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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Gunungkidul kaya akan sumber daya alam. Selain memiliki

pantai selatan yang menjadikan daya tarik wisatawan juga memiliki pegunungan

kapur, topografi karst yang terbentuk oleh proses pelarutan batuan kapur.

Banyaknya objek wisata di Kabupaten Gunungkidul telah menyumbang

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara langsung maupun tidak langsung, hal ini

juga akan ikut mensejahterakan masyarakat Gunungkidul. Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul mengusulkan menjadi salah satu dari daerah yang dilintasi oleh Jalur

Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang merupakan jalan penghubung dari daerah Jawa

Timur sampai daerah Jawa Barat. Harapannya infrastruktur ini dapat difungsikan

sebagai media pencapaian wilayah pantai selatan karena jalur tersebut tepat

melintasi pesisir pantai selatan. Meski belum seluruh jalur jalan diperlebar dan

diaspal, namun saat ini dampak dari Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) sudah

semakin dirasakan oleh masyarakat. (www.gunungkidulkab.go.id akses pada 17

Desember 2014).

Infrastruktur Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Desa Kemadang

Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul berdampak langsung yaitu

perubahan iklim menjadi panas, kualitas udara menurun atau polusi udara karena

berkurangnya fungsi ekologi vegetasi serta berkurangnya kenyamanan bagi

pengguna jalan dan masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan Jalur Hijau di Jalur Jalan

Lintas Selatan (JJLS) di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten

Gunungkidul.

Perumusan Masalah

Permasalahan yang muncul sebagai dampak dari Jalur Jalan Lintas Selatan

(JJLS) Desa Kemadang,  Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. yaitu

sebagai berikut:
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1. Iklim lingkungan sekitar menjadi terasa panas.

2. Udara tercemar oleh gas buang kendaraan bermotor.

3. Kenyamanan bagi pengguna jalan dan masyaraakat setempat menjadi

berkurang.

KERANGKA PIKIR PENELITIAN

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian
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METODE PENELITIAN

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2015 di

sepanjang Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Desa Kemadang, Kecamatan

Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

dengan jarak 7 kilometer. Penelitian dilakuan dengan metode survey, teknis

pelakasanaannya dengan observasi, kuisioner dan pengumpulan data sekunder.

Pemilihan lokasi penelitian dan pemilihan responden dilakukan secara tidak

acak/terpilih.

Responden yang dijadikan sebagai sampel yaitu sebanyak 100 orang.

Terbagi menjadi 70 orang dari warga sekitar JJLS Desa Kemadang dan 30 orang

dari pengguna jalan.

Hasil observasi didukung dengan data-data sekunder seperti administrasi

wilyah penelitian, topografi, klimatologi, kondisi sosial serta data terkait dengan

instansi pemerintah BAPPEDA, DPU, BPS dan Satker PJN DIY. Data yang telah

terkumpul kemudian dianalisa, dideskripsikan sehingga ditemukan faktor-faktor

apa saja yang mempengaruhi sebuah fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Fisik Jalan

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.

Gambar 2. Potongan melintang kondisi jalan
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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.

Menurut Satuan Kerja Penanganan Jalan Nasional (Staker PJN) selaku

pelaksana jalan nasional, ukuran lebar jalan di Jalur Jalan Lintas Selatan telah

disesuaikan dengan standart teknis jalan kolektor primer jalan nasional. Akan

tetapi dengan melihat bentuk topografi di daerah pegunungan selatan naik turun

dan kelokan tajam tidak memungkinkan dibentuk jalan empat jalur karena

membahayakan pengguna jalan kendaraan bermotor.

Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR)

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.

Tabel 1. 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

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

2015 terjadi peningkatan pengguna jalan. Dari tahun 2011 rata-rata pengguna

jalan yang melintas di Jalur Jalan Lintas Selatan Desa Kemadang Kecamatan

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

Identifikasi 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 liar maupun tanaman yang sengaja ditanam. Berikut keberadaan

tanaman di Jalur Jalan Lintas Selatan Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari

Kabupaten Gunungkidul:

1. Akasia daun kecil (Acacia auriculiformis)

a. Tanaman jenis pohon

b. Tinggi >5 meter

c. Bentuk tajuk membulat

d. Daun berwarna hijau dan berbentuk sabit

e. Bunga berwarna kuning

f. Buah berupa polong, berwarna hijau saat mudan dan berwarna coklat

setelah tua.

2. Kersen/talok (Muntingia calabura L.)

a. Tanaman jenis perdu

b. Tinggi 3-8 meter

c. Bentuk tajuk melebar dan bertingkat

d. Batang berwarna putih kecoklatan
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e. Daun berwarna hijau dan berwarna kuning setelah tua/gugur, tepi daun

bergerigi dan berbulu

f. Buah berwana hijau pada saat muda dan berwarna merah setelah tua.

3. Ketapang (Terminalia catappa L.)

a. Tanaman jenis pohon

b. Tinggi 5-10 meter

c. Tajuk melebar dan bertingkat

d. Daun tunggal dan tersebar

e. Daun berwarna hijau dan berubah menjadi jingga ketika gugur

f. Buah batu.

4. Mahoni (Switenia Macrophylla)

a. Tanaman jenis pohon

b. Tinggi 35-40 meter

c. Bentuk tajuk kubus

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

daun membulat

e. Batang berkayu berbentuk bulat

f. Bunga berwarna kuning

g. Buah berwarna coklat, berlekuk 5, berbentuk oval.

5. Teh-tehan pangkas (Duranta erecta.)

a. Tanaman jenis semak

b. Tinggi 1-2 meter

c. Daun berwarna hijau pekat dengan tepian bergerigi

d. Percabangan rapat

e. Buah berwarna kuning dan jingga

f. Bunga berwarna ungu keputihan.

6. Glodogan tiang (Polyathia Longifolia)

a. Tanaman jenis pohon

b. Tinggi 5-10 meter

c. Daun hijau mengkilap,  tepi daun berombak, bergerombol membentuk

bulatan besar
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d. Bunga kecil berwarna kuning kehijauan.

7. Turi (Sesbania grandiflora.)

a. Tanaman jenis pohon

b. Tinggi 2-12 meter

c. Bentuk tajuk melebar menyerupai payung

d. Warna daun hijau pada saat muda dan berwarna kuning saat tua.

Bentuk daun bulat telur.

e. Batang berkayu, bulat dan berwarna abu-abu.

f. Bunga berwarna merah dan putih.

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

8. Johar (Sennasiamea)

a. Tanaman jenis pohon

b. Tinggi 2-20 meter.

c. Bentuk tajuk padat dan bulat.

d. Daun berbentuk bulat telur, berwarna hijau mengkilap.

e. Percabangan rapat.

f. Batang pohon bulat berwarna hitam kecoklatan.

g. Bunga berwarna kuning.

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

9. Bandotan (Ageratum Conyzoides L.)

a. Tanaman jenis semak

b. Tinggi 1-1,5 meter

c. Bentuk tajuk bulat

d. Daun berbentuk bulat telur, tepi bergerigi.

e. Batang bulat, berambut panjang

f. Bunga berwarna putih

g. Buah warna hitam.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul 2010-2030

Tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya wilayah kabupaten

sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan,
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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,

menengah dan besar yang 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 sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan prasarana pendukung sesuai

fungsi serta mengembangkan manajemen transportasi secara terpadu

berdasarkan analisa dampak lalu lintas.

2. Penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

sebagaimana kawasan koridor jalur Pantai Selatan Kabupaten Gunungkidul.

3. Mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah terdiri dari sistem

jaringan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

4. Pemanfaatan ruang wilayah untuk jaringan prasarana sistem jaringan

transportasi, pembangunan jalan Pantai Selatan (PANSELA),

pengembangan pelayaran wisata (wisata bahari).

Persepsi Masyarakat

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.

Persepsi masyarakat tentang kondisi tanaman 70% 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.

Dilihat dari jenis dan fungsi tanaman jalur hijau, fungsi dari jalur hijau 41%

responden menyatakan bahwa tanaman jalur hijau berfungsi sebagai keindahan



10

lingkungan, 38% responden berpendapat tanaman jalur hijau sebagai peneduh

pengguna jalan dan 21% responden menyatakan sebagi penyerap polusi udara.

Menurut responden jenis tanaman yang sesuai untuk jalur hijau yaitu 46%

pepohonan, sedangkan 39% menyatakan jenis tanaman perdu dan 15% jenis

tanaman hias.

Perencanaan Jalur Hijau Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS)

Kondisi eksisting vegetasi di Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS)  Desa

Kemdang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul saat ini belum tertata,

yang ditunjukkan pada sedikitnya jumlah dan sebaran serta kurangnya perawatan

yang menyebabkan kondisi di sekitar JJLS menjadi panas dan berkurangnya nilai

estetika sehingga perlu ditata atau ditambah jumlah dan sebaran vegetasinya.

Keberdaan vegetasi di wilayah tersebut dibutuhkan untuk mengontrol iklim mikro

sehingga dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna.

Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat populasi kendaraan dalam

pemanfaatan jalan lintas selatan yang tersaji pada tabel 1,dimana lalu lintas harian

rata-rata (LHR) kurun waktu 5 tahun terjadi peningkatan kurang lebih 50%,

sehingga polusi udara 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.

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
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pertumbuhan wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi

dan membuka desa terisolir.

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.

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.

Pemilihan Jenis Tanaman Sebagai Jalur Hijau

Tanaman yang dipilih sebagai jalur hijau ini disesuaikan dengan data dari

hasil penelitian, seperti iklim yang terdapat di 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. Akan tetapi tanaman yang dipilih sebagai

perencanaan jalur hijau tersebut memliki perakaran yang bisa menembus tanah

batuan gamping, artinya tanaman tetap dapat hidup meski ditanah yang kurang
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subur dan akar tersebut dapat mencapai pada lapisan tanah yang terdapat mineral

sebagai kelangsungan hidup tanaman.

.
1. Akasia daun kecil (Acacia auriculiformis)

a. Tanaman jenis pohon

b. Tinggi >5 meter

c. Bentuk tajuk membulat

d. Daun berwarna hijau dan berbentuk sabit

e. Bunga berwarna kuning

f. Buah berupa polong, berwarna hijau saat mudan dan berwarna coklat

setelah tua.

Tanaman Akasia merupakan tanaman asli di daerah penelitian,

tanaman ini banyak ditemukan di daerah perbukitan Desa Kemadang yang

difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau.

2. Soka Jawa (Ixora javanica)
a. Tanaman jenis semak

b. Tinggi tanaman < 150 sentimeter

c. Tajuk merunduk

d. Daun berwarna hijau tua

e. Bunga berwarna merah

Tanaman ini meski dengan perawatan yang minim tetap tumbuh

dengan baik dan termasuk tanaman evergreen, daun 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. Bunga Sepatu (Hibiscus rosa sinensis L.)

a. Tanaman jenis semak

b. Tinggi tanaman < 200 sentimeter
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c. Tajuk merunduk

d. Daun berwarna hijau, pada sisi pinggir bergerigi

e. Bunga warna merah dengan bentuk terompet

Dipilih tanaman Bunga Sepatu dengan tujuan sebagai pembatas ruang

jalan dengan pekarangan, fungsi lain dari tanaman Bunga Sepatu ini adalah

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. Tanaman yang memiliki

bunga berwarna cerah ini memiliki kesamaan fungsi dengan tanaman Soka

Jawa yaitu diharapkan dapat memberikan keindahan.

4. Tanaman Sawo Kecik (Manilkara kauki Dub)

a. Tanaman jenis pohon

b. Tinggi tanaman > 2 meter

c. Tajuk berbrntuk pagoda

d. Bunga berwarna putih

e. Buah berwarna coklat

Dipilih tanaman Sawo Kecik 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 bahwa Kabupaten Gunungkidul yang kaya akan sumber daya alam

kepariwisataan merupakan bagian dari Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta.

5. Tanaman Tanjung (Mimusops elengi L)
a. Tanaman jenis perdu

b. Tinggi tanaman 5-10 meter

c. Tajuk berbentuk kubah (bulat)

d. Bunga berwarna putih

e. Buah berwarna merah kecoklatan
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Tanaman Tanjung dapat tumbuh pada dataran rendah yang terbuka.

Tanaman ini dapat tumbuh  baik pada ketinggian kurang dari 800 meter di

atas permukaan laut, dapat tumbuh baik di wilayah beriklim tropis, sesuai

dengan karakter dan letak Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Desa Kemadang

Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul yang memiliki ketinggian

topografi yaitu 100-300 di atas permukaan laut. Tanaman ini difungsikan

sebagai peneduh, pemecah angin, daunnya rimbun dan rapat serta bunganya

beraroma harum, tanaman ini tahan terhadap pencemaran debu.

Gambar 3 di halaman 16 pada bagian lampiran adalah gambar perencanaan

jalur hijau jalan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) di Desa Kemadang Kecamatan

Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul, yang terbagi menjadi lima bagian. Ini

dimaksudkan agar mudah dalam pengamatan dan evaluasi gambar perencanaan

(Gambar 4. Penampang potongan jalan A; Gambar 5. Penampang potongan jalan

B; Gambar 6. Penampang potongan jalan C; Gambar 7. Penampang potongan

jalan D; Gambar 8. 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 9,

halaman 22), penempatan jenis perdu (Gambar 10, halaman 22) dan penempatan

jenis tanaman semak (Gambar 11, halaman 22).

KESIMPULAN

1. Keberadaan jalur hijau di Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS) Desa Kemadang

Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul masih terbatas dan minim

perawatan, sehingga banyak tanaman yang tumbuh secara tidak normal

bahkan mati.

2. Penetapan dan pemilihan vegetasi sebagai komponen jalur hijau disesuaikan

dengan kondisi topografi dan kondisi fisik jalan.

3. Perencanaan jalur hijau disesuaikan dengan topografi dan kondisi fisik

jalan.
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LAMPIRAN
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Gambar 3. Perencanaan Jalur Hijau
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Gambar 4. Penampang potongan jalan bagian A
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Gambar 5. Penampang potongan jalan bagian B
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Gambar 6. Penampang potongan jalan bagian C
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Gambar 7. Penampang potongan jalan bagian D
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Gambar 8. Penampang potongan jalan bagian E
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Gambar 9. Penempatan tanaman jenis pohon

Gambar 10. Penempatan tanaman jenis perdu

Gambar 11. Penempatan tanaman jenis semak


