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REVIEW VIDEO
Love Your Garden Season 06 Episode 08



LATAR BELAKANG

• Site berada di Duntish, Dorchester, UK.

• Pemilik site adalah Andrew, Rachel, dan anak mereka, Lucas.

• Site merupakan halaman belakang rumah.

• Rencana membuat taman belum terealisasikan karena Andrew menderita
kanker.

• Keinginan Andrew dan Rachel untuk taman ini adalah memiliki area
bermain yang aman untuk Lucas dan menjadi tempat yang dapat membuat
kenangan baru yang menyenangkan untuk mereka dan keluarganya.



TUJUAN

• Untuk mempelajari pembuatan taman pada video Love Your Garden 
Season 06 episode 08.

• Untuk mengetahui fungsi dari taman pada video Love Your Garden Season 
06 episode 08.

• Untuk mengetahui style dalam penataan taman pada video Love Your 
Garden Season 06 episode 08.



DESAIN AWAL

• Site pada episode ini adalah halaman belakang rumah dengan space yang 
cukup luas untuk dijadikan sebuah taman. 

• Sirkulasi berawal dari pintu belakang rumah hingga ke area padang 
rumput. 

• Area site menghadap langsung dengan view padang rumput yang luas, 
faktor kebisingan tidak ramai. 

• Vegetasi yang ada tidak begitu banyak, hanya beberapa pohon dan lantai 
lahan ditutupi dengan rerumputan. 

• Arah site menghadap ke selatan. Drainase menuju arah ke selatan.











METODE/PELAKSANAAN

Siteplan Taman



Referensi Taman

Classic English Cottage Garden





Pembuatan Sirkulasi





Rabbit Hole (Tunnel)







Outdoor Bar





Sitting Area & Fire Pit



A Swinging Day Bed





Tumbuhan yang Digunakan



Echinacea Pow Wow





Petunia



HASIL













PEMBAHASAN

• Desain akhir  tidak berbeda jauh dengan siteplan awal, seperti perubahan 
pathways, penambahan bangunan seperti outdoor bar, area relaksasi, fire pit, dan 
perbaikan Workshed Andrew.

• Perubahan paling menonjol adalah adanya bukit kecil dan tunnel pada area 
bermain Lucas.

• Adanya swinging day bed kurang efisien apabila digunakan pada musim-musim 
tertentu. Pengaplikasian di Indonesia juga tidak cocok pada musim hujan.



KESIMPULAN

• Pembuatan taman terdiri dari tiga proses utama yaitu perancangan, eksekusi, dan 
hasil akhir.

• Fungsi taman dari tempat relaksasi, tempat berkumpul keluarga, dan area 
bermain Lucas.

• Style  dari taman adalah ranch style.



TERIMA KASIH



APAKAH ADA 
PERTANYAAN ?



DISKUSI

• Jadi style dari taman tersebut cottage atau ranch ?

Cottage hanya untuk referensi, terutama dalam pengambilan tanaman, tapi taman 
tersebut memiliki ranch style.

• Apa yang menunjukkan taman tersebut ranch style?

Penggantian fence lama diganti dengan hurdles.

• Point of interest berada dimana ?

Di bukit kecilnya, di area bermain si anak.




