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Materi 5 PEMBUATAN  TAMAN
(TINJAUAN ASPEK HORTIKULTURA)

TUJUAN BELAJAR BAB INI :

• Mengetahui dan kemudian mampu menjelaskan langkah-
langkah atau tahapan-tahapan dalam pengerjaan pembuatan 
taman

• Mampu menjelaskan maksud dan kegunaan pentahapan 
dalam pengerjaan pembuatan taman

• Mampu menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan 
dalam
tahapan perencanaan pembuatan taman

• Mampu menjelaskan pelaksanaan pembuatan taman indoor
dan taman outdoor

A. Tahapan-Tahapan Dalam Pengerjaan  

Pembuatan Taman

B. Pembuatan Taman Indoor

C. Pembuatan Taman Outdoor

Tahapan Dalam Pengerjaan Pembuatan Taman

1. Persiapan

2. Pembuatan Konstruksi

3. Penanaman

4. Pembersihan

Persiapan

a. Pembersihan tanah

b. Pengaturan pola tanam

c. Pengolahan dan pembentukan tanah

d. Pengaturan drainasi

e. Pemupukan

Pembuatan Konstruksi

Pekerjaan konstruksi (bangunan taman baik

berupa perkerasan ataupun bangunan taman

lainnya) umumnya dikerjakan sebelum penanaman

tanaman sebagai unsur lunak suatu taman. 

Hal ini dikarenakan pengaturan atau pengkerajaan 

konstruksi memerlukan ruang gerak yang 

lebih luas. 
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Penanaman

• Penanaman dilakukan setelah pembuatan 
konstruksi dan juga pengolahan dan 
pemupukan selesai (telah dilakukan pada 
tahapan persiapan). 

• Menjelang penanaman tanah sebaiknya diolah 
lagi. Pengolahan hanya pd tempat atau lubang 
tanam saja, tidak secara keseluruhan.

Penanaman

• Penanaman didahulukan bagi jenis tanaman yg 
tempat atau posisinya tersulit atau terdalam, 
kemudian seterusnya bagi jenis tanaman yg posisinya 
lebih luar atau gampang.

• Untuk jenis yg toleran kelembaban tinggi, lubang 
tanam dicampurkan bbrp potongan pakis atau 
pecahan batu bata agar dapat lebih lama menahan 
kelembaban. Untuk jenis yg toleran dgn keadaan 
kering, dicampurkan pasir atau kerikil berukuran 
kecil.

Pembersihan

• Pembersihan adalah kegiatan terakhir dlm 
pengkerjaan pembuatan taman. Pembersihan 
diarahkan membuang kotoran atau sisa-sisa 
(bagian) tanaman dan bahan konstruksi 
lainnya. 

• Bersamaan dengan pembersihan, dilakukan 
pula evaluasi terhadap tanaman yg telah 
tertanam. 

Pembersihan

• Evaluasi, apakah tanaman tampak tetap segar 
ataupun terdapat penampilan yg janggal dari 
suatu tatanan yg telah dilakukan.

• Pembersihan juga untuk membersihkan 
bagian tanaman yg tampak telah rusak, 
kemudian dipotong atau dipangkas. 

Pembuatan Taman Indoor
• Inventarisasi

• Pembuatan desain

• Pelaksanaan penataan taman

Inventarisasi

Inventarisasi kondisi ruangan dimana taman akan dibuat.

Inventarisasi data fisik :

• Ukuran/bentuk ruangan,

• Pengukuran tapak dan luasan taman,

• Rencana tata ruang (zona dan fungsi ruang),

• Data sirkulasi dlm ruang (arah masuk dan arah ke luar),

• Posisi lampu dan fasilitas listrik lainnya,

• Letak dan ukuran jendela (cahaya dan angin) 

• Sumber air,

• Jenis lantai dan kepadatan interior/perabot yg ada,

• Data bagian ruangan yg menarik dan yg tidak menarik, 

• Kondisi suhu dan kelembaban ruangan.
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Inventarisasi
Inventarisasi data sosial

• Diperoleh dgn interview kpd calon pemilik atau 
pengguna taman 

• Data yg berhubungan dgn pemilik ruangan atau 
pengguna taman : usia, sifat, pandangan-pandangan, 
keinginan maupun hal-hal yang tidak diinginkan, 
budaya, kebiasaannya, fungsi ruangan, pengguna, 
jumlah pengguna, dan keragaman sifat 
penggunannya, lama penggunaan taman (sementara 
untuk pesta, pertemuan, rapat, seminar dsb) atau 
bbrp hari atau terus menerus (interior rumah, lobi 
perkantoran atau hotel, pertokoan)

Inventarisasi
Data ekonomi
• Mencakup besarnya anggaran yg mempengaruhi proses 

perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan taman yg akan 
dibangun. 

Berikut bbrp data ekonomi yg diperlukan :
• Besar biaya yg disiapkan. Berpengaruh pd pola taman dan 

sekaligus jenis tanaman,
• Besar biaya perawatan, bila taman akan digunakan untuk bbrp 

lama atau terus menerus (permanen),
• Perancang/desainer harus mengetahui harga tanaman dan bbrp 

elemen taman lainnya,
• Pembuat taman dan Desainer harus mengetahui harga tenaga 

kerja,
• Pembuat taman dan Desainer harus mampu merinci data 

kalkulasi biaya total.

Inventarisasi

Data Teknis

• Merupakan data penunjang keperluan operasional atau 
pelaksanaan. Data tersebut meliputi :

• Target desain yg ingin dicapai apakah gambar sketsa, denah, 
perspektif, dan maket,

• Kemampuan juru gambar dlm menyajikan hasil desain,

• Pengetahuan perancang terhadap  teknis budidaya elemen 
lunak taman,

• Tempat memperoleh tanaman dan elemen taman yg akan 
digunakan sekaligus teknik pengangkutannya,

• Kemampuan menghitung tenaga kerja dan hari kerjanya,

• Pengetahuan teknik non-tanaman seperti pembuatan kolam 
hias, pencahayaan, dsb

Pembuatan Desain

• Pembuatan desain  dilakukan di studio.

• Produk yang dihasilkan dalam bentuk 
presentasi gambar (denah, sketsa atau gambar 
perspektif bahkan bila diperlukan dibuatkan 
gambar potongan dan juga maket taman). 

Pembuatan Desain

Tahapan-tahapan dlm pembuatan desain meliputi :

• Analisis data

Dilakukan terhadap data terkumpul, untuk mengetahui 
potensi dan sekaligus kendala yg terdapat di dalam 
ruangan maupun di luar ruangan yg berpengaruh pada 
ruangan dalam. 

Data yg dianggap potensi dipisahkan dengan data yg 
dianggap sebagai kendala.

Pembuatan Desain

• Sintesis data

Sintesis data dipisahkan mana yg potensi 
mana yg dianggap kendala.                 Hasil 
sintesis merupakan dasar perencanaan dan 
perancangan yg akan menentukan ukuran 
taman, bentuk taman, jenis dan keragaman 
elemen taman serta pengaturan intensitas 
pencahayaan.
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Pembuatan Desain

• Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan penerapan fungsi 
taman yg akan dibuat sesuai dgn keinginan 
pemilik/pengguna yg dikombinasikan dgn hasil 
analisis-sintesis perancang. 

Hasil tahap ini baru merupakan rencana atau konsep 
perencanaan tapak yg didukung oleh tata 
letak/zonasi, sirkulasi, fungsi ruang taman. 

Agar gambar rencana taman lebih mudah dimengerti 
sebaiknya disertai dengan keterangan tertulis.

Pembuatan Desain

• Perancangan
Perancangan/desain/pola merupakan akhir 
pekerjaan studio. 
Sbg bentuk yg lebih detail dari suatu rencana taman, 
maka bentuk taman yg akan dibangun sudah dapat 
dilihat baik ukuran, rupa 2 dimensi (gb. denah), rupa 
3 dimensi (gb. perspektif atau maket).  
Dari desain ini dpt pula diketahui jumlah, jenis, 
ukuran dan warna tanaman yg akan digunakan, lama 
pekerjaan yg dibutuhkan dan jumlah anggaran yg 
perlu disediakan

Pelaksanaan Penataan Taman

• Lama atau kebutuhan waktu pelaksanaan 
dipengaruhi oleh besar kecilnya skala taman 
dalam ruang yg dibuat.

Bbrp hal yg perlu dipersiapkan dalam 
pelaksanaan penataan taman dalam ruang :

• Selesainya gambar desain atau site plan taman,

• Bahan tanaman maupun elemen taman seperti 
kontainer, patung, gentong, lampu, pagar hias, batu, 
pasir, serbuk gergaji dsb telah tersedia sesuai dgn 
spesifikasinya dalam desain,

• Peralatan penunjang pelaksanaan pembuatan taman,

• Tenaga kerja yg trampil dan mampu membaca 
gambar denah desain.

Tahapan pekerjaan pelaksanaan penataan 
taman dlm ruang yg permanen adalah sbb :

• Pekerjaan konstruksi bangunan

• Pengisian media tanam pada bak tanam

• Pelaksanaan penanaman elemen taman lunak 

• Setelah penanaman tanaman selesai, maka diikuti 
dengan penyiraman, pembersihan tanaman dan 
lingkungan

• Evaluasi keseluruhan pekerjaan apakah telah 
memenuhi apa yang telah tertuang dlm desain

Tahapan pelaksanaan penataan tanaman pot sbg 
elemen taman dlm ruang sbg berikut :

• Mempersiapkan kondisi ruangan beserta 
perangkatnya

• Siapkan tanaman yg tumbuh dalam pot (wadah) dgn 
berbagai ukuran maupun model sesuai dgn desain 
taman

• Sebelum ditempatkan pada posisinya, tanaman 
dalam pot tsb disiram dahulu dan dibiarkan air 
siraman habis keluar melalui lubang draenase

• Tanaman yang telah siap, kemudian ditempatkan 
sesuai desain. 

• Lampu-lampu kemudian difungsikan.
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Pembuatan Taman Outdoor

Inventarisasi

• Aspek fisik (ukuran lahan dan bangunan yg ada di 
lahan, bangunan taman (konstruksi) yg telah ada, 
sistim draenasi, topografi, kondisi (jenis) tanah, 
jenis/jumlah tanaman dan posisi tanaman yg telah 
ada tumbuh, iklim, dan pemandangan (view) yg baik 
atau jelek 

• Aspek sosial (anggota keluarga, jlh karyawan, jlh 
penduduk pengguna taman, kesukaan pengguna 
taman, kebutuhan pengguna taman

• Aspek ekonomi (modal pembuatan taman)

Analisis-sintesis

• Segala sesuatu yg menjadi kendala dlm 
pembuatan taman maupun sesuatu yg 
mendukung dianalisa maupun disintesis 
secara cermat agar supaya pembuatan taman 
dpt dilakukan dgn mudah dan sesuai dgn 
pesanan atau dgn kata lain taman yg 
terbangun tsb memiliki fungsi sebagai taman. 
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Konsep dan Desain

• Konsep desain merupakan desain kasar (sering 
disebut sketsa) yg dikembangkan dari hasil analisis-
sintesis. 

• Dari berbagai alternatif desain kasar tersebut 
kemudian dipilih yg paling tepat dari segala 
pertimbangan. 

• Desain awal terpilih kemudian dikembangkan untuk 
dijadikan sbg desain yg dilengkapi dgn berbagai 
keterangan yg diperlukan bagi pembuatan taman.

Realisasi Pembuatan Fisik Taman

• Persiapan

• Pembuatan konstruksi

• Penanaman

• Pembersihan dan 

• Evaluasi

Persiapan

• Pembersihan lahan

• Pengaturan pola tanam

• Pengolahan dan pembentukan lahan (topografi)

• Pengaturan/pembuatan sistim draenasi

• Pemupukan

Pembuatan konstruksi

• Tahap pembuatan konstruksi dilakukan seblm 
penanaman, dikarenakan memerlukan ruang 
gerak yg lebih leluasa. 

• Membutuhkan pekerja yg khusus yaitu tukang 
atau kontraktor bangunan, sehingga kepadanya 
diperlukan penjelasan-penjelasan terkait dgn 
desain keseluruhan dari pembuatan taman 
bersangkutan.

Penanaman

• Penanaman dilakukan secara hati-hati agar 
tanaman tidak mengalami kerusakan fisik dan 
sekaligus menghindari dari gangguan fisiologis. 

• Penanaman dilakukan berurutan menurut jenis 
tanaman atau menurut posisi dlm taman. 

• Penanaman didahului oleh jenis pohon kemudian 
semak, penutup tanah, dan rumput.

Penanaman Pohon dan Semak

• Penanaman dengan Teknik Cabutan (bare-
root)

• Penanaman Tanaman Puteran         (balled 
stock)
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Penanaman Rumput

• Generatif (biji ditebar merata)

• Vegetatif

1. Penanaman rhizoma atau anakan tunggal

2. Penanaman kumpulan rhizoma (potongan 

rumput)

3. Penanaman lempengan rumput

Inventarisasi
Analisis Sintesis

Potensi Kendala Potensi Kendala

Tapak Ruang leluasa terbatas Pengaturan sirkulasi ruang 

lebih bebas, penggunaan 

jenis tanaman agak bebas, 

skala desain tanaman dapat 

besar, penggunaan tanaman 

massal

Sirkulasi ruang harus 

efisien, tanaman 

berukuran 

sedang/kecil, tanaman 

individu dalam pot 

lebih tepat

Pencahayaan alami Banyak jendela, 

cahaya dapat 

menerobos 

sebagian 

ruangan

Cahaya 

terbatastidak 

langsung, hanya 

bayangan

Dapat memilih tanaman yang 

tahan teduh, tahan cahaya 

seperti puring. Sirkulasi 

tanaman relatif lama, cahaya 

tambahan tidak diperlukan

Hanya dipilih tanaman 

tahan teduh, tanaman 

tertentu perlu cahaya 

buatan, sirkulasi 

tanaman relatif sering

Sirkulasi udara 

ruang ber-AC

Udara bersih, 

tidak ada 

poluitan dan 

debu

Kering, RH 

rendah, laju 

transpirasi tinggi

Dapat dipilih tanaman daun 

lebar, daun tetap bersih, 

hemat tenaga pembersih

Dipilih tanaman 

berlilin, penyiraman 

lebih sering

Kapasitas daya 

listrik

Daya listrik besar 

(leluasa)

Daya listrik 

terbatas

Dapat memasang lampu 

taman (ornamen) dan cahaya 

tambahan untuk membantu 

fotosintesis

Tanaman harus tahan 

naungan karena 

penambahan lampu 

tidak dimungkinkan

Contoh Inventarisasi dan Analisis-Sintesis pada Pembuatan 

Taman Dalam Ruang

Contoh Inventarisasi dan Analisis-Sintesis pada Pembuatan 

Taman Luar Ruang

Inventarisasi
Analisis Sintesis

Potensi Kendala Potensi Kendala

Vegetasi Terdapat pohon 

mangga dapat 

sebagai jenis pohon 

(peteduh)

Terlalu rindang 

sehingga pemilihan 

jenis tanaman terbatas 

pada jenis tahan naung

Memanfaatkan sebagai 

tanaman taman dengan 

pengaturan bentuk

Pemangkasan dan 

disertai pemilihan jenis 

tanaman tahan 

naungan

Sinar matahari Lahan cukup luas Di sebagian lahan 

ternaung akibat pohon 

mangga yang lebat

Memilih tanaman 

berbunga dengan 

pengaturan letak 

penanaman

Pemangkasan mangga 

dan pemilihan jenis 

tahan naungan, sering 

epmbersihan daun 

gugur

Topografi Bergelombang atau 

berbukit kecil

Terdapat bebatuan Memanfaatkan sebagai 

bentuk pengaturan 

tinggi rendah elemen 

tanaman

Menjadikan bebatuan 

sebagai elemen keras 

dmelalui pengaturan 

ulang tata letak 

(pemindahan)

Draenasi Tanah cukup 

gembur dan tidak 

padat, dana 

pembuatan saluran 

tersedia

Curah hujan cukup 

tinggi, dana terbatas

? ?
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