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ABSTRACT Area of highways has been regarded as one of built environment 

area which need a touch from landscape architect. The contribution of landscape 
architect will optimize all parties’ role. The thought of landscape architect within 
highway planning some times has been abandoned thus there are so many land 
surfaces have covered minimally. Regarding to this matter, landscape architect 
hopefully should have significant role in the planning of landscape function to 
fulfill the eligible requirements. The significant landscape architect’s duty within 
planning phase is to compose design criteria which will become landscape 
program for planning guidance. The details of criteria will be formed from related 
parties, particularly user, owner, management division (manager) and 
community. This research study hopefully will be useful for planning criteria as 
well as assessment and evaluation for landscape form of operated highways. 
 

A. PENDAHULUAN  

Lansekap Jalan Bebas Hambatan (dalam uraian ini selanjutnya disebut 
sebagai jalan) adalah wajah dari karakter lahan atau tapak yang terbentuk 
dari elemen alamiah dan elemen buatan manusia pada kawasan lingkungan 
jalan. Elemen alamiah lansekap yang dimaksudkan adalah bentuk topografi 
lahan yang mempunyai panorama dan tanaman yang telah tumbuh di dalam 
kawasan tersebut dan sekitarnya. Elemen lansekap buatan manusia di 
dalam kawasan jalan adalah perkerasan jalan, saluran drainase, pembatas 
beton, dinding turap, overpass, bangunan-bangunan yang berdiri di dalam 
atau di luar damija dan lain-lain yang telah direncanakan atau telah 
beroperasi sesuai dengan kondisi lahannya.  

 
Lingkup pembahasan walaupun seluas batas wilayah perencanaan yang 
dinyatakan sebagai daerah milik jalan (damija), tetapi banyak dipengaruhi 
oleh kondisi di luarnya. Dalam hal ini batas wilayah perencanaan ditentukan 
berdasarkan kawasan yang telah dibebaskan atau direncanakan untuk 
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dibebaskan. Persyaratan lansekap pada kawasan yang berada di lingkungan 
permukiman yang padat penduduknya, berlainan dengan yang di wilayah 
pertanian, perkebunan atau yang lainnya. Agar diperoleh manfaat yang 
sebesar-besarnya dari lansekap tersebut, maka perlu diperhatikan 
keseimbangan antara lingkungan alam dengan lingkungan buatan. Kondisi 
lingkungan di sepanjang area jalan harus direncanakan menjadi satu 
kesatuan lansekap jalan yang serasi, indah dan sesuai dengan lingkungan 
sekitarnya. 

 
Tanaman eksisting dengan estetika yang sudah terbentuk dapat 
dipertahankan atau dapat dilakukan penyempurnaan dengan adanya 
penambahan tanaman baru atau pemindahan sebagian tanaman eksisting 
yang tidak perlu. Untuk mendapatkan jenis-jenis tanaman yang menunjang 
kriteria, diperlukan tinjauan lebih detail, karena setiap tanaman hidup 
memiliki sifat-sifat, memerlukan pemeliharaan dan  umur tumbuh tanaman 
yang berbeda-beda. Apabila komponen benda mati dipergunakan dalam 
jumlah besar dan dipilih untuk lansekap karena dibutuhkan sifat ketahanan 
tinggi terhadap alam, maka perlu dipertimbangkan besarnya pengaruh 
terhadap keseimbangan lingkungan dan nilai estetikanya. 

 

B. KEBUTUHAN PIHAK PEMAKAI  

Pemakai merupakan kelompok terbesar yang ingin memperoleh manfaat 
dengan melewati jalan. Semua resiko akan dihindari untuk mendapatkan 
manfaat sebesar-besarnya. Kebutuhan pemakai yang terkait dengan 
manfaat jalan adalah: keselamatan, kenyamanan dan keamanan. 

 

1. Kebutuhan Keselamatan 

Ruang bebas jalan menghendaki jarak bebas pohon yang ditetapkan 
sejauh 7.50 meter (AASHTO Roadside Design Guide 1988) sepanjang 
koridor jalan. Selain jarak tersebut diperlukan untuk mendapatkan 
keselamatan bagi pengemudi yang tiba-tiba keluar dari jalan, juga untuk 
memperoleh sudut pandang mata yang cukup. Kemungkinan cabang 
pohon patah atau pohon tumbang, maka keberadaan jarak tersebut 



Kriteria Perencanaan Lansekap Jalan Bebas Hambatan (Harjono) 

 

19 

copyright 

sangat diperlukan. Untuk kemudahan penentuan letak titik tanam pohon, 
maka komponen fisik jalan atau eksisting dapat dipergunakan sebagai 
acuannya. Koridor jalan memiliki tepi perkerasan bahu jalan atau marka 
tepinya (merupakan garis menerus) yang dapat dijadikan pedoman bagi 
jarak penanaman terhadap jalan. 

 
Kecepatan rencana adalah kecepatan kendaraan yang dipakai sebagai 
dasar merencanakan jalan yang dilalui sehingga memiliki bentuk 
geometri tertentu.  Besarannya harus dijaga untuk mendapatkan 
kenyamanan berkendaraan. Tanaman yang berhadapan langsung ke 
sisi jalan, memiliki persyaratan yang apabila tertabrak tidak 
membahayakan pengendara, atau harus dapat meredam benturan yang 
terjadi. Untuk itu dapat dipilih dari jenis-jenis perdu, pohon yang tidak 
mudah patah atau pohon berbatang lunak. Sedangkan penanaman 
pohon besar berbatang keras masih dimungkinkan asal diletakkan di 
lokasi yang tidak berhadapan langsung atau harus mendapat 
pengamanan di bagian depannya oleh tanaman lunak, bumper 
gundukan tanah, parit atau perlindungan guardrail dsb. Begitu juga bagi 
pot tanaman yang memiliki bahan keras dan dapat membahayakan 
pengendara harus dihindarkan dari kemungkinan benturan kendaraan. 
Hal tersebut di atas tidak saja menyangkut keberadaan median dalam 
kondisi terpasang, tetapi juga diperlukan kemudahan saat proses 
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan di kemudian hari.  

 
Di sekeliling rambu terutama sebelum/ di depan rambu harus 
dihindarkan dari tanaman-tanaman yang dapat menghalangi pandangan 
atau mengurangi perhatian bagi pengendara, karena rambu peringatan 
dan rambu larangan harus terlihat jelas oleh pengendara.  

 
Damija merupakan daerah terlarang masuk bagi masyarakat umum, 
karena pejalan kaki atau apalagi penyeberang badan jalan dapat 
mengganggu keselamatan yang bersangkutan maupun pengendara. 
Usaha menghindari kecenderungan masyarakat memasuki lahan adalah 
dengan tidak memperkenankan mengolah/ memanfaatkan lahan di 
dalam damija di kiri–kanan badan jalan. Tanaman sebagai pagar damija 
secara visual dapat mempertegas batas lahan yang terlarang tersebut. 
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Penggunaan tanaman yang tidak berbuah atau buahnya tidak dapat 
dimakan manusia, dapat menghindari masuknya masyarakat ke area 
damija tersebut. 

 
Keselamatan pemakai jalan terganggu secara rutin pada saat 
pemeliharaan terutama saat penyiraman. Penyiraman tanaman 
menggunakan truk tangki penyemprot dapat mengganggu lalu lintas 
pada jalur berlawanan, bila semburan air melampaui median dan 
kendaraan yang lewat berusaha menghindar. Sedangkan posisi dan 
kecepatan truk tangki tersebut dapat mengganggu kendaraan di 
belakangnya yang berjalan searah dalam kecepatan tinggi.  
 
 

2. Kebutuhan Kenyamanan 

Kenyamanan selama berada dalam area jalan tol dalam berbagai 
aktivitas (melaju di jalan, berhenti, istirahat dan keadaan darurat) perlu 
ditunjang oleh perencanaan lansekap. Pengendara yang melalui ruang 
jalan selama perjalanan akan mendapatkan serangkaian pemandangan. 
Rangkaian pemandangan visual tersebut terjadi dalam pergerakan. 
Hasil pengamatan yang diperoleh berbeda-beda karena perbedaan 
kecepatan kendaraan saat menikmati pemandangan. Pada kecepatan 
yang tinggi tanaman terlihat sebagai kelompok-kelompok massa. Pada 
saat kendaraan berhenti maka jarak pandang menjadi pendek, 
pemandangan detail terlihat sangat jelas. Ketinggian mata memandang 
dalam kendaraan adalah 60 – 200 cm dari permukaan jalan. Sehingga 
pemandangan yang diperoleh pemakai jalan sangat bergantung kepada 
jarak, posisi dan arah sudut pandangan mata. 

 
Pemandangan terhadap lahan di pinggir dan di median dalam sangat 
bergantung kepada kecepatan kendaraan di lokasi dalam jarak 
pandangnya. Kecepatan kendaraan yang dipergunakan adalah 
kecepatan rencana yang telah ditetapkan oleh Perencana jalan bersama 
Pemilik. Tingkat kecepatan kendaraan dapat dikelompokkan atas: 
kecepatan tinggi, sedang dan rendah. Setiap lokasi dengan kecepatan 
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yang berbeda-beda dapat dikelompokkan dari yang tertinggi adalah: 
jalan lurus, jalan berbelok tajam, plaza tol/ tempat istirahat. 

 
Karakteristik lansekap jalan yang terkait dengan kenyamanan 
pemakainya adalah tersedianya lahan tanaman yang pada umumnya 
terdapat di sepanjang kiri kanan dan di median jalan. Lahan yang 
terdapat di median bila ditanami memiliki jarak pandang yang lebih dekat 
dari pada di sisi luar badan jalan. Walaupun ukurannya sempit tetapi 
sebagai obyek sangat terasa dominan dirasakan pemakai jalan, karena 
berbentuk seperti pagar yang menerus dan memisahkan kedua arah 
kendaraan yang berlawanan. Kebutuhan tanah tanam yang diperlukan 
dapat disediakan dalam pot. Bila pot dibuat dari bahan yang keras, 
maka dipilih bentuk-bentuk yang memiliki sudut tumpul dan dihindari 
yang bersudut runcing. 

 
Gangguan terhadap kenyamanan berkendaraan akibat kesilauan sangat 
terasa pada malam hari. Median dapat berfungsi penahan kesilauan 
(glare) yang disebabkan pancaran sinar lampu kendaraan dari arah 
berlawanan. Kesilauan menjadi sangat kuat pada jarak yang semakin 
dekat/ pendek dan pada arah frontal (sudut kecil). Walaupun tinggi 
lampu kendaraan bervariasi antara 40 – 90 cm (khusus bus dan truk 
mencapai tinggi 125 cm), tetapi pancaran sinarnya menyebar, sehingga 
penahan kesilauan dapat berfungsi efektif bila mencapai ketinggian lebih 
dari 1,50 m. Penggunaan material penghadang cahaya akan lebih 
efisien apabila bidang benda disesuaikan arahnya tegak lurus terhadap 
arah datang sinar. Tanaman median harus sesuai dengan area median 
yang tersedia, tidak menggangu ruang bebas jalur jalan, tetapi dapat 
mengurangi kesilauan lampu kendaraan dari arah berlawanan. 
  
Berbagai warna bunga atau daun dari tanaman sangat kontras terhadap 
warna yang didominasi perkerasan jalan. Dengan komposisi warna yang 
tepat, pemandangan selama perjalanan menjadi menarik. Pada kondisi-
kondisi tertentu beberapa pemandangan yang berada di luar damija 
yang tidak baik, perlu mendapat tabir penutup. Tanaman penutup 
pemandangan adalah deretan yang memiliki kerapatan batang dan daun 
dari dasar tanah sampai atas. Tanaman yang dapat memenuhi 
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kebutuhan tersebut, misalnya: beberapa jenis Bambu, Glodokan Tiang, 
dan lain-lain. 

 
Tanaman eksisting apabila bermanfaat dan memiliki potensi, maka perlu 
di kaji dan dipertimbangkan agar dapat dipertahankan. Apabila 
penampilannya terlihat  cukup baik dan berada di dalam daerah 
perencanaan harus diusahakan sejauh mungkin tidak dibuang/ 
dimatikan, karena menunggu pertumbuhan menjadi seperti keadaan 
semula (yang diinginkan) memerlukan waktu. Di samping itu keindahan 
tanaman baru dapat diamati setelah memperhatikan perubahan- 
perubahannya sepanjang tahun, karena musim sangat 
mempengaruhinya. 

 

3. Kebutuhan Keamanan 

Tempat-tempat yang memiliki bidang tertutup yang berupa tanaman 
ataupun elemen lansekap yang lain, dapat dipergunakan sebagai tempat 
persembunyian pelaku kriminal, mengingat sulit dan terhindar dari 
pengamatan pihak keamanan. Tatanan  lansekap pada kondisi tersebut 
harus diarahkan kepada bentuk yang transparan, agar keamanan 
selama berkendaraan atau dalam keadaan darurat harus berhenti di 
jalan lebih terjamin. 

  

C. PERTIMBANGAN PIHAK PEMILIK  

Manfaat jalan diperoleh pemilik, apabila pengelola dapat kerjasama dengan 
kelompok pemakai jalan. Nilai manfaat sangat bergantung kepada 
kerjasama tersebut, sehingga memiliki batas maksimum. Sedangkan 
pengelolaan jalan agar berjalan baik memerlukan proses-proses yang 
sangat menyita perhatian, yaitu: pembangunan dan pemeliharaan. Sehingga 
Pemilik perlu mengedepankan pertimbangan-pertimbangan yang 
berdasarkan kepada beberapa aspek, yaitu: pembiayaan, kuantitas dan 
sifat-sifat tanaman. Pihak Pemilik Jalan merupakan pihak yang dalam hal ini 
sekaligus bertindak sebagai Pengelola jalan. 
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1. Aspek Pembiayaan 

Ketersediaan biaya sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas 
lansekap. Penghematan pengeluaran biaya menghendaki elemen 
lansekap memiliki sifat ketahanan terhadap alam yang tinggi. Beban 
biaya yang dikeluarkan untuk lansekap meliputi biaya pembangunan dan 
biaya perawatan. Biaya pembangunan hanya sekali dikeluarkan 
sedangkan biaya pemeliharaan rutin diperlukan sepanjang umur 
elemen lansekap.  
 
Struktur tanah sangat menentukan dapat tidaknya atau subur tidaknya 
untuk ditanami. Pembuatan elevasi pondasi jalan menyebabkan 
pekerjaan galian/ timbunan tanah harus menghilangkan topsoil atau 
humus dengan ketebalan tertentu menjadi terkupas, padahal lapisan 
tanah tersebut merupakan tanah subur. Keadaan demikian 
mengharuskan proses penanaman menyediakan campuran tanah yang 
subur dalam ukuran yang cukup untuk akar dan pertumbuhannya. 
Campuran yang lazim dipergunakan adalah 75% topsoil dengan 25% 
pupuk kandang. Penanaman diperkenankan bila tanah bersifat normal 
atau Ph 6,5 – 7,2, agar tanaman yang diinginkan mudah hidup sehingga 
tidak dibebani mahalnya biaya untuk pengolahan tanah. 

Tanaman baru yang didatangkan dari tempat lain dipertimbangkan 
terhadap umur (ukuran tinggi-besar), kondisi iklim, spesifikasi tanah 
daerah asal dan lokasi asal tanaman tumbuh. Hal tersebut untuk 
menghindari besarnya biaya-biaya bagi pemindahan-pengangkutan, 
biaya perlakuan khusus/ penyesuaian terhadap kondisi baru dsb. 

 
Bila harga per titik tanam sangat mempengaruhi perencanaan, maka 
efektifitas penutupan luas permukaan tanah oleh tanaman perlu 
diperhitungkan. Tanaman pohon dengan radius tajuk besar lebih efektif 
dibandingkan dengan tanaman perdu yang memiliki radius kecil. 

Pemeliharaan tanaman yang meliputi wilayah luas sangat memerlukan 
kemudahan, agar proses penyiraman, pemangkasan, pemupukan 
pemberantasan hama dan penyulaman dapat dilaksanakan secara 
murah. Kemudahan penyiraman adalah salah satu proses pemeliharaan 
yang paling perlu mempertimbangkan alat dan tenaga kerja yang 
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dipakai, sehingga kemudahan penyiraman bergantung kepada posisi 
dan jarak titik penanaman. Pekerjaan penyiraman menggunakan 
kendaraan yang memiliki pompa air berdaya semprot perlu diusahakan 
yang dapat menjangkau area terjauh dari bahu jalan. Apabila tidak 
dimungkinkan perlu dipertimbangkan akses khusus hingga dapat 
menjangkau lokasi tersebut. Pemangkasan tanaman perdu dan rumput 
di usahakan sekecil mungkin. Sedangkan pohon dengan lokasi 
penanaman yang tepat, setelah umur tertentu diharapkan tidak 
membutuhkan penyiraman. Pemilihan jenis tanaman terutama perdu 
dan rumput perlu dipilih dari jenis yang tidak mudah dirusak oleh 
tanaman liar lain, agar mengurangi proses menyiangi. 

 

2. Aspek Kuantitas 

Kerapatan jarak titik tanam bergantung pada tujuan penutupan 
permukaan tanah, misalnya:  ruang terbuka rumput, bunga/ perdu 
hiasan estetika, penghijauan atau penghutanan. Bermacam-macam 
tajuk daun memiliki ukuran radius yang berbeda. Untuk memperoleh 
beberapa macam kerapatan, tanaman dapat disusun dengan beberapa 
jenis susunan: susunan zigzag, susunan tegak-lurus, susunan garis, dan 
lain-lain. Kerapatan massa pohon  dihitung jumlah titik tanam pohon per 
satuan luas atau persatuan panjang untuk 1 baris. Bila memprioritaskan 
tujuan penghijauan, maka tanaman penghijauan yang dikehendaki 
adalah pohon dari jenis yang memiliki kepadatan daun tinggi, tingkat 
pertumbuhan cepat dan memiliki ketahanan terhadap cuaca kering/ 
panas. 

Dalam lahan yang memungkinkan karena memiliki panjang puluhan 
kilometer, tujuan penanaman pohon kayu tertentu untuk memenuhi 
kebutuhan bahan baku industri dapat dimungkinkan. Jenis pohon 
tertentu dapat ditanam karena memiliki nilai jual untuk diambil 
keuntungannya, tetapi bersyarat tidak dimungkinkan bagi perseorangan 
untuk mengambil dengan cara menebangnya atau karena harus 
menggunakan peralatan besar. Pohon yang berbatang kayu dari jenis 
tersebut misalnya Mahoni, Jati, dsb.  
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3. Aspek sifat tanaman 

Yang diperhatikan dalam memilih jenis tanaman lansekap jalan antara 
lain adalah :  
a. Kemudahan beradaptasi dan memiliki ketahanan terhadap 

lingkungan baru, sesuai terhadap kondisi tanah yang paling jelek, 
iklim yang paling berat dan keterbatasan air. Jenis tanaman lokal 
terdekat dapat digunakan karena daya tahanannya sudah teruji 
dalam lingkungan yang sama.  

b. Perakaran tidak merusak konstruksi jalan ataupun saluran drainase, 
agar umur konstruksi dapat sesuai rencana. 

c. Lokasi penanaman pohon dari jenis daun yang mudah rontok 
dihindarkan dari saluran drainase, agar tidak terjadi penyumbatan.  

 
Lokasi median jalan merupakan tempat yang relatif sulit bagi 
pertumbuhan tanaman, semakin sempit semakin besar pengaruh 
dorongan angin kendaraan lewat. Selain kondisinya panas pada siang 
hari, juga kecepatan kendaraan yang melaju dari 2 arah yang 
berlawanan dapat menyebabkan terjadinya angin yang memuntir 
tanaman di tempat tersebut. Sifat tanaman yang diperlukan adalah yang 
kuat bertahan dan memiliki daun atau bunga tidak lebar.  
 

 

D. KETERKAITAN LINGKUNGAN 

Jenis pohon yang terlihat tumbuh di lokasi atau sekitarnya tetapi jarang 
ditemukan di tempat lain, sejauh memenuhi persyaratan perlu diutamakan 
untuk pengembangannya supaya selain mendapatkan tingkat kepastian 
tumbuh juga dapat memperkuat identitas lokasi setempat. 

 
Semakin terjal lereng tanah yang terbuka akibat galian atau timbunan 
semakin mudah longsor terbawa air. Walaupun stabilitas secara teknis telah 
dipenuhi, dibutuhkan dukungan fungsi konservasi dari tanaman yang sesuai. 
Tanaman konservasi tanah adalah tanaman yang karena perakarannya 
dapat berfungsi untuk mencegah erosi pada tanah berlereng. Dalam hal ini 
dari jenis rumput yang memiliki akar yang sanggup memegang butiran-
butiran tanah. 
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Tanaman dalam jumlah yang besar akan lebih baik apabila dapat 
menghasilkan buah sebagai bahan makanan untuk binatang-binatang yang 
tidak mengganggu manusia. Kehadiran burung sangat diharapkan untuk 
menambah jumlah dan keragaman populasi lingkungan buatan. 

 
Lingkungan jalan tidak dapat dihindarkan dari suara kendaraan. Usaha untuk 
menurunkan tingkat gangguan kebisingan kepada masyarakat yang 
berhadapan langsung adalah dengan menyediakan tanaman yang rapat dan 
berlapis sebagai peredam yang dapat berfungsi rangkap sebagai pagar. 

 

Daun kering dari pohon yang banyak merontokkan daun atau di lokasi 
padang ilalang, pada musim kemarau perlu diantisipasi terhadap bahaya 
kebakaran. Asap yang diterbangkan angin dapat menutupi pandangan 
pengendara, sehingga dapat membahayakan lalu lintas. Kebakaran dapat 
menyebar ke luar damija dan merugikan masyarakat sekitar. 

 

E. PERAN ARSITEK  

1. Menyadari lansekap sebagai fungsi pendukung 

Arsitek diharapkan dapat memahami kriteria sebagaimana tersebut di 
atas sebelum membuat rancangan. Setiap proyek perencanaan 
lansekap memiliki karakteristik masing-masing dan sangat bergantung 
kepada lokasi dan kondisi geometrik setempat. Peran lansekap sebagai 
fungsi pendukung dapat dioptimalkan dengan menyadari fungsi utama 
jalan. Fungsi utama jalan pada umumnya membentuk bermacam-
macam ruang yang dapat diidentifikasi sebagai ruang-ruang: Penerima 
(kecepatan sedang), Penghantar (kecepatan tinggi) dan Pemikat 
(kecepatan rendah). 

Diperlukan kesadaran untuk selalu melihat dalam pandangan perspektif 
terhadap potensi view potensial, baik yang berada di dalam maupun di 
luar damija. Pengembangan view spot di beberapa tempat sepanjang 
jalan diperlukan, antara lain: tanjakan dan turunan (terbentuk puncak 
dan lembah), sudut tikungan dengan R kecil, ke segala penjuru area 
interchange, menghadap ke arah overpass (penyempitan perspektif 
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pandangan ke depan), plaza Gerbang tol dengan halaman Kantor 
Gerbang, ke arah dan dari dalam Tempat Istirahat dan lain-lain.  

Perbedaan keadaan penyinaran malam hari terhadap siang hari yang 
jauh berbeda perlu disadari untuk pengaturan jarak titik tanam terhadap 
titik tanam lain dan terhadap posisi titik lampu Penerangan Jalan Umum 
(PJU). 

 

2. Pengetahuan akan nilai-nilai arsitektural 

Diperlukan pengembangan citra lansekap yang tepat. Ciri khas 
lansekap setempat yang berbeda dengan jalan tol yang lain atau lokasi 
lain perlu dihadirkan, terutama untuk memberikan identitas. Pilihan citra 
yang dapat dikenali dengan mudah misalnya : homogen atau komposisi 
heterogen, formil atau unformil, dan lain-lain.  

Pemandangan alam di daerah tropis dapat ditampilkan yaitu dengan 
cara penanaman beberapa jenis tanaman tropis. Sebagai contoh daerah 
yang tinggi (elevasi puncak) dapat diberi tanda dengan komposisi jenis 
tanaman dengan bunga yang berasal dari daerah pegunungan. 
Sedangkan daerah rendah (elevasi lembah) dapat diberi tanda dengan 
menggunakan tanaman yang berasal dari pantai.  

Pengembangan estetika lansekap harus memperhatikan lokasi-lokasi 
spot, terutama di median jalan. Penampilan median yang diwarnai 
komposisi tanaman perdu menjadi menarik dan membangkitkan 
suasana khas. Dominasi warna hijau yang monoton dapat dieliminasi 
dengan komposisi beberapa gradasi warna hijau daun. Kombinasi 
dengan warna lain dari bunga sangat mempengaruhi tampilan 
keseluruhan suasana dalam perpaduannya dengan beton dan aspal.  

Diperlukan penguasaan terhadap sifat dan potensi tanaman baik secara 
visual maupun teknis penanaman dan proses pemeliharaan, agar dapat 
diperoleh berbagai kombinasi tanaman untuk diterapkan.  
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3. Ketrampilan 

Pemandangan yang menarik dibeberapa spot/ tempat sangat 
dibutuhkan untuk mengurangi kejenuhan akibat adanya pemandangan 
yang monoton. Setiap keindahan pemandangan dari spot harus 
dimunculkan, kemudian yang satu terhadap yang lain secara berurutan 
harus diolah dan dirangkaikan. Sebaliknya pemandangan yang terkesan 
kurang baik, misalnya di daerah pemukiman yang tidak teratur yang 
berbatasan langsung dengan jalan, dapat diberi massa pohon dengan 
massa tajuk yang rapat, atau kombinasi barisan pohon dengan barisan 
perdu. 

   

F. KESIMPULAN   

 
Berbagai pihak terkait dengan proses pembentukan wujud lansekap jalan, 
sangat dibutuhkan dalam penyusunan kriteria perencanaan. Semakin 
banyak pertimbangan masing-masing pihak dituangkan ke dalam kriteria, 
maka wujud lansekap yang terbentuk akan semakin dapat menyelesaikan 
seluruh masalah, sehingga memuaskan seluruh pihak. 

 
Tahap perencanaan lansekap dapat dilaksanakan bersama-sama atau 
sesudah proses perencanaan jalan selesai dilaksanakan. Kriteria akan 
menggiring proses perencanaan lansekap kepada suatu situasi yang 
diharapkan. Sebagai pengarah perencanaan lansekap yang lengkap, 
kriteria tersebut masih perlu ditunjang oleh hal-hal yang lebih bersifat teknis, 
yaitu prosedur penanaman dan pemeliharaan tanaman. 

 
Lansekap jalan mempunyai sifat yang harus mengikuti ketentuan 
geometrik jalan dan diperuntukkan terutama bagi kenyamanan pemakai 
jalan serta mendorong terciptanya lingkungan jalan yang indah, serasi dan 
memenuhi fungsi keamanan. Untuk menjaga keseimbangan lingkungan, 
maka elemen Lansekap dipertimbangkan untuk lebih didominasi oleh 
tanaman dibandingkan penggunaan elemen benda mati. Di sisi lain, kriteria 
dari pihak Pemilik sangat menekankan kepada pembiayaan yang seminimal 
mungkin dengan mengembangkan alternatif elemen lansekap yang menyatu 
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dengan kondisi alam setempat, yaitu memperhatikan kondisi tanah, iklim, air 
dan ketersediaan tanaman setempat.  

 
Tarik-menarik kepentingan terlihat antara pihak Pemilik sekaligus Pengelola 
yang seharusnya menyediakan lansekap yang memadahi terhadap pihak 
Pemakai jalan yang ingin menikmati sepuasnya. Keterbatasan memampuan 
Pemilik dalam menyediakan lahan untuk mewujudkan lansekap di satu sisi 
dan keinginan Pemakai yang membayar jasa transportasi di sisi yang lain 
perlu disatukan dalam perencanaan. Dalam hal ini kesamaan persepsi 
melalui kriteria yang jelas dan lengkap akan dapat memadukan gambaran 
lansekap secara menyeluruh.  

 
Kontribusi dari peran Arsitek yang diharapkan, adalah untuk menjembatani 
antara kriteria dengan wujud akhir lansekap. Hasil rancangannya 
memperlihatkan beberapa macam perbandingan: misalnya perbandingan 
antara volume penggunaan tanaman perdu (sebagai tanaman hias) 
terhadap tanaman pohon (sebagai tanaman pengisi) yang mencerminkan 
keseimbangan antara tuntutan estetika dengan kemudahan 
pemeliharaan. Efisiensi dan efektifitas penataan lansekap sangat 
memerlukan ketajaman analisa karakteristik fungsi utama jalan dan 
lingkungannya. Efisiensi diharapkan dari kecukupan penggunaan jumlah 
tanaman, sedangkan efektifitas diharapkan dari ketepatan pemilihan jenis 
tanaman yang sesuai kebutuhan. Susunan kriteria ini diharapkan mampu: 

 Menyeimbangkan antara persepsi kebutuhan lansekap jalan terhadap 
kemampuan  penyediaannya, sehingga diperoleh gambaran kondisi 
optimal lansekap jalan 

 Menentukan hal-hal yang menjadi syarat perencanaan lansekap jalan 

 Memperoleh kejelasan arah perencanaan fisik lansekap 
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