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II. TINJAUAN PUSTAKA

Jalur hijau harus mempertimbangkan segala aspek sosial, fungsi jalur hijau

dan nilai-nilai yang terkandung dalam perencanaannya. Gambar 2 di bawah ini
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A. Jalur Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang

Penataan ruang terbuka hijau di Wilayah Perkotaan, Ruang terbuka hijau adalah

ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk

area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang penggunaannya

lebih bersifat terbuka pada dasarnya tanpa bangunan. Dalam ruang terbuka hijau

pemanfatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan

secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan,

perkebunan dan sebagainya (www.bangda.kemendagri.go.id, akses pada 15

Januari 2015).

Jalur Hijau adalah suatu daerah di pinggir jalan yang memiliki elemen

pembentuk lanskapnya didominasi oleh vegetasi atau tanaman, baik itu pohon,

perdu, semak, dan penutup tanah. Jenis tanaman yang diaplikasikan sebagai

elemen jalur hijau memiliki kriteria perakaran yang tidak merusak konstruksi

jalan, percabangan tidak mudah patah, dan serta mudah dalam pemeliharaan

(www.pu.go.id,Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/Prt/M/2012

Tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan akses pada 17

Desember 2014).

Penghijauan dalam arti luas adalah segala upaya untuk memulihan,

memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan

berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung

lingkungan. (Zoer’aini, 2005). Penempatan tanaman serta elemen lansekap

lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam
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ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi

elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau

(www.penataanruang.com, akses pada 15 Januari 2015).

Jalur Tanaman adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap

Iainnya yang terletak di dalam Daerah Milik Jalan (DAMIJA) maupun di dalam

Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA). Sering disebut jalur hijau karena

dominasi elemen Iansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna

hijau (www.pu.go.id No: 033/T/BM/1996 Maret 1996 akses pada 17 Januari

2015).

Tanaman Konservasi Tanah adalah jenis tanaman berbentuk pohon,

perdu/semak atau tanaman penutup tanah yang karena sistem perakarannya dapat

berfungsi untuk mencegah erosi pada tanah berlereng (www.pu.go.id No:

033/T/BM/1996 Maret 1996 akses pada 17 Januari 2015).

Tanaman Penutup adalah jenis tanaman penutup permukaan tanah yang

bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang

kekurangan unsur hara. Biasanya merupakan tanaman antara bagi tanah yang

kurang subur sebelum penanaman tanaman yang tetap (permanen) (www.pu.go.id

No: 033/T/BM/1996 Maret 1996 akses pada 17 Januari 2015).

B. Fungsi Elemen Tanaman Lanskap

Elemen Lansekap adalah segala sesuatu yang berwujud benda, suara, warna

dan suasana yang merupakan pembentuk lansekap, baik yang bersifat alamiah

maupun buatan manusia. Elemen lansekap yang berupa benda terdiri dari dua

unsur yaitu benda hidup dan benda mati; sedangkan yang dimaksud dengan benda
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hidup ialah tanaman, dan yang dimaksud dengan benda mati adalah tanah, pasir,

batu dan elemen-elemen Iainnya yang berbentuk padat maupun cair

(www.pu.go.id No: 033/T/BM/1996 Maret 1996 akses pada 17 Januari 2015).

Lansekap Jalan adalah wajah dari karakter lahan atau tapak yang terbentuk

pada Iingkungan jalan, baik yang terbentuk dari elemen lansekap alamiah seperti

bentuk topografi lahan yang mempunyai panorama yang indah, maupun yang

terbentuk dari elemen lansekap buatan manusia yang disesuaikan dengan kondisi

Iahannya. Lansekap jalan ini mempunyai ciri-ciri khas karena harus disesuaikan

dengan persyaratan geometrik jalan dan diperuntukkan terutama bagi kenyamanan

pemakai jalan serta diusahakan untuk menciptakan Iingkungan jalan yang indah,

nyaman dan memenuhi fungsi keamanan (www.pu.go.id No: 033/T/BM/1996

Maret 1996 akses pada 17 Januari 2015).

1. Tanaman Penyerap Polutan dan Kebisingan

Kebisingan adalah suara yang berlebihan, tidak diinginkan yang

menyebabkan efek fisik dan efek psikologis. Efek fisik berhubungan

dengan transmisi gelombang suara melalui udara, efek psikologis

berhubungan dengan respon manusia terhadap suara (Zoer’aini, 2005).

Tanaman penyerap pencemaran udara dan kebisingan adalah jenis

tanaman berbentuk pohon atau perdu yang mempunyai masa daun yang

padat dan dapat menyerap pencemar udara dari gas emisi kendaraan dan

kebisingan. Manajemen berupa perubahan penggunaan lahan.
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2. Tanaman Peneduh Jalan

Tanaman peneduh jalan adalah jenis tanaman berbentuk pohon

dengan percabangan yang tingginya lebih dari 2 meter, mempunyai

percabangan melebar kesamping seperti pohon rindang yang dapat

memberikan keteduhan, penahan silau cahaya matahari dan penyerap

polutan (www.usu.ac.id, 2015).

3. Tanaman Sebagai Pengarah

Tanaman pengarah, penahan dan pemecah angin adalah jenis

tanaman yang berbentuk pohon atau perdu yang diletakkan dengan satu

komposisi membentuk kelompok (www.pu.go.id,Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor: 05/Prt/M/2012 Tentang Pedoman Penanaman

Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan akses pada 17 Desember 2014).

4. Tanaman Sebagai Pembentuk Ruang

Tanaman berfungsi sebagai penghalang pandangan terhadap objek

yang kurang menarik. Dengan ketinggian tertentu, tanaman dapat

difungsikan sebagai pengatur ruang pribadi (Rustam Hakim, 2005).

Penggolongan tanaman berdasarkan aspek arsitektural berarti tanaman itu

fungsinya lebih ditingkatkan sebagai pembentuk ruang. Membentuk ruang

berarti mengolah bidang ataupun unsur pembentuk ruang, yaitu unsur

lantai, unsur dinding dan unsur atap (Zoer’aini, 2005).
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C. Tanaman Sebagai Penambah Nilai Estetika

Estetika adalah salah satu cabang filsafat yang membahas keindahan.

Estetika merupakan ilmu membahas bagaimana keindahan bisa terbentuk dan

bagaimana supaya dapat merasakannya. Nilai estetika dari tanaman diperoleh dari

perpaduan antara warna (daun, batang, bunga) bentuk fisik tanaman (batang,

percabangan dan tajuk), tekstur tanaman, skala tanaman dan komposisi tanaman.

Nilai estetis tanaman dapat diperoleh dari satu tanaman, sekelompok

tanaman yang sejenis, kombinasi tanaman berbagai jenis ataupun kombinasi

antara tanaman dengan elemen lansekap lainnya. Nilai estetika dan eksotika

bermanfaat buat manusia dalam hal penyembuhan stress, menenangkan dan

menyejukkan hati, menikmati keindahannya, sebagai kebanggaan, rasa puas kalau

dapat merawatnya dengan baik sampai berbunga, serta meningkatkan pendapatan

(https://banyuagung.wordpress.com/mylandscape/fungsi-peran-tanaman-dalam-

lanskap/).

1. Memberikan Nilai Estetika dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan

Nilai estetika dari tanaman diperoleh dari perpaduan antara warna

(daun, batang, bunga), bentuk fisik tanaman (batang, percabang, tajuk),

tekstur tanaman, skala tanaman, dan komposisi tanaman. Nilai estetis dari

tanaman dapat diperoleh dari satu tanaman, sekelompok tanaman yang

sejenis, kombinasi tanaman berbagai jenis ataupun kombinasi antara

tanaman dengan element lansekap lainnya. Dalam konteks lingkungan,

kesan estetis itu menyebabkan nilai kualitasnya akan bertambah.
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2. Warna

Warna dari suatu tanaman dapat menimbulkan efek visual

tergantung pada refleksi cahaya yang jatuh pada tanaman tersebut. Efek

psikologis yang ditimbulkan dari warna seperti telah diuraikan

sebelumnya, yaitu warna cerah memberikan rasa senang, gembira serta

hangat. Sedangkan warna lembut memberikan kesan tenang dan sejuk.

Dan bila beberapa jenis tanaman dengan berbagai warna dipadukan dan

dikomposisikan akan menimbulkan nilai estetis.

3. Bentuk

Bentuk tanaman dapat digunakan untuk menunjukan bentuk 2 atau 3

dimensi, memberikan kesan dinamis, indah, sebagi aksen, kesan lebar/luas,

dan sebagainya.

4. Tekstur

Tekstur suatu tanaman ditentukan oleh : cabang batang, ranting,

daun, tunas dan jarak pandangterhadap tanaman tersebut.

5. Skala

Skala/proposi tanaman adalah perbandingan tanaman dengan

tanaman lain atau perbandingan tanaman lain atau perbandingan tanaman

dengan lingkungan sekitarnya.
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D. Tanaman Sebagai Pelestari Lingkungan

Dalam pengembangan dan pengendalian kualitas lingkungan, fungsi

lingkungan diutamakan tanpa mengesampingkan fungsi-fungsi lainnya. Fungsi

lingkungan antara lain adalah sebagai berikut.

1. Menyegarkan Udara dan Sebagai Paru-Paru Lingkungan

Fungsi menyegarkan udara dengan mengambil Karbondioksida

(CO2) dalam proses fotosintesis dan menghasilkan Oksigen (O2) yang

sangat diperlukan bagi makhluk hidup untuk pernapasan. Fotosistesis

adalah proses mendasar yang sangat penting untuk tanaman hortikultura

karena 90-95% dari berat basah tanaman merupakan hasil langsung dari

aktivitas fotosintesis.

Fotosintesis adalah proses metabolisme tumbuh-tumbuhan berhijau

daun yang sangat dinamis, tanggap terhadap panjangnya hari dan faktor-

faktor iklim. Kemampuan melepaskan O2 tergantung kepada tumbuhan

hijau yang mempunyai klorofil tinggi dan laju fotosintesis tinggi dengan

titik kompensasi cahaya rendah. O2 sebagai hasil dari fotosintesis,

sebagian dimanfaatkan kembali oleh tanaman untuk berjalannya proses

respirasi (pernapasan) (Zoer’aini, 2005).

2. Mengontrol Iklim Mikro

Kelembaban udara menunjukkan kandungan uap air di atmosfer

pada suatu saat dan waktu tertentu. Kelembaban udara berhubungan

dengan keseimbangan energi dan merupakan ukuran banyaknya energi

radiasi berupa panas laten yang dipakai untuk menguapkan air yang
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terdapat di permukaan yang menerima radiasi. Semakin banyak air yang

diuapkan, semakin banyak energi yang terbentuk panas laten dan makin

lembap udaranya. Uap air di atmosfer berfungsi sebagai pengatur panas

(suhu udara) karena sifatnya dapat menyerap energi radiasi matahari

gelombang pendek maupun gelombang panjang.

Evaporasi dipengaruhi oleh suhu dan merupakan pertukaran antara

panas laten dan panas yang terasa. Tanaman yang tinggi, laju

evapotranspirasinya lebih besar. Kehilangan panas karena terjadi evaporasi

akan menyebabkan suhu di sekitar tanaman lebih sejuk (Zoer’aini, 2005).

3. Sebagai Ruang Hidup Satwa

Vegetasi atau tumbuhan selain sebagai produsen pertama dalam

ekosistem juga dapat menciptakan ruang hidup (habitat) bagi makhuk

hidup lainnya, contohnya burung. Burung sebagai komponen ekositem

mempunyai peranan penting, diantaranya adalah mengontrol populasi

serangga, membantu penyerbukan bunga dan penyebaran biji.

4. Penyanggah dan Perlindungan Permukaan Tanah dari Erosi

Fungsi jalur hijau lainnya yaitu sebagai penyanggah dan pelindung

permukaan tanah dari air hujan dan angin untuk penyediaan air tanah dan

pencegah erosi (Zoer’aini, 2005). Erosi merupakan suatu proses hilangnya

lapisan tanah, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Di

daerah beriklim tropika basah, seperti sebagian besar daerah di Indonesia,

air hujan merupakan penyebab utama terjadinya erosi sehingga

pembahasannya dibatasi erosi tanah yang disebabkan oleh air (Foth, 1995).
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Menurut  Sitanala Arsyad (1989), erosi adalah peristiwa pindahnya atau

terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu tempat ke tempat lain oleh

media alami. Pada peristiwa erosi, tanah atau bagian-bagian tanah dari suatu

tempat terkikis dan terangkut yang kemudian diendapkan pada suatu tempat lain.

Pengangkutan atau pemindahan tanah tersebut terjadi oleh media alami yaitu

antara lain air atau angin. Erosi oleh angin disebabkan oleh kekuatan angin,

sedangkan erosi oleh air ditimbulkan oleh kekuatan air. Komposisi vegetasi

dengan strata yang bervariasi di lingkungan kota akan menambah nilai keindahan

kota tersebut. Bentuk tajuk yang bervariasi dengan penempatan (pengaturan tata

ruang) yang sesuai akan memberi kesan keindahan tersendiri. Tajuk pohon juga

berfungsi untuk memberi kesan lembut pada bangunan di perkotaan yang

cenderung bersifat kaku. Suatu studi yang dilakukan atas keberadaan hutan kota

terhadap nilai estetika adalah bahwa masyarakat bersedia untuk membayar

keberadaan hutan kota karena memberikan rasa keindahan dan kenyamanan.

Tanah dengan penutup tanah yang baik berupa vegetasi, mulsa residu

tanaman akan memperkecil erosi dan run off (www.pu.go.id,Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor: 05/Prt/M/2012 Tentang Pedoman Penanaman Pohon

Pada Sistem Jaringan Jalan akses pada 17 Desember 2014).

E. Pemilihan jenis tanaman dengan persyaratan Geometrik Jalan
menurut Bentuk Tanaman

Pemilihan jenis tanaman ditentukan oleh kondisi iklim habitat, dan areal

dimana tanaman tersebut akan diletakkan dengan memperhatikan ketentuan

geometrik jalan dan fungsi tanaman. Menurut bentuknya, tanaman dapat
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merupakan tanaman pohon, tanaman perdu, tanaman semak dan tanaman penutup

permukaan tanah. Persyaratan utama yang perlu diperhatikan dalam memilih jenis

tanaman lansekap jalan antara lain adalah :

a. Perakaran tidak merusak konstruksi jalan

b. Mudah dalam perawatan

c. Batang/percabangan tidak mudah patah

d. Daun tidak mudah rontok/gugur.

Berdasarkan lingkungan di sekitar jalan yang direncanakan dan ketentuan

ruang yang tersedia untuk penempatan tanaman lansekap jalan, maka untuk

menentukan pemilihan jenis tanamannya ada dua hal lain yang perlu diperhatikan

yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatannya. Dari contoh-contoh berikut

ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pemilihan jenis tanaman

lansekap jalan, dan disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat,

yang disukai oleh burung-burung, serta rendah evapotranspirasinya.

Tabel 1. Fungsi dan jenis tanaman
No. Fungsi Persyaratan Jenis Tanaman
1 Peneduh a. Ditempatkan pada jalur

tanaman ( minimal 1,5 m)
b. Percabangan 2 m di atas

tanah.
c. Bentuk percabangan batang

tidak merunduk.
d. Bermassa daun padat.
e. Ditanam secara berbaris.

 Kiara Payung
(Filicium
decipiens)

 Tanjung
(Mimusops elengi)

 Angsana
(Ptherocarphus
indicus)

2 Penyerap
polusi udara

a. Terdiri dari pohon,
perdu/semak.

b. Memiliki ketahanan tinggi
terhadap pengaruh udara.

c. Jarak tanam rapat.
d. Bermassa daun padat.

 Angsana
(Ptherocarphus
indicus)

 Akasia daun besar
(Accasia
mangium)

 Oleander (Nerium
oleander)



19

 Bogenvil
(Bougenvillea Sp)

3 Penyerap
kebisingan

a. Terdiri dari pohon,
perdu/semak.

b. Membentuk massa.
c. Bermassa daun rapat.
d. Berbagai bentuk tajuk.

 Tanjung
(Mimusops elengi)

 Kiara payung
(Filicium
decipiens)

 Teh-tehan pangkas
(Acalypha sp)

 Kembang Sepatu
(Hibiscus rosa
sinensis)

 Bogenvil
(Bogenvillea sp)

 Oleander (Nerium
oleander)

4 Pemecah angin a. Tanaman tinggi,
b. Perdu / semak.
c. Bermassa daun padat
d. Ditanam berbaris atau

membentuk massa.
e. Jarak tanam rapat <3m.

 Cemara
(Cassuarina-
equisetifolia)

 Angsana
(Ptherocarphus
indicus)

 Tanjung
(Mimusops elengi)

 Kiara Payung
(Filicium
decipiens)

 Kembang sepatu
(Hibiscus rosa
sinensis)

5 Pembatas
pandang

a. Tanaman tinggi, perdu/semak
b. Bermassa daun padat
c. Ditanam berbaris atau

membentuk massa
d. Jarak tanam rapat.

 Bambu (Bambusa
sp)

 Cemara
(Cassuarina
equisetifolia)

 Kembang sepatu
(Hibiscus rosa
sinensis)

 Oleander (Nerium
oleander)

6 Penahan silau
lampu
kendaraan
(pada median)

a. Tanaman perdu/semak
b. Ditanam rapat.
c. Ketinggian 1,5 m
d. Bermassa daun padat

 Bogenvil
(Bogenvillea sp)

 Kembang sepatu
(Hibiscus rosa
sinensis)
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 Oleander (Netrium
oleander)

 Nusa Indah
(Mussaenda sp)

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 2012

F. Penentuan Lokasi Penanaman Vegetasi

Lokasi penanaman jalan harus berdasarkan ketentuan teknis yang berlaku

berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang jalan. Bagian-bagian jalan

sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 05/prt /m

/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan adalah

sebagai berikut:

Gambar 3. Bagian – bagian jalan

Dalam mempersiapkan perencanaan Lansekap Jalan selain merencanakan

pemilihan jenis tanaman dan lokasi penempatannya, harus disertai dengan

perencanaan pelaksanaan dan perencanaan pemeliharaannya.
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1. Jalur penanaman

Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam di luar

ruang manfaat jalan. Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat

ditanam di batas ruang manfaat jalan, median, atau di jalur pemisah.

Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang

pengamannya. Ruang manfaat jalan merupakan ruang sepanjang jalan

yang dibatasi lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu. Ruang manfaat jalan

hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu

jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan

galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap

lainnya.

Penyesuaian dengan persyaratan Geometrik Jalan menurut letak jalur

tanaman. Hal-hal yang dipersyaratkan dan perlu diperhatikan dalam

perencanaan lansekap jalan agar dapat memenuhi penyesuaian dengan

persyaratan geometrik jalan sebagaimana diatur dalam peraturan

Departemen Pekerjaan Umum No : 033/T/BM/1996 tentang Tata Cara

Perencanaan Teknik Lansekap Jalan adalah sebagai berikut :

a. Pada jalur tanaman Tepi dan Median

Ketentuan untuk perletakan tanaman pada jalur tepi dan jalur

tengah (median) disesuaikan dengan potongan melintang standar

tergantung pada klasifikasi fungsi jalan yang bersangkutan. Jalur

tanaman pada daerah ini sebaiknya diletakkan di tepi jalur lalu

lintas, yaitu diantara jalur lalu lintas kendaraan dan jalur pejalan
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kaki (trotoar). Penentuan jenis tanaman yang akan ditanam pada

jalur ini harus memenuhi kriteria teknik perletakan tanaman dan

disesuaikan dengan lebar jalur tanaman.

Lebar jalur median yang dapat ditanami harus mempunyai

lebar minimum 0.80 meter, sedangkan lebar ideal adalah 4.00 -

6.00 meter Pemilihan jenis tanaman perlu memperhatikan tempat

perletakannya terutama pada daerah persimpangan, pada daerah

bukaan ("U - turn"), dan pada tempat di antara persimpangan dan

daerah bukaan. Begitu pula untuk bentuk median yang ditinggikan

atau median yang diturunkan.

b. Jalan Arteri Primer

Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara

berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat

kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Sistem jaringan

jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan

distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah

ditingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa

ditribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan

(www.wikipedia.org/jalan arteri primer, akses pada 14 Januari

2015).
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Gambar 4. Jalan Arteri Primer

c. Jalan Kolektor Primer

Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang dikembangkan untuk

melayani dan  menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan lokal

atau kawasan-kawasan bersekala kecil dan atau  pelabuhan regional

dan pelabuhan lokal (www.wikipedia.org/jalan kolektor primer,

akses pada 14 Januari 2015).

Gambar 5. Jalan Kolektor Primer

d. Pada daerah tikungan

Pada daerah ini ada beberapa persyaratan yang harus

diperhatikan dalam hal menempatkan dan memilih jenis tanaman,

antara lain jarak pandang henti, panjang tikungan, dan ruang bebas
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samping di tikungan. Tanaman rendah (perdu atau semak) yang

berdaun padat dan berwarna terang dengan ketinggian maksimal

0.80 meter sangat disarankan untuk ditempatkan pada ujung

tikungan.

Gambar 6. Perletakan tanaman pada daerah tikungan

e. Pada daerah persimpangan

Persyaratan geometrik yang ada kaitannya dengan

perencanaan lansekap jalan ialah adanya daerah bebas pandangan

yang harus terbuka agar tidak mengurangi jarak pandang

pengemudi. Pada daerah ini pemilihan jenis tanaman dan

perletakannya harus memperhatikan bentuk persimpangan baik

persimpangan sebidang maupun persimpangan tidak sebidang.

Persimpangan adalah pertemuan jalan dari berbagai arah,

yang dapat merupakan simpang sebidang yaitu simpang 3, simpang

4 atau lebih, dan atau bisa berupa simpang tidak sebidang

(www.pu.go.id No: 033/T/BM/1996 Maret 1996 akses pada 17

Januari 2015).
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Gambar 7. Perletakan tanaman pada daerah persimpangan

2. Peletakan tanaman

Tanaman jalan harus diletakkan pada tempat atau daerah yang sesuai

dengan rencana dan tetap memperhatikan aspek fungsi, keselarasan,

keharmonisan, keindahan dan keselamatan. Hal-hal utama yang perlu

diperhatikan adalah jarak tanaman dengan perkerasan dan jarak antara

tanaman di jalur tanam.
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a. Jarak tanaman terhadap perkerasan

Peletakan tanaman dengan berbagai fungsi selalu akan

berkaitan dengan letaknya di jalur tanaman, hal ini memperlihatkan

bahwa kaitan titik tanam dengan tepi perkerasan perlu

dipertimbangkan. Jarak titik tanam dengan tepi perkerasan

mempertimbangkan pertumbuhan perakaran tanaman agar tidak

mengganggu struktur perkerasan jalan.

Gambar 8. Jarak titik tanam pohon dengan tepi perkerasan

Gambar 9. Jarak titik tanam perdu dengan tepi perkerasan
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b. Jarak antar tanaman pohon

Tanaman pohon yang ditanam berbaris terutama pada jalur

tanaman mempertimbangkan jarak titik tanam bagi tanaman pohon.

Gambar 10. Jarak tanam tidak rapat antar pohon

Gambar 11. Jarak tanam jarang pada pohon

c. Jarak antar tanaman perdu

Tanaman perdu/semak ditanam berbaris pada jalur tanaman

ditanam membentuk massa.

Gambar 12. Jarak titik tanam rapat perdu
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Gambar 13. Jarak titik tanam tidak rapat perdu

Gambar 14. Jarak titik tanam jarang perdu

3. Kriteria pengaturan penanaman

a. Tepi jalan

(i). Jenis tanaman tidak boleh melebihi tinggi kabel pada tiang

listrik atau telepon atau menutupi rambu-rambu lalu lintas,

tanpa harus memotong cabangnya terus menerus, selain itu

jenis tanaman tidak boleh merusak struktur atau utiliti

bawah tanah. Di perkotaan dengan lahan yang terbatas

hanya rumput yang diperbolehkan.

(ii). Pohon yang ditanam harus diatur agar bayangan pohon

tidak menutupi pancaran cahaya lampu jalanan.

(iii). Jarak atur tanaman minimum 9 meter dari tepi perkerasan

untuk daerah luar perkotaan dan 4 meter untuk daerah
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perkotaan, dan harus diperlihara untuk jalan yang

berdekatan dengan utiliti umum.

(iv). Perdu/semak atau pohon dapat ditanam sepanjang

pedestrian pada sisi jalan yang jauh dari jalur lalu lintas.

b. Pada Median

(i). Hanya perdu/semak dan tanaman berbunga yang dapat

ditanam pada median.  Tinggi tanaman ini tidak boleh

menghalangi lampu kendaraan. Untuk median yang

kurang dari 1,5 meter dapat ditanam tanaman dengan

ketinggian kurang dari 1,00 meter, dengan ketentuan tidak

ada bagian dari cabang tanaman yang menghalangi badan

jalan.

(ii). Pada median terbuka untuk belokan, ketinggian

perdu/semak harus diatur pada 0,5 meter agar pengendara

mempunyai daerah bebas pada garis pandang dan harus

diatur 2,5 meter sebelum bukaan median untuk

menghindari hambatan samping ketika kendaraan

membelok, dan juga mempermudah pejalan kaki melihat

kendaraan. Pohon besar dan rimbun harus dihindari agar

tidak menjadi penghalang bagi pengendara dalam jarak

dekat.

(iii). Jarak atur tanaman minimum adalah 0,5 meter dari garis

tepi jalan.
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c. Sepanjang Lengkung Horizontal/tikungan

(i). Pada sisi dalam tikungan, jarak atur tanaman ditampilkan

pada Gambar 15. Jarak atur tanaman dimaksudkan untuk

memberikan jarak pandang sepanjang tikungan dan

menghilangkan penggunaan tanda dua garis (bukan daerah

yang dilewati). Jarak atur tanaman secara berangsur-

angsur menyempit seiring pertemuan sudut tikungan

dengan alinyemen ruas jalan.

(ii). Ketinggian maksimum untuk semak/perdu 0,50 m dan

ruang bebas minimum dari jalan ke tajuk pohon harus

diatur minimal setinggi 5 m.

Gambar 15. Pengaturan penanaman pada daerah lengkungan
horizontal/tikungan


