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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

     Pada saat ini kepadatan penduduk mengakibatkan berkurangnya lahan kosong (open space) 

untuk ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan air, kebutuhan oksigen untuk 

lingkungan disekitarnya. Untuk itu kami sebagai civitas akademika IMMI merasa 

berkewajiban untuk memanfaatkan lingkungan yang ada dijadikan taman terbuka hijau yang 

manfaatnya selain untuk keindahan juga sebagai penyerap polusi akibat kendaraan bermotor, 

sebagai peneduh dan sebagai nilai estetis.  

 

1.2  Tujuan 

     Dengan dilaksanakannya penataan taman lingkungan diharapkan warga sekitar juga akan 

turut serta dalam melestarikan lingkungan yang selama ini kota Jakarta selalu dilanda banjir 

akibat kurangnya resapan air. Dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan 

lingkungan, serta belum mengetahui secara keseluruhan akan pengolahan sampah rumah 

tangga yang sebenarnya bias dimanfaatkan sebagai pupuk apabila di halaman masing-masing 

membuat lubang biopori atau komposter. 

 

1.3  Manfaat 

     Begitu banyak manfaat dari sebuah taman, selain salah satu sebagai tindakan untuk 

penghijauan agar jalan menjadi lebih asri, rindang dan sejuk. Mahasiswa serta warga juga 

dapat mengetahui cara menanam yang baik dengan menggunakan pupuk kompos dan pupuk 

kandang. Taman yang dirawat dengan baik dan benar, akan menjadikan taman itu indah untuk 

di pandang. Dan semua warga serta mahasiswa bisa menjadikan taman sebagai salah satu 

tempat untuk menghabiskan waktu istirahat. 
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BAB II 

PENJELASAN 

2.1 Manfaat Tumbuhan 

     Peningkatan jumlah kendaraan bermotor berpotensi meningkatkan pencemaran udara 

terutama di jalan-jalan. Untuk mengurangi semakin tingginya bahan pencemar yang 

dihasilkan kendaraan bermotor, perlu adanya pohon-pohon yang berfungsi sebagai penyerap  

polusi yang dihasilkan kendaraan bermotor. Tujuan penataan taman lingkungan ini adalah 

untuk memperindah lingkungan sekitar khusunya dijalan Tanjung Barat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas udara di Kota Jakarta sudah mengkhawatirkan, hal ini dipandang 

dari kadar CO ( Carbon Monoksida) yang relatif tinggi. Adapun jenis tanaman yang ditanam 

diantaranya Bauhinea Kockiana, Pacing, Airis, leekwanyuu, dan Kembang Sepatu serta Pucuk 

Merah.  

 

2.2 Penataan Taman 

     Sebelum dilaksanakan penanaman maka tanah perlu dibersihkan dari kotoran-kotoran atau 

sampah yang ada disekelilingnya lalu tanah digemburkan dengan cara dicangkul dan dicampur 

dengan pupuk. Setelah itu baru dilaksanakan penanaman. Dan setelah selesai penataan lalu 

disiram.       

 

2.3 Perawatan Taman 

     Tidak hanya menanam dan menata taman, kita juga harus merawatnya dengan baik. Yaitu 

dengan menyiram dan memberi pupuk tanaman secukupnya serta memberikan pestisida 

apabila tanaman itu terkena hama atau penyakit.  
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2.4 Tumbuhan yang Ditanam            

     Banyak pilihan tanaman yang bisa ditanam di sebuah taman. Tetapi disini kita menanam 

tanaman seperti Bauhinie Pocsimea, Pacing, Airis, Leekwnyuu, serta Kembang Sepatu. 

 1.Tanaman Pacing (Costus speciosus SMITH) 

 

     Tanaman Pacing (Costus speciosus SMITH) atau disebut juga dengan Coctus sericeous BI 

merupakan tanaman yang dapat berkhasiat sebagai obat. Rimpang Costus specionus dapat 

dimanfaatkan untuk urus-urus, obat kencing nanah, obat sipilis, obat trachoma dan bahan baku 

kontrasepsi. Sedangkan herba tanaman pacing dapat digunakan sebagai obat disentri dan obat 

luka bekas gigitan serangga.  

Klasifikasi. 

     Tanaman Pacing ( Coctus speciosus SMITH) termasuk dalam divisi Spermatophyta, Sub 

divisi Angiosper, Kelas Monocotyledonae, Bangsa Zingiberales, Suku Zingiberaceae, Marga 

Coctus dan Jenis Coctus speciosus Smith. 

Diskripsi. 

     Tanaman pacing tumbuh tegak dengan tinggi ±2 meter. Batang pacing permukaannya licin 

dan lunak namun kuat. Batangnya berwarna hijau keunguan, beruas-ruas serta tertutup 

pelepah daun. 

     Daun pacing adalah daun tunggal, lancet memanjang. Ujung daun meruncing dan pangkal 

daun tumpul. Tepi daun rata mengkilat, dan permukaan bawah berbulu lembut. Panjang daun 

antara 11-28 cm, sedangkan lebar daun 8-11 cm. Tangkai daun pendek, berwarna keunguan, 

dan duduk melingkar pada batang. Pertulangan atas beralur dan berwarna hijau. 

     Bunga pacing adalah bunga majemuk, berbentuk bulir. Terdapat daun pelindung yang 

berbentuk bulat telur, dengan ujung runcing. Mahkota bunga berbentuk tabung degan panjang 

± 1 cm dan diameter ± 5 mm. Panjang Benang sari ± 6 cm, ujung runcing , dan berwarna 

hijau. Putik berwarna putih, tersembunyi di atas kepala sari .  

Buah pacing berwarna merah. Bentuk buah pacing ada yang kotak dan ada yang bulat telur.  

Biji pacing berukuran kecil, diameter hanya ± 2 mm. Biji ini berwarna hitam dan keras. 

Akar pacing merupakan akar serabut, berwarna putih atau kuning kotor. 
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2. Pucuk Merah (Syzygium oleana) 

 

     Pucuk merah (Syzygium oleana) adalah sejenis tanaman perdu yang tak sepopuler 

anthurium atau sejenisnya. Bentuk daunnya pun tidak sevariatif tanaman hias populer tadi. 

Warnanya hijau muda, bentuknya kecil agak memanjang, dengan batang yang kecil, 

bentuknya hampir sama seperti tanaman perdu pada umumnya, namun saat ini sudah menjadi 

trend tanaman hias. 

     Keistimewaan  dari tanaman ini adalah ujung daun mudanya yang berwarna oranye dan 

merah. Tak heran bila tanaman ini lalu dikenal dengan nama pucuk merah. Tajuk tanaman 

muda yang baru tumbuh akan menyembul indah di sela-sela daun yang menghijau. Seperti 

layaknya bunga di antara dedaunan. 

     Ternyata, tanaman berdaun unik ini masih termasuk ke dalam family yang sama dengan 

tanaman cengkih. Bila diperhatikan, bentuk tajuk dan daunnya pun sangat menyerupai 

tanaman cengkih. 

3.Kembang Sepatu (Hibiscus rosa-sinensis) 

 

     Kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis) adalah tanaman semak suku Malvaceae yang 

berasal dari Asia Timur dan banyak ditanam sebagai tanaman hias di daerah tropis dan 

subtropis. Bunga besar, berwarna merah dan tidak berbau. Bunga dari berbagai kultivar dan 

hibrida bisa berupa bunga tunggal (daun mahkota selapis) atau bunga ganda (daun mahkota 

berlapis) yang berwarna putih hingga kuning, oranye hingga merah tua atau merah jambu. 
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Deskripsi 

     Bunga terdiri dari 5 helai daun kelopak yang dilindungi oleh kelopak tambahan (epicalyx) 

sehingga terlihat seperti dua lapis lingkaran kelopak bunga. Mahkota bunga terdiri dari 5 

lembar atau lebih jika merupakan hibrida. Tangkai putik berbentuk silinder panjang dikelilingi 

tangkai sari berbentuk oval yang bertaburan serbuk sari. Tanaman ini memiliki benang sari 

yang filamen seluruhnya bersatu dalam satu berkas/setukal (mono = satu, adelphus = tukal) 

sehingga membentuk tabung yang membungkus putik. Biji terdapat di dalam buah berbentuk 

kapsul berbilik lima. Pada umumnya tinggi tanaman sekitar 2 sampai 5 meter. Daun berbentuk 

bulat telur yang lebar atau bulat telur yang sempit dengan ujung daun yang meruncing. Daun 

penumpu ini kecil berbentuk rambut tidak persisten (stipula), terdapat dipucuk tanaman 

mempunyai stamen membentuk satu tabung disebut stamenal colloum jadi stamen ini yaitu 

daun yannng berubah bentuk dan warna. Di daerah tropis atau di rumah kaca tanaman 

berbunga sepanjang tahun, sedangkan di daerah subtropis berbunga mulai dari musim panas 

hingga musim gugur. 

     Bunga berbentuk terompet dengan diameter bunga sekitar 5 cm. hingga 20 cm. Putik 

(pistillum) menjulur ke luar dari dasar bunga. Bunga bisa mekar menghadap ke atas, ke 

bawah, atau menghadap ke samping. Pada umumnya, tanaman bersifat steril dan tidak 

menghasilkan buah. Tanaman berkembang biak dengan cara stek, pencangkokan, dan 

penempelan. 

Kegunaan dan khasiat 

     Daun H. rosa sinensis berkhasiat sebagai obat demam pada anak-anak, obat batuk, dan obat 

sariawan. Untuk obat demam pada anak-anak dipakai ± 25 gram daun segar Hibiscus rosa 

sinensis, ditambah dengan air 2 sendok makan, ditumbuk sampai lumat, kemudian dibalurkan 

pada bagian dada punggung dan leher. Kembang sepatu banyak dijadikan tanaman hias karena 

bunganya yang cantik. Bunga digunakan untuk menyemir sepatu di India dan sebagai bunga 

persembahan. Di Tiongkok, bunga yang berwarna merah digunakan sebagai bahan pewarna 

makanan. Di Indonesia, daun dan bunga digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional. 

Kembang sepatu yang dikeringkan juga diminum sebagai teh. 

4. Bauhinia Kockiana  

 

     Akar kalai, demikian masyarakat Kutai menyebutnya. Bunga hutan raksasa yang 

dibeberapa media diklaim hanya ada di Malaysia ini, ternyata dapat dengan mudah ditemukan 

di Taman Nasional Kutai. Anggur tropis, anggrek raksasa, red trailing dan nama-nama lainnya 

diberikan atas refleksi para pencintanya karena akar kalai memang memiliki keindahan yang 

unik dan luar biasa. 
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     Anggrek raksasa misalnya, diberikan oleh para pencinta tumbuhan hias.  Meskipun tidak 

berasal dari bangsa anggrek, tapi karena mahkota bunganya yang indah dengan kuntum yang 

sangat banyak dan warnanya yang kontras ditengah hijaunya rimba, memposisikan tumbuhan 

ini setara dengan tumbuhan hias anggrek.  Sebagian pencintanya ada yang menyebutnya 

sebagai anggur tropis.  

     Nama tumbuhan hias raksasa ini diberi nama phanera yang berarti pamer karena bunganya 

yang berwarna merah orange dan mencolok ditengah hutan dan coccinea berarti merah.  Di 

Indonesia jenis bunga ini awal mulanya ditemukan oleh Pieter Wielem seorang anggota 

komisi sejarah alam berkebangsaan Belanda pada tahun 1825 di bagian Barat Sumatera dan 

setelah itu belum ada informasi lokasi lain di Indonesia yang menjadi habitatnya. 

     Liana dengan batang berduri ini merupakan liana berkayu dengan diameter batang bisa 

mencapai 10 cm, dan memanjat pohon-pohon raksasa di hutan primer dan sekunder serta 

menguasai lapisan atas tajuk pohon. Liana berkayu,  batang memanjat, daun berbentuk 

jantung, urat daun 4-nerved, semi oval, ujung daun meruncing. Bunga majemuk, mahkota 

bunga berwarna merah-orange dan mahkota bunga yang tua  berwarna kuning. Bunga terdiri 

dari kelopak dan mahkota yang terdiri atas 5 segmen . Jumlah kuntum dalam satu tangkai 

bunga mencapai 50 kuntum. Buah seperti kacang tanah berwarna coklat, kulit buah kasar 

berbintil. 

Distribusi: 

     Bauhinia Coccinea merupakan tumbuhan  yang menyukai cahaya matahari. Hidup pada 

strata atas dan ditemukan berbunga sepanjang tahun. Distribusi jenis  di Kamboja dan Laos, 

Vietnam, Kinabalu. Di Taman Nasional Kutai, akar kalai dapat ditemukan di wilayah Prevab-

Mentoko sepanjang pinggiran Sungai Sangatta. 

     Di Malaysia jenis ini dibudidayakan sebagai tanaman hias. Bagi yang ingin mencoba 

budidaya jenis ini, boleh dengan cara stek atau biji dengan pemeliharaan dibawah cahaya 

matahari penuh. Meskipun di hutan hidup sebagai bunga raksasa, namun bisa juga dibudidaya 

sebagai tanaman pot, atau tumbuhan hias merambat pada pagar-pagar tembok. 

5. Lee Kwan Yew 

     Lee Kuan Yew ini adalah sebuah nama jenis tanaman menjuntai yang sedang populer 

digunakan, nama latinnya adalah vernonia elliptica. 

 

     Daun tanaman ini kecil-kecil dan bisa menjuntai panjang ke bawah. Bila diletakkan pada 

dinding yang sudah dilengkapi dengan bak berisi media tanam di bagian atas, Lee Kuan Yew 
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akan tumbuh menyerupai tirai hijau yang cantik. Sangat memungkinkan dijadikan media 

penghalau sinar matahari bila diletakkan di depan jendela misalnya atau sekedar pemanis 

dinding batu supaya tampil lebih 'hijau'. Pastikan tanaman ini mendapat cukup asupan sinar 

matahari supaya tumbuh subur. Dalam bahasa asing tanaman ini dikenal juga dengan nama 

climbing vernonia. Bila suka tanaman hijau tanpa bunga, Lee Kwan Yew bisa dijadikan 

pilihan. 

6. Airis 

 

     Merupakan Genus yang beranggotakan lebih dari 250 spesies dengan bunga indah. Nama 

Airis (Iris) diambil dari nama seoran dewi pelangi Yunani, Iris, karena warna bunga airis yang 

beraneka ragam, berbeda-beda tergantung dari spesiesnya. 

     Aris Banyak ditanam sebagai pengisi jalur hijau pada pembatas jalan raya. Airis juga dapat 

ditanam di boks tanaman dibawah jendela. Penampilan maksimal dari tanaman ini dapat 

diperoleh dengan penanaman massal. 

     Syarat utama airis agar rajin berbunga adalah paparan sinar matahari penuh dan 

penyiraman yang cukup banyak. Meski airis dapat diperbanyak melalui biji, perbanyakan 

melalui umbi lebih disukai karena akan menghasilkan keturunan yang lebih cepat berbunga. 
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Anggaran Biaya 

 

Tanaman          Rp 1.900.000 

 Bauhinia Kockiana 

 Pacing 

 Airis 

 Leekwanyu 

 Kembang Sepatu 

 Pucuk Merah 

Kompos          Rp   175.000 

Pot Plastik         Rp   792.000 

 1 lusin (warna hijau)                                            Rp   500.000 

  

 9 x Rp 32.500 (warna merah)      Rp   292.500 

 2 x Rp 25.000 (warna hitam)      Rp     50.000 

Bangku taman 2x Rp 800.000       Rp1.600.000  

Batu kali (warna abu-abu)       Rp   500.000 

Pasir + Semen         Rp   264.000 

Konsumsi (36 peserta)       Rp   745.000 

Upah  

 Tukang sampah 2 org x Rp 100.000     Rp   200.000 

 Tukang tanaman        Rp   150.000 

 Sewa kendaraan       Rp   150.000 

Pembuatan Laporan        Rp   450.000 

 

Total           Rp 7.768.500 
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Kesimpulan 

 

Adapun hasil dari pelaksanaan penataan taman lingkungan adalah sebagai berikut: 

1. Penanaman taman lingkungan  

2. pembuatan bak sampah 

3. perapihan jalan setapak 

4. penataan tanaman-tanaman dalam pot 

5. pembuatan pupuk kompos. 

Diharapkan dengan pelaksanaan ini para mahasiswa lulusan STIMA IMMI peduli terhadap 

lingkungan, peduli terhadap kebersihan, peduli terhadap resapan air dan mempunyai rasa 

empati yang tinggi terhadap lingkungan sekitar. 
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