
SUBDIVISI KEANEKARAGAMAN 
TANAMAN

Gisella Intan Soetantyo
Nymphaea alba



Pemanfaatan Tanaman
Hias di Jatim Park II



LATAR BELAKANG

• Tanaman hias adalah tanaman yang mempunyai dua fungsi pada umunya, 

yaitu selain berfungsi sebagai hiasan juga berguna untuk menyegarkan atau

menyejukkan lingkungan atau suatu ruangan tertentu. (Ambarwati, 
2010).

• Kurangnya awareness terhadap tanaman hias, khususnya terhadap 
identitasnya

• Tanaman berbeda memiliki karakter yang berbeda pula



TUJUAN

• Membuat database tanaman hias pada lokasi yang dapat dimanfaatkan

lebih lanjut baik sebagai sarana evaluasi lokasi terkait maupun sebagai

informasi tambahan.

• Mempelajari perbedaan pemilihan komposisi tanaman di kedua
lokasi



METODE/PELAKSANAAN

Survei
Lokasi

Pendataan
Pengolahan

data



HASIL

Gambar 1. 10 spesies dengan cacah tertinggi pada area Eco Green Park
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HASIL

Gambar 2. 10 spesies dengan cacah tertinggi pada area Batu Secret Zoo
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HASIL

LIANA YANG DITEMUKAN 

• Passiflora sp.

• Monstera tenuis

• Thunbergia grandiflora



PEMBAHASAN

• Ditemukan 106 spesies pada kawasan Eco Green Park dan 82 spesies pada
kawasan Batu Secret  Zoo , menghasilkan total 130 spesies berbeda pada kedua
lokasi

• Perbedaan karakter lokasi menghasilkan komposisi pemilihan tanaman yang 
berbeda

• Tanaman tak hanya ditanam demi unsur keindahan, namun juga fungsinya

• Spesies Ruellia simplex dan Osmoxylon lineare termasuk dalam spesies dengan
cacah terbanyak pada kedua lokasi



Ruellia simplex
•Repeat blooming

•Low maintenance,

•Wide adaptability 

•Ease of propagation 

•Stress tolerance 

•Short juvenile period 

•Consumer demand



Osmoxylon lineare
•Tolerant to drought and wide range of 
light conditions, from full sun to deep 
shade. 



Penggunaan di Lapangan









KESIMPULAN

• Ditemukan total 130 spesies berbeda di Jatim Park II dengan rincian 106 spesies

pada kawasan Eco Green Park dan 82 spesies pada kawasan Batu Secret  
Zoo dengan berbagai cara pemanfaatan yang menyesuaikan
kebutuhannya.

• Lokasi yang menonjolkan unsur alam akan memiliki lebih banyak tanaman
daripada yang menggunakan tanaman sebagai unsur pelengkapnya

• Tanaman yang banyak dipilih untuk area wisata memiliki sifat low 
maintenance dan stress tolerant.
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DISKUSI

• Chlarissa Bella : kenapa digunakan bromelia untuk pergola? Dan pergolanya
terbuat dari apa sehingga bisa menahan tekanan yang ditimbulkan?

Jawab : Bromelia dipilih karena perawatannya yang mudah dan tidak memerlukan
banyak air serta tahan panas sehingga cocok apabila digunakan sebagai tanaman
pergola




