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LATAR BELAKANG
Pemilik lahan

• Klien adalah pasangan lanjut usia

• Klien menyelamatkan tetangganya dari kebakaran rumah

• Klien kehilangan mood menata tamannya

• Klien memiliki ketertarikan pada kendaraan klasik

Kondisi awal taman

• Lahan berbentuk persegi panjang

• Kondisi lahan tidak terawat, terdapat rerumputan, sedikit semak dan 
pohon kecil

• Barang-barang bekas banyak tergeletak di sekitar lahan 



Kondisi awal site



TUJUAN

•Mengetahui fungsi penataan taman 

•Mengetahui beberapa unsur yang dapat mendukung 
fungsi taman

•Mengetahui keunikan taman



DESAIN AWAL

Lahan dibagi menjadi 3 area utama

•Bagian utara untuk dining area

•Bagian tengah terdapat sitting area

•Bagian selatan untuk shed





METODE/PELAKSANAAN
Perencanaan 

• Lahan cenderung datar

• Lahan mengalami penyinaran penuh karena kurangnya tanaman tinggi

• Peletakan dining area yang dekat dengan rumah

• Pembentukan lahan disesuaikan dengan ketertarikan klien terhadap 
kendaraan klasik

Perancangan

• Pemanfaatan barang bekas sebagai penghias taman

• Pemberian level pada lahan

• Penentuan unsur-unsur yang digunakan untuk mendukung fungsi taman



METODE/PELAKSANAAN

Eksekusi

• Pembersihan barang bekas dari lahan

• Proses pengerukan tanah

- Pengerjaan bagian dining area

• Peletakan lantai sandstone

• Penataan pot metal dan tanaman

• Peletakan dining set

- Pengerjaan bagian tengah taman

• Pembentukan lahan

• Pemberian level pada lahan

• Pemberian hard material pada beberapa 
bagian (lantai sandstone, mobil sofa, 
sepeda kurir, pipa metal, water feature)

• Penataan tanaman

- Pengerjaan shed disamping gudang di 
ujung taman

• Penyusunan shed

• Penataan pot metal dan tanaman

• Finishing 



Penataan Dining Area





Pengerjaan bagian tengah Site









Penataan shed



Finishing



HASIL



PEMBAHASAN

Jika dibandingkan dengan desain awal

• Terdapat water feature

• Sitting area di bagian tengah taman

• Penggantian gudang (shed) lama jadi ruang fungsional baru

• Idenya dapat diaplikasikan di Indonesia karena fungsi utamanya 
sebagai tempat relaksasi

• Penyesuaian jenis tanaman dengan kondisi iklim indonesia

• Diberi naungan di sitting area



KESIMPULAN
• Penataan taman berfungsi utama sebagai tempat relaksasi, 

kemudian

perwujudan hobi, dan sebagai bentuk penghargaan

• Unsur yang mendukung fungsi taman sebagai tempat relaksasi 
adalah sitting area, water feature, dan tanaman tertentu dengan 
aroma khas

• Unsur yang mendukung fungsi taman sebagai perwujudan hobi 
dengan bentuk dasar taman, dan hiasan otomotif

• Keunikan dari taman ini adalah pemanfaatan barang-barang 
bekas menjadi unsur penghias taman



Never let the things you want 
make you forget the things 

you have
Anonymous



DISKUSI
• Pada sitting area tida terdapat naungan, lalu bagaimana menyesuaikan 

dengan perubahan cuaca? Desain yang digunakan menyesuaikan iklim pada 
daerah pembuatan taman, jadi desain tersebut dinilai sudah sesuai meskipun 
tanpa naungan

• Taman berada di negeri 4 musim, apakah ada yang ditonjolkan ketika 
perubahan musim? Misal pada pepohonan tertentu, akan menyesuaikan dengan 
perubahan warna atau ukuran daun. E.g.: Cercidiphyllum japonicum-> daun 
berpucuk kemerahan saat spring, kecoklatan saat  autumn; New Zealand flax -> 
evergreen, menonjol ketika winter

• Kenapa pake elevasi? Apa fungsinya? Dimana center of interest-nya? Karena 
site berbentuk persegi panjang, jalan dibuat curvy supaya tidak bosan, elevasi 
dibuat untuk menonjolkan bentuk curvy dan pembatas sirkulasi. Taman 
mengambil bentuk mobil klasik pada desainnya sebagai point of interest.

• Bagaimana garden managementnya? Taman dirawat oleh pemiliknya sebagai 
kegiatan relaksasi




