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PRAKTIKUM MINGGU KE-13
M.K. DASAR-DASAR ARSITEKTUR LANSKAP (ARL
200)

PERENCANAAN LANSKAP

TUJUAN

Mahasiswa dapat melakukan analisis tapak secara sederhana
dan membuat usulan perencanaan lanskap berupa
zonasi/tata ruang pada tapak yang telah didapat pada
minggu sebelumnya.

ALAT dan BAHAN

•
•
•
•

Hasil analisis praktikum sebelumnya
Kertas A3
Alat tulis: penggaris, pensil, pena
Pensil warna atau alat pewarna lainnya

DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSKAP
FAKULTAS PERTANIAN IPB

METODA PRAKTIKUM
1. PERSIAPAN
• Gunakan hasil inventarisasi berupa peta
inventarisasi yang telah dibuat minggu sebelumnya
sebagai peta dasar
• Sediakan kertas A3 dan alat tulis, alat pewarna
pensil atau spidol warna

2. DISKUSI KELOMPOK
(a) ANALISIS

• Identifikasi elemen dari aspek biofisik dalam tapak atau yg
mempengaruhi tapak; dianalisis secara deskriptif berdasarkan
potensi dan kendala serta keselarasannya dengan tapak dan
sekitarnya.
• Identifikasi penggunaan tapak berdasarkan kegiatan pengguna
didalam dan sekitar tapak, alokasikan pada peta tapak dg
memberi garis batas area yang dimaksud
• Bagaimana penggunaan tapak saat ini? apakah sudah
ideal/sesuai? Jika ya/tidak berikan alasannya
• Tulis kesimpulan apakah penggunaan tapak dan penataan
elemen pada tapak saat ini sudah atau belum sesuai/ideal.
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(b) PERENCANAAN
● Bagaimana ide usulan bentuk perencanaan yang sesuai/idal?
● Tuangkan dalam konsep utama/dasar.
● Beri penjelasan ide tsb  seperti apa tapak yang anda gagas
tapak di masa mendatang? Susun dalam bentuk pointers
● Buatlah usulan perubahan tata ruang pada tapak, beri
keterangan/nama pada setiap ruang/zona tersebut berdasarkan
fungsi/penggunaannya yang baru 
● Buat jalur sirkulasi yang menghubungkan antar ruang.
● Gambarkan tata ruang/zonasi serta jalur sirkulasi baru tersebut
pada peta dasar dengan mempertimbangkan hubungan antar
ruang berdasarkan fungsi dan aktivitas yang direncanakan
didalamnya.

Contoh Usulan Zona

Contoh Hubungan antar Ruang
A

A

●
●
●

B

A
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Tentukan aktivitas yang direncanakan pada setiap zona
Tentukan fasilitas yg dibutuhkan untuk menunjang aktivitas tsb
(elemen keras dan lunak taman)
Tuangkan hasil pengembangan zona pada tabel dng format sbb:

TABEL PENGEMBANGAN ZONA
RUANG

AKTIVITAS

Area penerimaan Memasuki tapak

FASILITAS

Penanda jalur masuk, jalan
setapak, lampu taman,
tempat sampah, dsb

Area X
Area Y
Area Z
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BENTUK LAPORAN
• Laporan yang dikumpulkan terdiri dari:
(1) Lembar 1: Gambar hasil analisis
(2) Lembar 2: Konsep/Ide dasar perencanaan, zonasi
perencanaan yang baru, tabel pengembangan zona
(3) Lembar 3: Gambar Ilustrasi  sketsa suasana atau elemen,
atau image referensi yang diambil dari berbagai sumber lain
(cantumkan sumbernya)
• Gunakan alat pewarna untuk penyelesaian semua gambar
• Format gambar seperti pada format gambar inventarisasi,
namun dengan judul tugas PERENCANAAN LANSKAP

legenda

Planter box

Sculpture Garden

M.k. Dasar-Dasar Arsitektur Lanskap
Departemen Arsitektur Lanskap
Fakultas Pertanian
Institut Pertanian Bogor

Nama Project:
............................................
(sebutkan nama tapaki dan alamat)

TAMAN PINUS

Paving

Bangku taman

Sign

Tempat sampah

Judul gambar:

Inventarisasi
Ilustrasi

Kelas: ...........
Anggota Tim:1........... 4.............
2........... 5.............
3........... 6.............
Nama Dosen:............................
Nama Asisten:..........................
Hari/tanggal
Survey
:..............................

Pengumpulan :..............................

Pohon A

Pohon B

Semak C

Semak D

Semak E

No. Gbr.

Skala

Orientasi
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