
3. Fungsi Tanaman
Tanaman tidak hanya mengandung/mempunyai nilai estetis saja,

tapi juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas Iingkungan.
Adapun fungsi 1anaman adalah: (baca, Carpenter, Phillip L., Theodore

D. Walker, Lanphear F., 1975, Plants in the Landscape).

Berbagai fungsi 1anaman dapat dikategorikan sebagai berikut.
a. Kontrol pandangan (Visual control)
b. Pembatas fisik (Physical barriers)
c. Pengendali iklim (Climate control)
d. Pencegah erosi (Erosion control)
e. Habitat satwa (Wildlife habitats)
f. Nilai estetis (Aesthetic values)
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a. Kontrol Pandangan (Visual Control)
Manahan sUau yang dit'lmbulkan olsh sinar matahari, lampu jalan,

dan sinar lampu kendaraan pada:

1) Jalan raya

Dengan peletakan lanaman di sisi jalan alau di jalur tengah jelan.
Sebaiknya dipilih pohon alau perdu yang padat. Padajalur jalan raya
babas hambalan, penanaman pohon tidak dibenarkan pada jalur
median jalan. Sebaiknya pada ja/ur median ditanami tanaman samak,
agar sinar lampu kendaraan dari arah yang berlawanan dapal
dikurangi.

Carpenter, Phill'pL" walk"" Teoclore D.;Lanpear. FracleIk:l<, P/..ANTSIN1HEIANDSCAPE W,H, Freeman and Co. 1975

2) Bangunan

Peletakan pohon, perdu, samak, ground cover, dan rumput dapat
menahan pantulan sinar dari perkerasan, hempasan air hujan, dan
menahan jatuhnya sinar matahari ke daerah yang membutuhkan
keteduhan.



SINAR SORE HAR/
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~
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TaMman rendah-PEMBATAS refleksi dar; kaca
AREA jendela.

DEPAN

SINAR SIANG HARI

I
I
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3) Kontrol pandangan terhadap ruang luar
Tanaman dapat dipakai untuk komponen pembentuk Tuang sebagai
dinding, atap, dan lantai. Dinding dapat dibentuk oleh tanaman samak
sebagai border. Alap dibentuk oleh tajuk pohon yang membentuk
kanopi alau tanaman merambat pada pergola. Sedangkan sebagai
lantai dapal dipergunakan tanaman rumput atau penutup tanah
(ground covers). Dengan demikian pandangan dari arah atau ke arah
ruang yang diciptakan dapat dikendalikan.
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i--jI Atap lanaman merambat
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\

4) Kontrolpandangan untuk mendapatkan ruang pribadi (privacy space)

Tanaman dapat dipergunakan untuk membatasi pandangan dari arah
luar dalam usaha untuk menciptakan ruang pribadi Ipn'vacy space.
Ruang pribadi ini biasanya ruang yang terlindung dari pandangan
orang lain. Memerlukan penempatan 1anaman pembatas pandangan
setinggi 1,50 - 2,00 meter.



133

5) Kontrol pandangan terhadap hal yang tidak menyenangkan
Tanaman dapat pula dimanfaatkan sebagai penghalang pandangan
terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan untuk ditampilkan atau dilihat
seperti timbunan sampah, tempat pembuangan sampah, dan galian
tanah.

!
!
I
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b. Pembatas Fislk(PhysicaIBarriers)

Tanaman dapat dipakai sebagai penghalang pergerakan manusia dan
hewan. Selain itu juga dapat beriungsi mengarahkan pergerakan.

c. Pengendali Iklim (Climate Control)
Tanaman berfungsi sebagai pengendali iklim untuk kenyamanan

manusia. Faktor iklim yang mempengaruhi kenyamanan manusia adalah
suhu, radiasi sinar matahari, aogin, kelembapan, suara, dan aroma.

1) KontroJ radias; sinar matahari dan suhu
Tanaman menyerap pamL dari pancaran sinar matahari dan
memantulkannya sehingga menurunkan suhu dan iklim mikro.



Bayang-bayang tajuk pohon menciptakan iklim mikro

Pepohonan membuBt suasana menjadi nyaman dan merupakan bagian
kelengkapan suatu Iingkungan

135



136

2) KontroVpengendafi angin

Tanaman berguna sebagai penahan, penyerap, dan mengalirkan
tiupan angin sehingga menimbulkan iklim mikro. Janis tanaman yang
dipakai harus diperhatikan tinggi pohon, bentuk tajuk, janis,
kepadatan tajuk tanaman, serta lebartajuk.

.,.......-----

Tanaman dapat mengurangi kecepatan angin sekitsr 40 - 50%

3) Pengendali suara

Tanaman dapat menyerap suara kebisingan bagi daerah yang
membutuhkan ketenangar.. PemiJihan janis tanaman tergantung dari
tinggi pohon, lebar tajuk, dan komposisi tanaman .

Pads kondisi topografi damikian, tanaman Coniferous mereduksi suers mobil
75% dan trok 80%
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Un/uk topografi demi!fisn: tanaman semak mereduksi suars mobil 75% dan truk
50%

4) Penyaring udara

Tanaman sebagai filteratau penyaring debu, bau, dan memberikan
udara segar.

Filter

Abu
Debu

d. Pencegah Erosi (Erosion Control)

Kegiatan manusia dalam menggunakan lahan, selain menimbulkan
efek positif juga menyebabkan efek negatif terhadap kondisi tanah/lahan.
Misa! dalam pembentukan muka tanah, pemotongan dan penambahan
muka tanah (cut and fill), penggalian tanah untuk danau buatan. Kondisi
tanah menjadi rapuh dan mudah tererosi oleh karena penge.ruh air hujan
dan embusan angin yang kencang.Akartanaman dapat mengikat tanah
sehingga tanah menjadi kokoh dan tahan terhadap pukulan air hujan sarta
tiupan angin. Selain itu dapat pula berfungsi untuk menahan air hujan
yang jatuh '1ecara tidak langsung ke permukaan tanah.



Sinar malahari

Perharikan
karakter akar

Karakter tanah




