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Setelah mengikuti kuliah materi Pokok Bahasan 

ini, mahasiswa diharapkan  :

• Mampu menjelaskan pengertian dasar dari 

taman dekorasi dan bbrp macam taman yg 

termasuk taman dekorasi,

• Mampu menjelaskan pengertian taman dlm 

ruang, konsep interior dan pembuatannya,

• Mampu menjelaskan pengertian taman bongkar 

pasang,
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PENGERTIAN TAMAN DEKORASI

• Taman dekorasi merupakan bentuk suatu 

taman yang bertujuan menghias suatu ruang 

dan massa melalui perpaduan keindahan 

komposisi, bentuk, warna dan sebagainya. 

• Elemen taman sebagian besar berupa 

tanaman dalam pot.
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• Taman dekorasi disusun atau dihadirkan dalam 

ruangan maupun tempat terbuka seperti plaza. 

• Taman hanya sementara (temporer), artinya sangat 

terbatas waktu penggunaannya (namun ada yg 

berjangka waktu panjang/lama). 

• Fungsi utama taman dekorasi adalah memperindah 

suasana, memberi pemandangan yang menarik dan 

menyegarkan. 

• Fungsi lainnya seperti sebagai penyekat, petunjuk 

jalan, dan pelengkap hiasan ruangan.
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Dekorasi dinding

Tanaman sebagai bingkai 

ataupun penyaring
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Pola yang diciptakan antara tanaman-tiang dan dinding 

bangunan, membangkitkan respon intelektual dan emosional.
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Kegunaan Tanaman Dalam Ruangan

Penggunaan Fungsi

Estetika Latar belakang, bingkai pemandangan

Kaligrafi garis

Melembutkan bangunan

Sensual Membangkitkan hasrat

Menstimulasi, memperbesar, memuaskan, 
aroma, perasaan

Arsitektural Mengatur privacy

Menghalangi pandangan jelek

Artikulasi ruangan

Engineering Mengatur lalu lintas ruangan

Mengatur cahaya

Mengatur akustik ruang

Emosional dan simbolik Memelihara hubungan manusia-alam
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Tanaman sbg pembatas 

ruang probadi

Tanaman sbg pemisah 

ruang
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Tanaman sbg pembatas 

pandangan yg tidak 

diinginkan

Tanaman sbg penghalang 

sebagian pandangan untuk 

lebih menarik perhatian
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Tanaman sbg penyaring 

sinar dari luar

Tanaman sbg pengarah 

jalan
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Konsep Dasar

• Menghadirkan atau membuat taman dekorasi perlu 

memperhatikan pengertian dasar sebelum 

pembuatannya. 

• Pengertian dasar tersebut meliputi jenis acara, 

lokasi, tata laksana acara, dan waktu atau lamanya 

pemakaian taman dekorasi tersebut.

• Menghadirkan/membuat taman dekorasi sering 

dilakukan pada upacara-upacara resmi seperti 

rapat, konferensi, upacara kenegaraan, acara 

peresmian, perkawinan, ataupun pada acara-acara 

di tempat terbuka.
14

15

• Pada taman dekorasi diperlukan pengaturan unsur 

estetika dalam penyusunannya. 

• Kaidah estetika yang menjadi dasar penyusunan 

taman dekorasi pada prinsipnya adalah 

menciptakan unity (kesatuan), yaitu 

pengorganisasian elemen-elemen sedemikian rupa 

menjadi bentuk yang harmonis dan utuh. 

• Harmoni dan keutuhan dapat diperoleh bila hadir 

unsur-unsur irama, proporsi, kontras, klimaks 

(dominan), dan keseimbangan. 
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Do not let containers over-power your home!
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Taman dalam Ruang (indoor landscape)

• Tujuan menghadirkan tanm. hias dlm ruangan 

adalah untuk menciptakan suasana menjadi 

lebih asri dan sejuk. 

• Untuk itu, semua jenis tanm. yg ada di dlm 

ruangan harus ditata, diserasikan dgn elemen yg 

lain agar diperoleh kesatuan yg indah, menarik, 

dan bernilai seni tinggi.

• Seni interior bertujuan menciptakan suasana 

ruangan yg ideal dlm waktu dan situasi tertentu. 

1. Tanaman Hias (indoor) dalam Konsep Interior
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Untuk menciptakan suasana menjadi lebih asri dan 

menyegarkan, perlu dipikirkan berbagai aspek 

penunjang terutama yg berkenaan dgn :

• Kepekaan rasa dalam memilih warna,

• Pengaturan tata letak,

• Perpaduan tanm. dan wadah yang digunakan,

• Keserasian tanm., luas ruangan, dan jumlah perabot, 

• Corak tekstil dan furniture yang dipakai.

Keindahan suatu ruangan ditentukan oleh seluruh 

komponen di dlm ruangan, maka semua elemen 

harus menjadi dasar pemikiran dlm konsep interior.
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2. Pembuatan Taman

Bbrp hal yg perlu dipersiapkan dlm pelaksanaan 

penataan taman dlm ruang adalah sbb :

• Gambar desain atau site plan taman telah siap,

• Seluruh bahan tanm. maupun elemen taman 

(kontainer, patung, gentong, lampu, pagar hias, 

batu, pasir, serbuk gergaji dsb) telah tersedia sesuai 

dgn spesifikasinya dalam desain,

• Peralatan penunjang telah tersedia cukup, dan

• Tersedianya tenaga kerja yg trampil dan mampu 

membaca gambar denah desain. 
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Tahapan pengkerjaan atau pembuatan atau 
pembangunan taman dalam ruang 
dibedakan menjadi tiga jenis pekerjaan, 
yaitu :

• pekerjaan taman dalam ruang yang 
permanen, 

• taman ruang dengan pot-pot individu dan 
bunga potong, 

• taman ruang dengan sistim bongkar pasang 
atau temporer.
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Containers look better in a group.

1. Unless your container is exceptionally decorative.

2. Pots can be added, replaced or rearranged
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Taman Bongkar Pasang

• Taman kontemporer atau taman bongkar pasang 

atau taman instan sering dijumpai pembuatannya 

pada acara seremonial, rapat, seminar ataupun 

untuk keperluan pameran.  

• Pembuatan taman ini biasanya dilakukan dengan 

penyusunan beberapa jenis tanaman yang telah 

tumbuh baik dalam pot maupun polibag. 

• Bahkan sering pula digunakan pengaturan rumput 

sebagai border taman.
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• Penyusunan tanaman dlm taman bongkar pasang 

biasanya diperlukan penempatan plastik sebagai alas 

tanaman. 

• Hal tsb dimaksudkan utk tidak mengotori lantai. 

• Biasanya pemasangan alas dilebihkan dari border 

rumput yg biasanya digunakan. 

• Ruang alas yg lebih tsb digunakan utk menghampar-

kan pasir atau kerikil atau sekam padi atau serbuk 

gergajian sbg border atau pembatas yg menegaskan 

antara taman dgn ruang bebas 
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• Setelah tanaman tertata sesuai dengan 

desainnya, tanaman-tanaman tersebut 

disemprot dengan air (pengkabutan) agar 

supaya tanaman tetap nampak segar, bersih, 

dan mengkilat. 

• Tahapan akhir dari pembuatan taman 

bongkar pasang tentunya pembersihan areal 

dan diikuti dengan evaluasi apakah tata 

taman sudah memenuhi desainnya.
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Dekorasi Halaman Depan
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Dekorasi Ambang Pintu
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Tanaman Dalam Pot atau Dish Garden sebagai 

Elemen Dekorasi
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