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TUJUAN

• Mempelajari perancangan taman

• Mempelajari konsep taman dengan salah satu gaya/tema taman

• Menguraikan elemen-elemen taman dalam inventarisasi taman

• Mempelajari fungsional taman sesuai kebutuhan pemilik atau 
pengguna taman



LATAR BELAKANG
Taman 

• sebidang lahan yang ditata sedemikian rupa

• keindahan, kenyamanan, keamanan bagi pemilik atau penggunanya

• suasana dan iklim

Dalam hal ini, kondisi awal site  taman

• Hard material berantakan

• Beberapa tanaman tidak terawat

Disebabkan oleh banjir Nami

Pemilik taman adalah pasangan lanjut usia



DESAIN AWAL

• Berbentuk segitiga tidak sama sisi

• Tidak ada vegetasi lain selain pohon oak di tengah, semak di sisi kanan, dan 
sedikit tanaman pot



METODE/PELAKSANAAN

Persiapan dan Perombakan



METODE/PELAKSANAAN

Inventarisasi

• View

• Soft / Hard Material 

• Arah mata angin

• Sirkulasi

• Arah cahaya

• Drainase

• Kebisingan



METODE/PELAKSANAAN

Analisis Tapak

• Berbentuk segitiga tidak sama sisi

• Tidak ada vegetasi lain selain pohon oak di tengah, semak di sisi 
kanan, dan sedikit tanaman pot

• Tiap sudutnya tidak memiliki material apapun, kecuali pada sudut 
kanan dari site plan tersebut terdapat oil tank

• Slope pada taman tersebut datar 

• Pengerasan lantai hanya pada sekitar sisi pintu belakang rumah 
pemilik



METODE/PELAKSANAAN

Perencanaan Desain atau Site Plan

Direncanakan terdapat 3 sudut dengan fungsi tersendiri pada tiap sudutnya 

• Sudut kanan sebagai green house

• Sudut kiri sebagai dining area

• Sudut depan sebagai shed

Terdapat 1 point of interest, yaitu pohon oak





METODE/PELAKSANAAN

Perancangan Desain

• Mengusung konsep taman gaya new classical American garden

• Soft material berupa vegetasi dengan bunga berwarna pastel

• Pohon oak sebagai sitting area

• Dining area terbuka

• Oil tank dibuat tertutupi oleh screens dan green house

• Shed dibuat dengan material kayu dan digunakan sebagai ruang hobi



METODE/PELAKSANAAN



METODE/PELAKSANAAN



METODE/PELAKSANAAN
Eksekusi



METODE/PELAKSANAAN
Eksekusi



HASIL



HASIL



HASIL



HASIL



HASIL



PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil desain akhir taman

• Dapat dibandingkan dengan desain awal atau analisis tapak

• Taman lebih menarik

• Terdapat 3 sudut taman yang memiliki sisi fungsional masing-masing

• Terdapat pathway setengah lingkaran dengan 3 pergola



PEMBAHASAN
Hasil akhir taman untuk pengaplikasian di Indonesia

• Iklim

Lingkungan biotik (vegetasi) yang dipilih pada konsep taman tersebut dapat terdukung 
dengan lingkungan abiotik (iklim dan topografi) di Indonesia dalam tatanan suatu tapak 
yang berdataran tinggi (500 - 1.500 mdpl)

• Masyarakat

Desain konsep taman tersebut jarang menjadi konsep taman yang diusung masyarakat 
Indonesia saat ini. Adanya aneka vegetasi berbunga yang menjadi ciri khas desain Amerika 
klasik kurang menjadi pilihan masyarakat Indonesia yang lebih memilih desain minimalis 
dengan pepohonan tropis.

• Fungsional

Dari segi ini dapat diperoleh pada keestetikaan konsep taman yang dapat mempengaruhi 
physiological needs, affiliation needs, dan esteem needs. 



PEMBAHASAN

Analisis Hasil Akhir Taman

• Shed yang memiliki beberapa kaca sekitar pintu dengan atap yang 
kurang teduh dapat menjadikan shed kurang nyaman



KESIMPULAN

• Perancangan taman

• Konsep gaya/tema suatu taman

• Elemen-elemen dalam inventarisasi taman

• Fungsional sebagai kebutuhan



The greatest fine art of the future 
will be the making of a

comfortable living from a 
small piece of land

-Abraham Lincoln-



DISKUSI
- Kenapa ada oil tank? Screen yang digunakan berwarna putih, mudah kotor. Lalu bagaimana? 

Adanya oil tank sudah ada pada kebutuhan pemilik taman. Penggunaan  screen berwarna putih 
dimaksudkan untuk menyesuaikan tema konsep American classical garden dan hanya butuh 
perawatan dengan membersihkannya dengan  dilap, pengecatan kembali atau secara alami (hujan)

- Cara menentukan sirkulasi dengan tiupan angin, maksudnya? Apa bedanya degan mata angin? 
Sirkulasi dengan mata angin berbeda, sirkulasi menentukan bagaimana jalur keluar atau masuknya 
(pathway), mata angin dengan arah matahari dan bayangan dari beberapa benda

- Kenapa dibuat sirkular? Apa manfaatnya?                                                                                      
Meminimalisir sirkulasi, agar pohon oaknya tetap menjadi center of interest

- Bagaimana latar belakang konsep american garden pada video tersebut?                                                                               
American garden menonjolkan rumah dan taman warna yang dominan putih dan pastel. Latar 
belakang dari pemilik hanya menginginkan taman untuk mengisi waktu luang

- Bagaimana sirkulasi ke green house? Karena tidak ada gravel, lalu lewat sebelah mana?                                              
Tidak  ada gravel selain di sirkuler itu agar tidak terlihat padat pada ground taman. Jadi sirkulasi 
melewati rerumputan tidak menjadi masalah selama rerumputan tersebut terawat pula




