR menangkap potensi itu. Berbagai tanaman
hias menjadi penghuni taman di sekeliling area gedung Kementerian PUPR.
Tanaman-tanaman itu mampu melunakkan kesan kaku pada gedung.
Taman berisi tanaman hias, buah, maupun pohon membuat orang yang berada
di sekitarnya menjadi nyaman dan sehat. Itu karena pohon memberikan
oksigen yang dibutuhkan manusia. Seseorang jadi lebih rajin bekerja lantaran
tingkat stres landai. Bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi ciptaan lainnya.
Taman dengan pepohonan rindang telah menjadi rumah bagi aneka burung
yang populasinya jarang dijumpai di perkotaan. Begitupula dengan makhluk
lain yang sangat penting perannya dalam penyerbukan bunga seperti kupukupu, lebah, dan semut.
Taman yang asri dan teduh
dengan kualitas udara bersih
menjadi hunian nyaman bagi
burung.

Sebagian orang masih menyepelekan pentingnya keberadaan taman. Padahal,
jika telah terwujud, tidak sedikit orang menyadari peran taman dalam
menciptakan kesegaran dan menghilangkan kepenatan. Bahkan, lebih dalam
lagi fungsinya sebagai ruang terbuka hijau yang dapat meningkatkan kualitas
lingkungan Selama ini, masyarakat pun menganggap taman bunga hanya bisa
dibangun di lahan subur dan sejuk. Kementerian PUPR menepis anggapan
itu. Taman berisi aneka flora
milik PUPR dibangun di tengah
keramaian kota Jakarta.
Beragam tanaman berpenampilan
cantik tetap tumbuh sentosa di
lingkungan Kementerian PUPR.
Tanaman-tanaman itu bukan
saja produsen oksigen yang kita
perlukan untuk bernapas, tetapi
juga obat alamiah. Seseorang
yang melakukan aktivitas di bawah
pepohonan mampu mengurangi
stres, menurunkan tekanan darah,
bahkan memperbaiki kemampuan
untuk
fokus.
Bisa
dibilang
masyarakat juga telah mengenal
beberapa nama tanaman yang
populer
mempunyai
banyak
manfaat.
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Bunga dan Daun Aneka Guna
Sejumlah tanaman hias bukan cuma bernilai estetis,
tetapi juga memiliki beragam manfaat. Sebagai
contoh sansevieria yang merupakan tanaman hias
populer di tanah air. Keragaman jenis sansevieria
tergolong besar. Anggota genus itu mencapai
130—140 spesies bahkan lebih dari 200 spesies.
Lazimnya, lidah mertua digunakan sebagai penghias
pagar. Itu lantaran warna dominan hijau kuning dan
bentuk unik sehingga cocok sebagai elemen taman.
Lidah mertua juga toleran terhadap kondisi ekstrim
cahaya dan tanah kering. Habitat asalnya sebagian
besar berasal dari Afrika dan beberapa di antaranya
asli India dan Asia.
Di balik keindahan daun sansevieria, tanaman
sukulen
itu
rupanya
memiliki
segudang
manfaat bagi kebutuhan manusia. Penduduk di
berbagai belahan dunia, khususnya Afrika, telah
menggunakan sansevieria sebagai tumbuhan
berkhasiat obat sejak zaman nenek moyang. Di
Afrika, daun sansevieria diolah menjadi serat. Serat
itu dimanfaatkan untuk membuat benang, jala, tali,

Area parkir sepeda yang teduh dengan atap berhiaskan
tanaman rambat.

Jalur pejalan kaki yang nyaman berfungsi sebagai penghubung
antar gedung mengutamakan kenyamanan bagi pengguna dan
penyandang cacat.
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Sansevieria tak hanya
berdaun cantik, tetapi
memiliki beragam
manfaat.

tempat tidur gantung, topi, dan keranjang. Jenis yang
seratnya dimanfaatkan yaitu Sansevieria angolensis,
Sansevieria trifasciata, Sansevieria cylindrica, Sansevieria
intermedia, dan Sansevieria ehrenbergii.
Jenis lain yakni Sansevieria hyacinthoides juga termasuk
penghasil serat. Selain itu, ia juga dikenal sebagai penyembuh
gigitan ular. Serat Sansevieria liberica dimanfaatkan untuk
membuat tali pancing, jala, tali busur, dan sepatu. Adapun
Sansevieria roxburghiana dikenal sebagai sumber serat
komersial yang disebut murva atau moorva. Seratnya lembut
seperti sutera, liat, dan sangat elastis. Ia sering digunakan
sebagai tali busur. Pulp daunnya bagus untuk bahan pembuat
kertas.
Ada juga yang memakai serat sansevieria sebagai salah satu
komponen pembuat alat musik. Seperti alat musik tradisional
asal Afrika, yang dikenal dengan sebutan mouthbow. Dahulu, alat
musik yang mengandalkan resonansi untuk menghasilkan suara itu
dibuat dengan menggunakan serat Sansevieria abyssinica sebagai
dawainya.

Pemanfaatan sansevieria bukan cuma di Afrika sebagai habitat asalnya,
tetapi merambah hingga Asia dan Eropa. Pabrik tenun di Filipina
menggunakan serat sansevieria dikombinasikan dengan serat nanas
sebagai bahan baku kain. Sejumlah industri benang di Vietnam juga
berbahan baku serat sansevieria. Di Eropa, sansevieria mulai dijadikan
tanaman hias sejak 1900-an. Jenis yang paling disukai adalah laurentii.
Jenis sansevieria yang berbentuk pedang-pedangan itu merupakan jenis
variegata dari Sansevieria trifasciata.
Lebih dari seabad yang lalu, Sansevieria trifasciata muncul dalam bentuk
variegata. Tanaman variegata yang dicirikan dengan tepian kuning pada
pinggiran daunnya itu dibudidayakan oleh suku asli yang tinggal di
Belgan, Kongo. Tanaman itu kemudian dinamakan Sansevieria trifasciata
var. laurentii. Kini laurentii banyak dijumpai sebagai tanaman pagar di
berbagai negara. Saat berbunga, wanginya tercium di sore hari seperti
bunga sedap malam.
Lantaran keunikan aromanya itu bunga laurentii yang berwarna putih itu
mulai diteliti untuk dijadikan bahan parfum. Salah satu pelopornya para
peneliti Departement Chemistry, University of Puerto Rico, Mirta E. Lajara

34

Rivera dan rekan. Mereka menemukan adanya 69 senyawa kimia pembentuk
aroma bunga Sansevieria trifasciata var. laurentii. Mereka menilai senyawa itu
berpotensi sebagai bahan pembuat parfum seperti golongan ester, alkohol,
dan aldehid.
Kandungan daun sansevieria antara lain (25S)-ruscogenin, 4-0methylglucuronic-acid, beta-sitosterol, d-xylose, serat, hemiselulosa, n-butyl4-OL-Npropyl-phthalate, neoruscogenin, dan sansevierigenin. Sementara
keseluruhan tanaman mengandung abamagenin dan saponin. Dengan
kandungan kimia beragam, sansevieria memiliki peranan penting di bidang
kesehatan. Getah spesies tertentu seperti Sansevieria ehrenbergii dipercaya
mengandung antiseptik. Daunnya sering digunakan sebagai pembalut luka
pada pengobatan tradisional.
Suku Maasai, kelompok etnis asli Afrika yang bermukim di wilayah Kenya dan
di utara Tanzania, menggunakan Sansevieria ehrenbergii untuk antiseptik,
pembalut luka alami. Mereka menghancurkan daun mentah ehrenbergii untuk
luka cacar air. Sementara rebusan akar Sansevieria liberica berguna sebagai
tonik penyegar dan wasir. Ada pula yang meminumnya untuk mengobati
cacingan. Ekstrak daun liberica biasanya dipakai sebagai obat tetes mata dan
telinga yang bengkak maupun infeksi.
Selain sansevieria, tanaman hias yang juga memiliki faedah obat adalah bunga
kamboja alias plumeria. Selama ini orang Indonesia mengenal kamboja sebagai
tanaman yang berkaitan erat dengan mistis. Hal itu terjadi lantaran kamboja
sering dijumpai di area pemakaman. Padahal, kamboja alias plumeria memiliki
manfaat bagus bagi tubuh. Ia mengandung zat-zat fuvoplumierin yang
bermanfaat untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Di dalam tanaman
juga terkandung minyak menguap, seperti geraniol, farsenol, sitronellol,
fenetilakohol, dan linalool. Selain itu, terdapat juga saponin, zat pahit, dan
damar.
Zat-zat yang terkandung di dalam kamboja berkhasiat untuk mengobati
pecah-pecah pada telapak kaki dan kaki bengkak. Bagian tanaman yang dapat
dimanfaatkan untuk mengatasi kedua masalah itu ialah kulit batang kamboja.
Caranya ambil kulit batang kamboja secukupnya lalu tumbuk dan peras.
Gosokkan air perasan pada bagian tubuh yang bengkak. Ulangi sebanyak 3
kali sehari sampai benar-benar sembuh. Cara lain adalah potong kulit batang
kamboja lalu rebus dengan air mendidih selama 15 menit. Gunakan air rebusan
itu untuk mandi dan berendam. Lakukan sebanyak dua kali sekali.
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Bicara soal khasiat tanaman maka bunga kenop alias
gomphrena tak boleh ketinggalan. Seluruh bagian
anaman bunga kenop berguna sebagai obat herbal.
Di dalam tanaman cantik itu terdapar gomphresin,
amaranthin, minyak asiri, flavonoid, dan saponin.
Senyawa-senyawa itu mampu mengusir asma. Caranya
rebus 10 kuntum bunga kenop. Minum air rebusan itu
sebanyak dua kali sehari, masing-masing ½ gelas.
Ibu hamil dan menyusui sebaiknya jangan mengonsumsi
bunga kenop. Selain itu, anak-anak tidak disarankan
mengonsumsi tanaman ini sebagai obat herbal dalam
dosis tinggi tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan
herbalis maupun dokter. Pada mulanya bunga kenop
merupakan tumbuhan liar yang tumbuh di ladangladang kosong dan mendapatkan penyinaran matahari
yang cukup. Kini bunga berpenampilan unik itu sudah
dijual sebagai tanaman hias. Banyak orang tertarik
untuk menanamnya di pekarangan karena cantik dan
berkhasiat obat.

Penyerap Polutan

Kulit batang kamboja mampu
meringankan bengkak.

Penelitian di Amerika Serikat yang mengungkap
kemampuan sansevieria menyerap polutan semakin
meningkatkan pamor tanaman itu. Salah satunya, riset
National Aeronautics and Space Administration (NASA).
Penelitian yang berjalan selama puluhan tahun itu
menyatakan bahwa lidah mertua mampu menyerap
107 unsur yang terkandung dalam polusi udara.
Maraknya pekerja kantoran yang terkena sick bulding
syndrome menjadi pemicu dilakukannya penelitian itu.
Penyebab munculnya sindrom yang terkait dengan
ruang perkantoran atau tempat tinggal itu salah satunya
kontaminasi yang dihasilkan Volatile Organic Compound
(VOC).
VOC merupakan zat kimia organik yang memiliki
tekanan uap tinggi di bawah kondisi normal. Ia menguap
kemudian memenuhi atmosfer ruangan. Keadaan
perkantoran maupun tempat tinggal dengan kualitas
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udara di dalam ruangan yang buruk ditambah produk pembersih rumahtangga
yang menjadi sumber VOC memicu sindrom. Sindrom menimbulkan gejala
antara lain mual, otot kram, sakit kepala, jantung berdebar, sesak napas, sakit
tenggorokan, serta kulit kasar dan kering.
Bahan aktif pregnan glikosida yang terkandung dalam sansevieria mampu
mengurangi polutan dalam ruangan, termasuk VOC. Cara kerja tanaman adalah
dengan menyerap polutan lalu menghancurkannya melalui proses yang disebut
metabolic breakdown. Hasil pengolahan itu menghasilkan asam organik, gula,
dan beberapa senyawa asam amino. Penelitian Wolverton Environmental Service
juga menguak kekuatan sansevieria dalam menyerap senyawa kimia berbahaya
seperti benzena, kloroform, xylen, formaldehida, dan trikloroetilen.
Benzena berasal dari asap rokok, tinta, minyak, asap bahan bakar, serta plastik dan
limbahnya. Adapun formaldehida timbul dari kayu penyekat ruangan, partikel
dari papan, dan produk berbahan kertas. Produk pembersih rumahtangga yang
digunakan untuk piring, baju, atau porselen juga ikut menyumbang zat berbahaya
yang berisiko mengganggu sistem pernapasan. Formaldehida memiliki ambang
batas 0,173 g/liter/9,3m2. Sebuah ruangan seluas 75 m2 dengan volume udara
22.640 liter rata-rata mengandung formaldehida dengan kadar 3,917 g/ liter.
Jumlah di atas standar itu dapat berkurang dengan menempatkan sansevieria
dalam ruangan.

Bunga kenop kini
mampu mengusir
asma.
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Lili paris menciptakan udara
segar karena mampu menyaring
polutan baik dari udara maupun
benda.

Sehelai daun lidah mertua bisa menyerap formaldehida 0,938 g/jam. Bila
dikonversi, ruangan seluas 75 m2 cukup diletakkan 4 daun sansevieria
dewasa agar terbebas dari polutan. Selain memperoleh manfaat kesehatan,
sansevieria sebagai tanaman hias dalam ruangan memiliki kelebihan berdaya
adaptasi tinggi. Di dalam ruangan berpendingin sekalipun, sansevieria mampu
bertahan. Cukup semprot tanaman menggunakan spray pada bagian daun
setiap 3—4 hari sekali. Jemur tanaman setiap pekan untuk mendapatkan sinar
matahari.
Di Tiongkok lidah mertua dipercaya sebagai tanaman pembawa
keberuntungan. Kepercayaan masyarakat Tiongkok menganggap delapan
dewa akan melimpahkan 8 kebaikan bagi yang memelihara sansevieria.
Rinciannya, kemakmuran, kepintaran, kecantikan, kesenian, panjang umur,
puisi, kesehatan, dan kekuatan. Di Indonesia, sansevieria mudah dijumpai
baik di dalam ruangan maupun ruang terbuka. Tanaman berdaun indah itu
mempercantik taman, perkantoran, sekolah, dan fasilitas umum.
Tanaman lain yang juga berperan penting dalam menciptakan udara segar
adalah pakis pedang Nephrolepis exaltata dan lili paris Chlorophytum
comusum. Pakis pedang ahli menambahkan kesan rimbun dan sejuk
lingkungan. Sementara lili paris pilihan terbaik bagi kaum urban yang ingin
memperoleh udara segar tanpa perlu repot merawat. Kedua tanaman itu
mampu menyaring udara yang mengandung polutan yang bersifat racun
bagi tubuh. Bukan cuma polutan yang berasal dari udara, tetapi juga polutan
berbahaya dari plastik, cat, dan bahan pembersih juga bisa terserap oleh
tanaman ini. Dampaknya, udara sekitar terasa lebih segar.
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Penyumbang oksigen dan
Tabungan Air
Salah satu fungsi tanaman adalah untuk
ameliorasi iklim. Tanaman dapat melembutkan
iklim dengan memberikan naungan dari sinar
matahari, memodifikasi suhu, menambah
kelembapan udara, serta menahan angin.
Dengan cara itu lingkungan menjadi nyaman
dan memberikan rasa segar bagi semua orang.
Sebab itu penanaman pohon di kota-kota
besar menjadi agenda penting. Pepohonan di
tepi jalan maupun taman kota menjadi upaya
untuk meredakan polusi sekaligus memasok
oksigen.
Kehadiran beberapa jenis tanaman pada
kawasan perkantoran dan padat penduduk
ampuh menyerap polutan berbahaya itu.
Sebagai contoh puring dan beringin yang
mampu mengurangi kadar timbel di udara.
Pencemaran timbel banyak terjadi di kota-kota
besar. Timbel merupakan salah satu polutan
yang dihasilkan oleh aktivitas pembakaran
bahan bakar minyak kendaraan bermotor. Hasil
penelitian menunjukkan usai 10 jam terpapar
gas buang kendaraan bermotor, sehelai daun
puring mampu menyerap 2,05 mg/l timbel,
sedangkan beringin 1,025 mg/l. Puring memiliki
berbagai kelebihan bila dijadikan salah satu
komponen lanskap jalan. Penampilan daunnya
indah dan penuh warna.
Oleh sebab itu, puring berperan ganda yakni
penghias kota sekaligus penyerap polutan
berbahaya. Puring dapat dikombinasikan
dengan pepohonan penyerap timbel lain
seperti tanjung, angsana, cemara, atau
mahoni. Puring diletakkan di deretan tengah.
Ketinggian tanaman dipertahankan maksimal
1,5 m. Untuk deretan depan dipilih tanaman
semak. Sementara itu posisi pepohonan di
deretan paling belakang.

Puring, tanaman penyerap timbel.
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Jalan setapak kian asri dengan
barisan aneka tanaman di sisi
kanan dan kiri seperti kencana
ungu, pucuk merah, dan
spathiphyllum.

Lantaran tergolong tanaman perdu, puring dapat pula dijadikan elemen
lanskap untuk media jalan yang lebarnya terbatas. Namun, dipilih
jenis puring yang tidak membentuk tajuk terlalu lebar. Puring dapat
ditanam di area terbuka dengan syarat dipangkas rutin. Dengan begitu,
tepi jalan menjadi semarak dan penuh warna. Puring juga sangat baik
ditanam di tepi tikungan atau persimpangan jalan.
Pada dasarnya tanaman memiliki kemampuan memproduksi oksigen
sepanjang hari. Ia juga memberikan perlindungan terhadap angin
kencang, radiasi matahari, erosi, dan banjir. Semakin banyak tanaman
maka lingkungan terasa teduh dan asri. Selain itu, lingkungan terhindar
dari banjir. Jika populasi tanaman di lingkungan minim maka air hujan
yang jatuh langsung ke tanah akan hilang begitu saja sehingga bisa
mengakibatkan banjir. Hal itu terjadi lantaran tidak ada akar tanaman
yang mampu mengikat air ke dalam tanah.
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Tanaman mampu menahan erosi karena
memperkuat struktur akar melalui penyebaran
akar, meningkatkan aktivitas mikroorganisme
di dalam tanah, menghambat aliran permukaan
dan memperbesar infiltrasi. Pengisian air tanah
berupa air hujan yang jatuh ke permukaan tanah
sangat dipengaruhi oleh vegetasi atau tutupan
lahan di atasnya. Keberadaan pohon atau suatu
vegetasi akan memberikan pengaruh yang
menguntungkan terhadap proses meresapnya air
ke dalam tanah alias infiltrasi.
Pohon beserta ekosistemnya memiliki lapisan
tajuk serta ekosistem lantai (serasah, tanaman
bawah dan lapisan humus) memberikan suasana
kondusif bagi air hujan untuk meresap ke dalam
lapisan tanah. Tajuk pepohonan berfungsi sebagai
penahan air hujan yang jatuh ke permukaan
tanah. Proses ini dapat melindungi permukaan
tanah dari energi kinetis butir air hujan yang
dapat menyebabkan erosi. Setelah tajuk jenuh air
maka air hujan akan menetes sebagai air lolosan
dan sebagian mengalir melalui batang pohon
sampai ke tanah (aliran batang). Selanjutnya air
akan meresap ke dalam tanah secara perlahanlahan melalui akar pohon dan pori-pori tanah
menjadi air simpanan. Pada proses ini serasah
mempunyai peranan penting dalam mengurangi
aliran permukaan dan meningkatkan infiltrasi.
Taman dengan pohon-pohon yang memiliki
kanopi rimbun dan rapat dapat menurunkan suhu
dan meningkatkan kelembapan daerah sekitarnya.
Di bawah tajuk pohon yang rimbun biasanya
terdapat tumbuhan bawah dan serasah. Serasah
pohon bermanfaat menyimpan air sementara
dan secara berangsur melepaskannya ke tanah
bersama dengan bahan organik yang larut untuk
memperbaiki struktur tanah dan menaikkan
kapasitas peresapan. Apabila lapisan seresah tidak
ada maka tetesan air hujan akan memadatkan
tanah dan kapasitas peresapan berkurang.

Kegiatan perawatan tanaman.
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Fungsi lain tanaman adalah elemen pembentuk pagar hidup. Tanaman jenis
perdu yang sering digunakan sebagai pagar hidup dapat menyerap dengan
baik gas-gas pencemar udara seperti gas NO dan CO2 hasil buangan knalpot
kendaraan bermotor hingga 70%. Penanaman tanaman pagar berupa semak
setinggi 1,5 m dan tanaman rambat juga mampu mencegah masuknya debu.
Perpaduan kedua jenis tanaman itu mampu menyaring debu dari luar sebanyak
10—50% , tergantung pada arah, kecepatan angin lokal, suhu, dan kelembapan
udara.

Tajuk tanaman yang rimbun
menurunkan suhu dan
meningkatkan kelembapan
daerah di sekitarnya.
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Tanaman semak yang bisa digunakan sebagai pagar hidup antara lain
philodendron, saliara Lantana camara, lidah mertua Sanseviera trifasciata, dan
lili paris Clorophytum comosum. Sementara jenis tanaman kelompok pohon
antara lain palem, sikat botol, dan kamboja. Pohon-pohon itu memiliki kanopi
yang berfungsi sebagai payung untuk meneduhi area pada radius tertentu.
Pohon peneduh itu dapat ditanam di luar pagar sebagai tanaman tepi jalan
atau ditanam di dalam pagar.
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GALERI
TANAMAN HIAS

DI KAMPUS PUPR

01

ADAM HAWA UNGU

Nama ilmiah:
Tradescantia pallida
Nama famili:
Commelinaceae

Serupa dengan namanya, adam hawa ungu mempunyai helaian daun berwarna
ungu pekat. Bentuk daun lanset dengan ujung runcing, tebal, dan membentuk
selubung di dekat batang. Bunga tanaman berukuran mini dengan tiga helai
kelopak berwarna ungu pucat. Penampilan bunga semakin cantik sebab
memiliki benangsari berwarna kuning kontras dengan warna kelopak.
Penampilan
tanaman
yang
eksotis
membuat banyak orang jatuh hati.
Masyarakat menanam adam hawa ungu
di dalam pot lantas meletakkan pada
balkon maupun teras rumah. Ada pula
yang menanam adam hawa ungu pada pot
gantung untuk mempercantik ruangan.
Adam hawa ungu tahan terhadap sinar
matahari. Perbanyakan tanaman cukup
mudah yakni melalui setek batang.
Perawatan tanaman mudah. Lakukan
penyiraman secara berkala untuk menjaga
pasokan air. Berikan pupuk organik sebagai
nutrisi tambahan setiap bulan.
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Di lingkungan kampus
Kementerian PUPR, adam
hawa ungu dimanfaatkan
sebagai tanaman penutup
tanah. Kehadirannya dalam
barisan tanaman menjadi
pusat perhatian sebab
berwarna tegas. Di lingkungan
Kementerian PUPR, adam hawa
ungu juga diletakkan pada pot
berupa keranjang besi.
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02
Adenium obesum berasal dari gurun pasir di daratan Afrika dan Semenanjung
Arab. Ia cenderung menyenangi daerah kering seperti padang pasir. Itulah
sebabnya ia diberi nama desert rose alias mawar gurun. Nama adenium merujuk
pada ibu kota Yaman yakni Aden. Kota pelabuhan itu merupakan salah satu
habitat asal adenium di kawasan timur tengah.
Penduduk Heikom, Namibia, menggunakan getah adenium sebagai racun dan
dilumuri di anak panah untuk berburu. Adapun warga Zimbabwe memanfaatkan
getahnya untuk menangkap ikan. Dalam perkembangannya, adenium lebih
banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias karena memiliki motif dan warna
yang beragam dan cantik.
Adenium tergolong tanaman tingkat tinggi yang memiliki batang, daun, akar,
bunga, dan buah. Sebagai tanaman sukulen, ia mempunyai cadangan makanan
di bonggolnya sehingga dapat hidup tanpa diberi makan selama beberapa
hari. Daun adenium relatif kecil dan lonjong. Bunga adenium beraneka ragam
warna dan motif, adenium semakin diminati. Ada warna merah, putih, merah
terang, merah muda, jingga, dan ungu. Motifnya pun kaya seperti strip, bercak,
bergaris, bahkan berbintik-bintik. Adenium menyukai media tanam porous dan
cenderung kering. Media tanam yang terlalu basah membuat adenium enggan
tumbuh.

ADENIUM
Nama ilmiah:
Adenium obesum
Nama famili:
Apocynaceae

Adenium berfungsi
sebagai point of interest
pada taman. Warna
kelopak bunga yang
terang kontras dengan
hijau dedaunan membuat
penampilan adenium
mudah menarik perhatian.
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03

AGLAONEMA

Nama ilmiah:
Aglaonema sp.
Nama famili:
Araceae

Aglaonema merupakan genus tanaman yang memiliki ratusan jenis.
Para penyilang aglaonema berlomba mencetak hibrida dengan berbagai
keistimewaan, baik warna maupun karakter. Hibrida aglaonema sudah
tersebar ke berbagai penjuru dunia. Sumber penyebaran itu ada di kawasan
tropis, terutama daerah Asia Tenggara. Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand,
Kamboja, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Myanmar adalah gudangnya.
Sumber lain ialah Tiongkok.
Aglaonema mudah dirawat dan sebagai tanaman indoor paling pas. Sang
ratu daun memang tidak rewel. Tahan disimpan di dalam ruangan selama 1
minggu tanpa dikeluarkan. Lagipula dengan motif indah, ia enak dipandang
meski tanpa bunga. Aglaonema disukai sebagai elemen taman teduh lantaran
memiliki kombinasi motif daun menarik.
Warna daun aglaonema nonhibrida umumnya hijau dengan segala variasinya
tergantung spesies. Motif atau corak juga bervariasi. Ada yang dihiasi oleh urat
daun yang mirip tulang ikan, ada pula yang bintik putih mirip beras tumpah,
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dan ada yang corak mirip baju prajurit. Bahkan dalam satu spesies, variannya cukup
besar. Ukuran batang aglaonema relatif kecil, dengan diameter 1 cm—3 cm. Tinggi
tergantung jenisnya. Ada jenis pendek, hanya 10 cm. Namun ada pula jenis tinggi,
lebih 50 cm. Batang yang pendek tertutup pelepah-pelepah daun. Ketika daun itu
kering dan dibuang, barulah tampak batang aglaonema yang lunak. Bekas pelepah
tampak seperti ruas batang. Batang lurus berwarna putih atau hijau.
Kehadiran bunga aglaonema menyedot unsur hara. Wajar bila ukuran daun yang
muncul setelah pembentukan bunga umumnya menjadi kecil. Bunga muncul dari
ketiak daun dan berwarna putih. Bunga itu ditopang oleh tangkai bunga sepanjang
10 cm. Bentuknya seperti bunga talas atau keladi. Ada yang oval dan ada yang
bulat dengan ujung meruncing. Bunga aglaonema uniseksual tanpa organ-organ
nonseksual dan dibungkus spatha atau seludang.

Di ruang terbuka hijau
kampus kementerian
PUPR, aglaonema berguna
sebagai penghias atau
penyemarak taman.
Helaian daun yang
bercorak beragam
memudahkan aglaonema
untuk dikenali. Pun
kehadirannya membuat
taman semakin indah.
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04

ARAREA

Nama ilmiah:
Osmoxylon lineare
Nama famili:
Araliaceae
Ararea berguna
sebagai
pembatas jalan
di ruang terbuka
hijau kampus
Kementerian PUPR.
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Ararea merupakan tanaman yang kerap digunakan sebagai elemen taman.
Tanaman ini tergolong tanaman semak. Ararea mudah dikenali sebab
mempunyai penampilan daun yang khas. Pada setiap tangkai daun terdapat
4—7 helai daun linear yang tersusun melingkar di bagian atas batang. Bentuk
daun pipih, sempit, dan memanjang. Adapun warnanya hijau kekuningan.
Ararea semakin cantik saat berbunga. Bunga berbentuk klaster berwarna putih
muncul di titik tumbuh .
Ararea memiliki akar kuat dan mudah beradaptasi. Ia mampu bertahan
pada lokasi panas maupun teduh. Ia juga tahan terhadap gempuran hujan.
Oleh sebab itu, ararea menjadi pilihan sebagai tanaman penghias taman.
Perbanyakan tanaman lewat setek batang maupun daun.

Alternanthera digunakan
sebagai tanaman penutup tanah.
Penanaman secara koloni dan
rapat membentuk pola tertentu
memberikan pemandangan
yang cantik. Anthernantera juga
bermanfaat sebagai penyemarak
taman di lingkungan kampus
Kementerian PUPR.

05

BAYAM-BAYAMAN

Bayam-bayaman ini memiliki daun menarik yakni hijau keunguan. Warna daun
cenderung hijau ketika tanaman kekurangan sinar matahari. Ukuran daun kecil
dengan bentuk bulat dan urat daun menyirip. Alternanthera sangat mudah
beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Jika tanaman tampak layu
atau kering segera lakukan penyiraman agar kembali bugar. Bila perlu lakukan
penyiraman berkala supaya tanaman tumbuh sentosa.

Nama ilmiah:
Alternanthera sp.
Nama famili:
Amaranthaceae

Sejatinya genus Alternanthera memiliki ratusan spesies. Populasi
tanaman ini tersebar di wilayah tropis dan subtropis. Pemanfaatannya
bisa sebagai tanaman taman maupun pot. Lakukan pemangkasan secara teratur
untuk merapikan percabangan tanaman. Perbanyakan tanaman lewat setek
batang.
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Beringin tergolong tanaman
peneduh karena berpostur
tinggi dan tajuknya lebar.
Penempatan beringin putih
di dalam pot di ruang terbuka
hijau kampus Kementerian PUPR
menjadikan point of interest bagi
pengguna taman.
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BERINGIN PUTIH

Beringin putih atau beringin variegata memiliki tipe pertumbuhan lambat.
Sebab itu postur tanaman tidak sebesar maupun setinggi beringin nonvariegata.
Beringin putih mudah beradaptasi pada lokasi dengan sinar matahari penuh
maupun ternaungi. Beringin putih dimanfaatkan sebagai tanaman taman
lantaran mampu memasok oksigen dalam jumlah banyak. Masyarakat
Indonesia akrab sekali dengan keberadaan pohon beringin, terutama beringin
biasa. Beringin yang sudah berumur puluhan tahun dan berpostur besar
menjadi tanaman sakral bagi penduduk setempat.

Nama ilmiah:
Ficus benjamina
Nama famili:
Moraceae

Batang beringin tegak dengan kulit cokelat kehitaman dan permukaan kasar.
Tanaman berakar tunggang yang kuat dan kokoh. Perbanyakan tanaman
melalui setek maupun cangkok. Tanaman anggota keluarga Moraceae itu
menjadi lambang sila ketiga dalam pancasila. Akar tanaman yang menjalar ke
segala arah bermakna keragaman suku bangsa. Adapun bentuk kanopi pohon
yang lebar dan teduh bermakna Indonesia merupakan tempat bernaung untuk
seluruh anak bangsa.
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BINTARO

Nama ilmiah:
Cerbera odollam
Nama famili:
Apocynaceae

Sejatinya bintaro merupakan tumbuhan mangrove. Habitat asalnya adalah
kawasan Asia, Australia, Madagaskar, dan kepulauan sebelah barat Samudera
Pasifik. Batang tanaman tegak hingga ketinggian 10—20 m. Bentuk batang
bulat, berkayu, dan berbintik hitam. Daun tanaman berwarna hijau, tunggal,
bertepi rata, dan berbentuk lonjong dengan ujung runcing. Ketika memasuki
fase generatif tanaman mengeluarkan bunga yang terletak di ujung batang,
berwarna putih, dan harum. Tipe bunga bintaro adalah bunga majemuk dengan
kepala sari berwarna cokelat dan putik keputihan. Bunga akan bersalin menjadi
buah berbentuk oval dan berbiji.
Seluruh bagian dari tanaman bintaro beracun karena mengandung senyawa
golongan alkaloid. Buah bintaro terkenal sebagai bahan rodentisida nabati untuk
mengendalikan hama tikus. Riset Yuni Sarah dari Jurusan Manajemen Pertanian,
Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, membuktikan pestisida organik dari
ekstrak buah bintaro pun mampu mengendalikan rayap. Penyemprotan 6,4 ml
ekstrak buah bintaro sebanyak 8 kali mampu membunuh rayap dalam waktu
7,26 menit.
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Proses pembuatan insektisida organik
itu cukup mudah. Siapkan 500 gram
buah bintaro dan 500 ml air. Blender
campuran bahan itu hingga halus lalu
simpan dalam wadah tertutup rapat
selama sepekan. Setelah itu saring
larutan untuk memisahkan cairan dari
ampas. Ekstrak buah bintaro pun siap
digunakan untuk mengendalikan rayap.

Bintaro berfungsi sebagai
tanaman peneduh dan pengarah
jalan di ruang terbuka hijau di
kampus Kementerian PUPR.
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Keindahan bougenvil terletak pada bunganya yang warna-warni. Ada merah
muda, ungu, putih, jingga, dan kuning. Sejatinya, bunga yang tampak mata
adalah seludang bunga. Bunga bougenvil yang sesungguhnya berukuran
mini, berbentuk terompet, berwarna putih, dan terlindung oleh seludang.
Perbungaan muncul di ketiak daun dan ujung batang. Bougenvil berbuah buni,
berwarna hitam mengilap, dan berisi 2 biji per buah.

BOUGENVIL
Nama ilmiah:
Bougainvillea sp.
Nama famili:
Nyctaginaceae

Batang bougenvil agak keras, bercabang, dan berduri. Percabangan tanaman
banyak sehingga membutuhkan pemangkasan rutin untuk mengatur arah
pertumbuhan cabang. Pemangkasan terbaik ketika tanaman usai berbunga.
Daun bougenvil tunggal, bertangkai, dan berbentuk bulat telur. Susunan daun
berhadapan.
Bougenvil paling senang lingkungan tumbuh yang panas. Oleh sebab itu ia
mudah dijumpai di tanah air. Ia tak pernah absen mengisi taman, menghias
jalan, maupun sekadar mempermanis pergola. Penanaman bougenvil di dalam
pot juga menarik. Namun, pastikan media tanam yang digunakan kering.
Musababnya, bougenvil kurang menyukai media tanam basah dan lembap.
Berikan pupuk kompos dan potassium untuk menjaga pasokan makanan bagi
tanaman.

Bougenvil yang
ditanam di pot
menjadi point of
interest dalam
taman.
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BUNGA AIR MANCUR

Nama ilmiah:
Russelia equisetiformis
Nama famili:
Plantaginaceae

Bunga air mancur
memiliki bentuk
tajuk yang menarik
dan bunga yang
unik sehingga
menjadi penyemarak
taman yang pas
di lingkungan
kementerian PUPR.
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Tanaman ini berasal dari Meksiko.
Bunga air mancur merupakan
tanaman hias lanskap yang
menarik. Tajuk tanaman menjuntai
layaknya air mancur. Percabangan
tanaman banyak dan rimbun.
Batangnya berwarna hijau tua dan
bunga berwarna merah terang
berbentuk
tabung.
Panjang
rata-rata bunga adalah 3 cm.
Bunga mekar sepanjang musim.
Ia menyukai tempat teduh dan
sejuk. Tanaman ini rentang kering
sehingga kebutuhan air menjadi
fokus utama dalam perawatan.
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BUNGA BAKUNG

Nama ilmiah:
Crinum asiaticum
Nama famili:
Amaryllidaceae

Lazimnya, bunga bakung digunakan sebagai penghias kebun maupun taman. Ia
berpostur pendek dan berbatang lunak. Daunnya tunggal, berwarna hijau, dan
membentuk pseudobulb di bagian pangkal. Bentuk daun lanset dengan tepi
bergelombang dan berujung runcing. Bunga bakung tergolong majemuk dalam
rangkaian berbentuk payung dan berwarna putih. Dalam satu perbungaan
terdapat 10—24 bunga dan beraroma wangi. Tabung mahkota lurus, kepala sari
kuning berubah ungu saat mulai tua.
Bunga mengeluarkan aroma harum pada malam hari. Tangkai bunga pipih,
panjang, dan berwarna pucat. Buahnya berbentuk kapsul, agak membulat,
berwarna hijau kekuningan, dan berbiji. Dalam satu kapsul terdapat 1—5 biji
berwarna hitam dengan bentuk menyerupai ginjal. Di Indonesia, bunga bakung
dimanfaatkan untuk berbagai pengobatan. Umbinya bermanfaat menutup luka.
Adapun daunnya berguna mengobati bengkak pada tubuh. Caranya, olesi daun
dengan minyak kelapa lalu layukan di atas api. Usai daun layu segera tempelkan
pada bagian tubuh yang bengkak. Sementara untuk mengobati keseloe dan
luka memar caranya haluskan bunga bakung dan jahe merah. Balurkan kedua
bahan itu ke bagian tubuh yang sakit.
Bunga bakung tidak memerlukan perawatan istimewa. Cukup bersihkan tanaman
dari gulma untuk menghindari persaingan hara. Bunga bakung menyukai media
tanam subur. Pilihan media tanam yang bisa digunakan untuknya adalah tanah,
kompos, dan pasir dengan perbandingan sama.
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BUNGA KANA

Tanaman kana memiliki batang tegak, berimpang, dan mampu mencapai
ketinggian 2 m. Daun kana tersusun spiral, helaiannya berbentuk bulat telur
sempit sampai elips sempit, dan berujung runcing. Warna daun beragam. Ada
yang hijau polos, ada pula yang membentuk corak belang maupun bercak.
Keberagaman bunga dan warna daun sebenarnya merupakan hasil dari
persilangan antara beberapa spesies tanaman kana.
Bunga kana memikat lantaran memiliki aneka warna yang terang seperti kuning,
merah, dan jingga. Kesegaran bunga bisa bertahan 3—7 hari. Yang menarik,
bunga tidak mekar bersamaan sehingga tanaman terkesan berbunga terusmenerus. Buahnya berbentuk kapsul dengan duri halus di bagian luar. Bijinya
banyak, berbentuk bulat dengan diameter 0,5 cm, keras dan halus, serta
berwarna cokelat kehitaman
Masyarakat Jawa memanfaatkan tumbukan biji bunga kana sebagai obat balur
untuk meringankan sakit kepala. Adapaun tumbukan rimpang bemanfaat
meredakan luka berdarah, radang kulit bernanah, memar, dan jerawat. Bunga
kana hidup di dataran rendah hingga ketinggian 1.000 m di atas permukaan laut
(m dpl). Di habitat aslinya, tanaman tumbuh liar pada lokasi tanah yang lembap
dan rindang. Namun, ia mampu bertoleransi pada tempat yang kering.Tanaman
dapat berkembang biak secara generatif melalui biji maupun secara vegetatif.
Perbanyakan vegetatif dilakukan melalui pengambilan tunas dari rumpun induk
dan rimpang. Lazimnya, pekebun maupun pehobi memperbanyak bunga kana
dari pemisahan tunas.

Nama ilmiah:
Canna sp.
Nama famili:
Cannaceae

Bunga kana
merupakan tanaman
pengarah dan
pembatas jalan.
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BUNGA KERTAS

Bunga
kertas
merupakan
tanaman
penyemarak
yang
menarik untuk ditanam di ruang
terbuka hijau. Warna bunganya
macam-macam seperti ungu,
merah, putih, dan jingga. Batang
bunga kertas tidak mengandung
zat kayu dan berukuran kecil
dengan bulu-bulu halus di tiap
sisinya. Tinggi tanaman hanya
50 cm.

Nama ilmiah:
Zinnia elegans
Nama famili:
Compositae
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CABAI

Nama ilmiah:
Capsicum annuum
Nama famili:
Solanaceae
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Cabai merupakan tanaman sayuran yang dimanfaatkan sebagai elemen dalam
ruang terbuka hijau di Kementerian PUPR. Kegunaannya sebagai tanaman
penutup tanah. Buah cabai muncul di ujung tanaman. Perbanyakan tanaman
dilakukan melalui persemaian biji.

14

CENDERAWASIH

Cenderawasih atau phyllanthus merupakan genus terbesar dalam keluarga
Phyllanthaceae. Ada ribuan spesies tanaman dari genus Phyllanthus yang
tersebar di kawasan tropis dan subtropis. Mereka hidup sebagai tanaman
semak. Yang menarik, 20 spesies tanaman ditemukan di Pulau Jawa, termasuk
Phyllanthus myrtifolius. Di alam, ia menghuni lokasi di dekat pinggiran sungai.

Nama ilmiah:
Phyllanthus myrtifolius
Nama famili:
Phyllanthaceae

Batang tanaman cenderawasih berkayu dan keras. Daunnya kecil, berbentuk
lanset, dan berwarna hijau. Pertumbuhan tanaman tergolong cepat dan rimbun.
Karena itu cenderawasih menjadi pilihan tepat untuk mempercantik taman.
Apalagi ia menyukai tempat tumbuh bersinar matahari penuh. Penampilan
cenderawasih tambah cantik ketika berbunga. Kelopak-kelopak bunga mini
berwarna merah muda hingga merah akan menyembul di antara dedaunan
yang rimbun.
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Habitat asal crossandra adalah India dan Sri Lanka. Di India
crossandra merupakan tanaman obat. Tanaman ini mengandung
bermacam senyawa kimia seperti flavonoid, tanin, glikosida,
dan saponin. Ekstrak bunga crossandra mampu mengatasi
berbagai keluhan kesehatan seperti demam, sakit kepala, dan
nyeri. Pasta daunnya berguna untuk mengurangi sakit gigi.
Sementara campuran tumbukan kulit kayu crossandra dan kunyit
bermanfaat untuk mengatasi penyakit kulit pada anak-anak.

CROSSANDRA
Nama ilmiah:
Crossandra infundibuliformis
Nama famili:
Acanthaceae

Crossandra tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian
1.300 m dpl. Ia menyukai lokasi tumbuh yang teduh dan
bertanah gembur. Paparan sinar matahari mempu merangsang
pertumbuhan bunga pada tanaman. Lazimnya, crossandra
ditanam di taman, kebun, maupun pot. Tinggi tanaman hanya
mencapai 1 m. Penampilan crossandra menarik dengan daun
hijau tua dan bunga jingga. Bunga berdiamter 3 cm itu muncul
secara berkelompok di tajuk tanaman.
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DAUN BAHAGIA

Nama ilmiah:
Dieffenbachia sp.
Nama famili:
Araceae

Daun bahagia alias dieffenbachia merupakan tanaman hias populer. Karakter
tanaman yang hijau rimbun mewakili suasana iklim tropis. Ia tergolong bandel
sehingga dapat tumbuh di berbagai kondisi lingkungan. Penampilan tanaman
khas dengan daun hijau bermotif. Ada yang berbercak putih, ada pula yang
berbercak kuning. Dieffenbachia bisa hidup di luar maupun dalam ruangan.
Penempatan tanaman di dalam ruangan membuatnya lambat tumbuh. Pun
warna daun cenderung gelap.
Dieffenbachia menyukai tanah lembap, tetapi tidak terlalu basah. Media tanam
terlalu lembap mudah mengundang cendawan, sedangkan media tanam
terlalu kering membuat tanaman layu. Getah daun dan batang dieffenbachia
mengandung kalsium oksalat yang bisa menyebabkan gatal-gatal maupun
kejang pada bibir dan lidah. Sebab itu jauhkan tanaman dari jangkauan anakanak maupun hewan peliharaan.
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DAUN DOLAR

Habitat asal daun dolar berada di kawasan Afrika timur mulai dari Kenya selatan
hingga timur laut Afrika Selatan. Ia merupakan tanaman hias perdu yang tahan
tanah salin. Nama lain daun dolar adalah ZZ. Tinggi tanaman hanya 45—60 cm.
Daun tanaman senantiasa hijau. Panjang tangkainya 40—60 cm dengan 6—8
pasang helai daun berukuran 7—15 cm. Warnanya hijau tua dengan permukaan
halus dan mengilap. Daun dolar memiliki rimpang yang tersembunyi di balik
media tanam. Keberadaan rimpang berguna untuk menampung air sehingga
tanaman terhindar dari kekeringan.

Nama ilmiah:
Zamioculcas zamiifolia
Nama famili:
Araceae

Daun dolar mengandung air yang tinggi pada daun dan tangkainya. Sebab
itu penyiraman tanaman sebaiknya jangan terlalu sering atau berlebihan.
Pastikan tanaman ditanam pada tanah maupun pot dengan drainase yang
baik. Lakukan penyiraman ketika media tanam mulai kering. Selain itu, letakkan
daun dolar pada lokasi dengan sinar matahari cukup. Penempatan di lokasi
teduh menyebabkan daun memanjang. Perbanyakan tanaman bisa dilakukan
dengan setek rimpang maupun daun.
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DAUN RENDA

Nama ilmiah:
Acalypha wilkesiana
Nama famili:
Euphorbiaceae
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Daun renda merupakan tanaman
sedang yang berfungsi sebagai
tanaman pembatas di ruang terbuka
hijau Kementerian PUPR. Lantaran
penampilan daun yang cantik, ia
juga menjadi daya tarik di taman.
Daunnya beraneka warna umumnya
variegata. Ada yang hijau berbercak
putih, kuning bercak hijau, cokelat
muda polos, merah marun, atau
cokelat dengan tepi daun putih. Tepi
daunnya bergerigi. Daun renda di
kawasan kampus Kementerian PUPR
memiliki corak merah dan hijau.
Tinggi tanaman mencapai 2 m.
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Flamboyan
merupakan tanaman
peneduh sekaligus
pengarah jalan. Tajuk
tanaman yang lebar
dan batang tinggi,
serta bunga yang
cantik menjadikan
flamboyan sebagai
point of interest
dalam taman.
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Dalam bahasa Yunani delonix berasal dari kata delos yang berarti mencolok,
sedangkkan onyx artinya cakar. Delonix mengacu pada bentuk bunga serupa
cakar yang berwarna mencolok. Nama itu layak disematkan sebab delonix
memang memiliki bunga yang berwarna cerah dengan bentuk unik. Tanaman
Delonix regia alias flamboyan merupakan tumbuhan berkayu yang sering
dimanfaatkan sebagai peneduh. Batang tanaman tegak mencapai 9—15 m
dengan kanopi lebar. Tajuk tanaman yang rindang dengan bunga berwarna
jinga cerah membuat flamboyan sedap dipandang saat mekar.

FLAMBOYAN
Nama ilmiah:
Delonix regia
Nama famili:
Fabaceae

Lazimnya, bunga mekar sepanjang musim panas. Bunga flamboyan berukuran
cukup besar dengan diameter 8—15 cm. Setiap kuntum mempunyai empat
kelopak sepanjang 4—7 cm dan satu mahkota tegak. Benang sari berwarna
merah tua, sedangkan putik kuning. Flamboyan banyak tumbuh di kawasan
tropis maupun subtropis. Ia tergolong tanaman keluarga Fabaceae alias
polong-polongan. Ukuran polong 40—70 cm dan menampung sekitar 50 biji.
Masyarakat bisa memanfaatkan biji flamboyan untuk membuat manik-manik.
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GANDARIA

Nama ilmiah:
Bouea macrophylla
Nama famili:
Anarcadiaceae

Gandaria merupakan tanaman buah tropis yang berasal dari Asia Tenggara
dan secara komersial telah ditanam di wilayah ASEAN (Malaysia, Thailand
dan Indonesia). Di Indonesia gandaria tumbuh di Sumatera Utara, Jawa
Barat, Maluku, dan Kalimantan Barat. Ukuran buah relatif kecil, sebesar bola
pingpong, membulat, dan bercitarasa masam. Buah berwarna hijau pada saat
muda dan jingga ketika matang. Citarasanya asam sedikit manis. Panjang buah
3-6 cm dengan lebar 3-4 cm. Biji berukuran diameter 2-5 cm dengan kotiledon
berwarna ungu terang.
Masyarakat memanfaatkan buah gandaria sebagai sambal, rujak, jus, manisan,
maupun asinan. Potensi lain adalah sebagai bahan sirup dan selai. Sementara
daunnya bisa disantap sebagai lalapan. Tinggi tanaman gandaria mencapai
27 m dengan diameter batang 55 cm. Kanopi tanaman berbentuk kerucut
ataupun bundar dengan daun yang lebat sehingga sangat cocok dipakai
sebagai tanaman peneduh. Daun gandaria berbentuk lanset dan besar. Panjang
daun sekitar 13—35 cm, sedangkan lebar 5—7 cm. Tanaman belajar berbuah
saat berumu 6—8 tahun jika ditanam dari biji. Sementara jika penanaman
menggunakan bibit hasil sambung tanaman berbuah pada umur 4—5 tahun.
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Glodokan menjadi tanaman pengarah jalan dan penghalang tabir yang
efektif. Tingginya 10—15 m. Daun berwarna hijau mengilap, berbentuk lanset
memanjang, bagian ujung menyempit, dan tepi daun berombak. Ukuran bunga
glodokan kecil dan berwarna kuning kehijauan. Bunga muncul dari ketiak daun.
Buah glodokan tiang berbentuk bulat
memanjang mirip buah melinjo.

GLODOKAN
Nama ilmiah:
Polyalthia longifolia
Nama famili:
Annonaceae

Akar glodokan cukup kuat menahan
getaran kendaraan. Tanaman ini
mudah tumbuh di daerah panas
dan tahan terhadap angin. Sebab
itu glodokan dijadikan tanaman
peneduh di kawasan ruang terbuka
hijau Kementerian PUPR. Glodokan
juga memiliki kemampuan menyerap
polutan.
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GOMPRENA

Nama ilmiah:
Gomphrena globosa
Nama famili:
Amaranthaceae

Bunga kenop bisa
dikonsumsi sebagai minuman
kesehatan. Sejumlah
produsen minuman kesehatan
memanfaatkan gomprena
sebagai bahan untuk teh
artisan. Dalam pengobatan
tradisional di Tiongkok bunga
kenop digunakan untuk
mengobati asma bronkial, dan
bronkitis akut dan kronis.
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Gomprena alias bunga kenop mempunyai penampilan menarik. Bentuk bunga
membulat dengan warna ungu terang. Gomprena mudah tumbuh di segala
kondisi lingkungan sehingga seringkali dianggap sebagai tanaman liar. Sebab
itu ia mudah dijumpai, bahkan di pinggir jalan sekalipun. Lokasi tumbuhnya
mulai dari dataran rendah hingga ketinggian 1.400 m dpl. Yang menarik,
gomprena berbunga sepanjang tahun sehingga masyarakat bisa menikmati
keindahan bunganya setiap saat.
Kehadiran gomprena mampu memperindah lingkungan rumah maupun
taman. Pun keberadaannya di dalam ruangan yang menjadi semakin cantik
dengan kumpulan gomprena dalam pot.
Bunga kenop mengandung senyawa antioksidan yang mampu menangkal
radikal babas. Cara konsumsinya cukup mudah. Petik bunga lalu keringkan.
Masukkan gomprena ke dalam cangkir lalu tuang air panas. Tambahkan
madu alami untuk memberikan rasa manis. Secangkir minuman kaya
antioksidan pun tersaji.
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Dalam ritual Hindu Bali,
warna merah diidentikkan
dengan sifat keberanian,
kewibawaan, dan
kesucian. Oleh sebab itu
hanjuang merah biasa
ditanam di pekarangan
rumah sebagai penolak
bala dan berfungsi dalam
pembuatan upakara
yadnya atau sarana
persembahan suci.
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HANJUANG MERAH

Hanjuang merah merupakan tanaman hias yang kerap dimanfaatkan para
petani sebagai daun potong. Motif daun yang menarik membuat perangkai
bunga jatuh hati. Ukuran daunnya pun ideal, tidak terlalu besar maupun terlalu
kecil. Selain itu, hanjuang potong tahan lama hingga sepekan, lentur, dan
mudah dibentuk. Hanjuang alias kordilin dapat dibentuk menggunakan semua
teknik merangkai misalnya gulung, potong, tempel, dan tusuk.

Nama ilmiah:
Cordyline fruticosa
Nama famili:
Asparagaceae

Dalam ritual Hindu Bali, warna merah diidentikkan dengan sifat keberanian,
kewibawaan, dan kesucian. Oleh sebab itu hanjuang merah biasa ditanam di
pekarangan rumah sebagai penolak bala dan berfungsi dalam pembuatan
upakara yadnya atau sarana persembahan suci.
Penampilan tanaman yang indah juga membuat hanjuang digemari sebagai
elemen taman maupun ditanam dalam pot untuk mempercantik ruangan.
Syarat tumbuh hanjuang adalah lokasi tanam teduh, bertanah gembur, dan
berintensitas sinar matahari sedang. Perbanyakan hanjuang dilakukan dengan
melakukan stek batang maupun memisahkan tunas yang tumbuh di bagian
pangkal batang.
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HANJUANG PUTIH

Nama ilmiah:
Cordyline sp.
‘Java White’
Nama famili:
Asparagaceae

Karakter hanjuang putih serupa dengan hanjuang merah. Yang menjadi
pembeda hanya warna daun saja. Hanjuang putih memiliki daun hijau tua
dengan hiasan putih di pinggir. Tinggi tanaman bisa mencapai 4 m. Yang kerap
menjadi kendala adalah ujung atau tepi daun hanjuang dalam pot kering
saat disimpan di ruangan. Itu lantaran ia tak mendapat kelembapan cukup
supaya tumbuh sehat. Agar tanaman tak merana tambahkan kelembapan pada
tanaman.
Caranya mudah, masukkan
saja tanaman beserta pot
ke dalam pot lebih besar.
Isi ruang antarpot dengan
spaghnum moss. Pastikan
bibir kedua pot harus sejajar,
selanjutnya siram ruang
antarpot sedikit demi sedikit.
Cara itu cukup ampuh untuk
meningkatkan kelembapan
di sekitar tanaman.
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Pohon jakaranda bisa mencapai ketinggian 20 m. Lantaran tinggi, ia bermanfaat
sebagai tanaman peneduh. Kulit batangnya berwarna cokelat pucat dan
berkerut. Pertumbuhan tanaman tergolong cepat. Jakaranda senang hidup di
daerah dataran tinggi, tetapi juga memiliki kemampuan adaptasi di daerah
panas maupun kering. Media tanam yang paling disukai adalah tanah lempung
berpasir. Sementara media tanam yang kurang baik bagi jakaranda adalah
tanah yang tergenang air dan tanah liat.

JAKARANDA
Nama ilmiah:
Jacaranda mimisifolia
Nama famili:
Bignoniaceae

Penyebaran pohon subtropis itu meliputi Amerika Utara, Eropa, dan Afrika.
Penyebaran di Amerika Serikat meliputi California, Arizona, Texas, dan Florida.
Jakaranda juga menjadi bagian dari lanskap kota-kota besar seperti Sydney,
Melbourne, Adelaide, Perth, dan Cairns di ujung utara Benua Australia. Di
Sydney, New South Wales, jakaranda mekar pada pertengahan Oktober dan
mencapai puncaknya pada pertengahan November. Musim semi di Australia
berlangsung pada September—November. Jakaranda mampu bertahan hingga
suhu -7°C.
Bunga jakaranda berukuran 5 cm. Setiap bunga berkumpul mem-bentuk malai
sepanjang 30 cm. Daunnya lonjong persis daun lamtoro, tetapi meruncing di
bagian ujung. Ukurannya kecil hingga mudah terbang terbawa angin. Jakaranda
cocok untuk mempercantik jalanan kota lantaran mampu menciptakan
pemandangan spektakuler saat bunga mekar. Perbanyakan bisa dengan setek,
okulasi, atau biji.
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Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal jambu air. Tanaman ini sering
ditanam sebagai tanaman pekarangan maupun dalam pot. Secara umum,
masyarakat mengonsumsi jambu air segar, tetapi ada juga yang mengolahnya
menjadi sirop, jeli, selai, koktail, maupun manisan. Jambu air
mengandung vitamin C dan gula. Nilai gizi yang terkandung
dalam 100 gram buah adalah 84—89 gram air; 0,5—
Daun jambu air mampu
0,8 gram protein; 0,2—0,3 gram lemak,; 14,2 gram
mengecilkan pori-pori dan
karbohidrat; 1—2 gram serat; dan 3,37 mg vitamin
menghambat produksi minyak
C.
berlebih pada kulit, menurunkan
demam, menghentikan diare,
mengobati lidah pecah-pecah,
diabetes, batuk, dan sakit kepala.
Sementara buahnya berguna
menurunkan demam, mengobati
diabetes mellitus, stomatitis aptosa,
diuretik, dan peluruh haid. Adapun
akar dan kulit batang jambu air
mampu mengatasi disentri, sebagai
amenorea, dan abortifasien.

JAMBU AIR
Nama ilmiah:
Syzygium aquaeum
Nama famili:
Myrtaceae

Tanaman jambu air dapat tumbuh baik dari
dataran rendah hingga tinggi. Pada daerah
dengan curah hujan sedikit atau memiliki
musim kemarau minimal selama 4 bulan maka
citarasa buah akan lebih manis. Angin dan
keberadaan serangga memegang peranan
penting dalam pembentukan buah karena
penyerbukan bunga sangat tergantung kepada
angin dan serangga. Jambu air menyukai tanah
yang datar, subur, gembur, dan kaya bahan
organik.

89

27

JAMBU BOL

Nama ilmiah:
Syzygium malaccense
Nama famili:
Myrtaceae

Jambu bol memiliki daya adaptasi luas di lingkungan tropis, mulai dari dataran
rendah sampai tinggi hingga 1.200 m dpl. Dahulu jambu bol ditanam besarbesaran di Pulau Jawa. Kini jambu eksotis itu hanya ditanam di pekarangan
maupun kebun. Masyarakat mengonsumsi jambu bol dalam keadaan segar.
Warna kulit buah merah keunguan, sedangkan dagingnya putih. Tesktur daging
buahnya lembut dengan citarasa masam. Di dalam daging buah terdapat
biji berbentuk bulat kecokelatan dengan diameter 2,5—3,5 cm.
Buah jambu bol mengandung serat, kalsium, fosfor, vitamin A,
Batang jambu bol
tiamin, riboflabin, asam askorbat, dan niasin. Pada biji, kulit
bermanfaat menghalau
kayu, dan daunnya mengandung antibiotik.
Sentra penanaman jambu bol di Jawa Barat (Cianjur,
Garut, Ciamis, Sumedang, Subang), Jawa Tengah
(Purworejo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Jepara),
Jawa Timur (Malang, Banyuwangi, Pamekasan), dan D.I.
Yogyakarta. Batang tanaman jambu bol tegak hingga
setinggi 8 m. Tajuknya rimbun, padat, dan berbentuk
prisma atau kerucut. Bentuk daun panjang sedikit
lonjong dengan warna hijau tua.
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sariawan. Caranya mudah
hanya dengan merebus
batang. Selanjutnya, minum
air rebusan itu. Bubuk daun
kering jambu bol dapat
mengatasi luka di lidah.
Sementara akarnya berguna
meredakan gatal-gatal.
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JARAK BATANG GAJAH

Nama ilmiah:
Jatropha podagrica
Nama famili:
Euphorbiaceae
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Jarak batang gajah berfungsi sebagai tanaman pembatas dan penyemarak
suasana. Batang muda tanaman berwarna hijau dan semakin lama berwarna
keputihan. Tanaman asal Amerika dan Afrika ini memiliki batang bawah
membengkak mirip kaki gajah. Pangkal batang umumnya membulat dan
meruncing. Bunga berwarna merah mencolok tumbuh di ujung batang. Daun
berbentuk bulat sedikit bercangap.
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Jatropa merupakan tanaman
pengarah
jalan.
Tanaman
berbatang kayu dan bergetah
ini memiliki bunga kecil-kecil
berwarna merah muda yang
tumbuh berkelompok pada
tangkai di ujung ranting. Jatropa
berbunga sepanjang tahun
dan mampu menarik serangga.
Perbanyakan tanaman melalui
cangkok, setek batang, dan biji.
Pemangkasan rutin dilakukan
berkala supaya bentuk tanaman
rapi.

JATROPA

Nama ilmiah:
Jatropha pandurifolia
Nama famili:
Euphorbiaceae
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Anthurium merupakan tanaman hias berdaun rupawan. Ukuran daun besar
dengan warna hijau dan urat tegas. Sosok kokoh dan gagah dengan daun
tebal dan besar adalah daya tarik utama anthurium. Jenmanii merupakan jenis
anthurium paling populer. Bentuk daun panjang dan lonjong dengan ujung
runcing. Daun tebal dan kaku sehingga tegak. Urat daun dan anak urat yang
kasar dan tebal memenuhi permukaan daun, bahkan menjadi motif yang amat
menarik. Ketika masih berupa pucuk, warna daun kemerah-merahan, kemudian
berubah hijau saat tua.

JENMANII
Nama ilmiah:
Anthurium jenmanii
Nama famili:
Araceae

Anthurium tidak membutuhkan sinar matahari langsung. Itu sejalan dengan
habitat di alam, lazimnya ia hidup di bawah naungan dengan pergerakan angin
lancar. Anthurium menyukai media tanam porous yang kaya hara. Campuran
sekam bakar dan serbuk sabut kelapa bisa menjadi pilihan media tanam bagi
anthurium.
Di alam anthurium mendapat nutrisi dari sisa daun yang jatuh ke tanah. Oleh
sebab itu pemberian pupuk organik pada tanaman sangat dianjurkan. Adapun
frekuensi penyiraman tergantung kondisi cuaca dan lokasi penanaman. Pada
hari sangat panas siram tanaman 1 kali sehari. Pada saat mendung atau hujan,
cukup 2 hari sekali. Di dataran tinggi frekuensi penyiraman lebih jarang
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KAMBOJA

Nama ilmiah:
Plumeria rubra
Nama famili:
Apocynaceae

Tanaman kamboja berasal dari kawasan Amerika seperti Meksiko, Kolombia,
dan Ekuador. Batang tanaman besar dan bercabang. Tinggi tanaman mencapai
7 m. Bunga kamboja membentuk tandan yang muncul di ujung cabang. Di
dalam satu tandan terdapat puluhan kuntum bunga, membentuk corong, dan
beraroma khas. Setiap kuntum bunga memiliki lima helai kelopak berukuran
sama. Warna bunga bervariasi seperti putih, kuning, merah, dan merah muda.
Daun kamboja memiliki panjang sekitar 30—40 cm dengan ujungnya yang
membulat, tetapi ada pula yang meruncing. Tulang daunnya terlihat jelas
dan kaku. Tanaman kamboja memiliki kandungan beberapa senyawa kimia
seperti agoniadin, plumierid, fulvoplumierin, dan asam plumerat. Kulit batang
tanaman kamboja memiliki getah yang mengandung beragam senyawa seperti
triterpenoid, amyrin lupeol, dan damar. Getah kamboja mampu mengatasi
gatal pada kulit.
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Plumeria berfungsi
sebagai tanaman
pengarah jalan dan point
of interest di taman.

97

98

32
Populasi tanaman ini tersebar di seluruh kawasan Asia Tenggara. Daun
karembosa hijau mengilap, mengecil di bagian ujung, dan tumpul.
Tanaman berbunga sepanjang tahun sehingga keindahannya dapat
dinikmati setiap saat. Bunga mondokaki--nama lain karembosa-berukuran mini, berbentuk serupa baling-baling, dan berwarna putih.
Pada bagian tengah kelopak bunga terdapat setitik warna kuning.
Bunga berwarna putih mekar serempak pada ujung tangkai

KAREMBOSA

Nama ilmiah:
Tabernaemontana corymbosa
Nama famili:
Apocynaceae

Tinggi tanaman karembosa mencapai 2 m. Ia berbunga sepanjang
tahun, terutama jika mendapat pencahayaan yang baik. Penampilan
bunga yang cantik dapat dikombinasikan dengan hijaunya rumput
atau batu-batu berwarna alam. Lazimnya, karembosa berguna
sebagai daya tarik utama pada taman bergaya minimalis. Bisa
juga dimanfaatkan sebagai peneduh pada taman kecil. Lakukan
pemangkasan berkala untuk mengatur pertumbuhan cabang.
Berikan pupuk organik setiap 3 bulan untuk menjaga pasokan hara.
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KASTUBA

Nama ilmiah:
Euphorbia pulcherrima
Nama famili:
Euphorbiaceae

Kastuba memiliki daun yang indah. Daun muda tanaman famili Euphorbiaceae
itu berwarna merah dan putih. Tanaman ini populer sebagai ornamen Natal.
Di lingkungan kampus Kementerian PUPR kastuba digunakan sebagai point of
interest dalam taman. Tinggi tanaman bisa mencapai 3 m. Batangnya berkayu
dan mengeluarkan getah putih bila terluka.
Daun kastuba berbentuk oval dengan beberapa lekukan lancip di tepinya.
Ujung tepi daun merah menyala atau keunguan. Dari ujung pucuk, muncul
kelompok bunga berwarna kuning. Perbanyakan tanaman dengan setek dan
cangkok. Kastuba mengandung germanikol, B-amirin dan psedotaraksasterin.
Tanaman ini berkhasiat untuk menyembuhkan luka baru. Caranya cukup
dengan mengoleskan getah ke bagian luka.
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Kembang sepatu merupakan
persembahan bagi para dewata
dalam keyakinan masyarakat Bali.
Warna merah kembang sepatu
melambangkan Agni, dewa api yang
membakar niat jelek orang yang
akan masuk ke rumah atau tempat
suci. Masyarakat Bali menanam
bunga sepatu di pekarangan rumah
sebagai penolak bala dan berfungsi
dalam pembuatan upakara yadna
atau sarana persembahan suci. Para
pecalang atau petugas keamanan
tradisional di Bali juga mengenakan
bunga pucuk merah di atas telinga
sebagai simbol keberanian.
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KEMBANG SEPATU

Bentuknya sama sekali tidak mirip sepatu. Namun, karena masyarakat India
memanfaatkan kelopak bunganya menjadi semir sepatu, maka ia disebut
bunga sepatu. Padahal, selain sebagai semir sepatu, kembang sepatu juga
dapat menjadi semir tas. Kembang sepatu memiliki warna merah terang yang
berfungsi untuk memikat polinator, misalnya serangga, agar terjadi proses
penyerbukan. Masyarakat setempat memanfaatkan air perasan bunga sebagai
pewarna makanan alami.

Nama ilmiah:
Hibiscus rosa-sinensis
Nama famili:
Malvaceae

Kembang sepatu juga dimanfaatkan untuk sarana pengobatan. Daun
kembang sepatu yang berlendir merupakan obat luka bakar lantaran bersifat
menyejukkan. Selain itu, daun juga berkhasiat mematangkan bisul sehingga
cepat pecah dan mengempis. Caranya, lumatkan dan tempelkan daun di atas
bisul. Kembang sepatu juga mampu mengatasi nyeri haid. Caranya, tumbuk
bunga, campur dengan cuka, lalu minum.
Dalam desain arsitektur lanskap, kembang sepatu merupakan tanaman pagar
dan tabir. Kehadirannya berfungsi sebagai pembatas sekaligus mengatasi
tempat dengan cahaya berlebih, berdebu, dan berpolusi.
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KEMUNING

Nama ilmiah:
Murraya paniculata
Nama famili:
Rutaceae
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Kemuning merupakan tanaman pembatas yang
cantik. Ketika berbunga maka kehadirannya mampu
menyemarakkan suasana taman. Tinggi tanaman
3—6 m. Tanaman asal India ini berdaun majemuk
dan bersirip ganjil dengan anak daun berjumlah
8—9 yang saling berseling. Daunnya berwarna hijau
dan berbentuk bulat telur. Anak daunnya bertangkai.
Permukaan daun licin. Bunganya di dalam tandan
yang berjumlah 8—9 kuntum dan keluar dari ketiak
daun atau ujung ranting. Bunganya harum, berwarna
putih, dan berukuran kecil. Kelopak bunga lima helai pada
tiap kuntum.

Kemuning
yang ditanam
di lingkungan
Kementerian PUPR
merupakan jenis
kemuning mini alias
dwarf. Penanaman
secara berkelompok
berfungsi sebagai
pembatas jalan
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KENCANA UNGU

Nama ilmiah:
Ruellia malacosperma
'Dwarf'
Nama famili:
Acanthaceae

Tanaman Ruellia malacosperma 'Dwarf' sering kali disebut sebagai ruellia ungu
maupun kencana ungu. Ia termasuk salah satu jenis tumbuhan berbunga dalam
famili Acanthaceae yang berasal dari Meksiko dan Amerika Selatan. Tumbuhan
ini dikenal sebagai ruellia ungu, karena memiliki bunga yang berwarna ungu.
Jenis tanaman ini sangat cocok dijadikan sebagai tanaman hias atau tanaman
pembatas. Musababnya ia memiliki warna bunga yang menarik dan atraktif.
Perbanyakan tanaman jenis ini dapat dilakukan melalui biji maupun secara
vegetatif melalui stek batang. Jenis tanaman ruellia ungu ini mudah tumbuh
pada berbagai kondisi lingkungan, baik pada tempat-tempat yang mendapat
intensitas sinar matahari penuh maupun pada tempat yang ternaung sebagian.
Kencana ungu tumbuh subur pada ketinggian mulai 150 m di atas permukaan
laut (m dpl). Pertumbuhan tanaman cepat sehingga mudah ditanam dan
diperbanyak. Daun tanaman berujung runcing, bertepi gerigi, dan berukuran
panjang 6—18 cm. Susunan daun bersilang berhadapan dan tulang daun
menyirip. Tangkai daunnya memiliki panjang 2 cm. Bunga berwarna ungu
dengan mahkota berbentuk tabung.
Kencana ungu memiliki senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid,
triterpenoid, steroid, dan saponin. Senyawa-senyawa itu menunjukkan aktivitas
anticendawan Candida albicans. Ekstrak tumbuhan daun kencana ungu juga
memiliki aktivitas antidiabetik.
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KETAPANG KENCANA

Ketapang kencana tersebar secara luas di kawasan India, Indonesia, dan Amerika
Utara. Tanaman ini mampu tumbuh setinggi 10—20 m. Percabangannya
berlapis dengan daun berukuran mini dan senantiasa hijau. Kayu dan kulit kayu
ketapang kencana mengandung tanin sehingga berpotensi sebagai bahan
pewarna.

Nama ilmiah:
Terminalia mantaly
Nama famili:
Combretaceae

Ketapang kencana merupakan pohon
peneduh yang baik sebab memiliki kanopi
lebar. Sebab itu ia menjadi pilihan terbaik
sebagai tanaman penghias jalan maupun
taman. Ketapang kencana tumbuh baik di
lingkungan dengan curah hujan 500—1.200
m dpl. Ia juga menyukai tempat dengan
sinar matahari melimpah. Pun tanah
yang berdrainase baik dengan pH 5,5—7.
Tanaman akan tumbuh lebih cepat saat
berada di lokasi yang tepat.
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LAVENDER

Nama ilmiah:
Lavandula
angustifolia
Nama famili:
Lamiaceae

Lavender mempunyai bunga mini, berwarna ungu, dan bergerombol dalam
satu tandan. Bunga ini mengeluarkan aroma wangi. Tanaman yang berasal
dari Perancis disebut lavare yang artinya ‘mencuci’ atau ‘menyegarkan’. Karena
banyak manfaatnya, dijuluki juga Si Ungu Ajaib. Biasanya, lavender ditanam
secara berkelompok. Lavender termasuk tumbuhan menahun, tumbuhan dari
jenis rumput-rumputan, semak pendek, dan semak kecil. Sepintas sosoknya
tampak seperti rumput atau ilalang. Tingginya antara 30—50 cm.
Nama lavender berasal dari bahasa Latin lavera yang berarti menyegarkan.
Tanaman ini berasal dari wilayah selatan Laut Tengah sampai Afrika tropis dan ke
timur sampai India. Lavender tumbuh baik pada daerah dataran tinggi, dengan
ketinggian berkisar antara 600–1.350 m dpl. Perbanyakan tanaman dengan
menggunakan biji dari tanaman lavender yang sudah tua dan disemaikan. Bila
sudah tumbuh dapat dipindahkan ke kantung tanam. Bila tinggi tanaman telah
mencapai 15—20 cm maka bisa dipindahkan ke dalam pot atau di tanah.

110

Bunga lavender memberikan
efek sedatif karena memiliki
kandungan aktif utama yaitu
linalool (C10H18O). Mekanisme
dari aromaterapi bunga lavender
yang mengandung linalool dengan
merangsang daerah di otak
yaitu nucleus raphe yang akan
mensekresikan serotonin yang
dapat menghantarkan seseorang
untuk dapat tidur.
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Di lingkungan
kampus
Kementerian
PUPR, Lee kwan
yew dimanfaatkan
sebagai tirai pada
fasad gedung.
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LEE KWAN YEW

Tanaman rambat ini memiliki nama populer Lee Kwan Yew. Cerita bermula ketika
Perdana Menteri Singapura, Lee Kwan Yew, sukses mencanangkan penanaman
Vernonia elliptica dalam proyek pembangunan ramah lingkungan pada 1960an. Sejak itu V. elliptica terkenal dengan nama lee kwan yew. Tanaman keluarga
Asteraceae itu kerap dijadikan sebagai tanaman rambat gantung untuk
menghias dinding, pagar, pergola, maupun balkon. Pertumbuhan tanaman
yang menjuntai bak tirai memberikan kesan asri natural.

Nama ilmiah:
Vernonia elliptica
Nama famili:
Asteraceae

Lee kwan yew pun menjadi pilihan untuk melindungi bangunan dari sinar
matahari. Batang lee kwan yew bisa memanjang hingga 3 m. Tanaman
tergolong cepat tumbuh sehingga tak perlu waktu lama untuk menikmati
keunikan si tanaman. Perawatannya pun mudah. Cukup tanam pada media
tanam yang lembap dan pastikan tanaman mendapatkan sinar matahari.
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LENGKENG

Nama ilmiah:
Dimocarpus longan
Nama famili:
Sapindaceae

Lengkeng merupakan buah primadona di tanah air. Citarasanya yang manis
dan legit membuat konsumen jatuh hati. Lengkeng nyaris disukai masyarakat
berbagai kelas dan umur. Mulai dari kelas bawah hingga atas. Begitupula
dengan konsumen berusia anak-anak maupun orang lanjut usia. Biasanya
mereka mengonsumsi buah segar yang diperoleh dari lapak buah, toko buah,
pasar tradisional, pasar modern, atau supermarket.
Tanaman lengkeng beradaptasi dengan baik di tanah air. Ia bisa tumbuh hingga
mencapai ketinggian 40 meter. Batang tanaman membesar hingga diameter
1 meter. Daun tanaman bertipe majemuk dengan 2-4-6 pasang anak daun.
Sebagian besar daun berbulu rapat pada bagian aksialnya. Panjang tangkai
daun berkisar 1—20 cm, sedangkan tangkai anak daun 0,5—3,5 cm.
Bentuk perbungaan mirip kumpulan garpu-garpu panjang dan lebat yang
menjadi satu menyerupai payung. Panjang perbungaan 4—80 cm. Mahkota
bunga terdiri atas lima helai dengan panjang sekitar 6 mm. Lazimnya buah
lengkeng berbentuk bulat. Kulit buahnya berwarna putih kusam atau cokelat
kekuningan. Tekstur kulit buah licin, berbutir-butir, dan berbintil kasar. Daging
buah lengkeng berwarna putih dan agak bening. Tebal daging berbeda-beda
sesuai jenisnya. Begitupula dengan biji buahnya. Pembungkus biji berwarna
cokelat kehitaman dan mengkilap.
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Tanaman lengkeng juga berkhasiat.
Daunnya
berguna
untuk
menghalau batuk dan asma. Ambil
saja 10—15 gram daun lengkeng.
Lalu didihkan dalam 2—3 gelas
air hingga tinggal setengahnya.
Setelah agak dingin minum air
seduhan itu. Daun lengkeng yang
pahit berkhasiat menghilangkan
radang tenggorokan. Ramuan
itu juga cocok untuk mengatasi
malaria.
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LIDAH MERTUA

Sansevieria bisa populer sebagai tanaman hias karena beberapa sebab
antara lain sosok cantik, variasi bentuk beragam, variasi warna, corak daun
tinggi, perawatan mudah, dan bernilai guna tinggi. Di Indonesia, sansevieria
disebut juga lidah mertua. Tanaman ini memiliki kemampuan menyerap dan
menguraikan polutan.
Mayoritas sansevieria berasal dari Afrika dan beberapa di antaranya asli India
dan Asia. Di Afrika, daun sansevieria diolah menjadi serat. Serat itu dimanfaatkan
untuk membuat benang, jala, tali, tempat tidur gantung, topi, dan keranjang.
Di Indonesia, sansevieria masuk sekitar 1980-an. Sansevieria trifasciata var.
laurentii merupakan jenis sansevieria populer di tanah air. Umumnya digunakan
sebagai penghias pagar. Itu lantaran warna dominan hijau kuning dan bentuk
unik sehingga cocok sebagai elemen taman.

Nama ilmiah:
Sansevieria trifasciata
var. laurentii
Nama famili:
Agavaceae

Saat berbunga, wangi Sansevieria trifasciata var. laurentii tercium di sore
hari seperti bunga sedap malam. Lantaran keunikan wanginya, bunga yang
berwarna putih itu mulai diteliti kemungkinannya untuk dijadikan bahan
parfum. Salah satu pelopornya para peneliti Departement Chemistry, University
of Puerto Rico, Mirta E. Lajara Rivera dan rekan. Mereka menemukan adanya 69
senyawa kimia pembentuk aroma bunga Sansevieria trifasciata var. laurentii.
Senyawa yang antara lain terdiri dari golongan ester, alkohol, dan aldehid itu
dinilai berpotensi untuk diaplikasikan sebagai bahan pembuat parfum.
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LILI AIR MANCUR

Nama ilmiah:
Hymenocallis speciosa
Nama famili:
Amaryllidaceae

Lili air mancur adalah tanaman tahunan dengan daun hijau memanjang. Tinggi
tanaman sekitar 50 cm. Daunnya berbentuk lanset dengan panjang mencapai
50 cm dan lebar 10 cm. Ukuran daun semakin menyempit ke bagian tangkai.
Bunga lili air mancur berwarna putih. Dalam satu tandan terdapat 10 kuntum.
Bentuk bunganya serupa air mancur. Penampilan bunga yang menonjol itu
membuat Hymenocallis speciosa semakin menarik.
Penanaman lili mancur secara
berkelompok di bawah tegakan
pohon memberikan kesan menarik
sebuah taman. Namun, kedatangan
siput
seringkali
mengganggu
pertumbuhan tanaman. Lakukan
pemeriksaan rutin untuk mengecek
populasi siput di sekitar tanaman.
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Lili paris merupakan tanaman hias populer. Ia memiliki bentuk serupa pita.
Bagian tengah daun berwarna hijau, sedangkan pinggirnya putih. Kegunaannya
sebagai tanaman hias gantung maupun penutup tanah. Daunnya yang cantik
dan menjuntai cocok dijadikan sebagai dekorasi ruangan. Ia juga memiliki
kemampuan memproduksi oksigen.
Lili paris menyukai tempat teduh dengan
sirkulasi udara lancar. Siram tanaman secara
berkala untuk memastikan kebutuhan air
bagi tanaman tercukupi. Hindari penanaman
pada pot tanah liat. Musababnya, lili paris
merupakan memiliki umbi. Pot tanah liat
kurang kuat menampung pertumbuhan
akar dan umbi lili paris yang tergolong
cepat. Selain itu, pot tanah liat rapuh karena
mudah menyerap air.

LILI PARIS
Nama ilmiah:
Chlorophytum
comosum
Nama famili:
Asparagaceae
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Habitat asal lohansung adalah kawasan Jepang bagian selatan dan Tiongkok
bagian selatan. Di Jepang, tanaman ini dikenal dengan nama kusamaki maupun
inumaki. Lohansung sangat populer di Jepang sebagai tanaman lanskap. Di
perfektur Okinawa, masyarakat setempat memanfaatkan kayunya sebagai
bahan bangunan. Yang menarik, lohansung juga bisa dimanfaatkan sebagai
bahan bonsai.

LOHANSUNG
Nama ilmiah:
Podocarpus
macrophyllus
Nama famili:
Podocarpaceae

Pada lingkungan hidup yang nyaman,
tinggi lohansung mencapai 20 m.
Warna daunnya hijau sepanjang
tahun. Ukuran daunnya panjang,
tetapi sempit. Panjang daun sekitar
6—12 cm, lebarnya 1 cm. Lohansung
menyukai tempat teduh, tetapi cukup
toleran jika ditanam di lokasi dengan
sinar matahari penuh.
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LONTAR

Nama ilmiah:
Borassus flabellifer
Nama famili:
Arecaceae

Lontar mempunyai batang tunggal dengan diameter 50 cm dan tinggi mencapai
40 m. Permukaan batang kasar, agak kehitaman, dan terjadi penebalan pada
pelepah daun di bagian bawah. Tajuk tanaman rimbun dan membulat. Pelepah
daun pendek dan berwarna agak jingga. Daun lontar berbentuk menyerupai
kipas, bundar, kaku, menjari, dan berwarna hijau keabuan. Lontar tergolong
tanaman berumah dua. Bunga betinanya kadang-kadang bercabang,
sedangkan bunga jantan bercabang banyak. Bunga berwana putih susu,
berkelompok, tertanam pada tongkol. Buah lontar agak bulat, bergaris tengah
7—20 cm, dan berwarna ungu tua.
Lontar tumbuh di dataran rendah dan daerah pantai sampai pegunungan.
Suhu optimum untuk pertumbuhan 30° C sehingga mudah beradaptasi di
daerah kering. Tanaman membutuhkan curah hujan berkisar 500—2.000 mm
per tahun. Secara umum, kondisi ideal bagi pertumbuhan lontar yaitu pada
jenis tanah alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua, kelabu kuning, latosol merah,
dan latosol cokelat kemerahan.
Pada zaman dahulu, nenek moyang kita telah mengenal kertas dari lontar
dan digunakan untuk menulis dokumen kerajaan, buku, dan surat-menyurat.
Tanaman lontar memiliki batang yang kuat dan lurus sehingga dapat digunakan
untuk bahan bangunan dan jembatan.
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Mangga merupakan tanaman buah yang banyak tumbuh di Indonesia, baik
ditanam sebagai tanaman kebun, pekarangan, maupun dalam pot. Tanaman
yang berasal dari India ini telah tersebar luas ke Asia Tenggara. Pohon mangga
rata-rata memiliki tinggi sekitar 10—40 m. Buah mangga bercitarasa manis
menyegarkan. Masyarakat Indonesia mengonsumsi mangga dalam berbagai
sediaan. Mangga mengandung berbagai zat yang bermanfaat bagi tubuh
seperti vitamin, kalium, dan serat.
Di Indonesia tumbuh aneka jenis mangga seperi gedong gincu, manalagi,
arumanis, dan agrimania. Kendala yang kerap dihadapi saat menanam mangga
adalah pentilnya mudah rontok, terutama saat musim hujan. Penyebab
kerontokan adalah kehadiran cendawan Colletotrichum sp. penyebab penyakit
antraknosa. Cendawan itu merusak bunga dan malai. Indikasinya malai berwarna
hitam sementara bunga dan pentil rontok. Pada musim kemarau intensitas
sinar matahari tinggi. Akibatnya suhu udara di sekitar tanaman meningkat.
Pohon berusaha mengurangi penguapan dengan membentuk lapisan absisi.
Hal itu memicu rontoknya bunga dan pentil. Untuk mencegahnya, tingkatkan
intensitas penyiraman hingga tanah basah untuk meningkatkan ketersediaan
air.

MANGGA
Nama ilmiah:
Mangifera indica
Nama famili:
Anacardiaceae
Untuk mengatasi
cendawan semprotkan
fungisida berbahan aktif
mankozeb, 56% tembaga
oksida, 70% propineb, atau
75% klorotalonil dengan dosis
sesuai anjuran dikemasan.
Frekuensi penyemprotan
dua kali seminggu. Lakukan
penyemprotan sejak
terbentuknya bunga hingga
menjadi pentil.
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MELATI AIR

Nama ilmiah:
Echinodorus palifolius
Nama famili:
Alismataceae

Melati air digunakan sebagai penghias kolam, danau, bahkan akuarium. Pun
tanaman hias pot yang airnya dibiarkan tergenang. Tanaman ini disebut
dengan melati air karena bentuk bunganya mirip seperti melati, tetapi
habitatnya di air. Daunnya yang hijau segar membentuk lekukan menyerupai
mangkuk. Permukaan dan bagian bawah daun ditumbuhi bulu-bulu yang
kasar. Bunga melati air berwarna putih dan muncul sepanjang waktu. Kelopak
bunganya tipis dan terdapat benang sari berwarna kuning di bagian tengah.
Melati air berbunga tak kenal musim.
Melati air tidak tahan dengan sinar matahari sepanjang hari. Jika daunnya
berwarna kekuning-kuningan, sebaiknya dipindah ke tempat yang sedikit
terlindungi. Tanaman melati air efektif dalam menurunkan logam berat
aluminium sebanyak 96,46%. Selain itu, akarnya yang serabut dan batangnya
yang berongga besar mampu menyuplai oksigen dalam jumlah besar.
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MELATI BELANDA

Di lingkungan Kementerian PUPR melati belanda berfungsi sebagai tanaman
pergola. Tanaman ini berasal dari Myanmar. Panjangnya dapat tumbuh hingga
60 cm. Jika batang utama mati, akan tumbuh cabang baru dari pangkal akar.
Bunga tumbuh bergerombol, beraroma wangi, dan berwarna merah, tetapi
agak keputihan saat masih muda. Tangkai bunga cukup panjang berwarna
hijau muda.

Nama ilmiah:
Quisqualis indica
Nama famili:
Combretacea
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Di lingkungan
kampus Kementerian
PUPR, melati jepang
merupakan tanaman
pembatas sekaligus
pengarah jalan. Ketika
tanaman berbunga
penampilannya
semakin memesona.

49
Nama ilmiah:
Pseuderanthemum
reticulatum
Nama famili:
Acanthaceae
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MELATI JEPANG

Tanaman Pseuderanthemum reticulatum yang dikenal dengan nama bunga
melati jepang. Ia termasuk varian dari bunga melati dan banyak dijumpai
tumbuh di negara Jepang. Bunga tumbuhan ini memiliki ciri fisik yang khas
dan berbeda dari jenis melati yang lain. Bunga melati jepang terlihat lebih
elegan dan biasanya digunakan sebagai tanaman hias. Persamaan melati
jepang dengan jenis melati lain adalah sama-sama memiliki ukuran bunga dan
batang yang kecil. Kelopak bunga melati jepang berwarna putih dengan corak
keunguan di bagian tengah.

Di kawasan kampus
Kementerian PUPR
miana digunakan
sebagai tanaman
penutup tanah,
pengarah jalan, dan
tanaman pembatas.
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Postur miana tidak terlalu tinggi, hanya 30—150 cm. Miana mempunyai
banyak jenis hibrida. Ia populer sebagai tanaman hias berdaun cantik dan
tergolong tanaman semusim. Corak daun miana sangat indah sehingga
mencuri perhatian masyarakat maupun perancang taman. Variasi warna
daun pada miana dipengaruhi oleh pigmen daun. Sebagai contoh corak hijau
yang menandakan adanya akumulasi pigmen klorofil. Sementara warna ungu
muncul karena adanya antosianin.

MIANA
Nama ilmiah:
Coleus sp.
Nama famili:
Lamiaceae

Miana tumbuh subur di daerah dataran rendah sampai
ketinggian 1.500 m dpl. Ia termasuk kategori tumbuhan
basah yang batangnya mudah patah. Daun miana tunggal
dan berbentuk menyerupai hati dengan ujung runcing.
Pangkal daunnya membulat atau melekuk. Adapun tepi
daunnya berhiaskan gerigi tumpul. Permukaan daun miana
mengilap dan berambut halus. Panjang daun 7—11 cm dan
lebar 3—6 cm. Miana memiliki aroma khas. Citarasanya agak
pahit dan bersifat dingin. Perbanyakan tanaman dilakukan
dengan setek batang dan biji.
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MONSTERA DELICIOSA

Tanaman ini memiliki postur jangkung dengan ketinggian bisa mencapai 20 m.
Batangnya tebal merambat. Sementara daunnya berukuran lebar. Pada bagian
tepi daun bercelah sehingga tampak bolong. Bentuk daun yang unik membuat
monstera cocok dijadikan tanaman hias rambat dalam pot maupun dekorasi
interior. Masyarakat kian menggemari monstera lantaran mudah dirawat.

Nama ilmiah:
Monstera deliciosa
Nama famili:
Araceae

Monstera hanya butuh kelembapan yang cukup untuk tumbuh dengan baik.
Cek saja media tanam dengan cara memasukkan satu ruas jari ke dalam media
tanam. Saat masih terasa lembap, tanaman tidak perlu disiram. Jika menyimpan
monstera di dalam ruangan maka lakukan rotasi. Letakkan tanaman di bawah
sinar matahari pagi pada pukul 07.00—10.00 secara tidak langsung atau
ternaungi. Selepas itu, letakkan kembali pot ke dalam ruangan atau tempat
yang teduh. Sirkulasi udara yang baik juga kunci monstera di dalam ruangan
tampil sentosa.
Jika meletakkan monstera di luar ruangan, pilihlah tempat yang terang dan
tetap ternaungi sehingga tidak terpapar sinar matahari secara langsung.
Lebih baik lagi jika menempatkan monstera di sebelah barat dari matahari.
Tujuannya agar tanamanan aman dari teriknya sinar matahari. Media tanam
juga memengaruhi penampilan monstera. Pilih media tanam porous supaya
akar monstera bebas bergerak.
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NEOREGELIA

Nama ilmiah:
Neoregelia sp.
Nama famili:
Bromeliaceae

Tanaman keluarga Bromeliaceae diyakini sudah ada sejak 30 juta tahun lalu,
termasuk neoregelia. Bentuk daun neoregelia mirip lidah yang tersusun rapat
dan roset. Neoregelia mempunyai fungsi ganda yakni sebagai tanaman indoor
maupun outdoor lantaran memiliki kemampuan adaptasi terhadap lingkungan
yang tinggi. Di habitat asalnya neoregelia hidup di lantai hutan atau sebagai
epifit. Tanaman yang nama genusnya berasal dari nama Edward von Regel, ahli
botani di Botanical Garden Saint, Petersburg, Rusia, itu mampu tumbuh pada
ketinggian 0—1.600 m dpl baik di lingkungan basah maupun kering. Itu karena
neoregelia memiliki tameng berupa trikoma.
Trikoma merupakan modifikasi dari epidermis daun yang bertujuan memperluas
bidang penyerapan air. Pada neoregelia trikoma umumnya terletak di bagian
atas daun. Trikoma menyerap uap air melalui gaya kapiler kemudian disalurkan
ke jaringan parenkim untuk disimpan sebagai cadangan pada musim kering.
Trikoma juga berperan sebagai pelindung untuk mengurangi penguapan yang
berlebihan selama musim kering, sekaligus penyaring cahaya.
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NUSA INDAH PINK

Keluarga Rubiaceae mempunyai setidaknya 13.000 spesies tanaman bunga,
salah satunya nusa indah pink Mussaenda erythrophylla. Nusa indah merupakan
tanaman asli Afrika Barat dan dapat hidup di daerah tropis, termasuk Indonesia.
Tanaman ini biasanya terlihat di kebun dan taman sebagai tanaman hias. Akar
nusa indah berguna untuk mengobati batuk. Kandungan senyawa kimia yang
terdapat pada bunga nusa indah antara lain flavonoid, saponin, glikosida dan
terpenoid.
Senyawa terpenoid merupakan salah satu metabolit sekunder yang dapat
dijumpai pada bagian akar, batang, daun, buah maupun biji tanaman. Senyawa
golongan terpenoid menunjukkan aktivitas farmakologi yang menarik sebagai
antiviral, antibakteri, antiinflamasi, sebagai inhibisi terhadap sintesis kolesterol
dan antikanker. Selain itu, senyawa golongan triterpenoid merupakan agen
fitokimia yang dapat secara selektif membunuh sel kanker payudara dan
mencegah rusaknya sel normal.
Bunga nusa indah Mussaenda erythrophylla berwarna pink dan muncul
menggerombol di ujung dahan. Tanaman nusa indah tumbuh sehat jika
bermandikan sinar matahari setiap hari. Sebab itu tentukan lokasi penanaman
yang tepat. Pastikan ia mendapatkan paparan sinar matahari langsung. Siram
dua kali sehari yakni saat pagi dan sore hari.Tambahkan pupuk kompos untuk
memperbaiki struktur dan kadar nutrisi dalam tanah. Perbanyakan nusa indah
dapat dilakukan dengan setek batang.

Nama ilmiah:
Mussaenda
erythrophylla
Nama famili:
Rubiaceae
Nusa indah pink
memiliki bunga
yang memikat.
Di lingkungan
Kementerian PUPR,
nusa indah pink
dan putih berfungsi
sebagai pagar hidup,
penyemarak taman,
dan pengarah jalan.
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NUSA INDAH PUTIH

Nama ilmiah:
Mussaenda philippica
'Aurorae'
Nama famili:
Rubiaceae

Nusa indah putih merupakan salah satu jenis tanaman dari genus Mussaenda.
Genus Mussaenda tersebar mulai dari Afrika hingga Asia tropis dan
subtropis. Di alam ia tumbuh liar di lereng bukit dan semak-belukar. Nusa
indah merupakan tanaman perdu yang bisa mencapai tinggi 2-3 meter. Ia
memikiki tipe percabangan dan dahan banyak. Tangkainya berbentuk bulat
dengan percabangan rapat, permukaan batang kasar, dan berwarna cokelat.
Bunga nusa indah begitu padat dan mencolok hingga menutupi
daunnya. Kuntum bunga yang padat bergerombol bahkan bisa mematahkan
batang bunganya jika diikuti dengan hujan lebat. Bentuk dan tulang-tulang
pada kelopak bunganya terlihat sangat jelas dan hampir menyerupai daunnya,
yang membedakan hanyalah warnanya. Bunga nusa indah Mussaenda philippica
berwarna putih.
Tanaman nusa indah tumbuh sehat jika bermandikan sinar matahari setiap hari.
Sebab itu tentukan lokasi penanaman yang tepat. Pastikan ia mendapatkan
paparan sinar matahari langsung. Siram dua kali sehari yakni saat pagi dan sore
hari.Tambahkan pupuk kompos untuk memperbaiki struktur dan kadar nutrisi
dalam tanah. Perbanyakan nusa indah dapat dilakukan dengan setek batang.
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Oleander mempunyai daya adapatasi tinggi. Habitat asal tanaman ini adalah
Afrika bagian utara, bagian timur Mediterania, dan Asia Tenggara. Tanaman
ini bisa tumbuh di berbagai tempat, baik pada iklim yang tropis maupun iklim
dingin. Tinggi tanaman antara 2—5 m. Oleander berbunga sepanjang tahun.
Bunganya sangat elok dengan warna merah muda yang muncul di ujung
cabang.

OLEANDER
Nama ilmiah:
Nerium oleander
Nama famili:
Apocynaceae

Tanaman ini berpotensi sebagai insektisida nabati. Musababnya, oleander
mengandung senyawa metabolit sekunder seperti oleandrin, polifenol,
dan triterpenoid. Bagian tanaman oleander yang dapat digunakan sebagai
insektisida adalah akar, batang, kulit batang, daun dan bunga, akan tetapi
yang paling sering digunakan adalah bagian daunnya dikarenakan pada daun
oleander dilaporkan paling banyak mengandung oleandrin.
Bunganya mekar sepanjang tahun secara terus menerus. Bunga berwarna
merah muda atau putih yang tumbuh secara bergerombol pada ujung cabang.
Bunga tanaman ini memiliki aroma yang khas. Hampir seluruh bagian tanaman
bergetah dan beracun. Toleransi lingkungan tumbuhnya tinggi terhadap
kondisi kekeringan dan panas. Ada jenis lain dengan tampilan daun varigata.

141

Pacing berfungsi
sebagai tanaman
penutup tanah.
Penanaman secara
berkelompok
membuat penampilan
pacing semakin elok.
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PACING

Nama ilmiah:
Costus sp.
Nama famili:
Zingiberaceae
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Daun pacing berbentuk oval dengan warna hijau
bebercak atau ungu kemerahan dan cukup tebal.
Bunga berbentuk terminal rapat tampak sangat
kontras dengan warna daun. Tangkai berbentuk
mata tombak, tetapi tidak terlihat. Lazimnya,
pacing ditanam secara berkelompok maupun
dikomposisikan dengan tanaman lain yang
mempunyai karakter serupa. Perbanyakan
tanaman melalui rimpang dan biji.
Lakukan pemupukan dengan
pupuk organik setiap 3 bulan.
Pacing dapat tumbuh di
dataran
rendah
maupun
tinggi. Namun, ia menyukai
lokasi tumbuh yang ternaungi
dan pengairan yang intensif.
Pertumbuhan tanaman
relatif cepat.
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PAKIS GIWANG/MAHKOTA DURI

Jenis Euphorbia millii adalah salah satu dari 2.000 spesies lain yang termasuk
genus Euphorbia. Di tanah air tanaman ini terkenal dengan nama pakis giwang
dan mahkota duri. Lantaran pakis giwang memiliki bunga yang berwarna
menarik, tanaman ini telah banyak dikembangkan oleh para pemuliaan
tanaman. Salah satu negara yang sudah mengembangkan pakis giwang adalah
Thailand, diikuti Indonesia dan Malaysia yang saat ini mulai membudidayakan
pula tanaman ini.

Nama ilmiah:
Euphorbia millii
Nama famili:
Euphorbiaceae

Pakis giwang menyukai lokasi tumbuh dengan temperatur panas, kelembapan
rendah, dan pencahayaan penuh. Batang tanaman berduri dan bergetah mirip
susu. Daunnya cenderung oval dan berwarna hijau. Adapun bunganya berwarna
merah, tetapi ada pula yang berwarna kuning tergantung variannya. Penanaman
pakis giwang sebagai pemanis ruangan tidak disarankan. Pertumbuhan tanaman
pada lokasi kurang sinar matahari dengan kelembapan tinggi membuat pakis
giwang tumbuh kurang optimal.
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PAKU PEDANG

Nama ilmiah:
Nephrolepis sp.
Nama famili:
Oleandraceae

144

Tanaman tahunan asal daerah tropis ini
memiliki bentuk daun yang beraneka
ragam mulai dari lurus hingga keriting.
Daunnya mampu menyebar hingga
1 m. Daun segar berwarna hijau
tua hingga hijau muda merupakan
daya tarik tanaman ini. Tanaman ini
tampil cantik jika ditempelkan pada
tembok artifisial maupun pepohonan.
Lazimnya, paku pedaang dimanfaatkan
sebagai tanaman penutup tanah,
pembatas, maupun pengisi taman.
Perbanyakan tanaman melalui spora,
anakan, dan stolon. Berikan pupuk cair
setiap bulan agar tanaman tumbuh
sentosa.
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PAKU SARANG BURUNG

Paku sarang barung dapat dimaanfaatkan sebagai tanaman penutup tanah
maupun penghias batang pepohonan. Susunan daun melingkar dalam bentuk
roset dan saling berdekatan, seperti bentuk sarang burung. Daun berwarna
hijau mengilap tumbuh memanjang, ujung meruncing, tepi bergelombang,
dan ibu tulang daun menonjol. Di habitat aslinya, hutan hujan tropis, tumbuh
menempel pada batang pohon besar. Perbanyakan tanaman melalui spora
maupun pemisahan anak.

Nama ilmiah:
Asplenium nidus
Nama famili:
Polipodiae
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PALA

Nama ilmiah:
Myristica fragrans
Nama famili:
Myrtisticaceae

Pohon pala memiliki tajuk serupa kerucut dan mengeluarkan getah merah yang
lengket jika terluka. Daun pala berbentuk elips sampai lanset dan beraroma jika
dimemarkan. Bunga pala muncul dalam rangkaian. Berwarna kuning pucat, dan
wangi. Buahnya berwarna kekuningan, berdaging, berbiji satu, dan pecah saat
matang. Biji pala berbentuk bulat telur dengan panjang 2—3 cm, berwarna
cokelat tua mengilap, keras, dan dikelilingi aril berwarna merah.
Buah pala berguna mengobati masalah lambung, mengatasi susah tidur,
dan mengobati sariawan. Fuli atau selaput jalanya berguna sebagai bumbu
masakan atau diekstrak sarinya sebagai bahan baku kosmetika dan pardum.
Fuli merupakan bahan minyak asiri. Biji pala yang sudah halus menjadi
beragam bumbu masak, parfum, kosmetik, dan bahan pengawet alamo. Biji
pala mempunyai sifat antiemetik yakni senyawa kimia yang mampu mengatasi
mual atau muntah. Sementara minyak bijinya berkhasiat sebagai pelega perut.
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Lima ratus tahun lalu—sejak
Portugis menjangkau Maluku pada
1512— Barat berebut rempah-rempah,
cengkih dan pala. Mereka membangun
benteng untuk mengamankan perniagaan
komoditas mahapenting ketika itu. Pada
1660 Belanda yang menguasai New
Amsterdam menukar guling dengan Inggris
yang menguasai Pulau Run, Maluku Tengah,
yang kaya rempah. Inggis mengubah New
Amsterdam menjadi New York— kini negara
bagian Amerika Serikat yang gemerlap. Kini
Pulau Run sepanjang 3 km di Kabupaten
Maluku Tengah senyap. Sejarah mencatat
arti penting pala dalam peradaban.

147

61

PALEM BAMBU

Nama ilmiah:
Chamaedorea sp.
Nama famili:
Arecaceae
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Palem bambu merupakan berasal dari
kawasan tropis dan subtropis. Namun,
ia menyukai lokasi tumbuh dengan
ketinggian 1—700 m dpl. Ia tumbuh
membentuk koloni. Postur tanaman
berupa semak kecil setinggi 0,3—6
m. Batang tanaman ramping serupa
tebu. Daun palem bambu menyirip
dengan lembaran yang jarang utuh.
Ia cocok dijadikan tanaman hias
dalam pot maupun di tanam di tanah.
Tanaman mampu tumbuh di lokasi
dengan sinar matahari langsung.
Sementara kebutuhan airnya tergolong sedang.
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PALEM BAMBU KUNING

Di kawasan ruang terbuka hijau Kementerian PUPR palem bambu kuning

berfungsi sebagai tanaman pengarah jalan. Palem bambu kuning menyukai

Nama ilmiah:
Dypsis lutescens

Tinggi tanaman bisa mencapai 6—12 m. Daun tanaman melengkung dan

Nama famili:
Arecaceae

sinar matahari langsung, tetapi mampu bertahan hidup di lokasi teduh.
menyirip. Perbanyakan tanaman melalui pemisahan anakan. Siram tanaman

secara teratur. Pastikan media tanam tidak terlalu basah, pun terlalu kering.
Penyiraman dilakukan 2—3 hari sekali. Intensitas penyiraman berkurang saat
musim hujan tiba.

149

150

63

PALEM KIPAS

Sesuai
dengan
nama
yang
disematkan, palem kipas memiliki
daun mirip kipas. Berbeda dengan
palem kol yang lembaran daunnya
berlipat, palem kipas memiliki
lembaran daun yang terpisahpisah seperti pita. Warna daun
hijau. Tinggi tanaman mencapai
15 m. Palem kipas menyukai
tanah subur. Juga tempat tumbuh
dengan sinar matahari penuh.
Penanaman palem kipas di dalam
pot silinder memberikan kesan
menarik di sebuah ruangan.

Nama ilmiah:
Livistonia chinensis
Nama famili:
Arecaceae
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PALEM KOL

Nama ilmiah:
Licuala grandis
Nama famili:
Arecaceae
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Palem kol mempunyai daun berbentuk menyerupai kipas yakni bundar dan
lebar. Lembar daunnya berlipat-lipat kecil, mengilap, dan agak kaku. Tepi
daunnya bergerigi. Batang tanaman tegak setinggi 2—3 m. Penempatan palem
kol sebagai dekorasi taman maupun ruangan menimbulkan kesan elegan.
Palem kol suka tanah subur dan lembap.
Di lingkungan Kementerian PUPR palem
kol berguna sebagai tanaman pengarah
jalan dan point of interest di taman. Palem
kol menyukai tempat teduh maupun
bersinar matahari penuh. Namun,
mereka kurang senang tempat dengan
angin kencang, Sebab itu penanaman
palem kol di sekitar pepohonan dan tepi
bangunan.
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PALEM KUNING

Palem kuning memiliki batang dan pelepah daun berwarna kuning. Sementara
warna daunnya hijau kekuningan. Perawakan tanaman ramping dengan tinggi
mencapai 8 m. Palem kuning berdaun majemuk dengan pelepah yang terdiri
dari 80—100 lembar. Pelepah palem kuning berbentuk menyirip panjang
menutupi batang tanaman. Palem kuning bukan tanaman asli Indonesia,
melainkan datang dari Madagaskar. Namun, populasi palem kuning sangat
banyak di tanah air.

Nama ilmiah:
Chrysalidocarpus
lutescens
Nama famili:
Arecaceae

Penanaman dilakukan di ruang terbuka dengan sinar matahari melimpah.
Palem kuning suka ruang tumbuh dengan aliran udara lancar. Oleh sebab
itu, peletakkan tanaman di tempat bersinar matahari penuh dengan sirkulasi
udara lancar. Penempatan di ruang bersirkulasi udara buruk bisa mengundang
cendawan. Penyiraman tanaman dilakukan setiap hari. Sementara pemupukan
cukup setiap bulan.
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PALEM MERAH

Nama ilmiah:
Cyrtostachys lakka
Nama famili:
Arecaceae
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Lazimnya, palem merah menjadi
daya tarik taman.
Batangnya
berwarna merah menyala yang
tampak kontras dengan warna
hijau daunnya. Daun berbentuk
lanset yang tumbuh di tangkai
daun. Tanaman asli Asia Tenggara
ini tumbuh merumpun. Palem
merah berfungsi sebagai pengarah
jalan, point of interest dan
penyemarak taman. Perbanyakan
tanaman melalui anakan dan biji.
Pemangkasan tanaman dilakukan
secara berkala untuk menjaga
keindahan posturnya.
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PALEM PUTRI

Palem putri menjadi andalan
sebagai daya tarik sebuah taman,
terutama taman bergaya formal.
Tanaman hias kosmopolitan ini
dapat tumbuh di mana saja.
Bentuk keseluruhan tidak terlalu
besar. Tajuknya menjurai. Daunnya
berwarna hijau dan bertekstur
sedang. Bunganya berwarna kuning
dan tidak beraroma. Sebaiknya
ditanam di tanah yang mengandung
pasir dan tanpa genangan air.
Lakukan pemangkasan saat daun
mulai mengering. Berikan pupuk
setiap enam bulan sekali. Tanaman
dapat diperbanyak melalui biji.

Nama ilmiah:
Veitchia merillii
Nama famili:
Arecaceae
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PALEM WAREGU

Nama ilmiah:
Rhapis excelsa
Nama famili:
Arecaceae

Palem waregu termasuk dalam tanaman berdaun hijau sepanjang tahun alias
evergreen. Sosok tanaman berumpun rapat dengan tinggi 3—5 m. Jika diamati
pada bagian batang terdapat bulu-bulu halus. Bentuk daun palem waregu
menyerupai jari yang terpecah menjadi 4—10 bagian. Warna daun hijau gelap
dan beralur. Letak daun berada di ujung batang.
Pelepah daun palem waregu
memiliki serat dan menempel
pada batang walaupun telah
kering. Palem waregu sering
digunakan untuk dekorasi
ruangan karena tahan udara
dingin. Palem waregu juga
cocok diletakkan di dalam
ruangan.
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Pampano merupakan tanaman
pembatas sekaligus penghias
di ruang terbuka hijau kampus
Kememterian PUPR. Sejumlah
kalatea sengaja ditanam
berkelompok sebagai tanaman
penutup tanah.
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Kunci perawatan pampano adalah media tanam. Masyarakat yang tinggal di
daerah sejuk bisa memberikan media tanam berupa campuran humus bambu
dan andam dengan perbandingan sama. Adapun masyarakat yang tinggal di
kawasan panas menggunakan campuran humus bambu, humus andam, serbuk
sabut kelapa atau cocopeat, dan perlite. Perbandingan masing-masing bahan
yakni 1:1:0,5:0,5.

PAMPANO
Nama ilmiah:
Calathea lutea
Nama famili:
Maranthaceae

Pilihan lain media tanam berupa campuran sekam bakar, serbuk sabut kelapa,
dan perlite dengan perbandingan 1:1:0,5. Penyiraman sesuai dengan kondisi
tanaman. Lakukan pengamatan sesekali pada tanaman sebab kalatea rentan
terserang cendawan dan kutu. Segera potong bagian tanaman yang terserang
cendawan. Sementara untuk mengusir kutu berikan insektisida. Larutkan 1 ml
insektisida ke dalam 15 liter air. Lalu semprotkan cairan itu ke seluruh bagian
tanaman. Frekuensi penyemprotan cukup 1—2 bulan sekali untuk pengobatan.
Adapun untuk pencegahan lakukan 3—4 bulan sekali.
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PANDAN BALI

Nama ilmiah:
Dracaena loureiri
Nama famili:
Dracaenaceae
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Pandan bali menjadi point of interest di taman. Semakin banyak
cabang yang dimiliki tanaman vocal point ini, semakin indah juga penampilannya.
Pemangkasan cabang pada tanaman merangsang per-tumbuhan tunas baru.
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Untuk mendeteksi kebutuhan air
pada philodendron masukkan jari ke
dalam media tanam. Jika satu inci jari
tangan terasa lembap, media tanam
belum perlu disiram. Sebaliknya bila
jari tangan kering, lakukan penyiraman.
Agar kesegaran philodendron lebih
lama, berikan perlakuan khusus
sebelum tanaman masuk dalam
ruangan. Semprotkan pupuk daun yang
mengandung kalium ke seluruh bagian
tanaman satu minggu sebelumnya.
Kalium berfungsi memperkuat jaringan
tanaman sehingga tahan terhadap
perubahan kelembapan.
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PHILODENDRON BURLE MARX

Philodendron memang salah satu tanaman favorit penghias ruangan. Itu karena
daya tahannya lebih tinggi dibandingkan tanaman hias lain, terutama dalam
ruang bercahaya rendah dan ber-AC. Selain tahan lama di dalam ruangan,
philodendron menjadi pilihan menarik lantaran memiliki banyak variasi warna
dan bentuk, misalnya jenis burle marx. Daun tanaman hijau mengilap dengan
tepi bergelombang lantas berujung runcing.

Nama ilmiah:
Philodendron sp.
‘Burle Marx’
Nama famili:
Araceae

Burle marx merupakan jenis philodendron populer. Sejatinya, ia juga layak
ditanam di luar ruangan asalkan lokasi penanamannya teduh. Lokasi yang
terlalu panas membuat daun burle marx terbakar. Jaga kelembapan media
tanam dengan memberikan penyiraman setidaknya dua hari sekali. Dalam
ruang ber-AC, philodendron mudah kering. Untuk mencegah hal tersebut
gunakan media yang cukup mengikat air seperti serbuk sabut kelapa, humus,
dan kompos. Media dapat digunakan secara tunggal maupun campuran. Yang
penting mengikat air dan porous.
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PHILODENDRON KATAK

Nama ilmiah:
Philodendron
martianum
Nama famili:
Araceae

Philodendron katak termasuk jenis philodendron berdaun sempit. Apabila
dilihat sepintas maka bentuk tanaman ini menyerupai eceng gondok.
Namun, jika dilihat lebih dekat maka pangkal daunnya terlihat seperti paha
katak. Perawatan philodendron katak sama dengan jenis lain. Berikan pupuk
lambat urai yang dicampur media setiap 3—6 bulan. Pupuk mengandung
unsur nitrogen, fosfor, dan kalium seimbang. Pupuk berlebih menyebabkan
philodendron menyerap unsur nitrogen tinggi sehingga tanaman cepat layu.
Untuk mencegah kekeringan gunakan media yang cukup mengikat air seperti
serbuk sabut kelapa, humus, kompos, kaliandra, dan andam. Media dapat
digunakan secara tunggal maupun campuran. Yang penting mengikat air dan
porous. Penyiraman setiap hari atau sesuaikan dengan kelembapan media.
Untuk mendeteksi, masukkan jari ke media tanam. Jika satu inci jari tangan
terasa lembap, media tanam belum perlu disiram.
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Sebaliknya bila jari tangan kering,
lakukan penyiraman. Agar kesegaran
philodendron
lebih
lama,
berikan
perlakuan khusus sebelum dimasukkan
ke dalam ruangan. Semprotkan pupuk daun
yang mengandung kalium ke seluruh bagian
tanaman satu pekan sebelumnya. Kalium
berfungsi memperkuat jaringan tanaman
sehingga tahan terhadap perubahan kelembapan.
Bila menggunakan pupuk akar, lakukan pemupukan 2
pekan sebelumnya dengan dosis 300 g kalium nitrat
untuk setiap kubik media. Itu karena pupuk akar
lebih lambat terserap oleh tanaman dibandingkan
dengan pupuk daun.
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PHILODENDRON LEMON

Philodendron lemon mempunyai daun berwarna hijau kekuningan. Ia menyukai
tempat tumbuh yang teduh. Perawatan philodendron lemon cukup mudah.
Cukup dengan memberikan pupuk lambat urai yang dicampur media setiap
3—6 bulan maka tanaman tampil sehat. Pupuk yang diberikan mengandung
unsur N, P, dan K seimbang. Apabila philodendron diletakkan di dalam ruangan
maka kebutuhan hara tanaman rendah.

Nama ilmiah:
Philodendron
erubescens ‘Golden’
Nama famili:
Araceae

Berikan pupuk berdosis 1/2 dari anjuran,
agar fisiologi tanaman terkonsentrasi untuk
mempertahankan kadar air dalam jaringan.
Pupuk berlebih menyebabkan philodendron
menyerap unsur N tinggi sehingga tanaman
cepat layu. Di lingkungan kampus Kementerian
PUPR philodendron lemon ditanam di bawah
tegakan ketapang kencana. Tujuannya supaya
tanaman terlindung dari terik matahari.
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PHILODENDRON SELLOUM

Nama ilmiah:
Philodendron selloum
Nama famili:
Araceae

Philodendron selloum berdaun lanset dengan bagian tepi yang bertoreh
dangkal. Perawatan Philodendron selloum pun dengan jenis lain. Berikan pupuk
lambat urai yang dicampur media setiap 3—6 bulan. Pupuk mengandung
unsur nitrogen, fosfor, dan kalium seimbang. Pupuk berlebih menyebabkan
philodendron menyerap unsur nitrogen tinggi sehingga tanaman cepat layu.
Untuk mencegah kekeringan gunakan media yang cukup mengikat air seperti
serbuk sabut kelapa, humus, kompos, kaliandra, dan andam. Media dapat
digunakan secara tunggal maupun campuran. Yang penting mengikat air dan
porous. Penyiraman setiap hari atau sesuaikan dengan kelembapan media.
Untuk mendeteksi, masukkan jari ke media tanam. Jika satu inci jari tangan
terasa lembap, media tanam belum perlu disiram.
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Sebaliknya bila jari tangan kering, lakukan penyiraman. Agar kesegaran
philodendron lebih lama, berikan perlakuan khusus sebelum dimasukkan ke
dalam ruangan. Semprotkan pupuk daun yang mengandung kalium ke seluruh
bagian tanaman satu pekan sebelumnya. Kalium berfungsi memperkuat
jaringan tanaman sehingga tahan terhadap perubahan kelembapan. Bila
menggunakan pupuk akar, lakukan pemupukan 2 pekan sebelumnya dengan
dosis 300 g kalium nitrat untuk setiap kubik media. Itu karena pupuk akar lebih
lambat terserap oleh tanaman dibandingkan dengan pupuk daun.
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Pisang hias alias heliconia cocok dijadikan
tanaman pagar. Daunnya menyerupai daun
pisang dengan ukuran lebih kecil dan warna
lebih bervariasi. Bunga semunya merupakan
seludang (kelopak daun), sedangkan
bunga asli berukuran kecil dan terletak
dalam seludung tersebut. Bunga semu ini
terdiri atas berbagai warna, seperti pink,
merah, jingga, dan hijau dengan bentuk
menyerupai capit udang yang tumbuh
menggantung atau menghadap ke atas.
Dalam satu tanaman terdiri atas beberapa
seludang yang tumbuh pada satu tandan.
Perawatan tanaman tergolong mudah.
Lakukan penjarangan jika tanaman terlalu
rimbun. Berikan pupuk setiap 3 bulan.

PISANG HIAS
Nama ilmiah:
Heliconia sp.
Nama famili:
Heliconiaceae
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PUCUK MERAH

Nama ilmiah:
Syzygium oleana
Nama famili:
Myrtaceae

Pucuk merah memiliki warna daun yang unik. Daun muda berwarna merah
cerah kemudian berubah hijau saat menua. Jika tidak dipangkas rutin, pucuk
merah dapat tumbuh hingga 6 m dan lebar 2 m dengan bentuk tajuk cenderung
kolumnar. Daun pucuk merah ini berbentuk oval dan lancip di bagian ujung.
Bunga berwarna putih tumbuh berkelompok pada ujung tangkai. Buah
berukuran kecil berwarna ungu kehitaman dan kerap menjadi makanan burung
liar.
Pucuk merah memiliki akar tunggang yang mampu menghujam ke dalam
tanah secara kokoh untuk merehabilitasi lahan, mencegah longsor, dan
menyimpan cadangan air. Pertumbuhan batang pucuk merah bisa mencapai 5
m. Tanaman ini berguna sebagai penghias taman maupun jalan. Perbanyakan
tanaman melalui setek maupun biji. Lakukan pemupukan setiap 3 bulan dan
pemangkasan berkala untuk menjaga keindahan tanaman. Letakkan pucuk
merah di tempat yang banyak terkena sinar matahari. Cara itu dapat membuat
tanaman terus menghasilkan tunas dan daun yang berwarna merah.
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Di kawasan kampus Kementerian PUPR
alstonia berfungsi sebagai tanaman
peneduh karena ukuran pohon cukup
tinggi. Pun tajuk tanaman lebar. Tinggi
pohon bergetah ini dapat mencapai 45 m.
Daunnya tunggal dengan bentuk bulat telur
memanjang dan lanset. Permukaan atas
daun licin, sedangkan bawahnya buram, liat
seperti kulit. Panjang daun 10—23 cm dan
lebar 3—7,5 cm. Bunganya termasuk bunga
majemuk, berbau wangi, dan berwarna
hijau terang atau putih kekuning-kuningan.
Kedua permukaan bunga berbulu halus dan
rapat. Buahnya termasuk buah bumbung
dengan panjang 20—50 cm

PULAI

Nama ilmiah:
Alstonia scholaris
Nama famili:
Apocynaceae
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PURING

Nama ilmiah:
Codiaeum variegatum
Nama famili:
Euphorbiaceae

Bukan tanpa alasan jika puring jadi pilihan untuk menghias taman di kawasan
ruang terbuka hijau kampus Kementerian PUPR. Ia kaya bentuk dan warna.
Warna dan corak yang beragam membuat tanaman puring terlihat berbeda
meskipun memiliki bentuk yang mirip. Namun, pengelompokan warna bisa
dibuat menjadi lebih sederhana dengan mengelompokkannya kedalam tiga
warna pokok yang dipengaruhi tiga pigmen yaitu hijau, merah, dan kuning.
Puring merupakan tanaman penyerap timbel paling tinggi dibandingkan
beringin dan tanjung.
Puring memiliki sifat variegata alias perubahan genetis pada pigmen daun—
sesuai namanya Codiaeum variegatum. Itu lantaran gen puring bersifat jumping
gen. Artinya, gen mudah menyisip pada susunan genetis tanaman lain sehingga
mengubah karakter tanaman itu. Bisa dibilang puring memang ditakdirkan
untuk terus bermutasi baik warna maupun bentuk daun. Keistimewaan lain,
puring merupakan tanaman antipolutan ampuh. Hasil penelitian Ir Suparwoko,
MURP, PhD, dari Jurusan Arsitektur FTSP, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
paling baik dalam menyerap timbel dibanding beringin dan tanjung. Puring
mampu menyerap 2,05 mg/l timbel, beringin (1,025 mg/l), dan tanjung
(0,505 mg/l).
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Lili putih menjadi
tanaman penutup
tanah yang cantik. Ia
juga berguna sebagai
tanaman pembatas
dan pengarah jalan.
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RAIN LILY/BUNGA LILI PUTIH

Rain lily alias bunga lili putih berbatang semu dan membentuk umbi lapis.
Diamater batang 2—4 cm dan berwarna putih kecokelatan. Daunnya tunggal,
tidak bertangkai, tebal, licin, dan berbentuk garis. Ukuran panjang daun 20—
30 cm. Pertulangan daun sejajar. Bunga lili merupakan bunga tunggal yang
muncul di ketiak daun. Ia tergolong bunga berkelamin ganda. Mahkota bunga
berjumlah 6 helai, berukuran panjang 3—4 cm, berwarna putih kekuningan.
Kelopak bunga tipis dan berlekatan. Benang sari berjumlah 6 helai dan
berwarna kuning.

Nama ilmiah:
Zephyranthes candida
Nama famili:
Amaryllidaceae

Bunga lili putih berasal dari Amerika, tetapi telah tersebar dan dibudidayakan
di Indonesia. Ia mampu tumbuh di berbagai jenis tanah pada ketinggian
tempat hingga 1.500 m dpl. Namun, ia paling senang hidup di tanah sedikit
berpasir atau liat dengan bahan organik tinggi. Perbanyakan tanaman dengan
pemisahan umbi dan anakan. Bunga lili yang cantik cocok dijadikan tanaman
hias maupun tanaman pemisah di sebuah taman.
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ROROPITUM

Nama ilmiah:
Loropetalum chinense
Nama famili:
Hamamelidaceae
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Roropitum mempunyai penampilan daun yang khas. Warna daun hijau tua
hingga merah tua. Daunnya tersusun secara bergantian dengan panjang 2,5—5
cm dan lebar 2,5 cm. Tanaman ini tumbuh nyaman di tanah subur agak masam.
Ia menyukai lokasi dengan sinar matahari penuh. Pastikan pula lokasi tempat
tumbuh memiliki drainase yang baik. Lakukan pernyiraman berkala, terutama
menjelang musim hujan. Pertumbuhan tanaman sangat cepat jika ditanam di
tempat yang tepat.
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RUMPUT PAETAN

Rumput ini banyak di tanam di taman maupun tepi jalan. Ia pertama kali
menyebar di daerah Amerika Selatan, Meksiko, dan Brasil. Daun berbentuk
lanset dengan warna hijau kadang kemerahan. Tinggi tanaman kurang dari
10 cm. Tidak mudah rusak walaupun sering terinjak-injak dan akan tumbuh
subur pada tanah berpasir yang memiliki drainase baik. Perbanyakan tanaman
melalui stolon dan benih. Lakukan pemangkasan setidaknya setiap bulan
agar pertumbuhan tanaman rapi. Jika sudah mulai meninggi dan tampak
berantakan pangkas rumput agar taman kembali terlihat cantik.

Nama ilmiah:
Axonopus compressus
Nama famili:
Poaceae
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Pohon salam bertajuk rimbun dan tinggi mencapai 25 m. Berakar tunggang
dan berbatang bulat. Daunnya tunggal dan berbentuk lonjong atau elips.
Letak daun berhadapan dengan ujung dan pangkal runcing. Permukaan daun
bagian atas licin dengan warna hijau tua, sedangkan permukaan bawahnya
hijau muda. Salam berbunga majemuk dan tersusun dalam malai yang keluar
dari ujung ranting. Berwarna putih dan harum.

SALAM

Nama ilmiah:
Syzygium polyanthum
Nama famili:
Myrtaceae

Buah salam tergolong buah buni dan berbentuk bulat. Buah muda berwarna
hijau dan merah gelap saat matang, serta bercita rasa pahit. Bijinya berbentuk
bulat dengan penampang sekitar 1 cm dan berwarna cokelat. Salam dapat
tumbuh di berbagai ketinggian tempat dan menyukai tanah subur. Daun salam
berkhasiat meredakan berbagai keluhan kesehatan seperti asam urat, kencing
manis, dan kolesterol tinggi.
Gunakan 3 lembar daun salam untuk menghalau asam urat. Caranya, cuci daun
hingga bersih lalu rebus dengan 5 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum 3 kali
sehari. Adapun untuk mengatasi kencing manis, siapkan 8—15 lembar daun
salam dan 30 gram sambiloto. Rebus kedua bahan dengan 2 gelas air hingga
tersisa 1 gelas. Angkat, dinginkan, lalu saring. Minum air rebusan itu sebelum
makan.
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SALIARA

Nama ilmiah:
Lantana camara
Nama famili:
Verbenaceae

Saliara merupakan tanaman perdu berkayu dengan tinggi mencapai
4 m. Daunnya tunggal, berbentuk bulat telur sampai lonjong, dan berukuran
2,8—11 cm. Permukaan daun berselimut rambut-rambut halus. Pada bagian
tepi terdapat gerigi. Apabila daun salia diremas makan akan mengeluarkan
aroma khas. Pada ranting penumpu daun seringkali terdapat duri bengkok.
Perbungaan saliara berbentuk payung menggarpu yang terdiri atas 20—
40 kuntum. Bunga berdiameter 2—3 cm. Kelopak bunganya berambut
di permukaan luar. Panjang mahkota 10—14 mm dan berambut.
Benang sari berpasangan, melekat pada permukaan dalam tabung
mahkota. Putiknya berbulu. Buah berbentuk bulat dengan diameter
6—8 mm. Biji tertutup dalam endokarpa yang keras.
Saliara mampu tumbuh di hutan pantai, hutan hujan, sampai semak belukar.
Perbanyakan tanaman dengan biji dan setek barantang. Daun saliara berkhasiat
mengobati luka. Caranya remas daun saliara muda dengan tangan. Tempelkan
air perasan pada bagian tubuh yang luka.
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SAMBANG DARAH

Tanaman Excoecaria cochinchinensis dikenal dengan nama sambang darah. Ia
berasal dari Tiongkok dan Asia Tenggara. Beberapa nama daerah lain yang ada
di Indonesia untuk jenis tanaman ini adalah daun remek daging, daun sambaing
darah, kisambang, dan sambaing darah. Masyarakat menanam tanaman ini
sebagai tanaman hias. Tumbuhan ini juga dikenal sebagai salah satu tanaman
obat, namun bersifat sebagai racun bagi ikan, bahkan mempunyai kekuatan
membunuh. Getah sambang darah juga menyebabkan gatal di kulit.

Nama ilmiah:
Excoecaria
cochinchinensis
Nama famili:
Euphorbiaceae

Sambang darah bermanfaat untuk mengatasi
pendarahan, muntah darah, dan haid terlalu
banyak. Caranya cuci 9 lembar duan sambang
darah. Haluskan dengan cara menumbuk
dengan tambahan sedikit air. Peras dan
saring. Minum ramuan 1 kali sehari. Setiap
minum cukup ¼ cangkir. Ulangi selama 7
hari. Tidak dianjurkan untuk wanita hamil.
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SAWO KECIK

Nama ilmiah:
Manilkara kauki
Nama famili:
Sapotaceae

Pohon sawo kecik dapat mencapai tinggi 30 m dan diameter batang lebih dari
100 cm. Kulit batang tipis, retak-retak, dan beralur. Pohon muda biasanya lurus
tetapi kadang-kadang berliku dan bercabang. Warna kayu umumnya putih
kekuningan. Pohon dewasa mempunyai percabangan rendah dengan rata-rata
tinggi batang bebas cabang antara 8—10 m dengan ketebalan kulit sekitar
0,5—2 cm dan diameter sekitar 3—100 cm. Pohon sawo kecik memiliki daun
tunggal yang berkelompok di ujung ranting.
Permukaan atas daun licin, berwarna hijau tua mengilap. Sementara permukaan
bawah berbulu halus menyerupai beludru berwarna kelabu kecokelatan,
berpangkal melancip, dan ujungnya membundar hingga agak bertakik. Bunga
muncul pada ketiak daun, mengelompok 1 hingga 3 bunga dan termasuk
bunga berkelamin dua. Kelopak bunga dalam dua karangan berbentuk segitiga
atau bulat telur meruncing dan berwarna putih kekuning-kuningan dengan
bintik-bintik warna merah muda
Bakal buah mempunyai ruang 1—6. Buah berbentuk bulat telur atau elips. Buah
dapat dimakan. Citarasanya manis agak sepat dan tidak banyak mengandung
air. Buah muda berwarna hijau. Semakin tua warna buah berangsur-angsur
menjadi kuning hingga jingga kemerahan. Buah mengandung biji 1—6 dan
mengilap.
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Di lingkungan kampus
Kementerian PUPR, sawo
kecik berguna sebagai tanaman
peneduh dan pengarah jalan. Sawo
kecik mengandung makna filosofis
dalam budaya Jawa. Usai kekalahan
Pangeran Diponegoro pada
1825—1830, pasukan tercerai berai.
Mereka lantas menanam sawo
kecik di kanan kiri rumah sebagai
sandi untuk saling mengenali. Bagi
orang Jawa sawo kecik artinya
sarwa becik yang berarti serba
baik. Keraton pecahan kerajaan
Mataram pun menanam sawo kecik.
Kedudukannya sejajar dengan
beringin, asam, dan gayam.
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Sente dengan
ukuran daun
yang besar
menjadi tanaman
pembatas di ruang
terbuka hijau.
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Keindahan sente terletak pada warna kontras helai dan tulang daun. Secara garis
besar daun memiliki ciri berbentuk hati atau anak panah. Daun tampak tebal
dan mengilap di bagian permukaan. Batang tanaman tegak bisa mencapai 1
m. Sejatinya, sente merupakan tanaman yang banyak ditemui di pegunungan.
Tanaman ini menyebar di Asia Selatan, Asia Tenggara, sampai ke kepulauan
Pasifik.

SENTE

Nama ilmiah:
Alocasia macrorrhiza
Nama famili:
Araceae

Bunga sente kecil dan tumbuh di sepanjang tangkai yang tegak, dengan
bunga jantan terletak di bagian atas dan bunga betina di bagian bawah.
Sebagian bunga-bunganya dilindungi oleh satu struktur seperti tudung.
Keberadaan sente di sebuah taman memberikan daya tarik tersendiri. Yang
menarik, tanaman ini juga bisa ditanam di dalam pot lalu diletakkan di dalam
ruangan. Perbanyakan tanaman melalui tunas anakan dan setek batang.
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SIG SAG

Nama ilmiah:
Euphorbia
tithymaloides
Nama famili:
Euphorbiaceae
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Tanaman Euphorbia tithymalaoides mempunyai nama lokal sig-sag atau
penawar lilin. Ia merupakan tanaman hias sekaligus tanaman obat dari famili
Euphorbiaceae. Tanaman ini sering dimanfaatkan sebagai obat luar untuk
menyembuhkan luka, borok, bisul, koreng, gigitan lipan, dan mata merah
bengkak. Jenis tanaman ini memiliki rasa masam dan agak beracun dengan
kandungan epifriedelanol acetate dan betasitosterol, sehingga dapat digunakan
untuk menghilangkan bengkak, menghentikan pendarahan (hemostatik), serta
membersihkan panas dan racun.
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Sikas menjadi penghias taman karena bentuk daunnya yang unik. Daunnya
seperti jenis tanaman dari keluarga palem, tetapi strukturnya lebih tebal dan
kaku. Baunya kurang sedap. Bunga sikas berbentuk strobilus dan berukuran
cukup besar yang berwarna kekuningan. Tinggi tanaman antara 1—2 m.

SIKAS

Nama ilmiah:
Cycas revoluta
Nama famili:
Cycadaceae
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SIKAT BOTOL

Nama ilmiah:
Callistemon viminalis
Nama famili:
Myrtaceae

Tanaman
ini
berupa
pohon
atau
perdu
dengan
ketinggian
20 m. Batangnya keras dan bercabang. Kulit batang berwarna abu-abu
kecokelatan. Daunnya sempit, berbentuk jorong hingga lanset, panjang 6—8
cm, dan berwarna hijau muda. Pertumbuhan daun cenderung di ujung cabang
yang menggantung. Perbungaan sikat botol berbentuk bulir menyerupai sikat
botol. Panjang bunga 7—10 cm. Warnanya
merah cerah.
Sikat botol berasal dari Australia dan telah
tersebar ke daerah tropis maupun subtropis,
termasuk Indonesia. Tanaman ini hidup dengan
sentosa di daerah beriklim dingin yang terkena
sinar matahari penuh. Ia tidak menyukai
genangan air. Perbanyakan tanaman dengan
biji, setek batang, dan cangkok. Sikat botol
berguna sebagai tanaman hias dan peneduh
jalan. Bentuk bunga yang menarik menjadikan
tanaman ini sering digunakan sebagai tanaman
hias di halaman.
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Singonium dapat ditanam di tanah maupun pot. Bentuk daunnya cantik
menyerupai hati. Warna daun bervariasi mulai dari hijau tua, hijau kekuningan,
putih kehijauan, bahkan hijau bergurat putih pada bagian tulang daun.
Singonium termasuk tanaman merambat yang dapat mencapai ketinggian 1,8
m dan menyebar sejauh 60 cm. Tanaman ini menyukai suhu yang sejuk, yakni
antara 16—24°C. Selain itu, ia juga menyukai media tanam cenderung lembap.

SINGONIUM
Nama ilmiah:
Syngonium sp.
Nama famili:
Araceae
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SIRIH GADING

Nama ilmiah:
Epipremnum aureum
Nama famili:
Araceae

Sirih gading merupakan tumbuhan merambat semi-epifit yang biasa ditanam
sebagai penghias pekarangan atau ruangan. Iai mudah dikenal dari daunnya
yang berbentuk hati dan memiliki warna belang kuning cerah hingga kuning
pucat. Tanaman tumbuh merambat di batang pohon dengan daun yang besar
sehingga menutupi batang pohon yang dirambatnya. Apabila ditanam di
dalam pot maka daunnya mengecil. Potongan cabang sirih
gading dapat bertahan hidup cukup lama apabila bagian
pangkalnya dicelupkan ke air.
Sirih gading cocok menghiasi taman bergaya minimalis.
Perawatan tanaman cukup mudah. Letakkan tanaman
di tempat teduh dan berikan pupuk setiap 3 bulan. Sirih
gading merupakan salah satu jenis tanaman yang dapat
mendegradasi polutan. Ia mampu mendekomposisi
formaldehid, benzena dan karbon monoksida.
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Tanaman snow bush mempunyai daun yang elok. Bentuknya elips dengan
motif cantik paduan hijau, putih, dan merah muda. Snow bush elok dijadikan
tanaman pagar maupun pembatas jalan.

SNOW BUSH
Nama ilmiah:
Breynia disticha
Nama famili:
Phyllanthaceae
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Soka merupakan tanaman perdu dengan tinggi mencapai 6 m. Batang tanaman
kasar, bercabang, dan berdiameter 3—4 cm. Bentuk batang jorong hingga
lonjong, berwarna abu-abu, dan mengilap. Daunnya lonjong, berwarna hijau,
dan berujung tumpul hingga meruncing. Bunga soka tergolong bunga majemuk,
dan terletak di ujung batang, berbentuk cawan. Pada setiap karangan bunga
terdapat 15—50 kuntum. Bunga berbentuk tabung. Warnanya bermacammacam seperti merah, putih, dan kuning. Buah berdaging, berbentuk bulat,
berwarna merah gelap sampai ungu kehitaman, dan berisi 2 biji per buah.

SOKA
Nama ilmiah:
Ixora sp.
Nama famili:
Rubiaceae

Habitat asal soka adalah India, Sri Lanka, dan Asia Tenggara. Kini tanaman ini
tersebar ke seluruh kawasan tropis dan subtropis. Soka juga tumbuh dengan
baik di semua jenis tanah yang kaya bahan organik. Perbanyakan tanaman
dapat dilakukan dengan biji, setek batang, dan cangkok. Di India, daun dan
akar soka digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit seperti
disentri dan bisul.
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SONG OF INDIA

Nama ilmiah:
Dracaena reflexa
‘Song of India’
Nama famili:
Agavaceae

Song of India tampil cantik dengan sistem penanaman massal di taman di
kawasan kampus Kementerian PUPR. Penanaman secara individual membuat
tanaman tampak mentereng lantaran memiliki daun yang indah. Tanaman
tropis asal Amerika ini memiliki daun yang indah dengan berbagai warna.
Tingginya mencapai 3 m. Daunnya berbentuk kecil dan meruncing dengan
panjang 15—20 cm. Lazimnya, tanaman dipangkas menjadi 1—4 m untuk
memudahkan perawatan.
Tanaman ini sering ditanam di halaman maupun tepi jalan. Penampilan
daun yang cantik bergaris dengan gradasi hijau kuning maupun hijau putih
memberikan kesan indah. Helaian daun muncul dari atau batang tanpa tangkai
dengan panjang hingga 15 cm. Jarak titik tumbuh antar daun  sangat dekat
sehingga membuat sosok keseluruhan tanaman menjadi sangat rimbun.
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SONG OF JAMAICA

Tanaman song of jamaica nyaris serupa dengan song of india. Tanaman ini
bisa menjadi daya tarik utama jika ditanam soliter di antara semak rendah. Ia
juga bisa digunakan sebagai penyemarak taman jika ditanam massal. Tanaman
tropis asal Amerika ini memiliki daun yang indah dengan berbagai warna.
Tingginya mencapai 3 m. Daunnya berbentuk kecil dan meruncing dengan
panjang 15—20 cm. Lazimnya, tanaman dipangkas menjadi 1—4 m untuk
memudahkan perawatan.

Nama ilmiah:
Dracaena reflexa
‘Song of Jamaica’
Nama famili:
Agavaceae

Tanaman ini sering ditanam di halaman maupun tepi jalan.
Penampilan daun song of jamaica lebih gelap dibandingkan
dengan song of india. Helaian daun song of jamaica berwarna
hijau tua dengan semburat garis kuning di bagian tengah.
Helaian daun muncul dari atau batang tanpa tangkai dengan
panjang hingga 15 cm. Jarak titik tumbuh antar daun  sangat
dekat sehingga membuat sosok keseluruhan tanaman menjadi
sangat rimbun.
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SPATHIPHYLLUM

Nama ilmiah:
Spathiphyllum sp.
Nama famili:
Araceae

Habiat asal spathiphyllum berasal dari kawasan tropis. Ia menyukai tempat
dengan intensitas matahari sedang. Apabila ia terlalu sering
bersinggungan dengan sinar matahari maka akan muncul bintikbintik cokelat. Ia juga menyukai media tanam cenderung lembap.
Jika ditanam di tanah maka berikan saluran drainase yang baik.
Sementara jika spathiphyllum ditanam di pot maka pastikan pot
memiliki lubang pembuangan air. Lakukan penyiraman
untuk menjaga media tanam tetap lembap.
Area di bawah pohon dan tidak terkena matahari
langsung sangat sesuai bagi spathiphyllum. Spathiphyllum
mempunyai penampilan yang indah. Daun dan bunganya
sedap dipandang. Daun berbentuk bulat lonjong dengan
warna hijau polos dan disertai guratan-guratan putih,
kuning atau krem. Bentuk bunga seperti tongkol dan terlihat
sangat unik dengan seludang putihnya.
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TABEBUIA KUNING

Tanaman Tabebuia aurea berasal dari Suriname, Brasil, Bolivia timur, Peru,
Paraguay, dan Argentina utara. Tinggi tanaman mencapai 8 m. Daunnya bertipe
majemuk berjumlah 5—7 lembar. Berwarna hijau dengan sisik keperakan di
bagian atas dan bawah permukaan. Bunga Tabebuia aurea berwarna kuning
cerah. Kini tabebuia sering digunakan sebagai tanaman penghias jalan.

Nama ilmiah:
Tabebuia aurea
Nama famili:
Bignoniaceae
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TABEBUIA MERAH MUDA

Nama ilmiah:
Handroanthus
heptaphyllus
Nama famili:
Bignonaceae

Tanaman Handroanthus heptaphyllus tumbuh di sekitar Sungai Paraná,
Sungai Paraguay dan Sungai Uruguay. Penyebarannya terbatas, hampir secara
eksklusif mendiami dataran rendah dengan tanah basah dan dalam. Tanaman
Handroanthus heptaphyllus dapat mencapai ketinggian hingga 40 m. Kulitnya
berwarna cokelat keabu-abuan, sangat kasar, dengan retakan yang dalam
pada tanaman dewasa.
Penampilan bunga yang indah membuat tanaman ini sering digunakan di
taman, alun-alun, dan hutan publik. Bentuk bunga serupa tabung berwarna
ungu maupun merah muda. Buahnya berbentuk polong dengan panjang
mencapai 30—40 cm dan lebar 1—1,5 cm. Polong berwarna cokelat ketika
matang dan akhirnya terbuka membujur dan menjatuhkan hingga 150 biji
bersayap. Tanaman ini tahan angin kencang dan memiliki sistem akar yang
kuat dan dalam.
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TAIWAN BEAUTY

Taiwan beauty merupakan tanaman
penutup tanah yang cantik. Daun
tanaman kecil dan lembut. Warnanya
hijau dan tumbuh di sepanjang
tangkai tanaman. Bunga taiwan
beauty yang ada di lingkungan
Kementerian PUPR berwarna ungu
dan muncul di bagian ujung tangkai.
Tanaman asal Amerika ini banyak
dimanfaatkan dalam desain lanskap
karena mudah dibentuk, mudah
beradaptasi, dan tahan terhadap
serangan hama.

Nama ilmiah:
Cuphea hyssopifolia
Nama famili:
Lythraceae
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TANJUNG

Nama ilmiah:
Mimusops elengi
Nama famili:
Sapotaceae

Tanaman ini berupa pohon dengan ketinggian mencapai 4 m dan diameter
hingga 100 cm. Batangnya berwarna abu-abu, cokelat, atau merah tua sampai
kehitaman. Ciri lain yaitu batangnya berserat dan agak basah atau bergetah
putih yang lengket. Daun tanjung bertipe tunggal, berbentuk bulat telur,
berujung runcing, dan bertepi gelombang. Bunganya beraroma wangi dan
berwarna putih. Bijinya berbentuk bulat telur sampai elips, berwarna jingga
sampai merah saat masak dan berisi 1—2 biji. Bijinya berukuran panjang
sekitar 2 cm.
Tanaman tanjung sangat mudah ditemukan karena tanaman ini sering dijadikan
sebagai tanaman pelindung. Ketika tanaman tanjung berbuah, sebagian
kecilnya menjadi makanan burung dan yang lainnya terbuang begitu saja. Buah
tanjung memiliki rasa sepat sehingga masyarakat tidak menyukainya. Di sisi
lain tanjung bermanfaat sebagai tanaman obat. Daunnya berguna menghalau
sakit kepala. Caranya haluskan daun segar lalu tempelkan saja pada kepala.
Adapun rebusan kulit kayu tanjung berguna unuk mencuci luka.
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Tanaman
teh-tehan
menjadi
tanaman pagar, pembatas dan
pengarah jalan. Daun tanaman
berwarna hijau pekat dengan
tepian bergerigi. Lebar daun tidak
terlalu luas dan percabangan
cenderung rapat. Tinggi tanaman
ini bisa mencapai 2 m. Tanaman ini
bercabang banyak dan membentuk
semak. Perawatan tanaman cukup
mudah hanya dengan pemangkasan
rutin agar cabang tanaman tertata.

TEH-TEHAN
Nama ilmiah:
Acalypha siamensis
Nama famili:
Euphorbiaceae
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TEKOMARIA KUNING

Nama ilmiah:
Tecoma stans
Nama famili:
Bignoniaceae

Tekomaria kuning populer sebagai tanaman penghias jalan maupun klaster
perumahan. Tanaman ini bisa tumbuh di berbagai jenis lahan seperti tanah
berbatu, berpasir, dan terbuka. Namun, pastikan drainase lahan baik. Berikan
pupuk organik setiap 3 bulan untuk menjaga nutrisi tanaman. Ia menyukai
lingkungan tumbuh dengan sinar matahari penuh. Lingkungan terlalu teduh
membuah tekomaria malas berbunga.
Daun tekomaria berwarna hijau. Bentuknya
menyirip dan memiliki gerigi di bagian tepi.
Bunganya berbentuk terompet kuning besar.
Penampilan bunga yang menarik seringkali
menarik
perhatian
lebah,
kupu-kupu,
bahkan burung. Tanaman ini menghasilkan
polong berisi biji kuning dengan sayap tipis.
Perbanyakan tanaman bisa dilakukan melalui
biji, stek, dan cangkok.
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Area di bawah pohon dan tidak
terkena matahari langsung sangat
sesuai
bagi
Dracaena
marginata
'Tricolor'. Sementara, jika di dalam
ruangan, tanaman diletakkan 1—1,5 m
dari jendela terbuka. Tanaman tropis asal
Amerika ini memiliki daun yang indah
dengan kombinasi 3 warna. Permukaan
daunnya hijau dengan hiasan garis
berwarna krem dan merah. Lantaran
memiliki 3 warna apik itu membuat
tanaman ini disebut dengan nama tricolor.

TRICOLOR
Nama ilmiah:
Dracaena marginata
‘Tricolor’
Nama famili:
Agavaceae

Tinggi tanaman mencapai 3 m.
Daunnya berbentuk kecil dan meruncing
dengan panjang 15—20 cm. Perbanyakan
tanaman melalui setek.
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104 . WALISONGO VARIEGATA
Nama ilmiah:
Schefflera arboricola
Nama famili:
Araliaceae

Daun walisongo muncul pada batang utama. Bentuk daun serupa jari tangan.
Lembaran daun memiliki warna cantik yakni hijau dengan motif putih
kekuningan. Bentuk daun lonjong dan pendek. Tanaman walisongo variegata
berbentuk perdu setinggi 60 cm. Tanaman ini biasanya ditanam secara massal
supaya pesona daun memancar, terutama pada area taman yang luas.
Siram tanaman secara berkala
ntuk menjaga kelembapan tanah.
Tempatkan tanaman walisongo di
daerah yang teduh. Perbanyakan
tanaman melalui setek dan cangkok.
Olesi permukaan batang tanaman
walisongo yang telah dipotong
menggunakan fungisida atau zat
perangsang tumbuh tanam.
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105 . XANTHOSTEMON
Dengan warna bunga yang menarik, xanthostemon memang cocok sebagai
penghias taman. Keindahan warnanya memikat setiap orang yang melihat.
Tak heran bila di Thailand xanthostemon dijuluki rak raek phob yang berarti
cinta pada pandangan pertama. Ia tumbuh menjulang hingga 8—15 m dengan
tajuk membentuk piramida. Sebab itu kerabat xanthostemon juga digunakan
sebagai tanaman pagar, pohon pelindung, dan penahan angin.

Nama ilmiah:
Xanthostemon
chrysanthus
Nama famili:
Myrtaceae

Xanthostemon menyukai hawa panas untuk berbunga lebat. Oleh sebab itu,
ketika musim panas hampir seluruh tajuk ditutupi bunga. Sebaliknya, di musim
hujan beberapa bunga saja yang muncul. Batang xanthostemon tergolong
kayu keras dan awet sehingga berpotensi digunakan sebagai tiang pancang.
Tinggi xanthostemon bisa mencapai 5 m.
Pertumbuhan xanthostemon tergolong cepat, tetapi masih tergolong medium.
Pemakaian xanthostemon sebagai penghias taman di Indonesia relatif
baru. Lazimnya, xanthostemon menjadi daya tarik utama di sebuah taman.
Xanthostemon yang sedang berbunga memberikan pemandangan yang indah.
Posisi tanaman biasanya di pojok atau dekat dinding.
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BAB

04

MONUMEN
DALAM KAMPUS

Kementerian
PUPR
senantiasa
memberikan yang terbaik. Layaknya
semboyan yang telah lama diusung
“Bekerja
Keras,
Bergerak
Cepat,
Bertindak Tepat”. Kementerian PUPR
ingin membuktikan bahwa bukan
cuma membangun negeri saja yang
diutamakan, namun sumber daya
manusia dalam suatu lingkungan kerja
pun perlu dibangun. Oleh sebab itu
Kementerian PUPR menata kawasan
kampus guna meningkatkan kenyamanan
bekerja bagi seluruh insan PUPR.

Tanaman lee kwan yew menjuntai di sisi utara dan selatan Gedung
Heritage membuat panorama hijau dan udara lebih sejuk.

Tanaman lee kwan yew juga diletakan di Gedung Bina Marga untuk
mempercantik suasana kampus PUPR
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Pembangunan ruang terbuka hijau
berguna untuk menciptakan suasana
rindang dan sejuk, serta memberikan
ruang interaksi yang nyaman. Selain
itu, ruang terbuka hijau juga mampu
menciptakan simpul jalur pejalan
kaki dan menertibkan parkir mobil.
Ruang terbuka dibutuhkan sebagai
ruang untuk beristirahat di luar ruang,
akses penghubung antar bangunan
atau sebagai obyek visual yang dapat
dinikmati dari dalam ruang sehingga
menstimulasi kreativitas.
Ruang terbuka hijau di kampus
Kementerian PUPR tertata apik dengan
pemilihan vegetasi yang tepat dan
penggunaan material hardscape yang
bermutu. Material hardscape yang
digunakan antara lain conblock, versitank,
batu koral, dan aspal plastik. Material
conblock mampu meneruskan air hujan
ke dalam tanah, sedangkan versitank
merupakan media
yang berfungsi
penyerapan air hujan ke dalam tanah.
Sementara batu koral dapat meneruskan
air hujan ke dalam tanah.

Adapun aspal plastik sendiri memiliki keunggulan antara lain
meningkatkan ketahanan leleh aspal terhadap temperatur,
meningkatkan ketahanan campuran beraspal terhadap deformasi,
meningkatkan ketahanan lelah pada campuran beraspal,
mengurangi terjadinya pelepasan butir, dan mengurangi limbah
plastik kresek dalam negeri.
Kementerian PUPR terus menggalakkan program eco green dengan
menerapkan sistem zero run off. Sistem zero run off merupakan
sistem yang terintegrasi untuk mendaur ulang atau memanfaatkan
air hujan kawasan dan atap gedung yang mengarah pada sistem
drainase terintegrasi untuk ditampung dan diolah dalam bak
penampung air hujan alias Ground Water Tank (GWT). Air akan
mengalir melalui sistem drainase terintegrasi menuju 2 GWT.
Selanjutnya air mengalir dari GWT menuju gedung untuk flushing toilet,
penyiraman taman, dan lain sebagainya melalui pipa inlet dan outlet. Instalasi
GWT terletak di bawah tanah dimana pada bagian atasnya difungsikan sebagai
lapangan upacara dengan desain yang terkonsep.

Jalan kawasan dengan
memanfaatkan aspal plastik.

Pemanfaatan ruang di atas
Ground Water Tank (GWT)
untuk lapangan upacara.
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Jalur sepeda.

Penunjuk arah.

Ruang terbuka hijau memiliki akses jalan yang mengutamakan
kenyamanan bagi pejalan kaki. Jalur pejalan kaki terhubung ke seluruh
gedung di kawasan kampus Kementerian PUPR. Pejalan kaki bisa
melakukan aktivitas dengan nyaman tanpa gangguan kendaraan.
Begitu pula dengan pesepeda. Di kawasan kampus Kementerian PUPR
terdapat jalur sepeda yang mengelilingi kawasan seluas 53.860 m2. Di
beberapa sudut kampus terdapat penunjuk arah yang memudahkan
penghuni kampus maupun tamu yang berkunjung. Kementerian
PUPR menyediakan drinking water fountain sebagai fasilitas umum di
Kementerian PUPR yang menyediakan air siap minum di beberapa titik
lokasi di kawasan komplek Kementerian PUPR.

Air siap minum.
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Pada ruang terbuka hijau di kawasan kampus Kementerian PUPR
terdapat taman Abipraya dan Sanita. Taman Abipraya merupakan
tempat istirahat sekaligus plaza interaksi di kawasan PUPR. Pada Taman
Abipraya terdapat monumen berupa keran raksasa berwarna emas

yang mengeluarkan air. Monumen yang melambangkan Direktorat Jenderal
Cipta Karya itu memberikan pesan pada insan PUPR bahwa air merupakan
sumber kehidupan. Filosofi itu diharapkan memberikan semangat juang
bagi insan PUPR bahwa tugas Kementerian PUPR adalah menyediakan air
bagi daerah yang sulit air. Adapun taman Sanita merupakan taman tempat
berinteraksi karyawan di kompleks Kementerian PUPR. Taman Sanita memiliki
kolam yang dapat mengubah air limbah tempat wudhu menjadi air yang dapat
dimanfaatkan sebagai media tanaman dan kolam ikan.

Taman Abipraya dengan
monumen yang melambangkan
Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Monumen lain yang tersebar di ruang terbuka hijau adalah pompa dragon,
Komitmen Konstruksi Kokoh (K3), logo Pekerjaan Umum (PU), dan patung wanita
insinyur. Pompa dragon adalah simbol dalam menerapkan program eco green.
Bermula dari keprihatinan terhadap menipisnya kandungan kadar air tanah
maka Kementerian PUPR memprogramkan dan mengaplikasikan daur ulang air
hujan sebagai solusi. Sementara monumen K3 merupakan bentuk komitmen
dari Kementerian PUPR dalam memberikan pembangunan infrastruktur negeri
yang kokoh. Monumen K3 di kawasan kampus Kementerian PUPR mengadopsi
dari Jembatan Gembok Cinta di Paris. Selanjutnya, untuk setiap proyek yang
telah selesai dikerjakan akan dibuatkan gembok dan dipasang di monumen K3.
Seremoni itu sebagai bentuk bukti komitmen dari Kementerian PUPR dalam
memberikan konstruksi yang kokoh bagi negeri Indonesia.

Taman Sanita.

Monumen K3
(Komitmen
Konstruksi Kokoh).

Monumen Pompa Dragon.

Monumen logo.

Patung wanita insinyur.
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Prasasti mesin penggilas jalan.

Prasasti mesin bor air.

Adapula 4 prasasti penting yakni mesin penggilas jalan, mesin bor air, main
armor layer, dan sapta taruna. Mesin penggilas jalan alias roadrollers atau
stoomwals adalah mesin untuk memadatkan tanah, kerikil, beton, dan aspal.
Mesin tersebut digunakan untuk pembangunan jalan. Mesin penggilas jalan
uap pertama diciptakan pada 1859. Sementara mesin penggilas jalan bertenaga
motor dan mesin masing-masing pada 1900-an dan 1911.
Prasasti mesin penggilas jalan digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi
Sumtera Selatan di Kota Palembang. Sejak 1985, mesin tersebut disimpan di
gudang peralatan Ditjen Bina Marga, Citeureup, Jawa Barat. Atas inisiatif Dr.
Ir. Mochammad Basuki Hadimuljono, M.Sc selaku Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat maka mesin buatan 1928 itu diabadikan di kantor
Kementerian PUPR pada 17 Agustus 2017 bertepatan dengan Hari Ulang Tahun
ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia.
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Prasasti main armor layer.

Prasasti Sapta Taruna.

Prasasti mesin bor air jenis hydreq minor MK 24/M70 pernah dipakai oleh tim
insinyur muda Departemen Pekerjaan Umum sebagai counter part geohidrologi
pada kegiatan pemboran eksplorasi di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah
Istimewa Yogyakarta pada 1980—1984. Eksplorasi tersebut dalam rangka
penyusunan master plan pemanfaatan air tanah untuk irigasi dan air minum.
Prasasti main armor layer atau break water menghiasi Kementerian PUPR,
tepatnya di depan gedung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Breakwater
atau bangunan pemecah gelombang berfungsi untuk memecah energi
gelombang yang menuju pelabuhan atau pantai. Keberadaan pemecah
gelombang dapat mengendalikan abrasi yang menggerus garis pantai dan
juga menenangkan gelombang sehingga kapal dapat merapat di pelabuhan
dengan lebih mudah dan cepat.
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Pada ruang terbuka hijau terdapat fasilitas umum yang menarik seperti
bangku taman, rumah honai, batu refleksi, dan tempat parkir sepeda. Sejumlah
bangku taman dapat dimanfaatkan insan PUPR maupun pengunjung. Rumah
honai dibangun untuk memperkenalkan dan mendidik wawasan kebhinekaan
di lingkungan Kementerian PUPR. Rumah adat khas Papua itu menjadi lokasi
favorit untuk mengabadikan momen. Fasilitas umum berupa batu refleksi
dapat dimanfaatkan untuk melepas lelah. Jenis batu refleksi ada 2 yakni
warna hitam dan putih. Batu warna hitam untuk pijakan medium, sedangkan
batu warna putih untuk pijakan lembut.
Adapula jalur pejalan kaki yang ramah bagi penyandang cacat. Jalur itu
dilengkapi dengan guiding block, ramp, dan railing yang memudahkan
mereka untuk beraktivitas.

Rumah Honai

Bangku taman
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Batu refleksi

Ramp memudahkan
peyandang disabilitas untuk
mengakses jalan sehingga
bisa dilalui kursi roda.
Railing besi atau pegangan
besi mengarahkan
penyandang disabilitas
menuju ke gedung maupun
ruangan yang menjadi tujuan.

Guiding block membantu tuna netra untuk
berjalan sehingga bisa mengakses gedung
maupun ruangan yang dituju.
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