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Karya ini dipersembahkan kepada almamater dan civitas academica 

Institut Teknologi Bandung 

yang - dengan rendah hati - terus berupaya mencintai kehidupan ini 

melalui jalan masing-masing yang terbentang di hadapannya.



Seuntai Kata
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Berawal dari diskusi di dalam Rapat Pimpinan (Rapim) sekitar 
Bulan Agustus 2014  yang dicetuskan oleh Pak Boy Kombaitan dan 
disambut baik oleh Ibu Puti F. Marzuki, buku ini dilahirkan. 
Inspirasi buku kecil ini diperoleh dari Buku Potret Kampus Ganesha: 
Masa Lalu, Kini & Esok (2005) yang terbit sebagai bagian dari 
pendokumentasian proses perjalanan  ITB sebagai institusi 
pendidikan tinggi saat masih terdiri dari 5 (lima)  fakultas. Buku 
tersebut mendeskripsikan wajah kampus dengan penekatan pada 
bangunan/gedung; sementara buku berikut yang diimpikan 
adalah yang berfokus pada kerindangan kampus ini dengan 
keceriaan bunga-bunganya saat bermekaran.

Judul Buku yang digagas oleh Pak Rudy H. Karsaman Semarak 
Bunga di Kampus Ganesha sangat pas dengan suasana kampus yang 
semarak ketika mereka berebut tampil untuk memeriahkan wajah 
kampus. Ide judul ini terinspirasi oleh Buku Haryoto Kunto - 
Semerbak Bunga di Bandung Raya (1986).

Mungkin memang demikianlah sebuah karya terwujud; lahir dari 
impian dan passion banyak pihak yang bersinergi membangun 
kerja bersama. 

Buku kecil ini semoga menjadi bagian dari karya kita sebagai  
pendamping setia menemani perjalanan Kampus Ganesha. Buku yang 
akan mengingatkan kita pada pentingnya keberadaan flora kampus yang 
sebagian hampir mencapai usia seratus tahun; 

sahabat alam yang secara bersahaja terus berdiri dan bertahan hidup 
untuk turut mengantarkan anak-anak bangsa ini menjadi insan-insan 
cendekia.

In Harmonia Progressio



Tentang Buku Ini
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Buku ini berisi tentang Desain Masterplan Kampus ITB-Ganesha yang berfokus 
pada peran  dan keberadaan vegetasinya dalam membangun citra kampus. 
Langkah awal untuk mendokumentasikan sepenggal cerita tentang Kampus 
Ganesha dengan fokus pada desain ruang luar ini, diharapkan menjadi salah 
satu bagian dari upaya pelestarian flora kampus menuju Kampus Hijau 
Berkelanjutan.

Sistematika buku ini disusun sebagai berikut:

Bagian Pertama; - ITB Ganesha: Heritage Campus - merupakan pengantar singkat 
tentang konsep desain Kampus Ganesha yang telah menyertakan vegetasi dan 
bunga-bunga tropis sejak awal pembangunannya.

Bagian Kedua; - Tapak-Tapak Nostalgia - merupakan serpihan  catatan tentang 
tempat-tempat kenangan yang membekas di sanubari kita. Pada buku ini 
hanya sebagian kecil yang dituliskan dan masih banyak tempat-tempat lainnya 
yang mungkin dapat menjadi buku tersendiri dengan kisah-kisahnya yang 
mengasyikkan.

Bagian Ketiga; - Semarak Bunga & Riuh Pepohonan -  merupakan  inti dari buku 
ini yang berisi 34 jenis tanaman dengan informasi singkat tentang bentuk, 
manfaat dan lokasinya di Kampus Ganesha. Tanaman tersebut dipilih dengan 
kriteria, di antaranya:  karena keunikannya, jumlahnya yang signifikan 
sehingga membangun citra yang kuat atau karena keberadaannya yang 
penting dalam konteks sejarah.

Bagian Keempat; - Menuju Kampus (Heritage) Hijau Berkelanjutan  - merupakan 
catatan penutup tentang bagaimana arah penataan lanskap Kampus Ganesha 
pada masa sekarang dan yang akan datang. Kampus Urban dengan luas tidak 
lebih dari 28 ha ini menjadi asset yang sangat berharga dan perlu kehati-hatian 
serta kecermatan sangat tinggi dalam menatanya kembali agar menjadi salah 
satu tempat impian bagi siapapun yang memerlukan ruang bagi sehatnya Sang 
Jiwa. Sebuah tempat yang nyaman, teduh tidak hanya bagi manusia, 
melainkan bagi flora dan fauna yang dapat hidup selaras bersama kita.



Ucapan Terima Kasih
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 Waktu dua bulan sungguh teramat singkat untuk pembuatan 
buku yang tampaknya harus dimulai dari awal. Namun ternyata, 
selama proses penyusunan berlangsung, begitu banyak dukungan 
yang hadir saat kerja dilakukan dengan penuh kesungguhan. 

Terima kasih kepada Direktur Pengembangan-Bapak Rudy H. 
Karsaman atas arahan serta dukungan semangat yang diberikan. 
Juga kepada Ibu Katharina Oginawati & Ibu Allis Nurdini atas 
kerjasama serta diskusi-diskusi yang memudahkan  proses 
penyelesaian karya ini sehingga berhasil diselesaikan tepat pada 
waktunya.

Terima kasih kepada Prof. Harsono Taroepratjeka atas pinjaman 
foto lama Kampus ITB Ganesha.

Terima kasih kepada Ibu Mira P. Gunawan & Ibu Tati Subahar 
yang telah berbagi informasi tentang hasil dokumentasi pemetaan 
vegetasi eksisting. Hasil kerja bersama Tim Mahasiswa yang 
sungguh berharga ini sangat membantu dalam mempercepat 
proses pengambilan keputusan tentang pilihan vegetasi 
khususnya saat pemotretan ulang dilaksanakan.

Terima kasih pula disampaikan kepada seluruh Staf Direktorat 
Pengembangan ITB atas bantuan, dukungan serta keramahannya 
sehingga kerja bersama ini diselesaikan dengan penuh 
kegembiraan.

 





ITB Ganesha :
 Heritage Campus

Bagian Pertama



!
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ITB Ganesha :Heritage Campus
Kampus ITB Ganesha merupakan kampus teknik tertua di Indonesia yang 
hampir berusia seratus tahun. Kedua bangunan legendaris Aula Barat dan 
Aula Timur sudah ditetapkan sebagai bangunan heritage yang menjadi 
salah satu ikon Kampus Ganesha. 
Selain kedua bangunan tersebut, pada saat peresmian kampus dilakukan, telah 
ditanam pula beberapa jenis pepohonan yang saat ini usianya hampir setara 
dengan usia kampus ini. Pohon Beringin,  Mahoni, Damar, Kenari, Flamboyan, 
dipilih sebagai pohon-pohon yang mengawali pembentukan  ruang-ruang terbuka 
sekaligus menandai karakternya sebagai kampus hijau yang terus dipelihara 
hingga saat ini



Berdasarkan catatan dari berbagai sumber, 
kampus Institut Teknologi Bandung yang 
sebelumnya bernama Technische Hoogeschool te 
Bandung diresmikan oleh Gubernur Jendral 
Hindia Belanda Mr. J.P Graaf van Limburg 
Stirum (1916-1921) pada 3 Juli 1920. Bangunan 
utama kampus, yakni Aula Barat dan Aula 
Timur yang dirancang oleh Ir. Henri Maclaine 
Pont merupakan sebuah eksperimen seni 
bangunan dalam memadukan langgam 
arsitektur tradisional nusantara dengan 
kemajuan teknik konstruksi modern. Langgam 
ini dikenal sebagai Arsitektur Indis. 

Saat masterplan kampus disiapkan, di bagian 
Selatan Jl. Ganesha juga dibangun sebuah 
taman untuk menghormati jasa-jasa Dr. Ir. J. W 
Ijzerman, dengan sebutan Ijzerman Park. 
Taman ini dirancang dengan bentuk dan 
gaya Indische Tropische Park; sebuah gagasan 
tentang lanskap tropis daerah priangan yang 
diciptakan/ dipromosikan oleh kelompok 
Bandoeng Vooruit. 

Penataan lanskap taman ini mendapat 
pengaruh taman gaya Perancis dan Italia pada 
akhir abad pertengahan menjelang 
Renaisans. Taman yang sekarang ini bernama 
Taman Ganesha, secara spasial merupakan 
bagian dari Kampus ITB. 

Harmoni Timur & Barat

Perpaduan konsep Timur dan Barat lainnya 
yang diterapkan pada kampus ini adalah 
adanya sumbu imajiner  yang 
menghubungkan bagian Selatan dan Utara 
kampus. Keberadaan gunung-gunung di 
sekitar Kota Bandung telah mengilhami Sang 
Arsitek untuk menjadikannya sebagai salah 
satu orientasi visual. Sumbu imajiner yang 
membelah tengah kampus menjadikan 
Gunung Tangkubanparahu di sisi Utara 
sebagai vista utamanya.  Hal ini sekaligus 
menjadi acuan pengembangan struktur spasial 
yang terus dipertahankan dalam setiap 
tahapan pengembangan kampus hingga saat 
ini.
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Pada awal pembangunannya kompleks ITB hanya 
terdiri dari tiga unit bangunan utama dan beberapa 
unit bangunan pendukung. Batu kali dan bahan-
bahan seperti kayu, dinding batu, jalan setapak yang 
diekspos serta atap bangunan sirap menjadi ciri 
arsitektur bangunan ITB yang dimaksudkan untuk 
memberikan kesan alamiah sekaligus merupakan 
respon terhadap iklim tropis. 

Pada perkembangan selanjutnya, bangunan di ITB 
mengalami beberapa tahap pembangunan sebagai 
respon dari perkembangan institusi. 

12



Heritage Campus
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Tapak-Tapak
 Nostalgia

Bagian Kedua
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Dies Natalis ITB saat masih menjadi bagian dari 
Universitas Indonesia. Area Gerbang kampus yang 
menyimpan beribu peristiwa penting dan menarik 
telah disaksikan oleh puluhan vegetasi yang berada 
di sekitarnya. 

Tampak gerumbulan Bougenville pada bagian atas 
gerbang dan sepasang Damar di kejauhan yang kini 
tingginya telah mencapai 20an meter.
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Suasana gerbang sekitar tahun 1980-an. Area 
penerima ini sangat  kuat membekas dalam 
kenangan setiap mahasiswa dengan kolom-
kolom batu kali dan bunga-bunganya yang 
menjuntai indah.
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Bagi sebagian besar mahasiswa; khususnya para pria-
keberadaan lapangan Sepakbola di tengah kampus 
adalah sebuah kenangan yang tak terlupakan. 
Berkejaran seusai perkuliahan di sore hari menjadi 
pelepas kepenatan yang sangat efektif.  

Jumlah mahasiswa yang terus bertambah memaksa 
lapangan ini untuk pindah ke area Siliwangi. Wajah 
kampus seketika berubah rupa pada akhir Abad XX.
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Mengawali Abad XXI, perhatian pada pejalan kaki 
menjadi prioritas penataan kampus. Tampak 
mahasiswa bergegas menuju ruang perkuliahan 
melalui boulevard yang membelah kampus. 
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Jajaran pohon Kenari di kiri-kanannya memberi kesan kuat kerindangan 
tempat ini yang tak terlupakan. Bila beruntung, sesekali kita dapat melihat  
tupai berlarian memungut buah kenari yang berjatuhan.





Semarak Bunga &
Riuh Pepohonan

Bagian Ketiga
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Area Gerbang Utama
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Area Gerbang Utama Kampus ITB-
Ganesha merupakan  salah satu 
tengaran (landmark) kampus yang 
sangat kuat karakternya. Komposisi 
pilar batu kali yang dipadu dengan 
selasar berhiaskan tanaman rambat 
Bunga Kolecer dan Bougenville 
membuat area ini menjadi salah satu 
tempat favorit untuk berfoto. 

Bunga Agustus berwarna oranye cerah 
yang menjuntai hampir di setiap pilar 
batu menjadi elemen lanskap yang 
sangat indah. Selain kedua jenis 
tanaman tersebut, di sekitar area 
gerbang terdapat pula beragam 
pepohonan unik baik bunga, daun 
maupun bentuk pohon tersebut. 
Mahoni, Flamboyan, Anyang-anyang, 
Pinus, Biola cantik dan Bunga Kamboja 
turut menyemarakkan suasana kampus.
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Congea velutina
Kembang Kolecer

Kembang Kolecer terdapat di gerbang utama Kampus ITB; 
merambat hingga ke pohon-pohon tinggi di sekitarnya. 
Merupakan jenis liana (perdu merambat) dengan batang yang kuat. 
Tiap bunga dihiasi oleh 4 helai braktea (daun tambahan) berwarna 
merah muda dan berambut seperti beludru. 

Tanaman cantik ini berasal dari Thailand Selatan dan Utara Malaysia, 
tersebar di seluruh kawasan Malesia Timur. Nama kolecer berarti 
baling-baling;  diambil dari bentuk bunga yang memiliki 4 braktea 
seperti sayap yang akan memutar layaknya  baling-baling saat jatuh 
ke tanah. 
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Bougainvillea glabra
Kembang Kertas

Kembang Kertas adalah tumbuhan 
kayu yang memanjat dan berduri. 
Bunganya 3 dalam satu ikatan.
 Yang terlihat seperti perhiasan bunga 
sebenarnya adalah daun pelindung 
bunga yang besar berwarna merah 
ungu, merah tua atau merah bata 
dengan mahkota berbentuk tabung. 

Tumbuhan ini berbunga sepanjang 
tahun dan merupakan tanaman hias 
yang populer. 
Bunga unik  yang berasal dari Brazil 
ini terdapat di beberapa area kampus, 
antara lain: di sekitar gerbang Selatan 
bersama Kembang Kolecer, pilar-pilar 
Gedung Labtek V, VI, VII dan VIII, 
dan di sekitar bangunan 
Basic Science A.
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Petrea volubilis L.
Kolecer Ungu

Tumbuhan berkayu yang memanjat ini 
antara lain menghiasi bagian depan Aula 
Barat sebelah Selatan dan gerbang 
Program Studi  Fisika. 

Kelopaknya berjumlah 5 helai berwarna 
ungu (menyerupai baling-baling 
sehingga disebut juga kembang kolecer). 
Tumbuhan yang berbunga lebat 
sepanjang tahun ini berasal dari Amerika.
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Pyrostegia	  venusta	  
Bunga	  Agustus

Tumbuhan memanjat yang menyemarakkan kampus pada 
bulan Agustus-September dengan bunga berwarna oranye 
kemerahan ini, berasal dari Brazil. 
Karena berbunga lebat pada saat-saat penerimaan mahasiswa 
baru pada awal semester ganjil, warga kampus ada yang 
menyebutnya sebagai bunga penyambut mahasiswa baru. 
Di kampus terdapat  pada pilar Aula Barat, Aula Timur, 
Program Studi Teknik Sipil dan pilar-pilar batu Labtek V, VI, 
VII, dan VIII.





Plumeria acuminate Ait.
Kamboja, Sembujo

Kamboja tumbuh subur di ruang terbuka 
sekitar Aula Barat sebelah Barat,  dann di 
sekitar Campus Center Barat. Tanaman ini 
asli dari Meksiko, Amerika, Colombia dan 
Venezuela, lalu menyebar ke seluruh daerah 
tropis di dunia. Kamboja berfungsi sebagai 
tanaman hias, tumbuhan peneduh juga 
sebagai obat.
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Swietenia mahogani
Mahoni

Pohon mahoni berjajar di sepanjang 
pagar sebelah depan Barat dan Timur 
Kampus ITB Ganesha, juga tersebar di 
setiap zona kampus ITB dengan usia 
beragam dari 5 hingga puluhan tahun 
(beberapa diantaranya ditanam dari 
tahun 1920). 

Mahoni berasal dari Amerika Tengah 
dan Selatan;  ditanam di daerah tropis 
dalam program reforestrasi. Pohon 
mahoni kuat dan kokoh, merupakan 
tumbuhan bergugur daun pada musim 
tertentu, berfungsi sebagai peneduh, 
serta berukuran sedang hingga besar 
dan dapat mencapai tinggi 50 m dengan  
diameter  batang hingga 150 cm.
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Pinus merkusii
Tusam
!
Tusam adalah nama lokal Pinus merkusii di Sumatera Utara. Pohonnya dapat 
mencapai tinggi 50m, batang bebas cabang 15-25m dan rata-rata berdiameter 55cm. 
Kayunya baik digunakan sebagai bahan bangunan di bawah atap, perkakas, 
tripleks, papan, dan korek api. Resin yang disadap dari pohon tusam 
menghasilkan terpentin dan gondorukem. Jenis ini tersebar secara alami mulai dari 
Burma, Muangthai, Kamboja, Laos, Filipina sampai dengan Sumatera (Aceh, 
Sumut dan Jambi). Di Jawa ditanam pula sebagai salah satu pohon untuk kegiatan 
program reboisasi. 

Di area kampus terdapat di beberapa tempat, di antaranya di area terbuka 
Aula Timur sisi Utara, Kebun Botani, tepi jalan sekitar Labtek VII dan VIII, 
halaman TVST, dan pelataran parkir sekitar Gerbang Utara.
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Elaeocarpus grandiflorus
Anyang-anyang

Anyang-anyang berasal dari Burma (Myanmar) dan Indo-China, 
ditemukan di hutan hujan pada ketinggian 50—800 mdpl. Kulit 
kayu, batang, daun, dan bijinya dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan obat dan ’jamu’. 

Pohon berbatang kokoh dengan konfigurasi dahan yang meliak-
liuk ini, ditanam di sepanjang jalan sisi Selatan Aula Barat dan 
Aula Timur dan  sisi Utara Gedung Teknik Lingkungan





42



Ficus lyrata
Biola Cantik

Pohon biola cantik merupakan salah satu pohon 
yang banyak ditanam karena fungsinya sebagai 
peneduh. Tingginya dapat mencapai 25 meter. 
Dengan daun yang relatif lebar dengan diameter 
tajuk lebih dari 15 meter, sangat efektif bila 
menjadi pohon peneduh.

Ditanam di area parkir selatan kampus , 
khususnya sisi Barat dan Timur serta di sekitar 
Lapangan Basket.

43





Casuarina equisetifolia
Cemara laut

Pohon yang tingginya mencapai  25m 
ini, bagian yang berwarna hijau 
berbentuk seperti jarum adalah cabang-
cabang yang beruas-ruas. Pada setiap 
buku terdapat daun-daun yang sangat 
kecil berbentuk sisik dalam lingkaran; 
setiap buku mudah dipatahkan. 

Kayunya dapat diapakai antara lain 
sebagai bahan bangunan; bahan kayu 
bakar yang sangat baik dan 
menghasilkan arang kualitas tinggi. 
Kayu juga menghasilkan pulp yang baik 
untuk serat rayon.  Cemara laut tumbuh 
di pantai berkapur, sebagai pioner di 
pantai berpasir. Dalam jumlah yang 
banyak sebagai sabuk pelindung dan 
sering dipakai mengendalikan erosi. 

Di kampus ditanam berjajar di tepi batas 
kampus sebelah timur, di sekitar Gedung 
Program Studi  Seni Rupa sampai pintu 
pejalan kaki di Jalan Ganesha.
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Flamboyan
Oleh: Iwan Abdulrachman

Senja itu
flamboyan berguguran
seorang dara
memandang terpukau

Satu-satu
daunnya berjatuhan
berserakan di pangkuan bumi

Bunga flamboyan itu diraihnya
wajahnya terlihat sayu
flamboyan berguguran
berjatuhan berserakan

Sejak itu Sang Dara berharapan
esok lusa bersemi kembali.

Keelokan bunga ini telah mengilhami seorang komposer 
Iwan Abdulrachman untuk menggubah lagu berjudul 
Flamboyan

46



Delonix regia
Flamboyan

Tanaman eksotis ini berasal dari Madagaskar, dan ditanam 
di sepanjang daerah tropis. Pohon dapat mencapai tinggi 20 
m. Batangnya berwarna abu-abu dan halus. Bunga memiliki 
kelopak yang berbentuk menyerupai kuku cakar berjumlah 
5 helai berwarna merah menyala (kadang oranye api). 
Flamboyan terdapat di beberapa area, seperti sekitar 
halaman Aula Barat & Aula Timur, sisi Timur Gedung 
FTMD dan di sepanjang jalan sisi Barat Gedung Basic 
Science A.
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Boulevard  ITB
Area Boulevard ITB ditata ulang 
bersamaan pada saat pembangunan 
Campus Center ITB pada tahun 
2003-2005. Bangunan membentang arah 
Barat-Timur ini menggantikan Student 
Center yang dirasakan sudah tidak 
memadai lagi.

Tujuan utama penataan area ini adalah 
memberikan ruang memadai bagi 
pejalan kaki. Akses kendaraan yang 
sebelumnya membelah area ini 
dialihkan ke sisi Barat sekaligus 
menjadi bagian dari penataan struktur 
dan hirarki jalan kampus. Istilah jalan 
lingkar dalam lahir pada era ini.

Jajaran pohon Kenari sebagai salah satu 
pohon legendaris kampus 
dipertahankan seluruhnya. Pohon 
Mahoni, Jati, Rasamala, Damar 
merupakan pepohonan yang 
membentuk karakter khusus area ini.
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Canarium  indicum L.
Kenari

Pohon kenari berjajar di kanan-kiri boulevard dengan kisaran usia 30-50 
tahun. Tinggi pohon mencapai 45 meter. Batang kenari berwarna abu pucat, 
dapat mengeluarkan resin lendir yang aromatik dengan diameter batang 70 
cm. Bunga putih kekuningan pucat dan harum. Kenari merupakan tanaman 
asli Asia Tenggara.
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Tectona grandis
Jati

Pohon yang tingginya dapat mencapai 
50m dengan diameter sampai 150cm ini, 
kayunya terkenal untuk berbagai 
kegunaan. Kayunya tahan terhadap 
berbagai senyawa kimia sehingga dapat 
dipakai untuk meja laboratorium. Kulit 
kayu, akar dan daun muda untuk 
pewarna coklat kekuningan atau 
kemerahan. Tumbuh di hutan gugur 
daun dengan tanah yang subur dengan 
drainase yang baik, sampai ketinggian 
1000 m dpl. Usia pohon jati dapat 
mencapai lebih dari 50 tahun dengan 
tinggi dapat mencapai 30-40 meter dalam 
kondisi baik.

Persebarannya dari India, Birma, 
Muangthai dan Laos, kemungkinan 
dimasukkan ke Jawa sekitar 400-600 tahun 
yang lalu. Satu pohon Jati yang tertua 
berada di samping Barat Campus Center 
Barat, sedangkan yang relatif  masih 
muda ditanam di Lapangan Sipil dan 
FSRD.  Keberadaannya yang sangat 
berarti, telah memaksa jalan kendaraan 
yang terlihat pada foto ini dibuat meliuk 
agar dia tetap berdiri. 

Keberadaan pohon ini sangat penting 
sebagai pohon induk dan pembanding. 
Sejak tahun 1997 dipakai sebagai sumber 
genetik gen dalam rekayasa genetika jati 
untuk menunda perbungaan sehingga 
pertumbuhannya dapat lebih cepat. 
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Filicium decipiens
Kiara payung

Kiara payung adalah pohon yang tingginya dapat mencapai 25m. Kalau 
menyendiri tajuknya cantik, bulat. Kayunya yang coklat kemerahan sangat keras 
dan kuat, digunakan untuk bahan bangunan rumah. Kere payung termasuk suku 
Sapindaceae dan banyak anggota suku ini  mangandung saponin. Tumbuhan ini 
berasal dari India Selatan dan Sri Lanka, tetapi sekarang banyak ditanam sebagai 
tanaman hias di seluruh daerah tropika, atau sebagai pohon pelindung jalan. 

Di kampus terdapat di halaman antara Seni Rupa dan Aula Timur, halaman 
Program Studi  Pertambangan/Perminyakan, Lab. Radar serta halaman antara 
Labtek V dan VI.







Altingia excelsa
Rasamala

Kayu rasamala dianggap sebagai 
kayu paling bernilai di Jawa Barat. 
Pohonnya tinggi besar, dapat 
mencapai 60m dengan diameter 
sampai 150cm. Batangnya tegak, 
lurus, bagian yang tidak bercabang 
panjang sehingga baik untuk 
jembatan, tiang dan bangunan. 

Kayunya sangat awet, dapat 
digunakan berhubungan langsung 
dengan tanah seperti tiang 
transmisi, tiang telepon dan 
bantalan jalan kereta api.  Daun 
muda wangi dan dapat dimakan 
sebagai lalab. Daun dapat 
digunakan sebagai obat batuk dan 
obat tradisional.  Di kampus 
terdapat di sebelah barat Campus 
Center.

57



Maniltoa gemmipara
Pohon Saputangan

Ada beberapa jenis pohon dengan nama umum 
pohon saputangan, salah satunya adalah Brownea 
hybrida. Disebut pohon saputangan karena daun-
daun muda berwarna pucat terjulai lemah seperti 
sapu tangan. Ketika daun-daun muda muncul, 
pohon ini memberikan pemandangan yang khas. 

Tinggi pohon dapat mencapai 26m, bercabang dekat 
ke tanah. Kelompok hibrida ini disebarkan oleh 
Kebun Raya Bogor sebagai tanaman hias. di kampus 
terdapat di halaman depan gedung Kuliah Umum 
(GKU) Barat dan di sekitar halaman parkir Labtek IX 
A.
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Agathis dammara
Damar

Pohon Damar dapat mencapai tinggi pohon hingga 60m, dengan diameter mencapai 
200cm, batang lurus silindris, tajuknya berbentuk kerucut. Pohon damar adalah 

penghasil resin kopal yang penting. Kayunya dipakai untuk banyak kegunaan seperti 
mebel, papan gambar, mistar, peti pengangkut makanan dan lain-lain. 

Damar berasal dari Maluku; di Jawa sering ditanam dalam skala besar. 
Pohonnya yang tinggi, tegap di kota Bandung berbaris rapi 

mengawal sebagian  Jl. Ir. H. Juanda (dulu Jl. Dago).
Di area kampus berderet di sekitar Campus Center sampai ke Program Studi Fisika. 

Terdapat pula di sekitar Gedung Kuliah Umum Barat, 
sebagian berdiri tegak di gerbang selatan.
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Plaza Widya Nusantara
Plaza Widya Nusantara merupakan ruang 
terbuka yang dibangun bersamaan dengan 
gedung-gedung di sekitarnya, yaitu LabTek V, 
VI, VII, VIII pada kurun waktu 1992-2001. 
Ruang terbuka ini sebelumnya adalah lapangan 
sepakbola.

Plaza ini merupakan bagian dari tulang 
punggung jalur pedestrian kampus yang 
menghubungkan Boulevard di sisi Selatan 
dengan Plaza TPB yang berada pada bagian 
Utara-nya.

Vegetasi khas yang berada di area ini adalah 
Dadap Merah, Bungur, Cemara. Selain itu pada 
beberapa sudut terdapat tanaman unik lainnya 
seperti Pulai, Nimba dan Bintaro.

Salah satu penanda khusus yang sangat 
penting pada bagian Selatan  plaza ini adalah 
Tugu Peresmian ITB yang dikenal dengan 
nama Tugu Soekarno. Nama ini untuk 
mengingatkan bahwa nama  ITB diresmikan 
oleh Presiden Republik Indonesia Pertama 
pada tanggal 2 Maret 1959.



Erythrina crista-galli
Dadap Merah

Dadap merah terdapat di sepanjang Plaza 
Widya Nusantara. Tanaman ini berasal dari 
Amerika Tropis dan sangat umum ditemukan 
di Brazil. Tinggi pohon dapat mencapai 5 m 
dengan tajuk terbuka dan tidak beraturan, 
Berfungsi sebagai tanaman hias di taman 
maupun sebagai tanaman tepi jalan. Kulit 
batang dan bijinya mengandung racun yang 
dapat memberikan efek sedatif dan anestesi. 
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Araucaria heterophylla 
Cemara Norfolk

Araucaria tumbuh dengan baik di daerah 
dengan ketinggian hingga 100m dpl. 
Merupakan tumbuhan khas iklim subtropis, 
namun toleran di daerah yang beriklim 
tropis. Tinggi pohon dapat mencapai 30-80 
meter.

Pohon ini terdapat  di sekitar Plaza Widya 
Nusantara khususnya di sisi Barat LabTek. 
VII. 
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Lagerstroemia speciosa
Bungur

Pohon bungur dengan bunganya yang berwarna ungu, tingginya dapat 
mencapai 40m dengan diameter batang sampai 100cm. Pepagan kulit kayu 
untuk obat diare dan sakit perut. Pepagan dan daun mengandung tannin. 
Berbunga pada bulan Juli sampai Oktober; sering ditanam sebagai tanaman 
hias atau pelindung jalan. Juga digunakan untuk mengendalikan erosi 
karena sistem perakarannya yang rapat dan menyebar luas. Terdapat di 
sepanjang jalan sisi Utara LabTek VI & VIII.
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Cerbera odolam gaerten
Bintaro

Bintaro tumbuh di dataran rendah pada keinggian 0 
sampai 10m. Bunganya harum, mahkota berbentuk 
seperti terompet berwarna putih-kekuningan, buah 
berbentuk bulat atau lonjong. 

Kayu Bintaro biasanya dibuat arang yang bermutu baik 
dan dahulu arang dari kayu ini digunakan sebagai bahan 
mesiu; bijinya menghasilkan minyak yang dapat 
digunakan untuk lampu. Bijinya terkenal beracun, di 
Filipina dipakai untuk menangkap ikan, akar dan 
pepagannya dibuat pencahar. 
Ditanam di halaman antara GKU Barat dan Labtek VI.
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Azadirachta indica
Nimba, Mimba

Nimba/Mimba tumbuh di persimpangan jalan menuju 
Labtek Biru dan di halaman  Program Studi  Matematika. 
Tinggi pohon mencapai 15 meter, dengan kanopi 
berdiameter hingga 10 meter. 

Nimba dapat tumbuh hampir di setiap tempat di dataran 
rendah tropis dalam kondisi alami. Pohon berasal dari 
India, semenanjung Malaya dan Kepulauan Nusantara, 
digunakan sebagai makanan dan bahan bakar.
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Alstonia scholaris
Pulai

Pulai tumbuh di halaman depan jurusan 
Meteorologi dan halaman FTI. Tinggi pohon dapat 
mencapai 5-80 meter. Kulit kayu berwarna keabu-
abuan, sedangkan bunga berwarna putih dan kecil. 

Pulai merupakan tanaman daerah tropis dan 
subtropik, tersebar di dataran Asia, hingga 
Amerika Tengah. Pohon ini memiliki khasiat 
sebagai obat.







Artocarpus heterophyllus 
Nangka

Pohon nangka tumbuh di halaman  LabTek VII.  Tinggi pohon 
dapat mencapai 20 meter dan berdiameter sekitar 1 meter. 
Nangka tumbuh di iklim tropis dengan musim kering yang 
tidak terlalu keras dan curah hujan lebih dari 1500 mm 
pertahun. Pohon ini dapat berbuah sepanjang tahun. 
Daun-daun nangka merupakan pakan ternak. 
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Pterocarpus indicus
Angsana

Pohon dengan tajuk lebat, berdaun hijau tua ini, tingginya dapat mencapai 
45m dengan diameter 200cm. Angsana sering ditanam sebagai pohon 
pelindung jalan. Kayunya dapat digunakan antara lain untuk pembuatan 
alat-alat tulis, pengukur, alat-alat rumah tangga, papan dinding, kayu lapis, 
bahan bangunan, lantai, patung, kerajinan tangan, mebel mewah dan 
perahu. Persebarannya dari selatan Birma, melalui Asia Tenggara sampai 
Santa Cruz dan pulau-pulau Pasifik. 

Banyak ditanam di Malaya, Indonesia dan Filipina. Di kampus terdapat di 
tepi barat pelataran parkir Aula Barat, pelataran parkir gedung GKU Timur,  
Lab. Material Teknik Sipil, dan pelataran parkir Labtek IX A.
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Tugu Soekarno
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Plaza TPB &
Sunken Plaza

Plaza TPB yang berujung di Sunken Plaza 
merupakan area paling Utara dari Kampus ITB-
Ganesha. Disebut Plaza TPB karena hingga 
buku ini disusun, ruang terbuka ini lebih sering  
digunakan oleh mahasiswa Tahap Persiapan 
Bersama karena terdapat fasilitas Laboratorium 
Fisika & Kimia Dasar serta Ruang-ruang Kuliah 
Umum. 

Vegetasi khas yang berada di area ini adalah 
Tabebuia, Glodogan, Bunga Merak dan 
Trengguli dengan bunga-bunganya yang 
menawan. Kembang Tanjung yang berada di 
area Selatan Perpustakaan Pusat memberi 
keteduhan dengan bunganya yang harum.

Pada bagian Utara terdapat Sunken Plaza yang 
sebagian besar areanya digunakan untuk 
memfasilitasi kegiatan Unit Mahasiswa. Sunken 
adalah istilah untuk ruang yang sebagian 
dibenamkan ke dalam tanah, namun masih 
memiliki akses visual dengan ruang di 
sekitarnya yang lebih tinggi. 





Polyalthia longifolia 
Glodogan pohon

Pohon dengan mahkota yang rimbun ini di 
Semenanjung Malaysia dan Jawa ditanam 
sebagai pohon pelindung dan hiasan di 
taman. Tinggi pohon dapat mencapai 20 
meter, berbatang abu gelap, dan memecah 
saat menua. Kayunya digunakan untuk 
silinder drum dan pensil, batangnya dapat 
dijadikan tiang kapal, kulit kayunya dapat 
dimanfaatkan sebagai obat. Glodogan 
berasal dari India dan Sri Lanka. 

Di kampus ditanam berderet di sepanjang 
jalan sisi Barat Program Studi Kimia dan 
halaman sekitar TVST.
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Caesalpinia pulcherrima
Kembang Merak

Kembang Merak banyak terdapat di area GKU Lama/barat 
dan gedung Mekanika Tanah. Ketinggian tumbuh mencapai 3 
meter. Pohon ini berasal dari wilayah tropis dan subtropik 
Amerika. Kembang merak dinobatkan sebagai puspa kota 
Bandung dan menjadi ikon kota





Ficus benjamina L.
Beringin

Beringin terdapat di sekitar ruang terbuka hijau sisi Barat Aula Barat dan sisi 
Barat Program Studi Kimia. Tanaman ini berasal dari India, Cina selatan, serta 
sepanjang Malesia, pulau-pulau Solomon dan Autralia Utara dengan habitat 
terdedah matahari namun dapat toleran di naungan. !
Tingginya yang dapat mencapai 20-25 meter dengan dedaunan yang rapat 
sehingga sangat efektif  digunakan sebagai pohon peneduh. 
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 Cassia fistula
Trengguli

Pohon Trengguli tingginya bisa mencapai 15m, gugur daun atau semi 
gugur daun, bunganya berwarna kuning emas dan wangi. Buahnya 
silindris, kalau tua berwarna hitam. Daging diantara bijii-bijinya dapat 
dipakai sebagai pencahar. Kayunya dapat dipakai untuk tiang, 
gerobak, dan perkakas pertanian. Di Muangthai kayu bagian dalam 
dipakai sebagai obat cacing. Pepagan batangnya mengandung tannin, 
di India dipakai untuk mengobati penyakit kulit. Pepagan akar di Jawa 
dipakai untuk mengobati luka. Ditanam di area sekitar Lab. Mekanika 
Tanah,  dan sekitar Gedung Labtek VIII.
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Roystonea regia
Palem Raja

Palem Raja yang berasal dari Kuba dan Florida 
Selatan ini merupakan pohon dengan karakter 
pengarah yang berkesan anggun. Tingginya dapat 
mencapai 25m, batangnya membengkak di tengah. 

Terdapat  di sekitar Program Studi Teknik Mesin 
dan di sisi timur Perpustakaan Pusat. Kalau sedang 
berbunga, banyak sekali serangga yang melakukan 
penyerbukan, dan sering dikunjungi oleh burung 
jalak & kutilang.

92







Senna siamea
Johar

Pohon Johar tingginya dapat mencapai 
20m, berbunga sejak umur 2-3 tahun dan 
berbunga terus sepanjang tahun, 
bunganya kuning cerah. Kayunya yang 
bercorak cantik dipakai untuk perabot, 
tatahan, pegangan, tongkat, dan lain-lain. 
Kayu juga digunakan untuk tiang, 
jembatan, dan bahan kayu bakar serta 
arang kualitas baik. 

Pohon Johar dikenal sebagai tanaman hias 
atau pelindung jalan; di bidang pertanian 
dan kehutanan dipakai sebagai pohon 
pelindung dan penahan angin. Akar 
dipakai untuk obat cacing sedangkan 
daun untuk malaria. Johar berasal dari 
India, Birma, Indochina, Muangthai, 
mungkin juga Semenanjung Malaysia dan 
Sumatera, tapi sekarang ditanam di 
seluruh daerah tropika. 

Di kampus antara lain terdapat di 
halaman Program Studi Biologi, dan 
halaman Labtek V.
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Mimusops elengi
Tanjung

Pohon-pohon tanjung berjajar di sepanjang 
pagar depan Barat dan Timur Kampus ITB 
Ganesha, tepat di belakang jajaran pohon 
mahoni, juga berjajar sebagai pohon pinggir 
jalan ‘sunken-court’. Tanaman ini berasal dari 
India, Myanmar dan Srilanka. Pohon 
berukuran sedang dengan tinggi dapat 
mencapai 10 m, tumbuh sepanjang tahun 
(evergreen) dengan kanopi yang membundar, 
hijau-gelap dan ramai, serta harum. 
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Antidesma bunius 
Buni

Pohon Buni dapat  mencapai ketinggian 30 meter. Buni dapat 
tumbuh hingga ketinggian di atas 1000 m dpl. 
Di Indonesia, Buni tumbuh di daerah kering di bagian timur 
Jawa atau pun di bagian barat Jawa yang beriklim lembab. 
Buah buni yang matang dapat dimakan segar.

Pohon yang sudah berusia lebih dari 30 tahun terdapat di area 
sisi Barat Program Studi Teknik Sipil. Yang lebih muda 
ditanam di halaman parkir Gedung Basic Science A.
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Tabebuia chrysantha 
Tabebuia

Pohon ini tumbuh subur di taman 
diantara Oktagon, TVST, dan 
Comlabs, serta berjajar di depan 
gedung PAU dan Perpustakaan 
pusat. Tanaman hias yang 
dilindungi karena penggunaan 
berkelanjutan untuk kayu ini berasal 
dari Amerika Tengah, dengan 
kisaran usia 5-15 tahun dan dapat 
tumbuh sampai dengan mencapai 
tinggi 8 meter.  
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Menuju Kampus (Heritage) 
Hijau Berkelanjutan

Bagian Keempat
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Memasuki era baru menuju green-
urban-campus, reorientasi dalam 
penataan lingkungan kampus 
perlu dilakukan. 

Salah satu yang sangat penting 
dan strategis dalam melihat 
potensi Kampus ITB-Ganesha 
yang hingga saat ini belum tergali 
yaitu keberadaan ruang luar 
sebagai alternatif pembelajaran 
warga kampus. 

Selain itu, ruang luar merupakan 
salah satu potensi Kampus ITB-
Ganesha yang dapat menjadi salah 
satu alternatif solusi dalam 
mengatasi persoalan situasi 
kampus yang dirasakan mulai 
melebihi kapasitasnya. 



Berdasarkan Dokumen Masterplan 
Multikampus ITB 2011-2020, konsep 
umum penataan  Kampus ITB-Ganesha 
diarahkan sebagai berikut:

1. Pola penggunaan lahan yang 
mendukung program aktifitas kampus

2. Fasilitas publik berada dalam standar 
waktu tempuh pejalan kaki 10 menit 
dari pusat kampus dengan standar jarak 
tempuh pejalan kaki 200 m

3. Fungsi publik ditata pada area-area 
yang meminimalkan kebutuhan 
pencapaian dengan kendaraan

4. Fungsi-fungsi dalam klaster akademik 
terhubungkan dengan sistem selasar 
menerus 

5. Dalam upaya mengefektifkan 
penggunaan lahan, sedapat mungkin 
lahan dimampatkan agar bangunan-
bangunan satu sama lain dapat saling 
terhubungkan. Ruang-ruang luar yang 
tercipta di antara bangunan ditata ulang 
untuk mendapatkan tingkat efektifitas 
yang lebih tinggi

6. Akses dari dan ke bangunan dirancang 
untuk dapat memudahkan pencapaian 
dari setiap bangunan terutama oleh 
pejalan kaki

7. Penggunaan fasilitas-fasilitas diarahkan 
untuk dapat diatur secara multi-fungsi 
dengan tetap mempertimbangkan 
standar, kriteria, dan kapasitasnya
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Konsep yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. penataan ruang luar yang mampu menciptakan sense of 

community civitas academica.
2. penataan lanskap yang merujuk pada konsep heritage 

terutama dalam kaitannya dengan keberadaan pepohonan 
eksisting yang telah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun.
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Hal 82-83 Sisi Selatan Plaza TPB (DD)
Hal 84-85 Pohon Glodogan meneduhi 
kegiatan mahasiswa yang beraktifitas di 
bawahnya  (DD)
Hal 86 Bunga Merak (DHM)
Hal 87 Deretan Pohon Bunga  Merak (DD)
Hal 88 Pohon Beringin (DHM)
Hal 89 Pohon Beringin di selatan prodi 
teknik sipil (DHM)
Hal 90 Bunga Trengguli (DHM)
Hal 91 Cabang-cabang kokoh Pohon 
Trengguli (DD)
Hal 92 Buah Palem Raja (DHM)
Hal 93 Pohon Palem Raja (DD)
Hal 94 Pohon Johar (DD)
Hal 95 Pohon Johar (DD)
Hal 96 Deretan Pohon Tanjung (DD)
Hal 97 Pohon Tanjung (DHM)
Hal 98 Daun Buni (DHM)
Hal 99 Pohon buni menjulang melebihi atap 
(DHM)
Hal 100 Bunga Tabebuia (DHM); Pohon 
Tabebuia di Plaza TPB (DD)
Hal 101 Pohon dan Bunga Tabebuia berlatar 
langit biru (DHM)

Hal 102 Ranting Pohon Angsana di 
penghujung musim kemarau 2014 (DD)
Hal 103 Pohon Mahoni  (DD)
Hal 104 Ilustrasi Usulan Rencana Pedestrian  
Damar (Dok. ITB)
Hal 105 Ilustrasi Rencana Potongan 
Pedestrian Damar (Dok. ITB)
Hal 106 Konsep Penataan Lanskap Kampus 
ITB-Ganesha: The Heritage of Our Future 
(Dok. ITB)
Hal 107 Aktifitas di Lapangan Olahraga di 
halaman Campus Center Barat (DD)
Hal 108 Halaman rumput di Selatan Aula 
Timur dengan naungan Pohon Tanjung dan 
Pohon Mahoni; tempat yang nyaman dan 
rindang dalam suasana tropis yang hangat 
(DD)
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Sumber Data: Mira P. Gunawan & Tati Subahar
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