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V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Fisik Jalan

Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu simpul jaringan transportasi

yang sangat penting yakni sebagai jalur penghubung antar kota di lintas jalur

selatan Jawa khususnya penghubung antara Provinsi Jawa Tengah dengan DIY

bagian tenggara, juga sebagai simpul antar pergerakan di dalam wilayah DIY.

Perkembangan Kabupaten Gunungkidul yang semakin meningkat menuntut

eksistensi sarana prasarana transportasi yang mampu melayani kebutuhan akan

jasa transportasi baik untuk pergerakan orang maupun untuk pergerakan barang

atau jasa dalam dan antar wilayah. Penyelenggaraan angkutan jalan sebagai ujung

tombak dinamika perekonomian wilayah Kabupaten Gunungkidul dituntut dapat

mendorong dan mengendalikan keseimbangan, dan kesinambungan pelayanan

transportasi jalan.

Kabupaten Gunungkidul dilalui oleh Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagai

Jalan Strategis dengan nama Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang

direncanakan mencapai panjang 81,092 km. Jalur Jalan Lintas Selatan yang

menghubungkan kota-kota di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa diupayakan

ditingkatkan fungsinya, tidak saja fungsi untuk melayani pergerakan internal

wilayah, namun ke depan diarahkan untuk melayani pergerakan antar kota antar

provinsi, agar pesisir selatan Pulau Jawa dapat berkembang sebagaiman jalur

pantura (Pantai utara Jawa). Sasaran yang diharapkan adalah terwujudnya

alternatif jalan JJLS agar kondisi pariwisata pantai di Gunungkidul dapat terus

berkembang.
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Menurut Bambang Sughaib (2015) selaku Kepala Seksi Perencanaan Jalan

dan Jembatan Bina Marga Dinas PUP-ESDM DIY, Jalur Jalan Lintas Selatan

yang melewati wilayah Gunungkidul sebagian sudah berhasil diselesaikan, seperti

dari Desa Planjan sampai dengan pintu masuk obyek wisata Pantai Baron Desa

Kemadang Kecamatan Tanjungsari Gunungkidul (www.radarjogja.co.id, akses

pada 10 November 2015).

Kondisi jalan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang merupakan lokasi

penelitian dari Desa Planjan sampai dengan Desa Kemadang memiliki ukuran

lebar keseluruhan 7 meter, terbagi menjadi tiga bagian yaitu 5 meter pada badan

jalan, lebar 1 meter pada sisi kiri dan sisi kanan sebagai bahu jalan ditampilkan

pada Gambar 20 di bawah ini.

Gambar 20. Potongan melintang bentuk jalan JJLS

Gambar 21. Kondisi Jalan JJLS di Desa Kemadang
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Menurut Satuan Kerja Penanganan Jalan Nasional (Staker PJN) Propinsi

DIY selaku pelaksana jalan nasional, ukuran lebar jalan di Jalur Jalan Lintas

Selatan telah disesuaikan dengan standart teknis jalan kolektor primer. Akan

tetapi dengan melihat bentuk topografi di daerah pegunungan selatan yakni

kawasan perbukitan karst dengan kelerengan di atas 40 % serta pada ketinggian

antar 100 – 300 meter di atas permukaan laut, serta bentuk permukaan naik turun

dan kelokan tajam maka tidak memungkinkan dibentuk jalan empat jalur karena

membahayakan pengguna jalan kendaraan bermotor.

Data lalu lintas harian pengguna jalan Jalur Jalan Lintas Selatan Desa

Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul diperoleh dari hasil

perhitungan secara langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan dikalkulasi rata-

rata hariannya. Berikut data lalu lintas harian rata-rata (LHR) pada tabel 14

selama lima tahun terakhir.

Tabel 14. Lalu lintas harian rata-rata (LHR)

No.
No.

Ruas
Tahun

Nama Ruas
Jalan

Kecamatan yang
dilalui

Panjang
jalan
(km)

Lebar
jalan
(m)

(LHR)

1 37 2011
Planjan-
Baron

Saptosari-
Tanjungsari

7 5 496

2 37 2012
Planjan-
Baron

Saptosari-
Tanjungsari

7 5 516

3 37 2013
Planjan-
Baron

Saptosari-
Tanjungsari

7 5 690

4 37 2014
Planjan-
Baron

Saptosari-
Tanjungsari

7 5 741

5 37 2015
Planjan-
Baron

Saptosari-
Tanjungsari

7 5 907

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gunungkidul 2015

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 sampai dengan tahun

2015 terjadi peningkatan pengguna jalan. Dari tahun 2011 rata-rata pengguna
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jalan yang melintas di Jalur Jalan Lintas Selatan Desa Kemadang Kecamatan

Tanjungsari yaitu 496. Tahun 2012 lalu lintas harian rata-ratanya yaitu 516, tahun

2013 lalu lintas harian rata-ratanya 690, tahun 2014 lalu lintas harian rata-ratanya

741 dan tahun 2015 lalu lintas harian rata-ratanya 907.

Dengan melihat data lalu lintas harian rata-rata tersebut dari tahun ke tahun

terjadi peningkatan pengguna jalan, secara umum kendaraan bermotor dan pejalan

kaki. Sudah seharusnya pengguna jalan dan masyarakat setempat mendapatkan

kenyamanan dan keamanan. Keamanan masyarakat sekitar Jalur Jalan Lintas

Selatan dari resiko pengguna jalan khususnya kendaraan bermotor juga terpenuhi,

dengan adanya jalur hijau bisa dijadikan pagar dan pembatas ruang. Tingkat

kebisingan kendaraan dapat diminimalisir dengan adanya jalur hijau serta polusi

kendaraan bermotor. Bentuk tajuk serta dari bunga tanaman tepi jalan, dapat

menjadikan pemandangan yang indah memberikan kenyamanan pengguna jalan.

B. Keberadaan Tanaman Tepi Jalan

Keberadaan tanaman sebagai jalur hijau di Jalur Jalan Lintas Selatan dirasa

masih belum tertata. Dari hasil observasi di lapangan terdapat beberapa tanaman

yang tumbuh di pinggir jalan baik itu tanaman liar maupun tanaman yang sengaja

ditanam. Dari hasil peninjauan tanaman secara langsung ini harapannya dapat

digunakan sebagai referensi perencanaan jalur hijau yang mampu tumbuh secara

baik di daerah ini. Berikut keberadaan tanaman di Jalur Jalan Lintas Selatan Desa

Kemadang Kecamatan Tanjungsari.
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1. Tanaman Teh-tehan pangkas (Duranta Erecta.)

Tanaman Teh-tehan atau sering disebut Sinyo Nakal umum dibudidayakan

hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik sebagai tanaman hias maupun untuk

pagar (Gambar 22. A). Dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah dari dataran

rendah dekat pantai sampai pegunungan, pada ketinggian 5 sampai 2.000 meter

dpl, berbunga hampir sepanjang tahun dan pemanenan sebaiknya setelah buah

masak atau berwarna kuning. Kultivar yang memiliki warna daun cerah dikenal

sebagai teh-tehan karena menjadi tanaman pangkas seperti di perkebunan teh.

Tumbuhan berasal dari Amerika Tengah ini sekarang menyebar di semua tempat

tropis, di beberapa tempat bahkan mulai menjadi gulma.

Gambar 22. (A) Tanaman Teh-tehan, (B) buah Teh-tehan, (C) daun Teh-Tehan,
(D) bunga Teh-tehan

Teh-tehan merupakan semak atau perdu tahunan, kadang berupa pohon

yang dapat mencapai 6 meter tingginya. Buahnya berwarna kuning (hijau ketika
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muda), bulat, dengan diameter dapat mencapai 1 cm (Gambar 22. B).Tumbuhan

dewasa dapat memiliki duri yang tumbuh sewaktu tumbuhan masih muda. Daun

berbentuk oval atau elips, bergelombang pada tepinya, tersusun berpasangan,

warnanya mulai dari kuning cerah hingga hijau agak pekat (Gambar 22. C)

tergantung lingkungan tumbuh (lebih terang, warna daun lebih cerah). Bunga

berwarna biru sampai ungu dengan rona putih, tersusun dalam satu cabang yang

keluar dari ketiak cabang atau ujung cabang, berbunga sepanjang tahun (Gambar

22. D) Tumbuhan ini tidak banyak memerlukan perhatian untuk tumbuh baik.

Pemangkasan adalah hal yang perlu diperhatikan karena pertumbuhannya cepat

dan mudah membentuk semak yang tebal.

2. Tanaman Akasia (Acacia auriculiformis)

Tanaman Akasia termasuk tumbuhan dikotil yang berakar tunggang

berwarna putih kotor dan biji berkeping dua berbentuk lonjong pipih. Batangnya

berkambium dengan bentuk bulat lurus dan bercabang banyak (simpodial) yang

berkulit tebal agak kasar hingga berduri (Gambar 23. A). Akasia memiliki daun

majemuk yang menyirip, dengan bentuk lonjong dan tepi rata (Gambar 23. B).

Buah tanaman Akasia merupakan sejenis polong-polongan berwarna hijau saat

masih muda dan berubah menjadi coklat setelah tua (Gambar 23. C). Bunga

berkelamin ganda dengan warna putih atau kuning (Gambar 23. D). Akasia

mampu tumbuh mencapai ketinggian 15 meter.

Para ahli botani menyimpulkan bahwa tanaman Akasia berasal dari

Australia. Akasia dapat bertumbuh dengan cepat karena tanaman akasia tidak

memiliki syarat tumbuh yang sulit. Akasia dapat hidup di lahan miskin dan tidak
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subur, lahan yang mengalami erosi, berbatu dan tanah gambut serta tanah yang

memiliki pH rendah (4,2) sepanjang berada pada ketinggian tidak lebih dari 300

m, dengan curah hujan antara 1.000 mm - 4.500 mm setiap tahun dengan cahaya

matahari yang cukup.

Gambar 23. (A) Tanaman Akasia, (B) daun Akasia, (C) buah Akasia, (D) bunga
Akasia

3. Tanaman Kersen / Talok (Muntingia calabura L.)

Kersen merupakan jenis tanaman perdu yang memiliki daun selalu hijau

pada saat musim kemarau, berbunga dan berbuah sepanjang tahun (Gambar 24.

A). Tanaman Kersen atau sering disebut dengan Talok dapat tumbuh di media

tanah yang tidak subur atau kurang subur bebatuan. Tanaman ini tumbuh dengan
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ketinggian antara 3 sampai 8 meter kulit kayu berwarna putih kecoklatan, cabang-

cabang mendatar membentuk naungan yang rindang.

Daun tanaman ini memiliki pertulangan yang menyirip, daunnya tunggal,

berbentuk bundar telur, pada bagian tepi daun bergerigi, lembaran daun sebelah

bawah berbulu kelabu. (Gambar 24. B). Bunga berisi 1-3 kuntum berwarna putih

dan terletak di ketiak daun. Bunga yang mekar menonjol keluar ke atas helaian

daun, tetapi setelah menjadi buah menggantung ke bawah, tersembunyi di bawah

helai daun. Umumnya hanya satu sampai dua bunga yang menjadi buah dalam

tiap berkasnya (Gambar 24. C). Buah buni bertangkai panjang, berbentuk bulat

dengan ukuran 1 cm sampai dengan 1,5 cm, warna hijau kuning dan akhirnya

merah apabila masak, berisi beberapa ribu biji yang kecil-kecil, halus, putih

kekuningan. (Gambar 24. D).

Gambar 24. (A) Tanaman Kersen, (B) daun Kersen, (C) bunga Kersen, (D) buah
Kersen
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Pohon kersen khususnya berguna sebagai pohon peneduh di pinggir jalan.

Pohon kecil ini awalnya sering tumbuh sebagai semai liar di tepi jalan, selokan,

atau muncul di tengah retakan tembok lantai atau pagar, dan akhirnya tumbuh

dengan cepat membesar sebagai pohon naungan. Sebab itulah pohon kersen sering

ditemukan di wilayah perkotaan, di tepi trotoar dan di tempat-tempat yang biasa

kering berkepanjangan.

4. Tanaman Ketapang (Terminalia catappa L.)

Ketapang tumbuh alami pada pantai berpasir atau berbatu. Toleran terhadap

tanah masin dan tahan terhadap percikan air laut, sangat tahan terhadap angin dan

menyukai sinar matahari penuh atau naungan sedang. Mampu bertahan hanya

pada daerah-daerah tropis atau daerah dekat tropis dengan iklim lembab. Pada

habitat alaminya curah hujan tahunan berkisar 3000 mm. Tumbuh baik pada

semua jenis tanah dengan drainase baik. Umumnya dibudidayakan pada

ketinggian sampai 800 m.

Pohon berukuran moderat, daun mudah gugur, bentuk seperti pagoda,

terutama bila pohon masih muda (Gambar 25. A). Batang sering berbanir pada

pangkal, pepagan coklat abu-abu tua, melekah, cabang tersusun dalam deretan

bertingkat dan melintang. Daun berseling, bertangkai pendek, mengumpul pada

ujung cabang, biasanya membundar telur sungsang, menjorong, mengertas sampai

menjangat tipis, mengkilap (Gambar 25. B). Bunga berbulir tumbuh pada ketiak

daun, sebagian besar adalah bunga jantan, bunga biseksual terdapat ke arah

pangkal, warna putih kehijauan dengan cakram berjanggut (Gambar 25. C). Buah

pelok membulat telur atau menjorong, pipih, hijau ke kuning dan merah ketika
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masak. Buah batu dikelilingi lapisan daging berair setebal 3-6 mm (Gambar 25.

D).

Gambar 25. (A) Tanaman Ketapang, (B) daun Ketapang, (C) bunga Ketapang, (D)
buah Ketapang

5. Tanaman Mahoni (Switenia Macrophylla)

Mahoni termasuk pohon besar dengan tinggi pohon mencapai 35–40 m dan

diameter mencapai 125 cm. Batang lurus berbentuk silindris dan tidak berbanir.

Kulit luar berwarna cokelat kehitaman, beralur dangkal seperti sisik, sedangkan

kulit batang berwarna abu-abu dan halus ketika masih muda, berubah menjadi

cokelat tua, beralur dan mengelupas setelah tua (Gambar 26. A). Mahoni baru

berbunga setelah berumur 7 tahun, mahkota bunganya silindris, kuning

kecoklatan, benang sari melekat pada mahkota, kepala sari putih, kuning
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kecoklatan (Gambar 26. C). Memiliki tajuk yang berbentuk kubus dengan daun

hijau tua, rapat dan dapat menggugurkan daun sehingga beberapa hari sesudah

gugur muncul kembali daun muda yang berwarna hijau muda. Daun majemuk,

menyirip genap, bentuk daun bulat telur, ujung dan pangkalnya runcing, tepi rata,

pertulangan daun menyirip, daun muda warna merah dan setelah tua berwarna

hijau (Gambar 26. B).

Buahnya buah kotak, bulat telur, berlekuk lima, warnanya cokelat. Biji

pipih, warnanya hitam atau cokelat (Gambar 26. D). Mahoni dapat ditemukan

tumbuh liar di hutan jati dan tempat-tempat lain yang dekat dengan pantai, atau

ditanam di tepi jalan sebagai pohon pelindung. Tanaman yang berasal dari India

Barat ini, dapat tumbuh subur bila tumbuh di pasir payau dekat dengan pantai.

Mahoni dapat tumbuh dengan subur di pasir payau dekat dengan pantai dan

menyukai tempat yang cukup sinar matahari langsung. Tanaman ini termasuk

jenis tanaman yang mampu bertahan hidup di tanah gersang. Walaupun tidak

disirami selama berbulan-bulan, mahoni masih mampu untuk bertahan hidup.

Syarat lokasi untuk budidaya mahoni diantaranya adalah ketinggian lahan

maksimum 1.500 meter dpl, curah hujan 1.524-5.085 mm/tahun, dan suhu udara

11-36 C.

Sifat Mahoni yang dapat bertahan hidup di tanah gersang menjadikan pohon

ini sesuai ditanam di tepi jalan. Bagi penduduk Indonesia khususnya Jawa,

tanaman ini bukanlah tanaman yang baru, karena sejak zaman penjajahan Belanda

mahoni dan Pohon Asam, sudah banyak ditanam di pinggir jalan sebagai peneduh
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terutama di sepanjang jalan yang dibangun oleh Daendels antara Anyer sampai

Panarukan.

Gambar 26. (A) Tanaman Mahoni, (B) daun Mahoni, (C) bunga Mahoni, (D) buah
Mahoni

6. Tanaman Glodokan Tiang (Polyathia Longifolia).

Polyathia Longifolia atau yang biasa kita sebut dengan pohon Glodokan

Tiang merupakan salah satu jenis tanaman yang berguna sebagai tanaman

peneduh (Gambar 27. A). Pohon Glodokan Tiang ini memiliki daun berbentuk

lanset dan memanjang, pada bagian pinggir daun bergelombang, pertulangan daun

menyirip serta berwarna hijau (Gambar 27. B). Tanaman Glodokan mempunyai

bunga yang kecil dan berwarna kuning kehijauan. Jumlah kelopak bunga 5 helai

dan berbentuk menyerupai bintang lima (Gambar 27. C). Tanaman Glodokan juga

memiliki buah yang berjenis buah buni, yang berbentuk lonjong atau bulat
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memanjang dengan warna buahnya coklat (Gambar 27. D). Untuk bagian akar,

biasanya pohon glodokan tiang memiliki akar berukuran dari sedang hingga besar

yang terdapat di dalam tanah dan terkadang sebagian di luar tanah, apabila pohon

ini tidak terawat dan tidak sehat maka sering sekali terdapat sarang semut di

batangnya yang dapat membuat batang dari pohon peneduh yang satu ini menjadi

terkelupas dan rusak.

Gambar 27. (A) Tanaman Glodokan Tiang, (B) daun Glodokan Tiang, (C) bunga
Glodokan Tiang, (D) biji Glodokan tiang

Pada umumnya pohon Glodokan Tiang tumbuh menjulang ke atas, namun

bisa juga tumbuh seperti pohon cemara. Pohon glodokan bisa tumbuh mencapai

ketinggian 5 sampai 8 meter. Tanaman ini dapat hidup dengan baik walau

ditempatkan dibawah sinar matahari secara langsung, perawatan pohon Glodokan

Tiang juga sangat mudah dan tidak merepotkan. Pohon Glodokan Tiang sering
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dimanfaatkan sebagai penetralisir udara yang sudah tercemar di kota – kota besar,

tanaman ini juga dapat berperan sebagai peredam suara.

7. Tanaman Turi (Sesbania grandiflora.)

Turi merupakan pohon yang berkayu lunak dan berumur pendek. Tingginya

dapat mencapai 5-12 meter. Akarnya berbintil-bintil dan berguna untuk

menyuburkan tanah. Bunganya besar dan keluar dari rantingnya. Bunganya

apabila mekar, berbentuk seperti kupu-kupu. Warna bunga ada yang merah

(Gambar 28. A) dan putih (Gambar 28. B). Letaknya menggantung dengan 2-4

bunga dan bertangkai, kuncupnya berbentuk sabit. Rantingnya menggantung, kulit

luar berwarna kelabu hingga kecoklatan. Kulit luarnya ini tidak rata dengan alur

membujur dan melintang tidak beraturan dengan lapisan gabus yang mudah

terkelupas.

Gambar 28. (A) bunga Turi warna Putih, (B) bunga Turi warna Merah

Pada bagian dalam, batangnya berlendir dan berair berwarna merah

(Gambar 29. A). Memiliki daun majemuk, panjang tangkai daun 20–30 cm.

Tangkainya pendek, dan setiap tangkai berisi 20-40 pasang anak daun (Gambar
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29. B). Buahnya berbentuk polong, menggantung, bersekat, dengan panjang 20-55

cm, sewaktu muda berwarna hijau, dan sudah tua berwarna kuning (Gambar 29.

D). Sedangkan bijinya berbentuk bulat panjang, dan berwarna coklat muda.

Di Indonesia tumbuhan ini ditanam sebagai tumbuhan hias di halaman

rumah dan di sawah sebagai tanaman pelindung. Tanaman ini dapat pula hidup

pada tanah asam dan juga tumbuh subur di tanah berair. Daun-daun turi juga dapat

dipergunakan untuk makanan ternak dan pupuk hijau. Kayu Turi menjadi sumber

kayu bakar yang populer di pedesaan karena lekas tumbuh dan telah

menghasilkan kayu pada umur setahun. Turi dapat mencapai tinggi 2 meter dalam

12 minggu, dan 4–5 m dalam setahun.

Gambar 29. (A) tanaman Turi, (B) daun Turi, (C) bunga Turi, (D) buah Turi
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Turi juga ditanam untuk berbagai kegunaan yaitu sebagai peneduh, pagar

hidup, penahan angin, pohon rambatan, pohon hias dan juga untuk menghijaukan

lahan kritis. Bintil-bintil akar pada turi mengikat nitrogen dalam tanah, dengan

demikian memperbaiki kesuburan tanah. Daun, bunga dan buah yang berjatuhan

menjadi mulsa dan pupuk hijau yang baik.

8. Tanaman Johar (Sennasiamea)

Pohon Johar termasuk dalam tanaman tahunan dengan tinggi 2-20 m, batang

lurus dan pendek, kulit batang berwarna abu-abu kecoklatan pada cabang  yang

muda, percabangan melebar membentuk tajuk yang padat dan membulat, akar

pohon Johar berjenis akar tunggang (Gambar 30. A). Dedaunan rimbun yang

hijau, pohon johar (sennasiamea) selain memberikan keteduhan pun terlihat

indah. Pohon johar kerap dijadikan pohon peneduh (penghijauan), tanaman

penaung, hingga tanaman hias dengan bunga khas berwarna kuning.

Daun tumbuhan Johar menyirip genap. Berwarna hijau gelap dan mengkilat

pada sisi atas dan hijau kusam dan berambut halus di sisi bawah. Panjang daun

berkisar 10 – 35 cm. Anak daun 4 – 16 pasang, dengan bentuk jorong hingga bulat

telur (Gambar 30. B).

Bunga Johar berupa malai yang muncul di ujung ranting. Panjang malainya

antara 15 – 60 cm. Setiap malai berisi 10 – 60 kuntum bunga yang terbagi dalam

beberapa tangkai. Kelopak bunga 5 buah, tebal dan berambut halus (Gambar 30.

C). Buahnya berbentuk polong dengan panjang sekitar 15 – 30 cm. Terdiri atas 20

– 30 biji. Biji bundar telur pipih, berwarna coklat terang mengkilap (Gambar 30.

D).
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Gambar 30. (A) pohon Johar, (B) daun Johar, (C) bunga Johar, (D) buah Johar

Johar merupakan tanaman asli Asia Tenggara dan Selatan.Tumbuh mulai

dari Indonesia, Thailand, Malaysia, Myanmar, hingga India dan Sri Lanka. Di

Indonesia banyak tumbuh di pulau Sumatera dan Jawa. Johar mampu tumbuh baik

pada dataran rendah tropis dengan iklim muson yang memiliki curah hujan antara

500 – 2.800 mm pertahun dan temperature antara 20 – 31 °C.

9. Tanaman Wedusan/Bandotan (Ageratum Conyzoides L.).

Wedusan atau sering disebut Bandotan tergolong ke dalam tumbuhan

semusim, tumbuh tegak atau bagian bawahnya berbaring, tingginya sekitar 30-90

cm, dan bercabang. Batang bulat berambut panjang, jika menyentuh tanah akan

mengeluarkan akar (Gambar 31. A). Daun bertangkai, letaknya saling berhadapan

dan bersilang, helaian daun bulat telur dengan pangkal membulat dan ujung
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runcing, tepi bergerigi, panjang 1-10 cm, lebar 0,5-6 cm, kedua permukaan daun

berambut panjang dengan kelenjar yang terletak di permukaan bawah daun,

warnanya hijau (Gambar 31. B). Bunga majemuk berkumpul 3 atau lebih,

berbentuk malai rata yang keluar dari ujung tangkai, warnanya putih (Gambar 31.

C).

Panjang bonggol bunga 6-8 mm, dengan tangkai yang berambut. Buahnya

berwarna hitam dan bentuknya kecil. Di Indonesia, bandotan merupakan

tumbuhan liar dan lebih dikenal sebagai tumbuhan pengganggu (gulma) di kebun

dan di ladang. Tumbuhan ini, dapat ditemukan juga di pekarangan rumah, tepi

jalan, tanggul, dan sekitar saluran air pada ketinggian 1-2.100 m di atas

permukaan laut (dpl).

Gambar 31. (A) tanaman Bandotan, (B) daun Bandotan, (C) bunga Bandotan



63

C. Identifikasi Tanaman Tepi Jalan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)
Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Gunungkidul

Identifikasi merupakan kegiatan dasar dalam taksonomi. Identifikasi

mencakup dua kegiatan, yaitu klasifikasi dan tata nama. Identifikasi adalah

penunjukan, penentuan, atau pemastian nama yang benar dan penempatannya

didalam sistem klasifikasi. Hasil identifikasi tanaman di sepanjang area Jalur

Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari

Kabupaten Gunungkidul yang disajikan pada tabel 15 menunjukkan bahwa

vegetasi yang ada merupakan jenis tanaman pohon, perdu dan semak yang

berfungsi sebagai peneduh, pembatas dan pengarah.

Tabel 15. Jenis Tanaman di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Desa Kemadang

No Nama Tanaman Jenis Tanaman
Bentuk tajuk dan ciri

tanaman
Fungsi

1 Akasia Pohon  Tinggi >5 meter
 Bentuk tajuk

membulat
 Daun berwarna

hijau dan
berbentuk sabit

 Bunga berwarna
kuning

 Buah berupa
polong,
berwarna hijau
saat mudan dan
berwarna coklat
setelah tua

Peneduh

2 Kersen/talok Perdu  Tinggi 3-8 meter
 Bentuk tajuk

melebar dan
bertingkat

 Batang berwarna
putih kecoklatan

 Daun berwarna
hijau dan
berwarna kuning

Peneduh
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setelah
tua/gugur, tepi
daun bergerigi
dan berbulu

 Buah berwana
hijau pada saat
muda dan
berwarna merah
setelah tua

3 Ketapang Pohon  Tinggi 5-10
meter

 Tajuk melebar
dan bertingkat

 Daun tunggal
dan tersebar

 Daun berwarna
hijau dan
berubah menjadi
jingga ketika
gugur

 Buah batu

Peneduh

4 Mahoni Pohon  Tinggi 35-40
meter

 Bentuk tajuk
kubus

 Warna daun
merah pada saat
muda dan hijau
pada saat tua.
Bentuk daun
membulat

 Batang berkayu
berbentuk bulat

 Bunga berwarna
kuning

 Buah berwarna
coklat, berlekuk
5, berbentuk
oval.

Peneduh

5 Teh-tehan Perdu/Semak  Tinggi 1-2 meter
 Daun berwarna

hijau pekat
dengan tepian
bergerigi

 Percabangan

Pembatas
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rapat
 Buah berwarna

kuning dan
jingga

 Bunga berwarna
ungu keputihan

6 Glodogan Tiang Pohon  Tinggi 5-10
meter

 Daun hijau
mengkilap, tepi
daun berombak,
bergerombol
membentuk
bulatan besar

 Bunga kecil
berwarna kuning
kehijauan

Pengarah

7 Turi Pohon  Tinggi 2-12
meter

 Bentuk tajuk
melebar
menyerupai
payung

 Warna daun
hijau pada saat
muda dan
berwarna kuning
saat tua. Bentuk
daun bulat telur.

 Batang berkayu,
bulat dan
berwarna abu-
abu.

 Bunga berwarna
merah dan putih.

 Buah polong
panjang 20-
55cm. Biji bulat
telur berwarna
coklat

Peneduh,
pembatas dan
pemecah
angin.

8 Johar Pohon  Tinggi 2-20
meter.

 Bentuk tajuk
padat dan bulat.

Peneduh
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 Daun berbentuk
bulat telur,
berwarna hijau
mengkilap.

 Percabangan
rapat.

 Batang pohon
bulat berwarna
hitam
kecoklatan.

 Bunga berwarna
kuning.

 Buah polong,
berwarna hijau
ketika muda dan
coklat setelah
tua.

9 Wedusan/Bandotan Semak  Tinggi 1-1,5
meter

 Bentuk tajuk
bulat

 Daun berbentuk
bulat telur, tepi
bergerigi.

 Batang bulat,
berambut
panjang

 Bunga berwarna
putih

 Buah warna
hitam

Pembatas

Tanaman yang difungsikan sebagai tanaman peneduh jenis vegetasinya

meliputi pohon Akasia, Kersen, Ketapang, Johar, Turi dan Mahoni. Tanaman-

tanaman ini difungsikan sebagai peneduh karena memiliki percabangan 2 meter di

atas tanah, bentuk percabangan batang tidak merunduk, bermasa daun padat dan

ditanam secara berbaris. Tanaman yang difungsikan sebagai pengarah yaitu

tanaman Glodogan Tiang. Tanaman ini memiliki bentuk tajuk mengerucut, tinggi
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tanaman antara 10-15 meter, tanaman ini menyerupai tiang dan dapat memberikan

tanda atau arahan dengan penanaman yang rapat. Vegetasi jenis perdu yang

difungsikan sebagai pembatas antara area jalan dengan pekarangan rumah yaitu

tanaman Teh-tehan. Tanaman ini memiliki masa daun padat, tinggi tanaman 1-2

meter, bentuk percabangan merunduk, ditanam berbaris, jarak tanamn rapat, dan

tidak memerlukan pemeliharaan intensif.

Jenis tanaman semak diarea ini yang dapat kita lihat adalah tanaman

Bandotan/Wedusan. Tanaman dengan tinggi antara 1-1,5 meter, bertajuk bulat,

bermasa daun padat dan hidup secara berkelompok. Tananam yang tumbuh secara

liar ini terdapat di pinggiran jalan, meski tumbuh liar tanaman ini dapat berfungsi

sebagai pembatas antara jalan dengan lahan kosong/tegalan.

D. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2010-2030 Tentang Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan keanekaragaman

ekosistemnya sebagai bagian wilayah Negara Republik Indonesia merupakan

karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul selain

memiliki potensi juga keterbatasan, oleh karena itu di dalam memanfaatkan ruang

wilayah Kabupaten Gunungkidul baik untuk kegiatan pembangunan maupun

untuk kegiatan lain perlu dilaksanakan secara bijaksana, dengan memperhatikan

dan mempertimbangkan azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan

demikian baik ruang sebagai wadah kehidupan dan penghidupan maupun sebagai

sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan daya dukung

dan daya tampung bagi kehidupan manusia. Agar pemanfaatan dan perlindungan
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ruang dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu

dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan, strategi

pengembangan dan pengelolaannya di dalam suatu RTRW Kabupaten

Gunungkidul yang merupakan penjabaran dari RTRWN dan RTRW Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan acuan penyusunan rencana rinci

kawasan. Atas dasar hal-hal tersebut dan demi kepastian hukum, perlu

membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030.

Ruang wilayah sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang

laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi, perlu ditingkatkan upaya

pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, berhasil guna, dengan

berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat

terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan

sosial. Secara geografis Kabupaten Gunungkidul berada pada kawasan rawan

bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana

sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan

penghidupan.

Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya wilayah kabupaten

sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan,

kehutanan, dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju

masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera. Dalam jangka waktu

20 tahun kedepan diharapkan Kabupaten Gunungkidul berkembang menjadi pusat

pengembangan berbagai usaha baik usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang
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saling bersinergi bertumpu pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta

sumber daya lokal lainnya dalam rangka mendukung keberadaan Kabupaten

Gunungkidul sebagai pusat tujuan wisata utama dan unggulan di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta bahkan di tingkat nasional.

Kabupaten Gunungkidul mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata

yang mendukung terwujudnya daerah tujuan wisata unggulan dengan orientasi

penyediaan fasilitas pelayanan pada ekowisata, agrowisata, desa wisata dengan

objek wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus secara terpadu.

Mengembangkan objek-objek wisata dan mengintegrasikan jalur kawasan

wisata secara optimal, sinergi dengan perkembangan wilayah dan meningkatkan

aksesibilitas untuk mengurangi kesenjangan wilayah desa. Strategi peningkatan

aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, prasarana

lingkungan yang handal dan memadai sebagaimana dimaksud adalah sebagai

berikut.

1. Mengembangkan dan menyediakan sistem jaringan prasarana transportasi

darat yang mendukung terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan wilayah,

mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi dan membuka

desa terisolir.

2. Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan prasarana pendukung sesuai

fungsi serta mengembangkan manajemen transportasi secara terpadu

berdasarkan analisa dampak lalu lintas.

3. Pengembangan dan peningkatan desa dalam satu kesatuan kawasan Desa

Pusat Pertumbuhan yang selanjutnya disebut DPP merupakan desa yang
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memiliki kecenderungan pertumbuhan pembangunan dalam aspek sosial

dan ekonomi tinggi yang dicirikan dengan adanya kegiatan perdagangan

dan jasa.

4. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

sebagaimana kawasan koridor jalur Pantai Selatan Kabupaten

Gunungkidul.

5. Mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah terdiri dari sistem

jaringan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

6. Pemanfaatan ruang wilayah untuk jaringan prasarana dilaksanakan oleh

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang mengurusi

prasarana perwujudan sistem jaringan transportasi, pembangunan jalan

Pantai Selatan (PANSELA), pengembangan pelayaran wisata (wisata

bahari).

E. Persepsi Masyarakat

Keberhasilan suatu penelitian, tidak lepas dari keterlibatan masyarakat.

Dukungan serta masukan masyarakat sangat membantu dalam pemecahan suatu

permasalahan dalam penelitian. Masyarakat yang merupakan objek utama dalam

pemanfaatan jalan bertujuan untuk mengetahui fungsi secara umum, masyarakat

sekitar jalan lintas selatan memberikan persepsi dan pemikiran agar apa yang

diharapkan demi kemajuan infrastruktur jalan lintas selatan dapat terpenuhi.

Berikut ini data persepsi masyarakat sekitar Jalur Jalan Lintas Selatan

(JJLS) di Desa Kemadang mengenahi jalur hijau (Tabel 16) berupa kuisioner

penelitian yang diambil dari 100 sampel.
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Tabel 16. Persepsi responden tentang jalur hijau

No. Pernyataan
Jumlah
(orang)

Prosentase
(%)

1 Apakah anda mengetahui apa yang dimaksud dengan
Jalur Hijau ?

a. Ya
b. Tidak

63
37

63
37

2 Menurut anda, apakah yang dimaksud dengan Jalur
Hijau ?

a. Tanaman yang tumbuh di pinggir jalan secara
alami maupun dibudidayakan

b. Sekelompok tanaman yang tumbuh di pinggir
jalan

c. Tanaman yang bergerombol di pinggir jalan
d. Lainnya

(sebutkan)..............................................

40

35

25

0

40

35

25

0

3 Seberapa seringkah Anda melintasi Jalur Jalan Lintas
Selatan (JJLS) di Desa Kemadang ini ?

a. Setiap hari
b. Jarang
c. Tidak pernah
d. Lainnya (sebutkan).................................

65
35
0
0

65
35
0
0

Hasil dari pengelolaan dan pengamatan di lapangan mengenahi persepsi

masyarakat tentang jalur hijau menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat

mengetahui apa yang dimaksud dengan jalur hijau yaitu 63 orang (63%),

sementara 37 orang (37%) belum memahami apa yang dimaksud dengan jalur

hijau. Pengertian jalur hijau menurut responden adalah tanaman yang tumbuh di

pinggir jalan secara alami maupun dibudidayakan yaitu 40 orang (40%), menurut

35 orang (35%) responden menyatakan sekelompok tanaman yang tumbuh di

pinggir jalan dan tanaman yang bergerombol di pinggir jalan sebanyak 25 orang

(25%). Intensistas masyarakat atau pengguna jalan yang melintasi Jalur Jalan

Lintas Selatan (JJLS) menunjukkan 65 orang (65%) setiap hari melintas di jalan

ini, sedangkan 35 orang (35%) jarang melintasi Jalan Jalur Lintas Selatan.
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Responden dapat menunjang persepsi untuk dapat menilai, merasakan dan

memahami tentang jalur hijau.

Hasil dari pengolahan data tabel 17 mengenahi persepsi masyarakat atau

responden tentang keberadaan tanaman jalur hijau menunjukkan bahwa 73 orang

(73%) responden menyatakan adanya jalur hijau, sedangkan 27 orang (27%)

menyatakan tidak ada jalur hijau di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Persepsi

masyarakat tentang kondisi tanaman menujukkan 2% jalur hijau di Jalur Jalan

Lintas Selatan ini baik dan terawat, 85 orang (85%) menyatakan rusak dan tidak

terawat. Terlepas dari pernyataan di atas, masyarakat memberikan pendapat lain

tentang kondisi tanaman jalur hijau yaitu 13%. Tujuh puluh persen responden

menyatakan rasa kurang nyaman jika melintasi Jalur Jalan Lintas Selatan di siang

hari dan 65% perlu penambahan tanaman sebagai jalur hijau dibeberapa tempat

supaya terlihat aman dan nyaman dengan adanya tanaman yang sesuai.

Tabel 17. Persepsi responden tentang keberadaan jalur hijau

No. Pernyataan
Jumlah
(orang)

Prosentase
(%)

1 Apakah ada Jalur Hijau di Jalur Jalan Lintas Selatan
(JJLS) Desa Kemadang ini ?

a. Ada
b. Tidak

73
27

73
27

2 Menurut Anda, bagaimanakah kondisi Jalur Hijau di Jalur
Jalan Lintas Selatan (JJLS) Desa Kemadang ini ?

a. Baik dan terawat
b. Rusak dan tidak terawat
c. Tidak ada
d. Lainnya (sebutkan).................................................

2
85
0
13

2
85
0
13

3 Menurut Anda, apakah di sepanjang Jalur Jalan Lintas
Selatan (JJLS) di Desa Kemadang ini perlu penambahan
tanaman sebagai Jalur Hijau ?

a. Perlu
b. Perlu, dibeberapa tempat
c. Tidak perlu
d. Lainnya(sebutkan).................................................

23
65
12
0

23
65
12
0
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4 Seberapa nyamankah yang anda rasakan jika melintasi
Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Desa Kemadang
disiang hari ?

a. Nyaman
b. Kurang nyaman
c. Tidak nyaman
d. Lainnya (sebutkan).................................................

18
70
12
0

18
70
12
0

Hasil pengolahan data pada tabel 18 tentang jenis dan fungsi tanaman jalur

hijau dapat kita lihat 55% menyatakan bahwa temperatur di sekitar Jalur Jalan

Lintas Selatan (JJLS) ketika siang hari yaitu panas, hal ini menunjukkan bahwa

keberadaan tanaman jalur hijau diperlukan sebagai pencipta iklim mikro. Selain

itu 45 orang (45%) menyatakan temperatur sedang ketika siang hari di Jalur Jalan

Lintas Selatan (JJLS) di Desa Kemadang. Menurut responden jenis tanaman yang

sesuai untuk jalur hijau yaitu 46% pepohonan, sedangkan 39% menyatakan jenis

tanaman perdu dan 15% jenis tanaman hias.

Fungsi dari jalur hijau 41% responden menyatakan bahwa tanaman jalur

hijau berfungsi sebagai keindahan lingkungan, 38% responden berpendapat

tanaman jalur hijau sebagai peneduh pengguna jalan dan 21% responden

menyatakan sebagi penyerap polusi udara. Dilihat dari tingkat polusi udara sekitar

Jalur Jalan Lintas Selatan yaitu 72% polusi udaranya sedang, 27% menurut

responden yaitu tinggi dan 1% responden berpendapat bahwa polusi udara akibat

kendaraan bermotor dirasakan tinggi ketika musim liburan, dan padat kendaraan

bermotor menuju tempat wisata.

Tabel 18. Persepsi responden tentang jenis dan fungsi tanaman jalur hijau

No. Pernyataan
Jumlah
(orang)

Prosentase
(%)

1 Bagaimanakah temperatur disekitar ketika siang hari
melintasi di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Desa
Kemadang ini ?

a. Panas 55 55
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b. Sedang
c. Tidak panas
d. Lainnya (sebutkan).....................................

45
0
0

45
0
0

2 Menurut Anda, jenis tanaman apakah yang sesuai untuk
Jalur Hijau di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Desa
Kemadang ini ?

a. Pepohonan
b. Tanaman perdu
c. Tanaman hias
d. Lainnya (sebutkan).............................................

46
39
15
0

46
39
15
0

3 Manfaat Jalur Hijau di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS)
Desa Kemadang ini adalah ?

a. Peneduh pengguna jalan
b. Keindahan lingkungan
c. Penyerap polusi udara
d. Lainnya (sebutkan)..........................................

38
41
21
0

38
41
21
0

4 Tingkat polusi udara yang Anda rasakan di Jalur Jalan
Lintas Selatan (JJLS) Desa Kemadang ?

a. Tinggi
b. Sedang
c. Rendah
d. Lainnya (sebutkan)...............................................

27
72
0
1

27
72
0
1

F. Perencanaan Jalur Hijau Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Desa
Kemadang Kecamatan Tanjungsari Gunungkidul

Hasil identifikasi keberadaan tanaman tepi jalan di Jalan Jalur Lintas

Selatan (JJLS) Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul,

menunjukkan bahwa kurangnya perawatan vegetasi sebagaimana tujuannya

sebagai jalur hijau, sehingga banyak tanaman tumbuh kerdil atau tidak normal dan

sebagian vegetasi ada yang mati. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakseriusan

pemerintah daerah dan masyarakat dalam menangani jalur hijau. Tidak sesuainya

vegetasi dalam penempatannya, sehingga akan terasa dampak perubahan iklim

menjadi panas di lingkungan penduduk, terlebih pada saat musim kemarau. Hal

ini juga dipengaruhi oleh tingkat populasi kendaraan dalam pemanfaatan jalan

lintas selatan yang tersaji pada tabel 13, dimana lalu lintas harian rata-rata (LHR)

kurun waktu 5 tahun terjadi peningkatan kurang lebih 50%, sehingga polusi udara
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akibat gas buang kendaraan bermotor tersebut mempengaruhi kualitas udara

sekitarnya. Terjadinya kompetisi antara tanaman gulma dengan tanaman pokok

jalur hijau, dapat diambil contoh yaitu tanaman Wedusan/Bandotan, dimana selain

menjadikan kompetitor, tanaman ini juga mengurangi nilai keindahan.

Permasalahan yang tengah dihadapi oleh pengguna jalan dan sebagian

warga yang berada di sepanjang Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) khususnya di

wilayah Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul. Dapat

dilihat pada hasil kuisioner  responden atau persepsi masyarakat dengan adanya

jalur hijau pada saat ini yaitu, kondisi vegetasi di sepanjang jalur lintas selatan

khususnya di Desa Kemadang tidak terawat, perlunya penambahan jenis vegetasi

di beberapa tempat, penciptaan iklim mikro serta menambah nilai keindahan dan

kenyamanan.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari Kabupaten

Gunungkidul, geografis Kabupaten Gunungkidul berada pada kawasan rawan

bencana, sehingga diperlukan penataan ruang untuk meningkatkan keselamatan

dan kenyamanan kehidupan. Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan prasarana

pendukung sesuai fungsi serta mengembangkan manajemen transportasi secara

terpadu berdasarkan analisa dampak lalu lintas. Dengan adanya Jalur Jalan Lintas

Selatan (JJLS) diharapkan dapat mengembangkan objek-objek wisata dan

mengintegrasikan jalur kawasan wisata secara optimal, terbentuknya pusat-pusat

pertumbuhan wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi

dan membuka desa terisolir.
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Dengan ini diusulkan perencanaan Jalur Hijau Jalur Jalan Lintas Selatan

(JJLS) Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul yang

telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:

05/Prt/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan,

sehingga terwujudnya rencana pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui

RTRW tentang Sistem Prasarana Jaringan Transportasi yang selaras dengan

harapan masyarakat sebagai pengguna jalan yang mendukung terwujudnya daerah

tujuan wisata unggulan dengan orientasi penyediaan fasilitas pelayanan pada

ekowisata, agrowisata, desa wisata dengan objek wisata alam, wisata budaya, dan

wisata minat khusus secara terpadu.

Gambar 32 di bawah ini adalah keseluruhan Jalan Jalur Lintas Selatan di

Desa Kemadang dan gambar 33 adalah perencanaan jalur hijau JJLS yang

disesuaikan dengan topografi dan karakternya yaitu kawasan perbukitan dengan

kelerengan di atas 40% serta ketinggian antar 100–300 meter di atas permukaan

laut, bentuk permukaan naik turun dan berkelok.

Pembagian potongan gambar ini bertujuan agar mudah dalam

penggambaran, pengamatan dan evaluasi tata letak tanaman pada gambar

perencanaan (Gambar 34. Penampang potongan jalan A ; Gambar 35. Penampang

potongan jalan B; Gambar 36. Penampang potongan jalan C; Gambar 37.

Penampang potongan jalan D; Gambar 38. Penampang potongan jalan E).

Penempatan tanaman ini menggunakan skala pendekatan, tata letak titik

tanam tanaman yaitu 1 meter dari tepi perkerasaan jalan atau pada bahu jalan.

Penempatan tanaman dibagi menjadi tiga bagian yaitu jenis pohon (Gambar 39),
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penempatan jenis perdu (Gambar 40) dan penempatan jenis tanaman semak

(Gambar 41).

Gambar 32. Bentuk JJLS desa Kemadang
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Gambar 33. Perencanaan Jalur Hijau
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Gambar 34. Potongan jalan A
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Gambar 35. Potongan jalan B
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Gambar 36. Potongan jalan C
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Gambar 37. Potongan jalan D
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Gambar 38. Potongan jalan E
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Gambar 39. Penampang melintang pola jalan dengan tanaman jenis pohon

Gambar 40. Penampang melintang pola jalan dengan tanaman jenis perdu

Gambar 41. Penampang melintang pola jalan dengan tanaman jenis semak
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G. Pemilihan Jenis Tanaman Sebagai Jalur Hijau Jalur Jalan Lintas
Selatan (JJLS) Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari

Gunungkidul

Perencanaan suatu penelitian desain lansekap memerlukan beberapa elemen

pendukung salah satunya yaitu tanaman. Tanaman dijadikan elemen pendukung

karena dapat menambah nilai keindahan, kegembiraan, keamanan dan cagar alam.

Pemilihan jenis tanaman ini dimaksudkan agar tercipta suatu bentuk lansekap

yang sesuai dengan lokasi penelitian, cuaca, jenis tanah dan memberikan manfaat

bagi pengguna sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik sehingga terwujud

suatu wilayah yang teduh, minim dari polusi udara serta penambah nilai

keindahan sesuai dengan peraturan-peraturan pemerintah tentang jalur hijau jalan.

Tanaman yang dipilih sebagai jalur hijau ini disesuaikan dengan data dari

hasil penelitian, seperti iklim khususnya di Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Desa

Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul dengan suhu udara

rata-rata harian adalah 27,7° C, dengan suhu minimum 23,2°C dan suhu

maksimum 32,4°C yang artinya di daerah penelitian ini memiliki iklim tropis.

Sedangkan curah hujan rata-rata sebesar 1.382 mm dengan jumlah hari hujan rata-

rata 89 hari. Bulan basah 4-5 bulan, sedangkan bulan kering berkisar antara 7-8

bulan, artinya pada musim kemarau memiliki intensitas waktu yang lebih lama

sehingga minim pasokan air.

Menurut peraturan meteri pekerjaan umum tahun 2012, jenis-jenis tanaman

asli setempat adalah jenis-jenis yang terbaik jika dilihat dari segi ekologi untuk

dijadikan sebagai jalur hijau. Karena dalam pemilihan jenis-jenis tanaman sebagai

jalur hijau harus memperhatikan persyaratan tumbuh dalam hubungannya dengan
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faktor iklim, tanah, tinggi daerah dari permukaan laut, toleransi terhadap cahaya

matahari dan keadaan lokasi. Tanaman apa saja yang dapat dijadikan sebagai jalur

hijau yaitu sebagai berikut.

1. Tanaman Akasia (Acacia auriculiformis)

Tanaman Akasia termasuk tumbuhan dikotil yang berakar tunggang

berwarna putih kotor dan biji berkeping dua berbentuk lonjong pipih. Batangnya

berkambium dengan bentuk bulat lurus dan bercabang banyak (simpodial) yang

berkulit tebal agak kasar hingga berduri (Gambar 42. A). Akasia memiliki daun

majemuk yang menyirip, dengan bentuk lonjong dan tepi rata (Gambar 42. B).

Buah tanaman Akasia merupakan sejenis polong-polongan berwarna hijau saat

masih muda dan berubah menjadi coklat setelah tua (Gambar 42. C). Bunga

berkelamin ganda dengan warna putih atau kuning (Gambar 42. D). Akasia

mampu tumbuh mencapai ketinggian 15 meter.

Akasia dapat bertumbuh dengan cepat karena tanaman akasia tidak memiliki

syarat tumbuh yang sulit. Akasia dapat hidup di lahan miskin dan tidak subur,

lahan yang mengalami erosi, berbatu dan tanah gambut serta tanah yang memiliki

pH rendah (4,2) sepanjang berada pada ketinggian tidak lebih dari 300 m di

permukaan laut, dengan curah hujan antara 1.000 mm - 4.500 mm setiap tahun

dengan cahaya matahari yang cukup.

Tanaman Akasia (Acacia auriculiformis) dipilih karena merupakan tanaman

asli daerah penelitian. Tanaman Akasia banyak dijumpai di perbukitan sekitar

Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari

Kabupaten Gunungkidul yang difungsikan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).
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Gambar 42. (A) pohon Akasia, (B) daun Akasia, (C) buah Akasia, (D) bunga
Akasia

Akasia dapat tumbuh dengan baik karena jika dilihat dari segi geografis

lokasi penelitian dan segi ekologi tanaman ini dapat hidup di lahan miskin unsur

hara dan pH rendah.

2. Tanaman Soka Jawa (Ixora javanica)

Bunga soka jawa adalah bunga yang ada Pulau Jawa. Bunga ini banyak

ditemukan dipemukiman warga. Bunga ini adalah adalah salah satu anggota dari

suku Rubiaceae. Nama ilmiah bunga soka jawa adalah Ixora javanica. Tanaman

soka jawa sering digunakan sebagai tanaman penghias tanaman dan sebagai

tanaman pagar yang dapat dibentuk. Tumbuhan ini memiliki bunga selalu mekar

sehingga dapat menghiasi taman supaya indah. Soka jawa juga termasuk

tumbuhan yang selalu hijau dan hidup di daerah dengan iklim tropis.
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Soka jawa memiliki batang berwarna coklat agak kehijauan dan tingginya

bisa mencapai 120 cm. Tanaman ini biasa hidup membentuk semak, batang

berbentuk bulat dan berkulit (Gambar 43. A). Bagian daun Soka Jawa terdiri dari

tangkai dan helaian daun. Setiap tangkai daun hanya mendukung satu helaian

daun saja sehingga disebut daun tunggal. Daun Soka Jawa tersusun secara

berpasangan dan saling berhadapan, panjang helaian daun antara 10 cm hingga 12

cm. Bentuk helaian daun Soka Jawa adalah oval atau hampir oval dengan pangkal

daun tidak bertoreh. Tepi daun Soka Jawa tidak bergerigi tetapi rata dan

permukaan daunnya mengkilap disetai warna daun yang hijau. Semakin tua daun,

maka warna hijaunya semakin tua, ujung daun tanaman ini berbentuk tumpul.

Sistem pertulangan daun Soka Jawa adalah menyirip (Gambar 43. B).

Soka jawa masuk dalam kategori tumbuhan berbunga sehingga tumbuhan

ini juga memiliki bunga seperti kelasnya. Bagian bunga soka jawa terdiri dari

kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, kepala sari dan tangkai bunga.

Bunga tumbuhan jenis soka ini terletak di bagian apikal tanaman yaitu bagian

ujung tanaman. Warna mahkota bunga adalah merah jingga. Ukuran calyx dapat

mencapai hingga 3 mm. Bunga pada tanaman soka jawa ini berkumpul menjadi

satu pada bagian pucuk tanaman (Gambar 43. C).

Mahkota bunga berjumlah empat dan tersusun memutar serta diameter

mahkota bunga atau corolla dapat mencapai hingga 2,5. Bagian mahkota bunga

pada tanaman ini terdapat suatu ruang kecil seperti tabung sempit. Bunga soka

jawa memiliki waktu mekar yang cukup lama yaitu mulai dari bulah Mei hingga

September. Bunga soka jawa banyak menarik kupu-kupu dan termasuk dalam
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tumbuhan berkayu sehingga batang tanaman ini juga memiliki struktur kayu

(Gambar 43. D).

Gambar 43. (A) bentuk semak tanaman Soka Jawa, (B) daun Soka Jawa, (C)
bunga Soka Jawa, (D) batang Soka Jawa

Soka Jawa (Ixora javanica), merupakan tanaman yang tumbuh subur pada

daerah-daerah tropis dan subtropis. Tumbuh pada daerah daratan sedang dan

daratan tinggi yang berkisar 800-1800 m di atas permukaan laut, curah hujan

berkisar antara 1200-2600 mm per tahun dan rata-rata suhu mencapai 22°C-27°C.

Dengan keadaan tanah tidak tergenangi oleh air serta kelembaban tanah sekitar

40% dengan pH 4,7-7,8 (www.fkip.unidar.ac.id, akses pada 24 Agustus 2016).

Meski dengan perawatan yang minim tanaman ini tetap tumbuh dengan baik

pada daerah tropis yang minim air dan termasuk tanaman evergreen, daun
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berwarna hijau sepanjang waktu dan bunga mekar memiliki waktu yang lama.

Tanaman ini dapat difungsikan sebagai pembatas atau pagar, peredam kebisingan

dan sebagai tanaman hias. Seperti yang diharapkan responden selain tanaman-

tanaman peneduh juga diperlukan tanaman hias, dengan bunga yang berwarna

merah cerah diharapkan dapat memberikan keindahaan dan kegembiraan bagi

pengguna jalan.

3. Tanaman Kembang Sepatu (Hibiscus rosa sinensis L.)

Kembang sepatu adalah tanaman semak suku Malvaceae yang berasal dari

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

subtropis (Gambar 44. B). Bunga besar, berwarna merah dan tidak berbau. Bunga

dari berbagai kultivar dan hibrida bisa berupa bunga tunggal atau bunga ganda

yang berwarna putih hingga kuning, jingga hingga merah tua atau merah jambu.

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, bagian tepi daun bergerigi (Gambar 44. C). Di daerah tropis atau

tanaman berbunga sepanjang tahun, sedangkan di daerah subtropis berbunga

mulai dari musim panas hingga musim gugur. Bunga berbentuk trompet dengan

diameter bunga sekitar 6 cm hingga 20 cm. Putik menjulur ke luar dari dasar

bunga. Bunga bisa mekar menghadap ke atas, ke bawah, atau menghadap ke

samping (Gambar 44. D). Pada umumnya tanaman bersifat steril dan tidak

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

dan penempelan.
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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.

Kembang sepatu memiliki daya adaptasi yang luas terhadap lingkungan

tumbuh di daerah subtropis dan tropis. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di

daerah dataran rendah sampai dataran tinggi sampai ketinggian 1.300 m dpl.

Tanaman ini tumbuh di tempat terbuka dan cukup mendapat sinar matahari. Suhu

udara yang dibutuhkan adalah 22 - 24°C, tetapi masih dapat tumbuh pada daerah

dengan suhu 28 - 32°C. Kelembaban udara antara 50 – 90%. Curah hujan antara

1.500 – 2.500 mm/tahun. Kembang sepatu membutuhkan jenis tanah liat berpasir,

subur, gembut, banyak mengandung humus, memiliki aerase dan drainase yang

baik, pH tanah 6,0 – 6,5 (www.academia.edu, akses pada 24 Agustus 2016).

Bunga Sepatu (Hibiscus rosa sinensis L.) dipilih dengan tujuan sebagai

pembatas antara ruang manfaat jalan dengan ruang milik jalan jalan, fungsi lain

dari tanaman Bunga Sepatu yaitu sebagai peredam kebisingan karena dengan

bentuk tajuk dan dedaunan yang rapat. Tanaman ini juga memiliki bunga yang

pada umumnya berwarna merah dan selalu berbunga disepanjang waktu. Dilihat

dari segi estetika Kembang Sepatu diharapkan dapat memberikan keindahan.
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Gambar 44. (A) tanaman Kembang Sepatu, (B) bentuk semak Kembang Sepatu,
(C) daun Kembang Sepatu, (D) bunga Kembang Sepatu

4. Tanaman Sawo Kecik (Manilkara kauki Dub)

Sawo Kecik diperkirakan berasal dari India dan tersebar serta

dibudidayakan di kawasan Asia Tropis dan Amerika Tropis. Di Indonesia, Sawo

Kecik meskipun sudah mulai langka karena mulai jarang yang membudidayakan.

Di Yogyakarta, Sawo Kecik yang biasa disebut sawo jawa dijadikan tanaman

pertanda bahwa orang yang menanamnya adalah abdi dalem keraton. Tumbuhan

ini biasanya berfungsi sebagai tanaman hias dan pelindung. Pohon yang mudah

hidup di dataran rendah hingga sedang. Sawo kecik pohon terpilih terbaik untuk

tanaman hias, pelindung dan penjaga kehidupan (Gambar 45. A).

Tanaman Sawo Kecik berupa pohon karena tinggi tanamannya lebih dari 2

meter. Tanaman Sawo Kecik merupakan tumbuhan berbatang, batang tanaman

Sawo Kecik berkayu, keras dan kuat, permukaan batang beralur karena terdapat

alur-alur yang jelas yang memperlihatkan berkas-berkas daun penumpu dan
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lepasnya kerak, berbentuk bulat, berwarna coklat kotor, arah tumbuh batang

tanaman Sawo Kecik tegak lurus, tipe percabangannya adalah monopodial karena

batang pokok lebih besar dan lebih panjang sehingga tampak jelas dan dapat

dibedakan antara batang dan cabang-cabangnya.

Daun-daun Sawo Kecik mengelompok pada bagian ujung batang. Daun

Sawo Kecik adalah tunggal, bulat telur, ujung dan pangkal runcing dan tepi rata

(Gambar 45. B). Di permukaan bawah daun Sawo Kecik berwarna keputihan dan

halus seperti beludru dengan tangkai daun menebal, kuncup bunga Sawo Kecik

berbentuk bulat telur. Bunga pada tanaman Sawo Kecik merupakan bunga

majemuk, di ketiak daun menggantung, berkelamin dua, karangan bunga tiga

sampai delapan, daun kelopak bulat, benang sari enam, putik menjulang ke luar,

mahkota bentuk tabung (Gambar 45. C).

Gambar 45. (A) tanaman Sawo kecik, (B) daun Sawo Kecik, (C) bunga Sawo
Kecik, (D) buah Sawo Kecik
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Buah Sawo Kecik berbentuk bulat telur atau bulat telur, mempunyai kulit

pembungkus yang sangat tipis namun mudah dikelupas, bila masak mempunyai

rasa yang manis dan kadang-kadang terasa sedikit agak sepat (Gambar 45. D). Biji

buah Sawo Kecik ini berwarna hitam, dinding buah tebal berdaging dan dapat

dibedakan lapisan-lapisannya, yaitu kulit luar, lapisan paling luar berwarna coklat,

tipis, kasar, kaku seperti kulit; dan kulit tengah tebal berdaging, bisa dimakan,

berair, berwarna coklat muda sampai coklat kemerahan, jika sudah masak buah

tidak pecah.

Menurut Balai Penelitian Teknologi Perbenihan (2012), bahwa tanaman

Sawo Kecik dapat dijumpai pada jenis tanah komplek mediteran merah dan litosol

dari bahan induk batu kapur. Curah hujan yang dikehendaki tanaman Sawo Kecik

bervariasi antara 1286-1866 mm per tahun, dengan rata-rata jumlah hari hujan

adalah 86,6 hari. Sawo Kecik tidak membutuhkan persyaratan topografi tertentu,

dapat tumbuh baik pada dataran rendah mulai di permukaan laut sampai pada

ketinggian 300 m dpl dengan bentuk kontur yang datar, landai maupun miring.

Sawo Kecik dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, namun umumnya pohon ini

tumbuh baik pada tanah yang memiliki aerasi dan draenase yang baik serta tidak

tergenang air dengan pH tanah sekitar 6.

Tanaman Sawo Kecik (Manilkara kauki Dub) dipilih karena memiliki

tanjuk yang rapat dan berbentuk segitiga harapannya tanaman ini dapat dijadikan

sebagai pengarah dan peneduh . Selain itu tanaman ini termasuk dalam tanaman

yang langka, maka dipilih agar tanaman ini tidak punah, tetap dikenal oleh

masyarakat. Salah satu tanaman icon Kota Yogyakarta ini dipilih sebagai simbol
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bahwa Kabupaten Gunungkidul yang kaya akan sumber daya alam kepariwisataan

merupakan bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Tanjung (Mimusops elengi L)

Pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 meter. Memiliki

daun tunggal, bertangkai panjang. Pohon tanjung berbunga harum semerbak dan

bertajuk rindang, biasa ditanam di taman-taman dan sisi jalan (Gambar 46. A).

Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di ketiak daun,

berbilangan 8. Kelopak dalam dua karangan, bertaju empat, mahkota dengan

tabung lebar dan pendek, dalam dua karangan, 8 dan 16. Benang sari 8, berseling

dengan staminodia yang ujungnya bergigi. Bunga beraroma wangi dan mudah

gugur, bunga Tanjung dapat dimanfaatkan untuk mengharumkan pakaian, ruangan

atau untuk hiasan (Gambar 46. B). Buah seperti buah buni, berbentuk bulat telur

panjang seperti peluru, panjang buah 2–3 cm, berwarna merah jingga, dengan

kelopak yang tidak rontok (Gambar 46.C). Berbiji satu dan berwana coklat

kehitaman. Daun yang termuda berambut coklat, yang segera gugur. Helaian daun

berbentuk bulat telur hingga melonjong, panjang 9–16 cm, bertepi rata namun

menggelombang (Gambar 46. D).

Tanaman ini merupakan salah satu tanaman perindang, daunnya sangat

rimbun dan rapat serta bunganya berbau harum, tahan terhadap pencemaran debu

semen dan kemampuan yang tinggi dalam menjerap (adsorpsi) dan menyerap

(absorpsi) debu semen, tidak peka terhadap pencemaran udara walaupun

kemampuan jerapannya terhadap timbal rendah, dapat menghasilkan bau harum
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yang dapat menetralisir bau yang tidak sedap (www.gardenmatrial.com, akses

pada 24 Agustus 2016)

Tanaman Tanjung (Mimusops elengi L), dapat tumbuh pada dataran rendah

yang terbuka dengan sinar matahari secara langsung. Tanaman ini dapat tumbuh

pada ketinggian kurang dari 800 meter di atas permukaan laut dan tumbuh baik di

wilayah beriklim tropis, sesuai dengan letak Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS)

Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul yang memiliki

ketinggian topografi yaitu 100-300 meter di atas permukaan laut.

Gambar 46. (A) pohon Tanjung, (B) bunga Tanjung, (C) buah Tanjung, (D) daun
Tanjung

Tanaman Tanjung memiliki bunganya beraroma harum, ini diharapkan

dapat memberikan udara mikro yang harum bagi pengguna jalan serta penduduk

di Desa Kemadang yang bertempat tinggal di sekitar JJLS, upaya ini bertujuan
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meminimalisisir dampak dari asap kendaraan bermotor yang melintas di Jalan

Jalur Lintas Selatan. Tanaman ini memiliki tajuk rapat dan dapat difungsikan

sebagai peneduh, pembatas ruang manfaat jalan dengan pekarangan rumah dan

meredam kebisingan.


