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Pembangunan Kampus Institut Teknologi Sumatera bertujuan untuk

mengembangkan penelitian dan pendidikan di Sumatera.  Kampus Itera memiliki

lahan seluas 285 hektar.  Kampus Itera perlu perancangan yang baik untuk

menghasilkan lanskap yang mendukung aktifitas sivitas akademika.  Perancangan

lanskap kampus Itera difokuskan untuk mendapatkan nilai fungsional dan estetis,

serta memenuhi kebutuhan saat ini dan di masa mendatang.  Penelitian ini

bertujuan untuk mengkaji potensi tapak dan biofisik, serta merancang lanskap

Kampus Itera.  Penelitian dilaksanakan di Kampus Itera Kecamatan Jatiagung

Lampung Selatan.  Perancangan lanskap Itera menggunakan metode Gold (1988).

Potensi tapak dan biofisik Kampus Itera adalah lahan yang luas dengan topografi

beragam, sedangkan kendalanya adalah kondisi tanah bersolum dangkal dengan

drainase terhambat.  Perancangan lanskap Kampus Itera ditata dengan pembagian

zona intensif dan zona konservasi.  Zona intensif dapat digunakan untuk

pembangunan berbagai fasilitas pendukung aktifitas pengguna kampus, sedangkan

zona konservasi dapat digunakan untuk lokasi kebun koleksi tanaman asli Pulau

Sumatera.  Sirkulasi Kampus Itera dirancang untuk menjangkau seluruh
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area kampus, menghubungkan antarzona, dan menyesuaikan dengan kondisi

topografi.  Tata hijau Kampus Itera dirancang dengan mempertimbangkan

kebutuhan fungsi ekologis, estetika, arsitektural, dan berkarakter free-

maintenance; serta kesesuaian tanaman meliputi kesesuaian fisik dan agronomis.

Tanaman yang dipilih antara lain adalah Pohon Damar (Agathis dammara),

Manggis (Garcinia mangostana), dan Sungkai (Peronema canescens).

Kata kunci: Kampus Itera, Perancangan Lanskap
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kampus Institut Teknologi Sumatera (Itera) bertujuan untuk

menumbuhkan dan menyebarluaskan peran institut teknologi dalam

pengembangan penelitian dan pendidikan di masa mendatang, terutama di

kawasan Sumatera. Institut Teknologi Sumatera menetapkan visi sebagai

perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta

memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia

dan dunia dengan memberdayakan potensi di wilayah Sumatera dan sekitarnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Itera menetapkan misi yaitu berkonstribusi pada

pemberdayaan potensi wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia, serta dunia

melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada

masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu

kemanusiaan (Itera, 2015).

Institut Teknologi Sumatera dibina oleh Institut Teknologi Bandung selama

sepuluh tahun. Kampus Itera terletak di Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung

Lampung Selatan seluas 285 hektar (Itera, 2015). Kampus Itera memiliki lahan

yang sangat luas dengan kondisi fisik dan topografi yang beragam. Kondisi

tersebut menyebabkan tidak seluruh kawasan dapat digunakan untuk bangunan
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fisik. Dengan demikian, diperlukan perancangan yang baik untuk menghasilkan

lanskap yang dapat mendukung aktivitas pengguna kampus.

Fasilitas kampus yang perlu disediakan dan ditata dalam menunjang aktivitas

pengguna kampus antara lain adalah akses jalan, gedung rektorat, gedung belajar,

gedung perpustakaan, gedung serbaguna, gedung sarana olahraga, asrama

mahasiswa, asrama dosen, asrama karyawan, taman, dan ruang terbuka hijau.

Penempatan fasilitas tersebut perlu direncanakan dengan baik, agar berfungsi

sesuai konsep perancangan dan kebutuhan. Perancangan yang baik adalah

perancangan yang dapat mengakomodasi perkembangan kebutuhan.

Perancangan lanskap Kampus Itera di Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung

Lampung Selatan dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi tapak

dan biofisiknya. Menurut Hakim (2012), perancangan lanskap memfokuskan

pada pengkajian secara sistematis area lahan bagi berbagai kebutuhan saat ini dan

di masa yang akan datang.

Perancangan lanskap yang baik akan menghasilkan penempatan fasilitas yang

mendukung aktivitas dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Komponen dalam

lanskap berupa elemen keras dan elemen lunak.  Kombinasi dari elemen keras dan

elemen lunak akan menghasilkan keseimbangan dalam penyusunan elemen

lanskap.  Elemen dalam lanskap tersebut dibedakan menjadi elemen alam dan

elemen buatan yang disusun pada suatu tapak.  Dengan demikian, suatu area yang

dirancang dengan perancangan lanskap yang baik akan menghasilkan suatu

kondisi yang bernilai fungsional dan estetis.
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1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

(1) Mengkaji potensi tapak dan biofisik Kampus Institut Teknologi Sumatera.

(2) Merancang lanskap Kampus Institut Teknologi Sumatera.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada pihak yang

terkait dan sebagai pedoman dalam pengembangan penataan lanskap Kampus

Itera.

1.4 Landasan Teori

Arsitektur lanskap merupakan suatu ilmu dan seni yang digunakan untuk

merencanakan dan merancang.  Dalam rancangan lanskap, dihasilkan

keseimbangan dalam penyusunan elemen alam dan elemen buatan.

Keseimbangan kebutuhan pelayanan dan pemeliharaan sumber daya dalam

rancangan lanskap akan menghasilkan suatu lingkungan yang fungsional dan

estetis (Hakim dan Utomo, 2008). Menurut Sulistyantara (2008), merancang

merupakan perkerjaan penting, karena akan membuat area yang dirancang

memiliki suatu nilai, yaitu nilai fungsional dan nilai estetika.  Dalam merancang,

diperlukan pemikiran dan perasaan yang tepat.  Selain itu, dalam merancang tidak

hanya diperlukan teori teknis matematika saja, tetapi juga seni atau estetika.

Perancangan lanskap merupakan suatu proses sintesis kreatif, kontinyu, tanpa

akhir, dan dapat bertambah. Perancangan lanskap memiliki urutan kerja yang

terdiri dari bagian–bagian perkerjaan yang berhubungan, sehingga bila terjadi
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perubahan dari suatu bagian akan mempengaruhi bagian lain. Selain itu,

perancangan juga menyelesaikan suatu kendala dari permasalahan makro

(Simond,1983).

Elemen lanskap terdiri dari kombinasi elemen keras dan elemen lunak (Hakim,

1987). Elemen keras mencakup semua elemen yang berkarakter keras dan tidak

hidup, misalnya tanah, batuan, pekerasan, jalan setapak, pagar, bangunan taman,

dan bangunan rumah. Elemen keras memunculkan karakter yang kaku, keras, dan

gersang. Elemen lunak terdiri dari tanaman dan satwa. Manusia juga dapat

dipandang sebagai elemen lunak, yaitu yang berkepentingan langsung (pemilik)

maupun yang tidak langsung. Dalam merancang lanskap, unsur manusia perlu

diperhatikan (Sulistyantara, 2008). Kombinasi dari elemen keras dan elemen

lunak tersebut menghasilkan produk teknis seni. Namun, penyajian dalam

perancangan lanskap harus selalu teknis dan semua yang digambarkan harus jelas

dan bisa dilaksanakan (Hakim, 1987).

Elemen lunak dalam perancangan lanskap dapat berupa tanaman. Tanaman secara

ekologis dapat berfungsi sebagai: (1) sumber penghasil oksigen; (2) pencegah

erosi tanah; (3) mempercepat serapan air hujan agar tidak terjadi banjir; dan (4)

pelindung atau pemecah angin yang terlalu kencang (Sulistyantara, 2008).

Dengan demikian, dalam pemilihan jenis tanaman dalam lanskap harus

mempertimbangkan sifat dan ragam fungsinya.

Perancangan lanskap yang baik dibuat melalui beberapa tahap yang harus diikuti.

Tahap perancangan lanskap meliputi kegiatan inventarisasi, analisis, sintesis,

konsep, dan desain.  Inventarisasi adalah tahapan awal yang dilakukan dalam
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proses perancangan berupa pengumpulan data yang dibutuhkan.  Kemudian,

analisis dan sintesis berkaitan dengan masalah dan potensi yang didapat dari

informasi hasil inventarisasi.  Konsep dan desain merupakan tahap pemecahan

fisik secara arsitektural sesuai dengan fungsi dan kegunaannya, yang meliputi

konsep ruang, konsep sirkulasi, konsep utilitas, dan konsep tata hijau.  Desain

merupakan tahap final dari pemecahan masalah yang akan menjadi dasar bagi

rancangan detail (Gold, 1988).  Dengan mengikuti tahap perancangan yang baik,

maka akan tercipta suatu karya lingkungan dengan bentuk ekosistem yang

fungsional, lebih indah, lebih efesien, lebih efektif, lebih teratur, lebih tertib, dan

serasi yang dapat memberikan kepuasan jasmani dan rohani bagi yang

menggunakan (Irwan, 2005).

1.5 Kerangka Pemikiran

Kampus Itera terletak di Desa Way Hui dan memiliki luas 285 hektar dengan

kondisi fisik dan topografi yang beragam. Pembangunan Kampus Itera dimulai

pada tahun 2013. Lokasi Kampus Itera semula merupakan lahan perkebunan

karet milik PTPN VII Nusantara. Pada area tersebut sebagian masih

dimanfaatkan masyarakat dan pihak lain untuk budidaya tanaman singkong,

semangka, dan padi. Area yang sudah dibangun hingga saat ini adalah lima

hektar. Fasilitas pendukung Kampus Itera yang saat ini baru dibangun adalah

pintu gerbang, gedung pengabdian masyarakat, infrastruktur jalan, utilitas

drainase, dan utilitas penerangan.

Kampus Itera yang luas dengan kondisi fisik dan topografi yang beragam perlu

dirancang dengan baik. Hasil rancangan Kampus Itera harus dapat
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merepresentasikan visinya sebagai perguruan tinggi yang unggul dan mendukung

misinya untuk pemberdayaan potensi wilayah Sumatera. Pemilihan dan penataan

elemen keras dan elemen lunak dalam rancangan lanskap Itera harus diperhatikan

untuk menghasilkan keseimbangan dari kedua elemen tersebut.

Pemilihan lokasi untuk elemen keras dalam peracangan lanskap Kampus Itera

perlu sangat diperhatikan, karena keragaman kondisi fisik dan topografinya.

Pemilihan dan penataan elemen lunak berupa tanaman juga perlu

mempertimbangkan kesesuaian fungsi dan karakter bangunan serta lingkungan

sekitarnya.

Perancangan lanskap akan menghasilkan lingkungan Kampus yang bernilai

fungsional dan estetis. Nilai fungsional dan estetis Kampus Itera tersebut dapat

dicapai melalui beberapa tahap perancangan, yaitu inventarisasi, analisis, sintesis,

konsep, dan desain. Dengan demikian, diharapkan tercipta lanskap Kampus Itera

yang secara fungsional mendukung visi-misi Itera, dalam suasana kampus yang

asri, indah, nyaman, sesuai konsep smart and friendly forest campus.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perancangan Lanskap (Landscape Planning)

Perancangan lanskap merupakan studi untuk mengevaluasi secara sistematis area

lahan yang luas untuk ketepatan penggunaan bagi berbagai kebutuhan di masa

mendatang.  Pada perancangan lanskap, terdapat faktor penting yang harus

dianalisis, yaitu ekologi lanskap, manusia dengan sosial ekonomi dan budayanya,

serta estetika (Hakim dan Utomo, 2008).

Tahapan perancangan lanskap meliputi kegiatan inventarisasi, analisis, sintesis,

konsep, dan desain. Tahap inventarisasi adalah tahapan awal yang dilakukan

dalam proses perancangan berupa pengumpulan data yang dibutuhkan. Tahap

analisis dan sintesis berkaitan dengan masalah dan potensi yang didapat dari

informasi hasil inventarisasi. Tahap konsep dan desain adalah pengembangan

dari analisis dan sintesis dengan mempertimbangkan masalah dan potensi yang

didapatkan dari informasi hasil inventarisasi (Laurie, 1986).

Elemen lanskap pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu, elemen keras dan

lembut.  Elemen keras terdiri dari perkerasan dan bahan statis, sedangkan elemen

lembut terdiri dari air dan tanaman. Tanaman tidak mempunyai bentuk yang tetap

dan selalu berkembang sesuai masa pertumbuhannya sehingga menyebabkan
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bentuk dan ukurannya berubah.  Perubahan tersebut dapat terlihat dari bentuk,

tekstur, warna, dan ukuran (Hakim dan Utomo, 2008).

2.2 Pertimbangan Perancangan

2.2.1 Pertimbangan ruang

Ruang mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia.  Semua kehidupan dan

kegiatan manusia sangat berkaitan dengan aspek ruang.  Hubungan antara

manusia dengan suatu objek, baik secara visual maupun indra pendengar, indra

pencium, ataupun indra perasa selalu menimbulkan kesan ruang (Hakim, 2012).

Ruang dalam unsur desain dibedakan menjadi dua, yaitu ruang terbuka dan ruang

mati. Ruang terbuka adalah suatu wadah yang dapat menampung kegiatan

masyarakat baik secara individu maupun kelompok, sedangkan ruang mati adalah

ruang yang terbentuk dengan tidak direncanakan dan tidak dapat digunakan

dengan baik (Prabawasari dan Suparman, 1999).

Ruang terbuka berdasarkan penggunaannya terbagi menjadi ruang terbuka pasif

dan ruang terbuka aktif.  Ruang terbuka pasif merupakan ruang terbuka yang

dibangun untuk meningkatkan/menunjang ekosistem setempat, sedangkan ruang

terbuka aktif merupakan ruang terbuka yang dibangun dan dikembangkan dengan

kegiatan manusia, agar menjadi berdaya guna.  Contoh dari ruang terbuka pasif,

antara lain adalah waduk, pemakaman, hutan buatan, penghijauan tepi sungai,

jalur hijau, dan lapangan terbang; sedangkan ruang terbuka aktif antara lain adalah

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

binatang, danau, dan pemancingan (Suharto, 1994).
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2.2.2 Pertimbangan sirkulasi

Sistem sirkulasi sangat erat hubungannya dengan pola penempatan aktivitas dan

penggunaan tapak, sehingga sistem sirkulasi merupakan wadah pergerakan dari

ruang satu ke ruang yang lain.  Hubungan jalur sirkulasi dengan ruang dibedakan

menjadi dua macam, yaitu sirkulasi kendaraan dan sirkulasi manusia.  Sirkulasi

kendaraan secara hirarki dapat dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur distribusi dan

jalur akses.  Jalur distribusi merupakan jalur untuk gerak perpindahan lokasi (jalur

cepat), sedangkan jalur akses merupakan jalur yang melayani hubungan jalan

dengan pintu masuk.  Sirkulasi manusia berhubungan erat dengan aktivitas

kegiatan di dalam tapak. Sirkulasi tersebut dapat berupa pedestrian. Hal yang

perlu dipertimbangkan dalam sistem sirkulasi adalah lebar jalan, pola lantai,

kejelasan orientasi, lampu jalan, dan fasilitas pejalan kaki (Hakim dan Utomo,

2008).

Hubungan jalur sirkulasi dengan ruang sangat erat hubungannya dengan

pencapaian suatu ruang.  Pada dasarnya, hubungan jalur sirkulasi dengan ruang

dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu jalur sirkulasi melalui ruang, jalur

sirkulasi memotong ruang, dan jalur sirkulasi berakhir pada ruang.  Jalur sirkulasi

melalui ruang memiliki karakteristik integritas kuat dan bentuk alur yang cukup

fleksibel, sedangkan jalur sirkulasi memotong ruang memiliki karakteristik yang

mengakibatkan terjadinya ruang gerak dan ruang diam. Untuk jalur sirkulasi

berakhir pada ruang memiliki karakteristik lokasi ruang menentukan arah dan

sering digunakan pada ruang kondisi fungsional dan simbolis (Prabawasari dan

Suparman, 1999). Jalur sirkulasi melalui antarruang, memotong ruang, dan

berakhir pada ruang disajikan pada Gambar 1.
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(a) (b) (c)

Gambar 1.  Jalur sirkulasi: melalui ruang (a), memotong ruang (b), dan
berakhir pada ruang (c).

Sistem sirkulasi berhubungan erat dengan sistem pencapaian ruang.  Sistem

pencapaian yang harus dipenuhi adalah sistem pencapaian frontal, pencapaian ke

samping, dan pencapaian memutar.  Sistem pencapaian frontal adalah sistem yang

mengarah dan lurus ke objek ruang yang dituju.  Sistem pencapaian ini memiliki

keunggulan berupa pandangan visual objek yang dituju jelas terlihat dari jauh.

Namun, sistem pencapaian frontal memiliki kekurangan yaitu pengguna tidak bisa

mengetahui hal-hal lain yang berada di sekeliling objek utama, sedangkan sistem

pencapaian ke samping adalah memperkuat efek persepektif 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 (Hakim, 1987).

Bentuk sistem pencapaian lainnya adalah sistem pencapaian memutar.  Sistem

pencapaian memutar adalah memperlambat dan memperbanyak urutan ruang dan

memperlihatkan tiga dimensi dari objek dengan mengelilinginya, sehingga

pengguna dapat mengetahui hal-hal lain yang berada di sekiling objek utama

(Hakim, 1987).  Pencapaian frontal, ke samping, dan memutar disajikan pada

Gambar 2.

Ruang
I

Ruang
II

Ruang
I

Ruang
II

Ruang
III

Ruang
IV

Ruang IV

Ruang I

Ruang II

Ruang III
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(a).......................................(b)......................................(c)

Gambar 2.  Pencapaian: frontal (a), ke samping (b), dan memutar (c).

2.2.3 Pertimbangan Vegetasi

Faktor penting dalam rancangan lanskap antara lain adalah tanaman.  Tanaman

tidak memiliki bentuk yang tetap dan selalu berkembang sesuai dengan masa

pertumbuhannya, sehingga tanaman selalu berubah karena dipengaruhi oleh

lingkungan dan media tumbuhnya (Hakim dan Utomo, 2008).

Tanaman dalam perancangan lanskap memiliki fungsi penting. Fungsi-fungsi

tersebut antara lain adalah sebagai pembatas pandangan, pembatas fisik,

pengontrol iklim, pencegah erosi, habitat satwa, dan fungsi estetika. Selain itu,

tanaman dapat berfungsi sebagai pemberi identitas daerah (Carpenter, Walker, dan

Lanphear, 1975).

Tanaman memiliki nilai estetika yang diperoleh dari perpaduan antara warna

(daun, batang, dan bunga); bentuk fisik tanaman (batang, percabangan, dan tajuk);

tekstur tanaman; skala tanaman; dan komposisi tanaman.  Nilai estetika tanaman

dapat diperoleh dari satu tanaman, sekelompok tanaman yang sejenis, kombinasi

berbagai jenis tanaman, dan kombinasi antara tanaman dengan elemen lanskap

lainnya.  Fungsi tanaman dari sudut estetika adalah sebagai komponen pembentuk
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ruang; pembatas pandangan; pengontrol angin, suara, dan sinar matahari;

penghasil bayang-bayang keteduhan; dan keindahan lingkungan (Hakim, 2000).

Jenis tanaman dapat dibedakan menjadi lima kelompok berdasarkan morfologis

dan ekologisnya.  Kelima kelompok jenis tanaman tersebut adalah pohon, perdu,

semak, penutup tanah, dan rerumputan.  Penempatan kelima kelompok tersebut

dalam suatu hamparan tanaman memerlukan pendekatan dengan pertimbangan

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

taman, maupun karakter masing-masing rancangan bangunan (Hakim dan Utomo,

2008).

Penempatan tanaman juga dapat dipertimbangkan dari aspek massa daunnya.

Tanaman berdasarkan massa daunnya dibedakan menjadi dua, yaitu tanaman yang

menggugurkan daunnya dan tanaman hijau sepanjang tahun.  Tanaman yang

menggugurkan daunnya adalah jenis-jenis tanaman yang berubah bentuk ataupun

warna daunnya sesuai dengan musimnya, sedangkan tanaman yang hijau

sepanjang tahun adalah jenis tanaman yang berdaun lebat, berbunga sepanjang

musim, dan tidak menggugurkan daun (Hakim, 2000).

Penempatan tanaman dalam suatu perancangan lanskap harus mempertimbangkan

penataan tanaman antar tanaman dalam suatu area untuk tujuan tertentu.  Menurut

Simonds (1976), penataan tanaman dalam perancangan lanskap ada tiga, yaitu

penataan tanaman distribusi, penataan tanaman hirarki, dan penataan tanaman

linier. Penataan tanaman distribusi adalah penataan tanaman dengan jarak tanam

sama dengan satu jenis tanaman untuk membentuk suatu tema, sedangkan

penataan tanaman hirarki adalah penataan tanaman dengan jarak tanam beragam



13

dengan ukuran tajuk tanaman jenis yang berbeda untuk memberikan kesan

natural. Penataan tanaman linier adalah penataan tanaman dengan jarak tanaman

konsisten yang mengikuti alur pergerakan.

2.2.4 Pertimbangan Sistem Utilitas dalam Lanskap

Sistem utilitas harus dirancang dengan tepat dalam perancangan lanskap.

Penerapan sistem utilitas lanskap atau sarana penunjang meliputi, sistem

penerangan luar, irigasi penyiraman, tempat parkir, dan saluran pembuangan

(Hakim dan Utomo, 2008).

Pengaturan penerangan ruang luar atau buatan pada taman dimaksudkan untuk

memperkuat suasana taman pada malam hari, yang meliputi peralatan, efek sinar

lampu, dan pemasangan pada taman.  Hal tersebut diperlukan jika ruang luar yang

dirancang tidak hanya dimanfaatkan pada siang hari, tetapi harus diperhitungkan

pemanfaatanya pada malam hari (Hakim dan Utomo, 2008). Menurut Restyanto

(2011), sumber cahaya alami yang terdapat di bumi adalah matahari, bulan dan

bintang, serta beberapa spesies makluk hidup (kunang-kunang), sedangkan jenis

dan bentuk sumber cahaya buatan antara lain adalah api pembakaran, lampu

minyak, lampu minyak gas, lampu pijar, lampu sorot, dan lampu neon.

Sistem utilitas lainya yang dibutuhkan dalam perancangan lanskap adalah sistem

irigasi. Sistem irigasi dalam suatu rancangan lanskap merupakan hal penting,

karena air sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup tanaman.  Penyiraman

dapat dilakukan secara manual ataupun secara mekanik. Penyiraman secara

manual adalah dengan mengambil air dari sumber air dan disiramkan dengan

tenaga manusia, sedangkan sistem mekanik adalah memanfaatkan teknologi
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irigasi dan pompanisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan

sistem penyiraman untuk hasil yang optimal adalah tersedianya sumber air,

kekuatan daya dorong air, sistem perpipaan, peletakan titik keran air, dan sistem

keran (Hakim dan Utomo, 2008).

Sistem utilitas lainnya yang harus dirancang dalam perancangan lanskap adalah

tempat parkir. Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang

bersifat sementara. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan.

Salah satu fasilitas parkir yang dibutuhkan oleh pemilik kendaraan adalah akses

menuju lokasi parkir yang mudah dicapai. Kemudahan tersebut antara lain adalah

parkir di badan jalan (Departemen Perhubungan, 1996).

Sistem parkir yang digunakan pada tempat parkir kendaraaan biasanya

membentuk sudut atau tegak lurus terhadap sisi jalan. Menurut Nicholas dan

Brown (2001), berdasarkan bentuk sudutnya, bentuk parkir di bagi menjadi tiga,

yaitu bentuk parkir dengan sudut 900 (perpandicular), bentuk parkir dengan sudut

450 atau 600 (angel), dan bentuk parkir dengan sudut 1800 (parallel).

Sistem parkir dengan bentuk sudut 900 sangat efisien ditinjau dari luas atau

kapasitas kendaraan. Namun, sistem parkir ini mengganggu sirkulasi bagi

kendaraan lain. Bentuk parkir dengan sudut 450 atau 600 memiliki kemudahan

dalam pemarkiran kendaraan, serta efesien ditinjau dari pemakaian lahan yang

kurang luas dengan kapasitas kendaraan yang ada, sedangkan bentuk parkiran

dengan sudut 1800 tidak menguntungkan untuk jalan yang sempit. Ruang parkir

dengan bentuk parkir sudut 1800 harus dibuat lebih panjang sehingga kegiatan
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datang dan pergi kendaraan dapat dilakukan dengan mudah (Hakim, 2012).

Bentuk parkir perpandicular, angel, dan parallel disajikan pada Gambar 3.

(a) (b)

(c) (d)

Gambar 3.  Bentuk parkiran perpandicular (a), angel (b), dan parallel (c).

Drainase atau saluran pembuangan merupakan salah satu faktor yang sangat

penting diperhatikan dalam suatu perancangan lanskap.  Rancangan sistem

pembuangan didasarkan pada curah hujan yang harus dikeluarkan dari tapak.

Rancangan ini sangat penting karena tapak yang terkena air dapat menyebabkan

rancangan menjadi tidak sempurna (Hakim dan Utomo, 2008). Menurut

Restyanto (2011), pada tanah yang berkontur, aliran air akan bergerak dari kontur

tertinggi menuju kontur terendah. Dengan demikian, air selalu mengalir secara

alamiah. Saluran pembuangan secara umum dibagi ke dalam dua sistem, yaitu

saluran pembuangan air di atas tanah dan saluran pembuangan air dalam tanah

(Hakim dan Utomo, 2008).
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2.2 Taman Kampus

Kampus merupakan sebuah “kota” tersendiri. Kampus, sebagai suatu lingkungan

kehidupan yang beragam dan mempunyai corak kehidupan ilmiah. Dengan

demikian, dalam perancangan kampus akan dituntut kelengkapan nilai-nilai

estetis, ilmiah, budaya, dan kesehatan lingkungan yang memadai (Widhiyani,

2015).

Taman kampus dapat berfungsi untuk memperkaya panca indera. Manfaat taman

kampus, selain keindahan dan penghijauannya, juga bisa dijadikan sebagai tempat

belajar maupun mencari inspirasi membuat puisi, lagu, penelitian, dan karya tulis

ilmiah (Afriani, 2011).

Fungsi dari taman kampus tersebut dapat diperoleh dari pemilihan dan penataan

komponen taman. Pengkajian komponen taman merupakan bagian penting dari

proses perancangan suatu taman kampus. Komponen ini dapat menjadi kesan

yang diperoleh dari konsep taman, unsur yang ingin ditonjolkan pada suatu taman,

dan fungsi taman. Oleh sebab itu, pertimbangan utama dalam memilih komponen

taman adalah berdasarkan optimalisasi fungsi taman dalam pengelolaan taman.

Dalam pengelolaan taman, juga terdapat kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh

suatu taman. Komponen taman inilah yang selanjutnya dikombinasi untuk

menjadi sebuah taman (Akbar, 2010).

Taman yang baik adalah taman yang dirancang dengan mempertimbangkan unsur

estetis, hidrologis, klimatologis, protektif, dan sosial budaya. Untuk dapat

membuat desain taman kampus yang ideal, beberapa hal yang perlu diperhatikan

adalah penataan dan komposisi yang tepat dari berbagai jenis vegetasi;
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persyaratan klasifikasi ekologi dan klasifikasi fisik dalam pemilihan jenis

vegetasi; sirkulasi angin untuk perbaikan udara; kombinasi struktur daun; dan

penataan dan komposisi dari hard material (Hastuti, 2011).

Taman sangat dibutuhkan untuk menguatkan karakter pada setiap bangunan.

Menurut Irmanputhra (2015), selain sebagai penguat karakter, taman kampus juga

ikut berperan dalam menjaga Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ruang terbuka hijau

adalah area yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dan tempat tumbuh

tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau pada setiap wilayah kota minimal 30% dari luas wilayah kota

(Undang-Undang Republik Indonesia, 2007). Dengan demikian, 70% dari total

suatu luas lahan dapat digunakan untuk bangunan dan 30% sisa dari luas lahan

tersebut digunakan untuk lahan hijau.

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu manfaat langsung

dan manfaat tidak langsung.  Manfaat langsung adalah cepat dan bersifat nyata,

yaitu dapat memberikan keindahan dan kenyamanan berupa keteduhan,

kesegaran, dan kesejukan, serta menghasilkan bahan-bahan yang dapat dijual,

misalnya kayu, daun, bunga, dan buah.  Manfaat tidak langsung adalah berjangka

panjang dan bersifat tidak nyata, yaitu dapat menjadi pembersih udara yang sangat

efektif, pemeliharaan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi

lingkungan serta flora dan faunanya (Irmanputhra, 2015).



18

III. BAHAN DAN METODE

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Mei-Juli 2015.  Lokasi penelitian adalah kampus

Itera yang terletak di Jalan Terusan Ryacudu Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung

Lampung Selatan seluas 285 hektar.

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Global Position System (GPS),

komputer, kamera, serta aplikasi Photoshop, ArcGis, AutoCAD, dan SkecthUp.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan kimia untuk

analisis kesuburan tanah dan analisis air, alat tulis, dan tinta printer.

3.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada tahap inventarisasi potensi sampai tahap perancangan,

meliputi kegiatan inventarisasi, analisis, sintesis, dan desain. Hasil akhir

penelitian ini adalah berupa gambar rancangan jenis dan penataan tanaman.

3.4 Metode Penelitian

Perancangan lanskap Institut Teknologi Sumatera menggunakan metode Gold

(1988). Metode tersebut terdiri dari beberapa tahapan untuk mencapai maksud
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dan tujuan tertentu. Tahapan dalam perancangan lanskap adalah inventarisasi,

analisis, sintesis, konsep, dan desain. Hasil akhir dari perancangan lanskap

tersebut berupa desain rancangan Kampus Itera. Tahapan perancangan lanskap

disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4. Tahapan perancangan lanskap (Gold, 1988).

3.4.1 Inventarisasi

Tahap inventarisasi merupakan tahap awal dalam proses perancangan lanskap.

Kegiatan inventarisasi adalah pengumpulan data atau informasi. Data yang

didapatkan dari hasil inventarisasi adalah berupa data fisik dan sosial. Data

tersebut diperoleh dengan cara studi pustaka dan survei lapangan. Hasil

inventarisasi menjadi data dasar dalam perencanan lanskap.

Jenis data yang diperoleh dari kegiatan inventarisasi merupakan landasan dasar

dalam merancang lanskap.  Data yang dibutuhkan dalam perancangan lanskap

Kampus Itera adalah data tapak dan biofisik. Jenis data yang dibutuhkan dalam

perancangan lanskap terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari hasil pengamatan dan hasil wawancara, sedangkan data

sekunder diperoleh dari studi pustaka dan informasi dari berbagai pihak terkait.

Jenis, bentuk, sumber data, dan cara pengambilan data disajikan dalam Tabel 1.

INVENTARISASI
ANALISIS
SINTESIS

KONSEP DESAIN
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Tabel 1. Jenis, bentuk, sumber, dan cara pengambilan data

No Jenis Data Bentuk Data Sumber Data Cara Pengambilan Data

1 Letak geografis
 Batas
 Luasan

Sekunder
dan Primer

Monografi Desa Way
Hui dan Pengamatan di
lahan Kampus Itera

Studi pustaka dan
Survei Lapang

2 Aksesibilitas Primer Pengamatan di lahan
Kampus Itera

Survei lapang

3 Iklim
 Curah hujan
 Suhu rata-rata

Sekunder Badan Meteorologi dan
Geofisika (BMG)
Stasiun 241B Polinela

Studi pustaka

4 Topografi
 Kemiringan

lereng

Sekunder Perancangan
Pengelolaan Lahan Itera
Tim FP Unila

Studi pustaka

5 Tanah
 Jenis tanah
 Sifat fisik dan

kimia tanah

Primer Perancangan
Pengelolaan Lahan Itera
Tim FP Unila

Studi pustaka

6 Hidrologi
 Sumber air

Primer,
Sekunder

Perancangan
Pengelolaan Lahan Itera
Tim FP Unila

Studi pustaka

7 Vegetasi
 Jenis vegetasi
 Jumlah vegetasi

Primer Pengamatan di lahan
Kampus Itera

Survei lapang

8 Potensi
pemandangan

Primer Pengamatan di lahan
Kampus Itera

Survei lapang

9 Kebijakan
 Rencana

pengembangan

Sekunder Institut Teknologi
Sumatera

Studi pustaka

10 Sosial
 Pemanfaatan

lahan

Primer Pengamatan di lahan
Kampus Itera

Survei lapang

3.4.2 Analisis

Tahap analisis adalah kegiatan menganalisis data yang diperoleh dari kegiatan

inventarisasi. Data hasil inventarisasi tersebut dianalisis potensi dan kendalanya

sesuai dengan kondisi dan karakter tapak.  Dengan mempertimbangkan kondisi



21

dan karakter tapak tersebut, maka masukan program aktivitas yang direncanakan

dapat disusun secara logis dan objektif serta sesuai dengan kebutuhan.

3.4.3 Sintesis

Tahap sintesis merupakan hasil dari tahap analisis yang dikembangkan sebagai

masukan untuk memperoleh hasil sintesis yang sesuai dengan tujuan master plan.

Hasil dari tahap sintesis adalah alternatif tindakan pemanfaatan dan pemecahaan

masalah, dengan mempertimbangkan dampak dari kegiatan tersebut.

3.4.4 Konsep

Konsep merupakan gagasan awal yang dikembangkan dari tahap inventarisasi,

tahap analisis, dan tahap sintesis dari kondisi di lapangan; kebutuhan

pengembangan di masa mendatang; kendala rancangan di lokasi; fungsi tapak;

dan aktivitas penggunaan tapak.  Konsep yang digunakan dalam setiap

perancangan lanskap adalah konsep ruang, konsep sirkulasi, dan konsep tata hijau.

3.4.5 Desain

Desain merupakan tahap akhir dalam proses perancangan yang merupakan

pengembangan dari tahap inventarisasi, analisis, sintesis, dan konsep. Mendesain

suatu lanskap memerlukan ketepatan dalam pemilihan elemen keras dan elemen

lunak yang akan diletakkan di tempat yang tepat, agar tercipta desain yang indah.

Bentuk, ukuran, dan skala desain sangat berperan penting, agar desain yang

dihasilkan memiliki fungsi yang tepat dan bernilai estetika. Bagan alir kegiatan

penelitian ini disajikan pada Gambar 5.
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Gambar 5.  Bagan alir kegiatan penelitian.

Keterangan:

: Data

: Proses

: Keputusan

INVENTARISASI

Kondisi fisik :
 Letak georafis
 Topografi
 Iklim
 Hidrologi

ANALISIS

Unsur LanskapPotensi Kendala

SINTESIS

Zonasi

Konsep ruang

KONSEP

Konsep sirkulasi Konsep tata hijau

Gambar Rancangan
Tapak Tematik

Biologi :
 Jenis vegetasi
 Jumlah vegetasi

Kebijakan :
 Rencana

pengembangan
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN

5.1  Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah:

(1) Lanskap Kampus Itera ditata dengan pembagian zona intensif dan zona

konservasi. Zona intensif dapat digunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas

pendukung aktifitas pengguna kampus, sedangkan zona konservasi dapat

digunakan untuk lokasi kebun koleksi tanaman asli Pulau Sumatera.

(2) Sirkulasi Kampus Itera ditata untuk memfasilitasi pergerakan yang menjangkau

seluruh area kampus, menghubungkan antarzona, dan menyesuaikan dengan

kondisi topografi.

(3) Tata hijau Kampus Itera disusun berdasarkan kebutuhan untuk fungsi ekologis,

estetika, dan berkarakter free-maintenance.  Fungsi tanaman lanskap terdiri dari

fungsi ekologis, arsitektural, dan estetika; serta kesesuaian tanaman meliputi

kesesuaian fisik dan agronomis. Tanaman yang dipilih antara lain adalah Pohon

Damar (Agathis dammara), Manggis (Garcinia mangostana), dan Sungkai

(Peronema canescens).



86

5.2  Saran

Saran dari penelitian ini adalah perlu dilakukan perancangan lanskap lebih detail

dengan Detail Engineering Design (DED). Pada hasil penelitian ini, baru pada tahap

pertimbangan fungsi dan kesesuaian tanaman.



87

PUSTAKA ACUAN

Afriani. 2011. Taman Kampus UIN. Diakses pada Tanggal 2 Mei 2015 Pukul
09.00 WIB.

Arini, E. 2011. Pemberian Kapur (CaCO3) untuk Perbaikan Kualitas Tanah
Tambak dan Pertumbuhan Rumput Laut Gracillaria sp. Jurnal Saintek
Perikanan. 6(2): 23-30.

Akbar, R. 2010. Manajemen Taman Milik Pemerintah Kota Bandung Berbasiskan
Pendekatan Manajemen Aset. Teknik Sipil. 17(3): 171-180.

Arsyad, S. 2010. Konservasi Tanah dan Air. Bogor: Edisi Kedua. IPB Press. 472
hlm.

Atmojo, S. W. 2003. Peranan Bahan Organik Terhadap Kesuburan Tanah Dan
Upaya Pengelolaannya. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Kesuburan
Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Bahilang’s. 2015. Klasifikasi Iklim. Diakses pada Tanggal 2 Desember 2015
Pukul 09.00 WIB.

Baskara, M., A. Munandar, dan T. Samingan. 1998. Perencaan Lanskap
Arboretum Sumber Brantas Sebagai Objek Wisata Alam. Buletin Taman
dan Lanskap Indonesia. 1(3): 1-6.

Beljai, M., E.K.S.H. Muntasib, dan B. Sulistyantara. 2014. Konsep Penataan
Lanskap Untuk Wisata Alam di Kawasan Taman Wisata Alam Sorong. J.
Manusia dan Lingkungan. 21(3): 356-365.

BMG Stasiun 241 B Polinela, 2015.

Carpenter, P.L, T.D Walker, and F.O. Lanphear. 1975. Plants in the Landscape.
W.H.Freeman and Company. San Fransisco. 487 p.

Departemen Pekerjaan Umum. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang
Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.



88

Departemen Pekerjaan Umum. 2012. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
5/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem
Jaringan Jalan.

Departemen Perhubungan. 1996. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor 272/HK.105/DRJD/1996 tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Effendy. 2011. Drainase untuk Meningkatkan Kesuburan Lahan Rawa. Pilar
Jurnal Teknik Sipil. 6(2): 39-44.

Gandasari, D., S. Nurisyah, dan Y.C. Sulistyaningsih. 2000. Identifikasi
Arsitekturis dan Kerapatan Trikoma pada 75 Jenis Pohon untuk Lanskap
Tepi Jalan. Buletin Taman dan Lanskap Indonesia. 3(1):2-6.

Gold, S. M. 1988. Recreation Planing and Desain. Mc Graw-Hill Book
Company. Toronto. 134 p.

Grey, G.W. and F.I. Deneke. 1978. Urban Forestry. John Wiley and Sons. 426 p.

Hakim, R. 1987. Unsur Perancangan dalam Arsitektur Lansekap. PT. Bumi
Aksara. Jakarta. 87 hlm.

Hakim, R. 2000. Arsitektur Lansekap Manusia, Alam, dan Lingkungan.
Universitas Trisakti. Jakarta. 203 hlm.

Hakim, R. dan H. Utomo. 2008. Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap:
Prinsip Unsur dan Aplikasi Desain. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 126 hlm.

Hakim, R. 2012. Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap: Prinsip Unsur
dan Aplikasi Deasin. PT. Bumi Aksara. Jakarta. 384 hlm.

Handayani, S. 2015. Bahan Ajar Mata Kuliah Arsitektur Lansekap D3. Diakses
pada Tanggal 20 Desember 2015 Pukul 10.00 WIB. 2015.

Harsoyo, B. 2010. Teknik Pemanenan Air Hujan (rain water harvesting) Sebagai
Alternatif Upaya Penyelamatan Sumberdaya Air di Wilayah DKI Jakarta.
Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca. 11(2): 29-39.

Hasim, S.I. 2009. Tanaman Hias Indonesia. Penebar Swadaya. Jakarta. 444 hlm.

Hastuti, E. 2011. Kajian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perumahan
Sebagai Bahan Revisi SNI 03-1733-2004. Standardisasi. 13(1): 35–44.

Herlina, A., H.E. Handayani, dan H. Iskandar. 2014. Pengaruh Fly Ash dan
Kapur Tohor pada Netralisasi Air Asam Tambang Terhadap Kualitas Air
Asam Tambang (pH, Fe & Mn) di IUP Tambang Air Laya PT.Bukit
Asam (Persero),TBK. Jurnal Ilmu Teknik. 2(2): 1-8.



89

Irmanputhra, J. 2015. Ruang Terbuka Hijau. Diakses pada Tanggal 10 Oktober
2015 Pukul 21.00 WIB.

Irwan, Z. D. 2005. Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota. Penerbit
Bumi Aksara. Jakarta. 300 hlm.

Itera. 2015. Insitut Teknologi Sumatera. Diakses pada Tanggal 23 April 2015
Pukul 10.00 WIB.

Itera. 2015. Proposal Pengembangan Kampus Itera. Bandar Lampung.

Kementerian Lingkungan Hidup. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Laurie, M. 1986. An Introduction to Landscape Architecture. American Publisher.
397 p.

Lestari, G. dan I.P. Kencana. 2015. Tanaman Hias Lanskap. Swadaya. Jakarta.
344 hlm.

Monografi Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan,
2015.

Nicholas T.D. dan K.D. Brown. 2001. Landscape Architect’s Portable Handbook.
McGraw-Hill. New York. 443 p.

Pakpahan, A.M. 1998. Penanaman Pohon untuk Habitat Burung. Buletin Taman
dan Lanskap Indonesia. 1(2): 29-32.

Pusat Penelitian Tanah. 1983. Kriteria Penilaian Data Sifat Analisis Kimia
Tanah. Bogor: Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Departemen Pertanian. 243 hlm.

Putri, M.N, N.G. Astawa, dan N.W.F. Utami. 2013. Perancangan Taman Terapi
Hortikultura Bagi Penderita Gangguan Jiwa pada Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Bali. E-Jurnal Agroekoteknologi Tropika. 2(4): 223-243.

Prabawasari, V. W. Dan A. Suparman. 1999. Tata Ruang Luar. Gunadarma.
Jakarta. 149 hlm.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Restyanto, Y. 2011. Arsitektur Landscape Kawasan Wisata Outbound Bukit
Tangkiling. Jurnal Perspektif Arsitektur. 6(2):9-15.

Savitri, A. 2015. Ruang Terbuka Hijau kota: definisi, fungsi, cakupan, dan
manfaatnya. Diakses pada Tanggal 20 Desember 2015 Pukul 00.54 WIB.



90

Savitri, A. 2015. Tempat Parkir: Prinsip, Kriteria, Bentuk. dan Romantikanya.
Diakses Pada Tanggal 22 Desember 2015 Pukul 08.00 WIB.

Simonds, J.Q. 1983. Landscape Architecture. McGraw-Hill. New York. 331 p.

Simonds, J.Q. 1976. Architecture. McGraw-Hill. New York. 323 p.

Suharto. 1994. Dasar-Dasar Pertamanan Menciptakan Keindahan dan
Kerindangan. Media Wiyata. Jakarta. 196 hlm.

Sulistyantara, B. 2008. Taman Rumah Tinggal. Penebar swadaya. Jakarta. 194
hlm.

Sutrisna, N., S.R.P. Sitorus, B. Pramudya, dan Harianto. 2010. Alternatif Model
Usahatani Konservasi Tanaman Sayuran di Hulu Sub-DAS
Cikapundung. Jurnal Hortikultura. 20(3):223-240.

Tim FP Unila. 2015. Perencanaan Pengelolaan Lahan Itera. Bandar Lampung.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang.

Ulfah, M., P. Rahayu, L.R. Dewi. 2015. Kajian Morfologi Tumbuhan pada
Spesies Tanaman Lokal Berpotensi Penyimpan Air: Konservasi Air
di Arangmanggis, Boja, Kendal, Jawa Tengah. Pros Sem Nas Masy
Biodiv Indon. 1(3): 418-422.

Werdiningsih, H. 2007. Kajian Penggunaan Tanaman Sebagai Altenatif Pagar
Rumah. Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Permukiman. 6(1): 32-39.

Widnyana, I.K. 2011. Upaya Meningkatkan Potensi Kesuburan Tanah Lahan
Marginal di Kawasan Bali Timur Melalui Bioteknologi Biofertilisasi
Antara Mikoriza dengan Pupuk Kandang dan Kascing. Agrimeta, Jurnal
Pertanian Berbasis Keseimbangan Ekosistem. 1(2): 20-33.

Widhiyani, C. 2015. Landsekap Kampus. Diakses pada Tanggal 23 April 2015
Pukul 11.00 WIB.

Wikipedia. 2015. Kota Bandar Lampung. Diakses pada Tanggal 1 Agustus 2015
Pukul 09.00 WIB.

Widagdo, S., A. Gunawan, N. Nasrullah, dan W.Q. Mugnisjah. 2003. Studi
Tentang Reduksi Kebisingan Menggunakan Vegetasi dan Kualitas Visual
Lansekap Jalan Tol Jagorawi. Forum Pascasarjana. 26(1): 41-50.

Widodo, K., V. D. Damayanti, dan S. Hadi. 2012. Perencanaan Lanskap Sungai
Kelayan Sebagai Upaya Revitalisasi Sungai di Kota Banjarmasin
Kalimantan Selatan. Jurnal Lanskap Indonesia. 4(1): 15-28.



91

Wiryanta, B.T.W. 2009. Panen Durian di Perkarangan Rumah. PT. Agromedia
Pustaka. Jakarta. 80 hlm.

Yulman H.P.. 2015. Planologi - Lingkungan Visual. Diakses pada Tanggal 20
Desember 2015 Pukul 11.00 WIB.


	1. Cover.pdf
	2. Abstrak.pdf
	3. Cover Dalam.pdf
	4. Halaman Persetujuan.pdf
	5. Halaman pengesahan.pdf
	6. Pernyataan.pdf
	7. Riwayat Hidup.pdf
	8. Persembahan.pdf
	9. Motto.pdf
	10. Sanwacana.pdf
	11. Daftar Isi.pdf
	12. Daftar Tabel.pdf
	13. Daftar Gambar.pdf
	14. Pendahuluan.pdf
	15. Tinjauan Pustaka.pdf
	16. Metodelogi.pdf
	17. Hasil.pdf
	18. Kesimpulan.pdf
	19. Pustaka Acuan.pdf

