CROSSANDRA
Nama ilmiah:
Crossandra
infundibuliformis
Nama famili:
Acanthaceae

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 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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JATROPA
Nama ilmiah:
Jatropha pandurifolia
Nama famili:
Euphorbiaceae

Jatropa
tanaman

merupakan
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.
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PAKU PEDANG
Nama ilmiah:
Nephrolepis sp.
Nama famili:
Oleandraceae

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
paku

pepohonan.
pedaang

Lazimnya,

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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Di lingkungan
kampus Kementerian
PUPR, melati jepang
merupakan tanaman
pembatas sekaligus
pengarah jalan. Ketika
tanaman berbunga
penampilannya
semakin memesona.

MELATI JEPANG
Nama ilmiah:
Pseuderanthemum
reticulatum
Nama famili:
Acanthaceae

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.
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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.

DAUN RENDA
Nama ilmiah:
Acalypha wilkesiana
Nama famili:
Euphorbiaceae

Daun

renda

merupakan

tanaman sedang yang berfungsi
sebagai tanaman pembatas di
ruang terbuka hijau Kementerian
PUPR. Lantaran penampilan duan
yang cantik, ia juga menjadi daya
tarik di taman. Daunnya beraneka
warna umumnya variegata. Ada
yang hijau berbercak putih, kuning
bebercak 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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