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Materi 1 

Pengelompokan Berdasarkan Pembentuk dan 
Ornamental Space 

 
A. Pendahuluan 

Pemahaman  Jenis  tanaman  berdasarkan  fungsinya  sebagai 

pembentuk dan ornamental space memudahkan pemilihan  jenis 

tanaman  dalam mengisi  ruang  luar.  Kesesuaian  jenis  tanaman 

dapat memberi makna lebih pada pembentuk ruang. Kesan luwes 

dan  natural  memberi  efek  melunakkan  suasana  dibandingkan 

apabila  penggunaan  dengan  fungsi  yang  sama  dilakukan  oleh 

bahan perkerasan. 

Pemaknaan  fungsi elemen  ruang  seperti dinding,  lantai dan 

isi ruang luar secara keseluruhan desain menjadi landasan dalam 

pemilihan  jenis bahan. Tidak semua harus menggunakan   bahan 

perkerasan atau bahkan bahan  tanaman. Pemilihan bahan yang 

tepat akan berefek mendramatisir fungsi sekaligus suasana ruang 

luar.  Keindahan  desain  layout  tidak  bermakna  apa‐apa  apabila 

dalam  aplikasi  pemilihan  bahan  untuk  merealisasikan  konsep 

desain  tidak  dapat  dilakukan  secara  optimal.  Kekeliruan  dalam 

memilih  bahan  akan  mengurangi  atau  bahkan  menghilangkan 

makna yang terkandung dalam tatanan secara keseluruhan. 



Pada dasarnya dapat dipahami apabila keindahan Ruang luar 

serta  kesesuaian  antara  konsep  dengan  realisasi  keseluruhan 

desain  menjadi  hal  utama  yang  menjadi  tujuan  suatu  karya 

desain.  Tetapi  sangat  dianjurkan  dalam  implementasi  desain 

tersebut agar penggunaan elemen lunak seperti tanaman, air dan 

tanah  terbuka meliputi  lebih dari  60%  (mengacu pada  standart 

umum  Koefisien  Lantai  dasar  Bangunan)  dari  total  keseluruhan 

lahan terbuka yang ada. 

 

B. Kajian Pustaka 

Menurut  Djamal  (2005)  dan  DPU  (1996),  fungsi  tanaman 

dalam pembentuk dan pengisi ruang meliputi: 

1. Tanaman Penutup Lantai (Ground Cover) 

Tanaman penutup  lantai adalah  tanaman  yang membentuk 

kesan  lantai. Tanaman kelompok  ini termasuk tanaman penutup 

tanah seperti rerumputan dan lumut. Tanaman ini setinggi tinggi 

sekitar mata kaki. Selain rumput, beberapa  jenis tanaman herba 

berbunga  juga  sering  dimanfaatkan  sebagai  penutup  tanah. 

Selain  untuk menutupi  tanah  dari  curahan  air  hujan  langsung, 

tanaman hias bunga  ini pun memberikan kesan semarak karena 

akan  berbunga  pada  masanya.  Portulaka  dan  kacang  hias 



merupakanjenis  tanaman  hias  bunga  yang  sering  digunakan 

sebagai penutup tanah di taman. 

 

2. Tanaman Pembentuk Dinding, Pembatas dan Pengarah 

Tanaman  pembentuk  dinding  adalah  tanaman  yang 

membentuk kesan dinding, dibagi menjadi : 

a) Tanaman  yang membentuk  dinding  rendah,  yaitu  tanaman 

setinggi mata kaki sampai setinggi  lutut seperti semak yang 

masih pendek dan tanaman border (pembatas); 

b) Tanaman  yang membentuk  dinding  sedang,  yaitu  tanaman 

yang setinggi lutut sampai setinggi badan seperti semak yang 

sudah besar dan perdu; 

c) Tanaman  yang  membentuk  dinding  tinggi,  yaitu  tanaman 

yang setinggi badan sampai beberapa meter seperti tanaman 

perdu dan beberapa jenis cemara dan bambu. Selain sebagai 

physical  barrier,  tanaman  ini  dapat  berfungsi  menjadi 

pengarah pergerakan, pengontrol visual , kebisingan maupun 

debu dan polutan lainnya.  

d) Tanaman  pembatas,  pengarah  dan  pembentuk  pandangan 

adalah  jenis  tanaman  berbentuk  pohon  atau  perdu  yang 

berfungsi sebagai pembatas pemandangan yang kurang baik, 

pengarah  gerakan  bagi  pemakai  jalan  pada  jalan  yang 



berbelok atau menuju ke suatu tujuan tertentu,  juga karena 

letak dapat memberikan kesan yang berbeda sehingga dapat 

menghilangkan kejenuhan bagi pemakai jalan. 

Tanaman  pengarah,  penahan  dan  pemecah  angin  adalah 

jenis  tanaman  yang  berfungsi  sebagai  pengarah,  penahan 

dan  pemecah  angin,  dapat  berbentuk  pohon  atau  perdu 

yang  diletakkan  dengan  suatu  komposisi  membentuk 

kelompok. 

 

3. Tanaman Pengatap atau Peneduh 

Tanaman  peneduh  atau  pengatap  adalah  jenis  tanaman 

berbentuk pohon dengan percabangan yang tingginya  Iebih dari 

2 meter, mempunyai  percabangan melebar  ke  samping  seperti 

pohon  yang  rindang  dan  dapat  memberikan  keteduhan  dan 

menahan silau cahaya matahari, 

terutama  bagi  pejalan  kaki.  Bentuk  pengatapan  juga  dapat 

menggunakan tanaman pergola seperti bougenvile dan stefanot. 

 

4. Tanaman sebagai Ornamen dan Pengisi Ruang 

Tanaman  sebagai  ornamen  atau  penghias  adalah  tanaman 

yang mempunyai warna menarik pada bunga, daun, kulit batang 

atau  dahan,  serta  yang  bertajuk  indah.  Sebagai  tanaman 



penghias,  bisa  dimanfaatkan  untuk  menghias  dinding,  pengisi 

ruang  atau  yang  lainnya.  Kehadiran  tanaman  pengisi  ruang 

cenderung  menjadi  point  of  interest  melalui  penataan  yang 

sculptural.  Tanaman  untuk  fungsi  ini  bisa  ditanam  secara 

sendirian atau berkelompok (komunal). 

 

C. Tugas dan Kegiatan 

Kegiatan  dan  tugas  bertujuan  untuk  memudahkan 

pemahaman  materi  sekaligus  untuk  perluasan  wawasan. 

Kegiatan  lebih  banyak  dilakukan  secara  berkelompok  untuk 

mengumpulkan  data  tentang  tanaman  sebanyak‐banyaknya 

berdasar klasifikasi tanaman sebagai pembentuk dan ornamental 

space.  Kegiatan  dilakukan  secara  berkelompok  dengan  tujuan 

agar  secara  kuantitas  banyak  data  tanaman  dapat  didiskusikan 

secara bersama‐sama. 

1) Deskripsi tugas 

a) Kegiatan  pengumpulan  data  tanaman  sesuai  dengan 

klasifikasinya. 

b) Kegiatan  dilakukan  oleh  kelompok  dengan  anggota  10 

orang  per  kelompok.  Masing‐masing  anggota 

mengumpulkan data tanaman 3 (tiga) jenis yang berbeda 

antara anggota satu dengan yang lainnya. 



c)  Kegiatan  dapat  dilakukan  langsung  di  lapangan  dan 

melengkapi  data  dengan  referensi  yang  dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

2) Penyajian Tugas 

a) Di  sajikan  dalam  format  buku,  dengan  ukuran  buku 

sembarang. (sesuai dengan kesepakatan kelompok) 

b) Kertas Putih, isi full colur 

c) Data tentang tanaman meliputi : 

• Nama tanaman (latin dan local) 

• Deskripsi tentang bentuk tanaman : batang, daun dan 

bunga. Meliputi tinggi optimal dan lebar optimal serta 

warna daun dan bunga. 

• Tempat tumbuh 

d) Dikumpulkan 1 minggu setelah ujian. 

 

D. Materi UTS 

Aplikasi  pemahaman  tentang  pengelompokan  tanaman 

berdasar  pembentuk  dan  ornamental  space  dalam  desain 

landscape area ruang luar tertentu. 

 

SELAMAT BERKARYA. 


