
SUBDIVISI KEANEKARAGAMAN 
TANAMAN

VIDYA METTA MURTI
MATRICARIA CHAMOMILLA



DIGITAL GRAPHICS CATALOGUE : 
COMMON LANDSCAPE PLANT

Katalog grafis mengenai tanaman lanskap umum disertai cara perawatan 
sederhananya yang dikemas dalam bentuk digital



LATAR BELAKANG

• Sudah dari beberapa tahun terakhir selalu disuarakan aksi GO 
GREEN, Penggiatan Ruang Terbuka Hijau dll, namun masih 
kurang terlihat ketertarikan masyarakat umum terhadap 
tanaman.

• Jarang orang yang mengenal nama / jenis-jenis tanaman (meski 
sering melihatnya), apalagi generasi muda masa kini.

• Dengan mengenal diharapkan tumbuh rasa peduli dan rasa suka 
dengan tanaman-tanaman tersebut, dapat tertarik untuk 
memiliki dan merawat.



TUJUAN

• Mengenalkan tanaman-tanaman lanskap yang umumnya 
ditanam di lingkungan sekitar kepada orang awam agar mereka 
bisa lebih perhatian dan peduli serta mengerti dan memahami 
teknik dasar dalam merawat tanaman tersebut.

• Menyediakan katalog grafis tanaman lanskap yang mudah 
diakses (secara digital) oleh kaum muda yang selalu on gadget.



METODE/PELAKSANAAN

• Menentukan macam spesies yang akan dimasukkan ke dalam katalog, 
spesies yang dipilih diutamakan merupakan tanaman yang sering dilihat 
atau diketahui oleh orang umum.

• Mencari referensi (tanaman asli, foto, gambar) tanaman tersebut.

• Membuat illustrasi digital tanaman tersebut menggunakan program Paint 
tool SAI dan pentablet.

• Mengedit illustrasi dan desain halaman dengan Photoshop CS4, mencari 
dan melengkapi data tanaman (taksonomi, cara perawatan, info yang 
menarik).
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PEMBAHASAN

• Kelebihan dari produk ini : desain simpel dan mudah dipahami, berfokus 
pada tanaman-tanaman yang memang sering dijumpai, mudah diakses 
dengan gadget karena bentuknya yang digital (tetap dapat di print), 
disertai panduan praktis merawat tanaman yang dideskripsikan.

• Efektifitas dibanding buku-buku mengenai jenis tanaman yang lainnya 
adalah filenya yang open source / tidak berbayar dan dapat diakses oleh 
orang umum, mudah dibuka (bisa dibaca lewat smartphone).

• Kekurangan dari produk ini : jenis tanaman yang dibahas masih sangat 
terbatas, info dan deskripsi belum sepenuhnya lengkap. 



• Further implication ke masyarakat : Masyarakat (terutama generasi muda) 
dapat menyebutkan nama tanaman secara spesifik walau hanya dengan 
nama lokalnya dan tidak sembarangan dalam merawatnya. Menumbuhkan 
rasa peduli dengan tanaman di sekitar dan secara tidak langsung mengajak 
untuk bertanam baik sebagai hobi maupun gerakan penghijauan 
lingkungan sederhana.

• Dalam poin pembahasan untuk kedepannya dapat ditambahkan manfaat 
tanaman bagi kesehatan (pengetahuan praktis mengenai tanaman obat).

• Kendala selama pembuatan produk: waktu yang terbatas, tidak sempat 
survey ke suatu nursery secara khusus, pembuatan ilustrasi memakan 
waktu yang cukup banyak, penggalian informasi yang masih kurang dalam.



KESIMPULAN

• Dengan produk ini diharapkan masyarakat dapat lebih mengenal, 
perhatian dan peduli terhadap tanaman-tanaman lanskap yang umumnya 
ditanam di lingkungan sekitar, serta mengetahui teknik dasar dalam 
merawat tanaman tersebut.

• Katalog grafis dapat dengan mudah diakses (secara digital) oleh kaum 
muda untuk panduan singkat mengenai tanaman lanskap.



TERIMA KASIH



DISKUSI

• File digital dalam bentuk apa? PDF atau web? 
Harapan menjadi postingan di instagram atau sosial media lain agar lebih mudah 
diakses.

• Apakah informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan?
Sementara ini Penambahan sumber(informasi) valid dapat mengganggu layout. 
Sebagai gantinya akan ditambah daftar pustaka sebagai sumber informasi 
lanjutan bagi pembaca.

• Apakah ada rencana lebih lanjut untuk membuat booklet ? 
Tidak, ada keinginan dibuat komik terlebih dulu.




