
 

 

 

 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Perencanaan Lansekap (Landscape Planning) 

 

 

Lansekap merupakan refleksi dari dinamika sistem alamiah dan sistem sosial 

masyarakat dan dipandang sebagai kesatuan antara fisik geografis dan 

lingkungannya dalam arti karakteristrik.  Lansekap ditinjau dari segi 

karakteristiknya sangatlah beraneka ragam, keanekaragaman dapat timbul secara 

alamiah atau oleh karena adanya kegiatan manusia di atas bidang tanah tertentu 

seperti daerah pertanian, wilayah permukiman, jalur lalu lintas, wilayah industri, 

dan lain sebagainya (Hakim, 2000) 

 

Hakim dan Utomo (2008) mengemukakan bahwa perencanaan adalah kegiatan 

yang dilakukan secara bertahap sistematis dan terstruktur.  Begitu pula dengan 

perencanaan lansekap yang dapat diartikan merupakan kegiatan yang dilakukan 

secara sistematik area lahan yang akan ada kegiatan lansekap.  Pengamatan 

masalah ekologi dan lingkungan alam sangat penting diperhatikan.  Pada 

perencanaan lansekap (Landscape Planning) ada 3(tiga) faktor penting yang harus 

dianalisis yaitu: ekologi lansekap, manusia dengan sosial, ekonomi, budayanya, 

dan estetika. 
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Tahapan perencanaan meliputi kegiatan-kegiatan seperti: inventarisasi, analisis, 

sintesis, konsep, dan desain.  Inventarisasi adalah tahapan awal yang dilakukan 

dalam proses perencanaan berupa pengumpulan data yang dibutuhkan.  Kemudian 

analisis dan sintesis berkaitan dengan masalah dan potensi yang didapat dari 

informasi hasil inventarisasi.  Sedangkan konsep dan desain adalah 

pengembangan dari analisis dan sintesis dengan mempertimbangkan masalah dan 

potensi yang didapatkan dari informasi yang didapat pada waktu inventarisasi 

(Laurie, 1986).  

 

Tiga komponen dalam desain lansekap yaitu prinsip desain, unsur desain, dan 

aplikasi desain.  Aplikasi desain menyangkut material lansekap, tata hijau, 

rekayasa lansekap, sirkulasi, skala, visual, kenyamanan, dan lain-lain.  

 

2.2 Fungsi Taman dan Elemen Taman 

 

Sintia dan Muharnanto (2004), taman merupakan sebuah areal yang mempunyai 

ruang dalam berbagai kondisi.  Taman dapat mempengaruhi emosi manusia, 

dengan menikmati keindahannya yang berupa rasa nyaman, aman, penuh misteri 

dan rasa keingintahuan, serta romantis.  Namun, kehadiran aneka taman yang 

indah dapat memberikan nilai tambah bagi suatu areal dan menjadikanya lebih 

berguna.  

 

Tanaman dalam suatu taman dapat menyegarkan suasana dan menambah jumlah 

oksigen yang dihasilkan tanaman dari hasil fotosintesis. Keberadaan akar tanaman 

di dalam tanah berguna karena dapat menjadikan tanah sebagai tempat 

penyimpanan air yang baik. 
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Sebuah taman yang baik dari kesesuaian elemen yang dipakai dengan fungsi 

ruangnya.  Elemen lunak (soft material) tidak mempunyai bentuk yang tetap dan 

selalu berkembang sesuai masa pertumbuhannya sehingga menyebabkan bentuk 

dan ukuran yang selalu berubah.  Pertumbuhan tanaman akan mempengaruhi 

ukuran besar tanaman, bentuk tanaman, tekstur, dan warna selama masa 

pertumbuhannya (Hakim dan Utomo, 2008)  

 

Elemen keras (hard material) adalah elemen taman yang mempunyai sifat keras, 

tidak hidup, dan hasil buatan manusia.  Elemen keras meliputi bentuk permukaan 

tanah, perkerasan, jalan setapak, dan bangunan taman.  Pemilihan material ini 

akan mempengaruhi model dan penampilan suatu taman (Sintia dan Murhananto, 

2004). 

 

2.3  Pertimbangan Rancangan   

 

2.3.1  Pertimbangan ruang 

 

Ruang mempunyai arti yang penting bagi kehidupan manusia, semua kehidupan 

dan kegiatan manusia berkaitan dengan aspek ruang.  Adanya hubungan antara 

manusia dengan suatu objek baik sacara visual maupun melalui indra pendengar, 

indra pencium ataupun perasa akan selalu menimbulkan kesan ruang.  Para filosof 

yang mencoba menafsirkan ruang memberikan pandangan yang berbeda beda, 

salah satunya Imanuel Kant dan Plato.  Imanuel Kant berpendapat bahwa ruang 

bukanlah sesuatu yang objektif sebagai hasil pikiran dan perasaan manusia, 

sedangkan, Plato berpendapat bahwa ruang adalah suatu kerangka atau wadah 

dimana objek dan kejadian tertentu berada.  (Hakim, 2000).   
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Menurut Suharto (1994), ruang terbuka dibedakan dengan dua kegiatan: 

1. Ruang terbuka pasif: ruang terbuka yang dibangun untuk meningkatkan / 

menunjang ekosistem setempat, sedangkan jumlah manusia relatif sedikit, 

contohnya: waduk, pemakaman, hutan buatan, penghijauan tepi sungai, jalur 

hijau, lapangan terbang, dan sebagainya. 

2. Ruang terbuka aktif: ruang terbuka yang dibangun dan dikembangkan dengan 

kegiatan manusia, sehingga menjadi berdaya guna, misalnya taman-taman 

kota, camping ground, taman jalur jalan, lapangan olahraga, kebun binatang, 

danau pemancingan dan sebagainya. 

 

2.3.2  Pertimbangan vegetasi 

 

Nilai estetika dari tanaman diperoleh dari perpaduan antara warna (daun, batang, 

bunga), bentuk fisik tanaman (batang, percabangan, dan tajuk), tekstur tanaman, 

skala tanaman, dan komposisi tanaman.  Nilai estetika tanaman dapat pula 

diperoleh dari satu tanaman atau sekelompok tanaman yang sejenis.  Kombinasi 

berbagai jenis tanaman atau kombinasi antara tanaman dengan elemen lansekap 

lainnya (Hakim, 2000). 

 

Dalam kaitannya dengan perencanaan lansekap, tata hijau (planting design) 

merupakan suatu hal pokok yang menjadi dasar dalam pembentuan ruang luar.  

Penataan dan perencanaan mencakup: habitus tanaman, karakteristik tanaman, 

fungsi tanaman, dan peletakan tanaman (Hakim dan Utomo, 2008). 

Menurut Carpenter, dkk.  (1975) dalam Hakim dan Utomo (2008), berbagai fungsi 

tanaman dapat dikategorikan sebagai berikut:  (1) Kontrol pandangan (Visual 
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control), (2) Pembatas fisik (Physical barriers), (3) Pengendali iklim (Climate 

control), (4) Pencegah erosi (Erosion control), (5) Habitat satwa (Wildlife 

habitats), (5) Nilai estetis (Aesthetic values). 

 

Jenis tumbuhan dalam lansekap dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu pohon, 

semak/perdu, dan rerumputan.  Pengalokasian dari ketiga kelompok tersebut 

dalam suatu hamparan taman, pendekatannya dengan perhitungan berdasarkan 

luasan proyeksi tajuk dan toleransi terhadap kebutuhan cahaya matahari, luas area 

taman, maupun karakter masing-masing rancang bangun (desain) bangunan fisik 

yang secara rinci diuraikan sebagai berikut: 

 

(1). Alokasi komunitas pohon, didasarkan atas luasan proyeksi tajuk optimal 

berdasarkan penghitungan waktu ½ daur (umur) pohon yang dicirikan oleh 

kondisi tajuk yang tidak saling overlaping.  Pendekatan tersebut dengan 

pertimbangan agar terciptanya keleluasaan sirkulasi udara dan penyinaran 

matahari sampai ke permukaan tanah. 

(2). Alokasi komunitas semak/perdu, sangat ditentukan oleh desain lansekap 

berdasarkan luasan areanya. 

(3). Alokasi komunitas rerumputan, pada dasarnya merupakan karpet hijau yang 

menutup seluruh hamparan taman, dikurangi dengan luasan alokasi 

komunitas semak/perdu dan pohon. 

 

Gambaran umum alokasi komposisi ketiga komunitas (pohon, semak/perdu, dan 

rerumputan), berdasarkan efektifitas resapan (infiltrasi) air ke dalam tanah, secara 

rinci disajikan pada (Tabel 1): 
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Tabel 1. Alokasi komposisi komunitas dalam hamparan lansekap. 

No. Uraian Lokasi 
Komunitas Tumbuhan 

Pohon Semak/Perdu Rerumputan 

1. Jalur Hijau Jalan 25 btg/ha 10% 80% 

2. Taman Lingkungan 78 btg/ha 30% 60% 

3. Taman Hunian 50 btg/ha 10% 80% 

4. Tanaman Konservasi 800 btg/ha 400 btg/ha – 

Sumber: Waryono (1997). 

 

Tabel di atas menjelaskan bahwa pada jalur hijau jalan dan taman hunian 

penanaman di dominasi oleh tanaman rumput karena luas area yang terbatas.  

Sedangkan pada daerah konservasi penanaman dipenuhi oleh tanaman pohon dan 

semak/perdu karena tanaman pohon dan perdu dapat melestarikan air, tanah, dan 

udara. 

 

Berikut ini disajikan jarak tanam ideal penanaman pohon dan semak/perdu yang 

ditanam pada jalur hijau jalan, taman lingkungan, taman hunian dan hutan kota 

yang secara rinci disajikan pada (Tabel 2): 

 

Tabel  2.  Jarak tanam ideal untuk setiap jenis tanaman. 

 

No. Uraian Lokasi 

Jarak Tanam (meter) 

Jalur Hijau 

Jalan 

Taman 

Lingkungan 
Hutan Kota 

Taman 

Hunian 

1. Pohon Besar 20 x 20 25 x 25 10 x 10 — 

2. Pohon Sedang 8 x 8 8 x 8 5 x 5 10 x 10 

3. Pohon Kecil 5 x 5 5 x 5 3 x 3 5 x 5 

4. Sejenis Palem 20 x 20 10 x10 30 x 30 10 x 10 

5. Semak/Perdu 0,25 x 0,25 0,25 x 0,25 0,25 x 0,25 0,25 x 0,25 

6. Pohon Buah 8 x 8 8 x 8 15 x 15 8 x 8 

Sumber: Waryono (1997). 
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Pada tabel di atas menjelaskan bahwa pada taman hutan kota memiliki jarak 

tanam yang lebih rapat pada jenis tanaman yang memiliki tajuk lebar dan 

memiliki jarak tanam yang lebih lebar pada tanaman kecil atau tanaman yang 

memiliki tajuk sempit.  Jarak tanam tersebut dibuat dengan tujuan pada hutan kota 

agar terlihat rindang dengan pola tanam yang rapat.  Pada jalur hijau, taman 

hunian, dan taman lingkungan memiliki pola tanam yang tidak terlalu rapat pada 

tanaman yang memiliki tajuk yang lebar karena lahan yang tidak terlalu lebar.  

Ketiga lahan tersebut juga memiliki pola tanam yang lebih rapat pada tanaman 

buah karena dapat menanam banyak jenis tanaman buah. 

 

2.3.3  Pertimbangan sirkulasi 

 

Menurut Hakim dan Utomo, (2008) sistem sirkulasi sangat erat hubungannya 

dengan pola penempatan aktivitas dan penggunaan tapak sehingga merupakan 

pergerakan dari ruang satu ke ruang yang lain.  Hubungan jalur sirkulasi dengan 

ruang dapat dibedakan menjadi dua macam. 

1.  Sirkulasi kendaraan  

     Secara hirarki jalur dapat dibagi menjadi dua jalur kendaraan, yaitu: 

a. Jalur distribusi, merupakan jalur untuk gerak perpindahan lokasi (jalur     

           cepat). 

b. Jalur akses, jalur yang melayani hubungan jalan dengan pintu masuk  

      bangunan. 

2.  Sirkulasi manusia 

     Sirkulasi manusia dapat berupa pedestrian atau mall yang membentuk  

     hubungan erat dengan aktivitas kegiatan di dalam tapak.  Hal yang perlu  
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     diperhatikan, antara lain lebar jalan, pola lantai, kejelasan orientasi, lampu  

     jalan, dan fasilitas penyeberang.  

 

Pencapaian suatu ruang erat hubungannya dengan sistem sirkulasi.  Pencapaian 

suatu ruang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi: 

a.  Jalur melalui ruang, dengan karakteristrik: (1) integritas masing-masing kuat,   

    (2) bentuk alur cukup fleksibel. 

b.  Jalur memotong ruang, dengan karakteirstrik: mengakibatkan terjadinya ruang  

     gerak dan ruang diam. 

c.  Jalur berakhir pada ruang, dengan karakteristrik: (1) lokasi ruang menentukan 

arah, (2) sering digunakan pada ruang bernilai fungsional dan simbolis 

 

Dalam hal sistem sirkulasi, terdapat beberapa sistem pencapaian terhadap ruang, 

pada dasarnya sangat erat hubungannya dengan sistem sirkulasi, antara lain:  

a. Pencapaian frontal 

Sistem yang mengarah dan lurus ke objek ruang yang dituju tanpa dihalangi oleh 

apapun.  Sistem pencapaian ini memiliki kelebihan yang berupa pandangan visual 

objek yang dituju jelas terlihat dari jauh, namun memiliki kekurangan yaitu 

pengguna tidak bisa mengetahui hal-hal lain yang berada di sekeliling objek 

utama (Gambar 1). 
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Gambar 1.  Pencapaian frontal. 

b. Pencapaian ke samping 

Pencapaian ke samping dapat memperkuat efek perspektif pada objek yang 

dituju.  Jalur pencapaian dapat dibelokkan berkali-kali untuk memperbanyak 

urutan ruang sebelum mencapai objek sehingga pengguna dapat mengetahui 

hal-hal lain yang berada di sekeliling objek utama (Gambar 2). 

 
Gambar 2.  Pencapaian ke samping. 

 

c. Pencapaian memutar 

Pencapaian memutar dapat memperlambat dan memperbanyak urutan ruang 

dan memperlihatkan tiga dimensi dari objek dengan mengelilinginya sehingga 
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pengguna dapat mengetahui hal-hal lain yang berada di sekeliling objek utama 

(Gambar 3). 

 
Gambar 3.  Pencapaian memutar. 

 

2.3.4   Pertimbangan tata hijau 

 

Pemilihan jenis tanaman dalam suatu perancangan adalah suatu seni dan juga ilmu  

 

pengetahuan. Dalam pemilihan jenis tanaman tergantung pada: (1) Fungsi  

 

tanaman, disesuaikan dengan tujuan perancangan, (2) Peletakan tanaman,  

 

disesuaikan dengan tujuan dan fungsi tanaman. 

 

 

Menurut Hakim dan Utomo (2008), faktor terpenting dalam rancangan lansekap  

 

salah satunya adalah tanaman. Tanaman tidak memiliki bentuk yang tetap dan  

 

selalu berkembang sesuai dengan masa pertumbuhanya, sehingga tanaman selalu  

 

berubah yang dapat dipengaruhi olah lingkungan dan media tumbuhnya. 
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Perubahan tersebut dilihat dari: 

 

1. Bentuk 

 

Perubahan yang terjadi pada tajuk, batang, cabang, ranting, dan daun. 

 

Adapun perubahan bentuk pada tanaman dapat diklasifikasikan menjadi  

 

bentuk tidak beraturan, bulat, kolom, tiang, kerucut, oval, payung, dan  

 

bulat bebas. 

 

2. Tekstur 

 

Perubahan tekstur pada tanaman terjadi pada batang dan daun yang dapat  

 

berupa tekstur kasar dan halus. 

 

3. Warna 

 

Mengenai perubahan warna terjadi pada batang, daun, dan bunga. 

 

4. Ukuran 

 

Perubahan ukuran terjadi pada tinggi dan lebar tanaman. 

 

 

2.3.5 Sistem utilitas dalam lansekap 

 

Menurut Hakim dan Utomo (2008), penerapan perancangan lansekap dalam  

 

sistem utilitas lansekap atau sarana penunjang antara lain: 

 

1. Sistem irigasi penyiraman 

 

Sistem irigasi penyiraman bagi suatu rancangan lansekap dipandang penting,  

 

mengingat kebutuhan air sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup tanaman  

 

dan sangat membantu dalam pemeliharaan tanaman.  Penyiraman dapat  

 

dilakukan secara manual ataupun secara mekanik.  Secara manual yaitu  

 

dengan mengambil air dari sumber air dan disiramkan dengan tenaga  

 

manusia.  Sedangkan sistem mekanik, yaitu memanfaatkan teknologi irigasi  
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dan pompanisasi.  

 

2. Sistem penerangan luar (outdoor lighting system) 

 

Pengaturan penerangan buatan pada taman atau ruang luar dimaksudkan 

memperkuat suasana taman pada malam hari, yang meliputi peralatannya, 

efek sinar lampu, dan pemasanganya pada taman, karena ruang luar yang 

dirancang tidak hanya dimanfaatkan pada siang hari, tetapi baru dipikirkan 

pemanfaatanya pada malam hari. 

3. Tempat parkir 

Hampir semua kegiatan diruang terbuka memerlukan tempat parkir. 

Kebutuhan tempat parkir dalam suatu perancangan tapak lansekap merupakan 

bagian dari prasarana lingkungan.  Tempat parkir diusahakan pada tempat 

yang datar.   Lokasi permukaan yang datar pada area parkir dimaksudkan 

untuk menjaga keamanan kendaraan agar parkir dengan aman dan tidak 

menggelinding. 

 

Sistem parkir yang digunakan pada tempat parkir kendaraan biasanya membentuk 

sudut atau tegak lurus terhadap sisi jalan, yaitu: 

a.  Bentuk parkiran dengan sudut 90º (Perpandicular) 

Sistem parkiran 90º (Gambar. 4) sangat efisien ditinjau dari luas atau kapasitas 

kendaraan namun sistem parkiran ini menggangu sirkulasi bagi kendaraan lain 

(Neufert, 2002). 
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                          Gambar 4 .  Parkiran dengan sudut 90º (Perpandicular) 

 

 

b.  Bentuk parkiran dengan sudut 45º atau 60º (Angle) 

 

Menurut Neufert (2002), parkir yang memiliki kelebihan memudahkan dalam 

parkir kendaraan, serta efisiensi ditinjau dari pemakaian lahan yang kurang luas 

dengan kapasitas kendaraan yang ada (Gambar 5 dan 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                 

 

                                 Gambar 5  .  Parkiran dengan sudut 45º (Angle) 
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Gambar 6.  Parkiran dengan sudut 60º (Angle) 

 

 

c.  Bentuk parkiran dengan sudut 180º (Parallel) 

 

Sistem parkiran 180º keluar masuk kendaraan tidak menguntungkan untuk jalan 

yang sempit (Neufert, 2002).  Maka ruang parkir harus lebih panjang sehingga 

kegiatan datang dan pergi dapat dilakukan dengan mudah (Gambar 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Gambar 7.  Parkiran dengan sudut 180º (Parallel) 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

4.  Saluran pembuangan (drainase system) 

 

Drainase atau saluran pembuangan merupakan salah satu faktor yang sangat 

 Penting dalam suatu perancangan lansekap.  Rancangan sistem pembuangan 

(drainase system) didasarkan pada curah hujan yang harus dikeluarkan oleh tapak, 

rancangan ini sangat penting karena tapak yang terkena air dapat menyebabkan 

rancangan menjadi tidak sempurna.  Drainase permukaan dapat dibuat dengan 

memperhatikan kemiringan/kontur tapak agar memberi kesempatan air hujan 

masuk dan mengalir dalam saluran pembuangan.  Saluran pembuangan ada dua 

sistem, yaitu saluran pembuangan diatas tanah (open channels), dan saluran 

pembuangan air dalam tanah (subsurface). 

 

5. Rekayasa lansekap 

Rekayasa lansekap merupakan salah satu tehnik pengolahan kondisi tapak yang 

ada agar dihasilkan suatu rancangan tapak yang sesuai dengan kaidah-kaidah 

arsitektural.  Rekayasa lansekap pada tempat ini adalah penimbunan sebagian area 

kolam reservoir air pada kawasan lansekap Rusunawa Unila yang memiliki 

bentuk tidak teratur diharapkan akan terbuntuk pola kolam yang rapi.  


