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Setelah mengikuti kuliah materi Pokok Bahasan ini, 

mahasiswa diharapkan  :

• Mampu menyebutkan dan kemudian menjelaskan  

macam-macam taman permanen

• Mampu menyebutkan dan menjelaskan tahapan 

dalam perencanaan pembuatan taman permanen

• Mampu menyebutkan dan kemudian menjelaskan 

beberapa hal sebagai dasar pertimbangan dalam  

pembuatan taman permanen

• Mampu menjelaskan tahapan dalam pembuatan 

(membangun) taman permanen dan 

pemeliharaannya
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PENGERTIAN TAMAN PERMANEN

Sesuai dengan namanya, taman permanen 

merupakan taman yang keberadaannya tetap, 

bukan merupakan taman bongkar pasang, 

taman gantung ataupun taman dekorasi, 

sehingga perubahan terhadap desainnya sukar 

dilakukan. 

Perubahan kecil masih dapat terjadi, namun 

hanya dikarenakan pengaturan atau perawatan 

elemen lunak (tanaman) melalui pemangkasan 

ataupun peremajaan. 
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A. MACAM-MACAM TAMAN PERMANEN

1. Taman (lansekap) halaman rumah

2. Taman halaman kantor (perkantoran)

3. Taman kawasan pemukiman

4. Taman kota

5. Pedistrian park

6. Hutan kota

7. Ruang terbuka hijau kota

8. Taman kawasan tepi sungai (riverscape)
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Taman Halaman Rumah

Taman yg dibuat di halaman rumah sehingga 
rumah dan halaman tersebut merupakan 
satu kesatuan yg saling mempengaruhi 
dalam menciptakan suasana yg diinginkan 
oleh pemiliknya.
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Taman Halaman Kantor

Taman yg dibangun bertujuan memfungsikan 
seluruh elemen yg ada di sekitar 
perkantoran sehingga memberikan kesan 
estetika dan mengatur jalur sirkulasi utama 
(kendaraan) dan skunder (pejalan kaki).
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Rain Garden - Industrial Lane
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Taman Kawasan Pemukiman

Taman berukuran relatif lebih luas yg 
membangun lansekap di sekitar kawasan 
pemukiman sehingga warganya akan 
merasakan nyaman, senang dan puas berada 
di kawasan pemukiman tersebut.
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Taman Kota

Merupakan ruang terbuka hijau yg menyediakan 
sarana rekreasi di areal terbuka (outdoor 
recreation) bagi masyarakat suatu kota.
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Pedistrian Park

Suatu bentuk sistim sirkulasi bagi pejalan kaki 
yg merupakan jaringan penting penghubung 
berbagai aktivitas yg ada di suatu tapak.
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Hutan Kota

Merupakan suatu lingkungan dgn rangkaian 
ekosistim yg kompleks terdiri atas komponen 
fisik, biologi, sosial, budaya, dan ekonomi. 

Konsep penataan hutan kota adalah 
pengelolaan vegetasi berkayu pada ruang 
terbuka hijau kota sebagai jalur hijau, 
pendingin/penyejuk, dan meminimumkan 
kebisingan maupun filter bagi polutan 
lainnya.
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Ruang Terbuka Hijau Kota

Ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan 
perkotaan merupakan salah satu bagian dari 
ruang kota yg sangat penting nilainya. 
Berbagai fungsi ruang terbuka, rekreatif dan 
non-rekreatif dapat dikembangkan pada 
RTH ini sebagai lokasi rekreasi, olah raga, 
bersosial, dan untuk melepaskan kejenuhan.
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Lansekap Kawasan Tepi Sungai 
(Riverscape)

Merupakan garis batas pertemuan antara 
daratan dan air, yg dpt dikembangkan 
menjadi suatu komuniti yg memiliki suatu 
bentuh hubungan sistim jalur hijau dan sistim 
jalur aliran air.
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Kansas River
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B. PERENCANAAN

Perencanaan dimaksud adalah perencanaan 

lansekap yaitu merupakan salah satu 

tahapan yg penting guna mendapatkan suatu 

rancangan lansekap yg fungsional, estetik, 

dan lestari. 
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Inventarisasi

Aspek fisik

• Ukuran halaman/lahan dan bangunan rumah atau 
kantor atau bangunan lainnya yg telah ada di lahan 
bersangkutan,

• Bangunan taman (konstruksi) yg telah ada,

• Sistim pembuangan air (draenasi),

• Topografi,

• Kondisi (jenis) tanah,

• Jenis, jumlah tanaman, dan posisi tanaman yg telah 
ada tumbuh di areal/lahan bersangkutan,

• Iklim atau geografi, dan

• Pemandangan (view) yg mencakup bad view
maupun good view
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Aspek sosial

• Anggota keluar, kjumlah karyawan, jumlah 
penduduk pengguna,

• Kesukaan penghubi rumah, karyawan, dan 
masyarakat, dan

• Kebutuhan pengguna taman

Aspek ekonomi

• Mencakup modal atau ketersediaan dana 

untuk mewujudkan taman.

Inventarisasi
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Analisis-sintesis

Segala sesuatu yg menjadi kendala dlm 
pembuatan taman maupun aspek yg 
mendukung/berpotensi 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 sbg 
taman. 

Secara ideal setiap taman permanen perlu 
diatur penggunaan ruangnya seperti daerah 
umum, daerah kegiatan, daerah kehidupan, 
dan daerah pribadi. 
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Konsep dan Desain

Secara sederhana, mendesain diartikan 
sebagai pekerjaan merancang untuk 
memproduksi suatu karya; dan 

Secara khusus, mendesain adalah suatu seni 
untuk menghasilkan suatu karya yg indah, 
menarik dan memuaskan. 
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Tujuan pembuatan desain adalah agar 
terciptanya suatu karya yg fungsional (the way 
they are meant to be used) dan estetis atau 
indah (the way they look), yg menyenangkan, 
memuaskan dan menyamankan hati 
penggunanya

Gambar sketsa – sketsa terpilih –
pengembangan sketsa terpilih – gambar akhir -
Final Site Development Plan atau Master Plan.
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C. PERTIMBANGAN PEMBUATAN 
TAMAN PERMANEN

Taman Rumah
• Pemakai taman rumah merupakan penentu dari 

bentuk dan penampilan taman,

• Taman selayaknya menyamankan dan membuat rasa 
aman bagi pemakainya,

• Perencana atau perancang taman rumah harus 
berusaha utk dpt meningkatkan kualitas atmosfer 
rumah dgn mewujudkan aspek fungsional dan 
estetika halamannya,

• Pengembangan perencanaan halaman rumah 
sebaiknya mengikuti kesinambungan fungsi ruang 
dalamnya sehingga tercipta kesinambungan fungsi 
dan penampakan estetika dari tempat tinggal 
tersebut.
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Taman Perkantoran

• Kantor adalah bangunan umum (public building),

• Oki kawasan perkantoran terdiri atas bagian struktur 

bangunan, ruang terbuka pertamanan, dan ruang 

parkir, serta jalur sirkulasi,

• Setiap ruang memiliki potensi mengakomodasikan 

semua kebutuhan pemakainya,

• Desain taman harus mempertimbangkan arsitektur 

bangunan dan bagian lain di sekitarnya,

• Desain menjanjikan penampilan yg menarik,

• Penggunaan elemen lunak (taman) setidaknya yg 

bersifat tahan terhadap polusi udara maupun jenis 

polusi lainnya,

• Kawasan perparkiran merupakan sarana terpenting.
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Taman Kawasan Pemukiman

• Pemwilayahan tapak yg disesuaikan dgn  
keadaan tapak,

• Sirkulasi pejalan kaki,

• Dekorasi harus harmonis dan sesuai dgn 
bangunan di sekitarnya dan ekonomis dlm 
pemeliharaannya,

• Desain harus tetap terpakai sepanjang 
tahun,

• Penggunaan yg intensif dari tempat duduk, 
jalan setapak, dan tanaman hias.
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Taman Kota

• Taman merupakan ruang terbuka yang 
menyediakan sarana rekreasi bagi 
masyarakat di sekitarnya,

• Harus memiliki ciri khas atau keunikan yg 
mengakomodasikan keinginan masyarakat 
di sekitarnya,

• Peruntukan disain dan fasilitas taman untuk 
melayani masyarakat,

• Dalam perencanaaanya yg dilakukan 
pemerintah haruslah melibatkan masyarakat.
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Hutan Kota dan Ruang Terbuka Hijau Kota

• Konsep hutan kota adalah pengelolaan vegetasi 

berkayu pada ruang terbuka hijau kota yang 

dikoordinasikan dan dimanipulasikan untuk 

menghasilkan keuntungan ganda bagi masy. kota 

seperti sebagai Living green filter, Cooler, dan 

mengurangi kebisingan, tempat berekreasi dan 

beraktivitas sosial-ekonomi

• Pendekatan kebutuhan oksigen,

• Pendekatan pengendalian air (irigasi dan draenasi),

• Pendekatan perbaikan kualitas udara kota,

• Pendekatan rekreasi alam di kota,

• Sebagai ruang konservasi vegetasi dan satwa
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Lansekap Kawasan Pinggir Sungai (Riverscape)

• Meminimumkan gangguan terhadap kestabilan 
lereng dan erosi,

• Memelihara aliran sungai,

• Disain dirancang tahan terhadap pengaruh kondisi 
buruk,

• Desain dikembangkan dgn mempertimbangkan 
bilamana terjadi banjir,

• Disain memiliki nilai fungsional selain estetik,

• Desain dikembangkan  utk memanfaatkan sungai 
merupakan kawasan wisata bukan lagi sbg kawasan 
pembuangan limbah.
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D. PEMBUATAN FISIK TAMAN

Persiapan

• Meliputi beberapa kegiatan seperti :

• Pembersihan lahan

• Pengaturan pola tanam

• Pengolahan dan pembentukan lahan 
(topografi)

• Pengaturan atau pembuatan sistim draenasi

• Pemupukan
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Pembuatan konstruksi

• Tahap pembuatan konstruksi dilakukan 

seblm penanaman dikarenakan memerlukan 

ruang gerak yang lebih leluasa. 

• Pekerjaan ini membutuhkan pekerja yg 

khusus yaitu tukang atau kontraktor 

bangunan, sehingga kepadanya diperlukan 

penjelasan-penjelasan sehubungan dengan 

desain keseluruhan dari pembuatan taman 

bersangkutan.
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Penanaman

• Agar supaya kondisi fisik tanaman yg telah 

dipilih tetap segar dan baik, maka 

penanaman dilakukan scr hati-hati agar 

tanaman tidak mengalami kerusakan fisik 

dan sekaligus menghindari dari gangguan 

fisiologis. 

• Oki, maka penanaman dilakukan berurutan 

menurut jenis tanaman maupun menurut 

posisi dalam taman. Penanaman didahului 

oleh jenis pohon kemudian semak, penutup 

tanah, dan rumput.
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Pemeliharaan

• Fungsi taman adalah menghadirkan keindahan, 

kenyamanan, dan keteduhan tapak bersangkutan. 

• Membuat sesuatu taman yg indah bukan merupakan 

hal yg sulit asalkan semua sarana dan prasanara 

terpenuhi atau tersedia. Yang paling penting adalah 

bagaimana mempertahankan keindahan tersebut 

(merawat).

• Merawat taman bukan hanya sekedar menyirami 

ataupun memangkas rumput maupun tanaman 

lainnya. Tetapi merupakan suatu hal yg tdk hanya 

sekedar itu saja dan identik dgn mengorbankan 

waktu, tenaga, dan juga biaya.
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Shade Garden
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