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RINGKASAN 

 

 HASWITA KAHAR (G 111 06 052). Evaluasi Pengelolaan Lanskap 

Taman Kampus Universitas Hasanuddin Makassar (Dibimbing oleh CRI 

WAHYUNI BRAHMIYANTI dan TIGIN DARIATI). 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kondisi pengelolaan 

lanskap kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Kegunaan penelitian ini 

adalah sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pihak kampus untuk perbaikan 

pengelolaan di kampus Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini 

dilaksanakan di kampus Universitas Hasanuddin Makassar yaitu welcome area, 

jalur hijau pintu masuk utama dan area parkir rektorat, berlangsung mulai bulan 

Desember 2012 hingga Februari 2013. Penelitian dilaksanakan dalam bentuk 

survey dengan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dan informasi 

dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan studi pustaka. Pada struktur 

organisasi Universitas Hasanuddin pengelolaan lanskap berada pada divisi Sub. 

bagian Rumah Tangga yang diawasi oleh seorang pengawas yang mempunyai 

tanggung jawab mengawasi semua kegiatan bagian rumah tangga. Sistem 

pemeliharaan yang diberlakukan oleh kampus Universitas Hasanuddin adalah 

sistem pemeliharaan oleh kontraktor yang dilakukan dengan sistem tender untuk 

menentukan kontraktor yang layak mengelola taman. PT. Yusta Karya Utama 

sebagai kontraktor taman memiliki 75 tenaga kerja yang bertugas memelihara 

taman. Tenaga kerja pemeliharaan lanskap taman Universitas Hasanuddin diawasi 

oleh seorang pengawas dari sub. bagian Rumah Tangga Universitas Hasanuddin 

dan pengawas dari kontraktor yang bertanggung  jawab terhadap petugas 

pengelola taman. Pemeliharaan di kampus Universitas Hasanuddin hanyalah 

pembersihan area taman, pemangkasan rumput, perdu dan semak, penyiraman, 

penyiangan dan pendangiran,  penyulaman dan pembersihan drainase., sedangkan 

yang tidak dilakukan adalah pemupukan, pemangkasan pohon dan penanganan 

hama dan penyakit tanaman. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Hasanuddin merupakan universitas terbesar di kawasan 

Indonesia Timur yang keberadaannya menjadi cukup penting bagi Kota Makassar 

karena fungsinya yang tidak hanya sebagai ruang pendidikan, melainkan sebagai 

salah satu kawasan ruang terbuka hijau. Hal ini menjadikan kampus Universitas 

Hasanuddin sebagai ruang multiguna yang nyaman dan bernilai lebih. Kehadiran 

ruang terbuka hijau dapat memberi suasana nyaman bagi civitas akademika dalam 

melakukan proses belajar. 

Fungsi  ruang terbuka hijau sangat beragam namun fungsi utamanya 

adalah untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Fungsi dari ruang terbuka hijau di 

kawasan perkotaan  adalah  sebagai penyerap polutan dari industri dan  kendaraan 

bermotor, penghasil oksigen, penyeimbang iklim, kontrol resapan air, dan 

pengendali banjir.  

Salah satu bagian ruang terbuka hijau Universitas Hasanuddin adalah 

welcome area dan taman rektorat. Welcome area merupakan area yang menjadi 

jalur utama yang dilalui untuk berkunjung ke kampus Universitas Hasanuddin 

yang jalurnya dimulai dari pintu gerbang atau pintu satu. Welcome area berperan 

strategis dalam meningkatkan minat dan apresiasi pengunjung terhadap suatu 

daerah juga sebagai pengarah, artinya yang dapat mengarahkan pengunjung untuk 

masuk ke dalam suatu daerah atau tempat, sedangkan area Rektorat merupakan 

pusat perkantoran dari Universitas Hasanuddin yang menjadi tujuan utama dari 



 

 

setiap tamu yang datang berkunjung ke kampus Universitas Hasanuddin. Oleh 

karena itu, penataan lanskap welcome area dan taman rektorat juga harus indah 

dan menarik. Keindahan suatu lanskap tentunya sangat dipengaruhi oleh 

bagaimana pengelolaan yang dilakukan untuk mempertahankan tema desain dan 

pemeliharaan elemen-elemen lanskapnya baik elemen tanaman maupun elemen 

terbangun. 

Keadaan welcome area dan taman rektorat pada saat ini sudah cukup indah 

dibandingkan Universitas lain yang ada di Kota Makassar, namun akan lebih 

indah jika dibarengi dengan pengelolaan lanskap yang baik. Pengelolaan lanskap 

menjadi sangat penting, karena dengan adanya pengelolaan lanskap yang sesuai 

maka akan menjaga fungsi, estetis, efektifitas, keserasian, keseimbangan, dan 

keteraturannya setiap elemen penyusun lanskap pada areal kampus. Pengelolaan 

yang diperlukan akan ditentukan oleh tujuan yang ditetapkan bagi kawasan 

tersebut. Pengelolaan lanskap tidak terjadi secara spontan melainkan perlu 

dirancang secara sadar dan dilaksanakan agar memberi manfaat untuk mencapai 

tujuan penetapan kawasan tersebut agar sesui dengan konsep awal. 

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka penting dilakukan survei untuk 

mengevaluasi kegiatan  pengelolaan lanskap pada welcome area, jalur hijau pintu 

masuk utama dan taman rektorat kampus Universitas Hasanuddin. 

 

 

 



 

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kondisi pengelolaan 

lanskap kampus Universitas Hasanuddin Makassar, khususnya pengelolaan 

lanskap di welcome area , jalur hijau pintu masuk utama dan area parkir rektorat.  

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi 

pihak kampus untuk perbaikan pengelolaan di kampus Universitas Hasanuddin 

Makassar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB 11 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Evaluasi 

 Evaluasi merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan 

untuk menelaah atau menduga hal-hal yang sudah diputuskan untuk mengetahui 

kelemahan dan kelebihan suatu keputusan. Selanjutnya dilakukan langkah-

langkah alternatif  bagi kelemahan tersebut. Dasar pemikiran evaluasi adalah 

bahwa seseorang melakukan sesuatu dan dapat diterima oleh umum (Eliza, 1997). 

Evaluasi juga adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, 

atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas 

permasalahan yang dikemukakan  (Anonim, 2002). 

 Rossi dan Howard (1993) menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu 

aplikasi penilaian yang sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan 

manfaat aktifitas dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berintraksi instansi 

pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Dalam berbagai 

hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada. Tanggung 

jawab evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan itu benar atau salah, 

atau sesuai tidak sesuai dengan peraturan yang ada,tetapi lebih diarahkan pada 

perbaikan implementasi kegiatan untuk mencapai visi dan misi yang telah 

ditetapkan. 

2.2 Pengelolaan Lanskap 

 Pengertian pengelolaan secara garis besar adalah merupakan suatu proses 

yang terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, 



 

 

menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber-sumber 

lainnya  (Poerwardarminta, 1987). 

Menurut Siagiam dalam Fandeli (1995) bahwa pengelolaan adalah 

kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka 

pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Lebih lanjut dikemukakan bahwa 

pengelolaan merupakan kelompok khusus orang-orang yang tugasnya 

mengarahkan daya upaya dan aktivitas orang lain pada sasaran yang sama. 

Dengan demikian, pengelolaan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk 

memperoleh suatu tujuan karena adanya kegiatan orang lain.  

Pemeliharaan sangat menentukan keberhasilan terpeliharanya taman. 

Pemeliharaan suatu taman mutlak diperlukan untuk mempertahankan daya tarik, 

keindahan dan kenyamanan taman tersebut (Arifin dan Nurhayati, 1996). Menurut 

Rachman (1984), pemeliharaan dapat digolongkan menurut tujuannya yaitu : 

1.  Pemeliharaan ideal, yaitu mempertahankan tujuan semula penggunaan 

taman, memelihara program kegiatan, memelihara fungsi dan nilai-nilai, 

memelihara desain lapangan agar sesuai dengan perencanaan.  

2. Pemeliharaan fisik, yaitu memelihara elemen-elemen taman seperti 

bangunan taman dan elemen lunak taman seperti tanaman.  

 Pemeliharaan ideal merupakan pemeliharaan yang mengacu pada tujuan 

dan desain semula, karenanya pada periode tertentu diadakan suatu evaluasi. 

Sedangkan pemeliharaan fisik taman meliputi pekerjaan untuk  tetap menjaga 

keindahan, keasrian, kenyamanan dan keamanan taman. Pekerjaan tersebut 



 

 

mencakup kegiatan pembersihan taman, penggantian elemen-elemen taman yang 

rusak atau tidak berfungsi, penyiraman tanaman, penyiangan gulma, pemangkasan 

tanaman, pemupukan tanaman, pengendalian hama dan penyakit serta 

penyulaman (Arifin dan Nurhayati, 1996). 

 Menurut Arifin (2005), pemeliharaan lanskap adalah suatu upaya untuk 

menjaga dan merawat areal lanskap dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya 

agar kondisinya tetap baik atau sedapat mungkin mempertahankan pada keadaan 

yang sesuai dengan tujuan rancangan atau desain semula. Pemeliharaan taman 

meliputi pembersihan areal taman, penyiangan, penggemburan tanah, penyiraman, 

pemangkasan, pengendalian hama dan penyakit, pemupukan, pemindahan 

tanaman, pembibitan dan pemeliharaan peralatan. Sedangkan pemeliharaan 

elemen keras atau bangunan taman merupakan pemeliharaan pencegahan, 

misalnya pembersihan terhadap lumut dan karat, pengecatan, dan penggantian 

atau perbaikan elemen yang rusak. 

Prinsip-prinsip pemeliharaan taman untuk mencapai efektivitas di dalam 

pemeliharaan taman:  

1. Penetapan tujuan dan standar pemeliharaan. 

2. Pemeliharaan harus dilakukan secara ekonomis. 

3. Operasional pemeliharaan hendaknya didasarkan pada rencana. 

4. Jadwal pekerjaan pemeliharaan taman harus didasarkan pada kebijaksanaan dan 

prioritas yang benar.  

5. Penekanan pada pemeliharaan pencegahan.  

6. Organisasi pengelola harus baik.  

7. Sumber dana cukup.  



 

 

8. Ketersediaan tenaga kerja yang cukup.  

9. Program pemeliharaan dirancang melindungi lingkungan alami.  

10. Pengelola pemeliharan taman bertanggung jawab terhadap keamanan umum. 

11. Pemeliharaan harus menjadi pertimbangan dalam perancangan.  

12. Operator pemeliharaan bertanggung jawab pada pengelola pemeliharaan 

taman. 

2.3 Ruang Terbuka Hijau Kampus 

Ruang terbuka hijau (RTH) adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah 

yang luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area 

memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka. Pemanfaatan 

ruang hijau lebih bersifat pengisian hijau tanaman seperti lahan pertanian, 

pertamanan, perkebunan, dan sebagainya (Budihardjo, 1999 dalam Fatta, 2001).   

Secara umum ruang terbuka publik di perkotaan terdiri atas ruang terbuka 

hijau dan ruang terbuka non-hijau. Ruang terbuka hijau perkotaan adalah bagian 

dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, 

tanaman, dan vegetasi (endemik atau introduksi) guna mendukung manfaat 

ekologis, sosial-budaya, dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat 

ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya. Ruang terbuka non-hijau dapat 

berupa ruang terbuka yang diperkeras dan ruang terbuka biru yang berupa 

permukaan sungai, danau, dan areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan 

retensi (Hakim, 1993). 

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan 



 

 

dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas 

wilayah kota. Secara fisik, RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa 

habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman-taman nasional, dan RTH non-

alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga, dan kebun bunga.  

Fungsi dan manfaat RTH dalam suatu kawasan perkotaan, berdasarkan 

Immendagri No. 14 Tahun 1988 adalah sebagai: (1) areal perlindungan bagi 

berlangsungnya fungsi ekosistem dan fungsi penyangga lingkungan, (2) sarana 

untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, keserasian, dan keindahanlingkungan, 

(3) sarana rekreasi, (4) pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai 

macam pencemaran di darat, laut, dan udara, (5) sarana penelitian, pendidikan, 

dan penyuluhan bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran lingkungan, (6) 

tempat perlindungan plasma nutfah, (7) sumber udara segar bagi lingkungan dan 

untuk memperbaiki iklim mikro terutama menurunkan suhu udara serta penyaring 

kecepatan angin dan cahaya matahari, pengatur presipitasi, dan kelembaban, (8) 

pengatur tata air, dan (9) wadah bagi masyarakat di suatu lingkungan, tempat 

untuk bersantai dan melakukan komunikasi sosial. Menurut Hakim (2004), RTH 

mempunyai dua fungsi yaitu fungsi ekstrinsik dan intrinsik. Fungsi ekstrinsik, 

yaitu fungsi arsitektur, ekonomi, dan sosial, sedangkan fungsi intrinsik adalah 

sebagai fungsi ekologis. Salah satu aspek ekologis yang terabaikan dalam hal ini 

keberadaan RTH yang semakin berkurang jumlahnya oleh berbagai kebutuhan 

pembangunan fisik. 

Ruang terbuka hijau di kawasan Perguruan Tinggi merupakan ruang 

fungsional yang dapat mempengaruhi kualitas fisik, non fisik dan estetik 

lingkungannya. Pada sisi lain lahan di kawasan kampus mempunyai nilai ekonomi 



 

 

yang tinggi sehingga perlu dilakukan efisiensi dan efektivitas penggunaannya 

(Handayani, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB  III 

METODOLOGI 

3.1 Tempat dan Waktu 

 Penelitian ini dilaksanakan di kampus Universitas Hasanuddin Makassar 

yaitu welcome area, jalur hijau pintu masuk utama, dan area parkir rektorat. 

Penelitian ini berlangsung mulai bulan Desember 2012 hingga Februari 2013. 

Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

Gambar 1. Lokasi Penelitian 

 

 
 

                                  : Welcome Area & Jalur Hijau pintu masuk utama  

                                    :  Area Parkir Rektorat 
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3.2 Metode Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan dalam bentuk survei dengan metode analisis 

deskriptif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan teknik observasi, 

wawancara dan studi pustaka 

3.2.1 Kegiatan Observasi 

 Kegiatan observasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai jenis 

vegetasi, Fasilitas dan utilitas, pengamatan kapasitas kerja serta pemotretan 

kegiatan pemeliharaan yang dilakukan di kampus Universitas Hasanuddin 

Makassar. 

3.2.2 Wawancara 

 Wawancara dilakukan kepada pihak yang terkait, dalam hal ini bagian 

Rumah Tangga Universitas Hasanuddin yaitu pengawas lapangan dan petugas 

pengelola taman sebanyak 9 orang yaitu pengawas  dan petugas pemelihara taman 

mewakili beberapa jenis pekerjaan. Hal yang ditanyakan di bagian Rumah Tangga 

Universitas Hasanuddin adalah struktur organisasi serta sistem administrasi 

pengelolaan lanskap di Kampus Unhas. Sementara itu hal yang ditanyakan kepada 

para petugas pengelola taman mencakup kegiatan pelaksanaan dan pemeliharaan 

lanskap di lapangan. Daftar pertanyaan dapat dilihat pada Lampiran. 1. 

3.2.3 Studi Literatur 

 Data yang telah di peroleh akan dibandingkan dengan literatur yang ada 

sehingga pelaksanaan pengelolaan lanskap sesuai dengan yang diharapkan. Selain 

itu literatur juga merupakan sumber informasi yang penting untuk kegiatan 

pemeliharaan. Data itu berupa iklim, tanah dan topografi. 



 

 

BAB IV 

KONDISI UMUM TAPAK 

4.1 Luas dan Batas Tapak 

Kampus Universitas Hasanuddin (UNHAS) terletak di Kecamatan 

Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas mencapai 

sekitar 220.000 m
2 

dan terletak dalam wilayah administratif. Di sebelah timur 

kampus Unhas berbatasan dengan rumah sakit Wahidin Sudirohusodo, sebelah 

selatan berbatasan dengan jalan Perintis Kemerdekaan dan pomp bensin 

Pertamina, sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lingkar Politeknik Pintu Nol , 

dan sebelah utara berbatasan dengan jalan sahabat dan Ramsis (Fajrin, 2012). 

Luasan kampus Unhas yang cukup besar (220.000 m
2
) menjadikan faktor 

pengelolaan merupakan hal yang cukup penting untuk diperhatikan agar keadaan 

kampus Unhas tetap terlihat menarik. Saat ini faktor pengelolaan di Kampus 

Unhas Tamalanrea berada di bawah tanggung jawab sub bagian rumah tangga. 

4.2 Iklim 

Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika Wilayah IV tahun 

2011, secara umum iklim Kampus Universitas Hasanuddin sama dengan  iklim 

Kota Makassar, yaitu  beriklim  tropis  dengan  suhu  rata-rata  setiap tahunnya 

berkisar  26,6
o
 C - 28,9

o 
C.Kelembaban relatif rata-rata Kota Makassar setia                                                              

bulannya sekitar 78%. Curah hujan tahunan berkisar 2000-3000 mm tahun
-1

. 

Dengan kisaran suhu dan kelembaban seperti demikian, maka tanaman yang 

cocok untuk ditanam pada area ini adalah tanaman yang umum didapati pada 

daerah-daerah tropis. 



 

 

4.3 Tanah 

  Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Negara jenis tanah yang ada di 

wilayah Kota Makassar terdiri atas tanah inseptisol dan ultisol. Jenis tanah 

inceptisol terdapat hampir di seluruh wilayah Kota Makassar,  merupakan tanah 

yang tergolong sebagai tanah muda dengan tingkat perkembangan lemah yang 

dicirikan oleh horison penciri kambik. Tanah ini terbentuk dari berbagai macam 

bahan induk, yaitu aluvium (fluviatil dan marin), batu pasir, batu liat, dan batu 

gamping. Penyebaran tanah ini terutama di daerah dataran antara perbukitan, 

tanggul sungai, rawa belakang sungai, dataran aluvial, sebagian dataran struktural 

berelief datar, landform struktural/tektonik, dan dataran/perbukitan vulkanik. 

Tanah inseptisol memiliki horison kambik pada horison B yang dicirikan dengan 

adanya kandungan liat yang belum terbentuk dengan baik akibat proses basah 

kering dan proses penghanyutan pada lapisan tanah.  

 Secara umum tanah inseptisol merupakan tanah-tanah mineral yang baru 

dengan perkembangan profil yang lebih lemah dibanding dengan tanah yang 

matang dan lebih banyak menyerupai sifat bahan induknya. Tingginya C organik 

pada tanah inseptisol tergantung pada bahan atau tanaman yang ada di atasnya. 

Kerapatan tanaman dan bahan amors yang cukup tinggi dapat menghambat proses 

perombakan bahan organik oleh mikroba tanah. Inseptisol mempunyai 

karakteristik ketersedian air untuk tanaman lebih dari setengah tahun atau lebih 

dari tiga bulan berturut-turut dalam musim kemarau.  

 

 

 



 

 

4.4 Topografi 

Wilayah Kota Makassar mempunyai ketinggian yang bervariasi antara 1-

25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar 

dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat. 

 

4.5 Vegetasi  

 Terdapat berbagai vegetasi pada area penelitian dengan fungsi yang 

berbeda-beda jenis, jumlah dan fungsinya dapat dilihat pada Tabel 1  berikut ini. 

Tabel  1. Jenis, Jumlah dan Fungsi Vegetasi pada Welcome Area, Jalur 

Hijau dan Area Parkir  Rektorat Universitas Hasanuddin.  

 

Posisi dalam 
Tapak 

Jenis Vegetasi Jumlah/Luasan 
Fungsi Tanaman 

Lanskap 

1 2 3 4 

Welcome Area Adam Hawa 2 m²  groundcover 

  Agave 19 tanaman  estetika 

  Angsana 4 tanaman  peneduh 

  Bayam-bayaman 8 m²  estetika 

  Bunga Tasbih 1 Rumpun  estetika 

  Hang Juang 8 Rumpun  estetika 

  Kacang Hias 4 m² groundcover 

  Kamboja Jepang 1 tanaman  estetika 

  Ketapang 1 phn  peneduh 

  Mangga 1 phn  peneduh 

  Nenas Hias  21 tanaman  Estetika 

  Palem Putri 7 Rumpun  Pengarah 

  Palem Raja 7 phn  pengarah 

  Pandan Bali 19 tanaman  estetika  

  Pucuk Merah 84 tanaman  estetika 

  Rumput Jepang 5 m²  Groundcover 

  Sunsievera 3 Rumpun  Estetika 

  Tanjung 1 tanaman  Peneduh 

  Tombak Raja 1 rumpun  Estetika 

  Ubi Hias 3 m²  groundcover 

Jalur Hijau  Adam Hawa 4,5 m²  groundcover 



 

 

Tabel 1. Lanjutan 

1 2 3 4 

Jalur Hijau Agave 2 rumpun  estetika 

  Andong 3 m²+15 tanaman  estetika 

 
Angsana 87 phn  peneduh 

 
Asam keranji 51 phn  peneduh 

  Bawang brojol 1/2 m²  groundcover 

  Bayam-bayaman 4 m²  estetika 

  Beringin 1 phn  naungan 

  Bougenvile 23 tanaman  estetika 

  Glodokan pohon 1 phn  peneduh 

  Glodokan Tiang 87 phn  pengarah 

  Iris 118 tanaman +2 m² tanaman border 

  Kacang Hias 4 m²  penutup tanah 

  Ki Hujan 1 phn  peneduh 

  Krokot 2 m²  groundcover 

  Lili paris 5 tanaman  groundcover 

  Mahoni 28 phn  Peneduh 

  
Nenas Hias 5 tanaman 

 estetika/ tanaman 
border 

  Palem kipas 3 phn  pengarah/ estetika 

  Palem Putri  2 phn  pengarah/ estetika 

  Palem Raja 19 phn  pengarah/ estetika 

  Palem wregu  3 tanaman  pengarah/ estetika 

  Pisang hias 8 tanaman + 1 m²  Estetika 

  Ponix 7 phn  Estetika 

  Soka 4 phn  tanaman border 

  Sunsievera 45 tanaman +1 m²  groundcover 

  Tanjung 7 tanaman  Peneduh 

  Three colour 10 rumpun  Estetika 

  Ubi Hias 1 m2  groundcover 

  Wali songo 1 Rumpun  Estetika 

 
Rumput Jepang 3 m²  groundcover 

Area Parkir  Andong 213  tanaman+1 m2 
estetika/ pengarah 

Rektorat Angsana 15 phn  Peneduh 

  Adam hawa 2 m2  groundcover 

  Bayam-bayaman 7 m2 groundcover 

 
Cocor Bebek 7 tanaman  Estetika 

  Ekor Kucing 66 tanaman  estetika 

 
Iris 474 m2 tanaman border 

Tabel 1. Lanjutan 



 

 

1 2 3 4 

Area Parkir Jambu Mede 8 phn  Peneduh 

Rektorat Jati Putih 2 phn  Peneduh 

  Jeruk Nipis 2 phn  Estetika 

  Kelapa 1 phn  Estetika 

  Ketapang 4 phn  Peneduh 

  Ki Hujan 78 phn  Peneduh 

  Lamtoro 1 phn  Estetika 

  Lidah Mertua 181 tanaman  tanaman border 

  Lobe-lobe 2 phn  Estetika 

  Mahoni 162 phn  Peneduh 

  Mangga 16 phn  Peneduh 

  Mengkudu 4 phn  Estetika 

  Nangka 2 phn  Peneduh 

  Palem Putri 2 phn  estetika 

  Palem Raja 3 phn  estetika/estetika 

  Palem wregu 6 phn  Estetika 

  Pangkas Kuning 4,5 m2 Pembatas 

  Pangkas Hijau 1 m2 Pembatas 

  Pepaya 20 phn  Produksi 

  Pisang 1 phn  produksi 

  Pisang hias 2,5 m2  estetika 

  Pucuk Merah 11 tanaman  estetika 

  Tapak darah 2 m2  groundcover 

  Sawo 1 phn  Peneduh 

  Tombak raja 2 tanaman  Estetika 

  Ubi hias 12 m2  groundcover 

  Ubi Kayu 20 phn  Produksi 

Sumber : Data primer setelah diolah, 2013.  

4.6 Fasilitas dan Utilitas 

 Fasilitas dan utilitas adalah komponen penting dalam suatu taman, 

sehingga perlu untuk menjaga kondisi fisik fasilitas yang ada. Taman Universitas 

Hasanuddin memiliki fasilitas yang dapat menunjang kegiatan pengunjung (tabel. 

2). Data ini diperoleh dari tinjauan langsung di lapangan. 

 

 



 

 

Tabel 2. Jenis dan Jumlah Fasilitas dan Utilitas Welcome Area, Jalur Hijau 

dan Area Parkir  Rektorat Universitas Hasanuddin. 

No Jenis Jumlah Kondisi 

1 Pos Satpam 2 buah Baik 

2 Bangku Taman 2 buah Baik 

3 Tempat Parkir 
  

 
a.kendaraan 
bermotor 

1 buah Baik 

 
b.Sepeda 2 buah Baik 

4 Jalan Setapak 3.000 m2 retak bagian  yang  ditanami pohon 

5 Pot Bunga 10 buah beberapa pecah dan catnya memudar 

6 Lampu Jalan 35 buah 
lampunya pecah , ada yang tidak 

menyala dan catnya memudar  
7 Rambu Lalu lintas 13 buah Ada yang rusak 

8 Papan Informasi 7 buah Baik 

9 Spanduk Center 4 buah Baik 

10 Tugu Batu 1 buah Baik 

11 Tugu Segitiga 1 buah Lantainya retak 

Sumber: Data primer setelah diolah, 2013. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V. EVALUASI PENGELOLAAN LANSKAP  

5.1 Struktur Organisasi 

 Universitas Hasanuddin dikepalai oleh seorang Rektor. Rektor dibantu 

oleh wakil rektor yang terdiri dari Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor 

III dan Wakil Rektor IV sesuai dengan bidang masing-masing. Pengelolaan 

lanskap sendiri berada dibawah tanggung jawab Biro ADM, Sub Bagian Rumah 

Tangga  (Gambar. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

keterangan :               :  Bagan Struktur Organisasi yang telah ada  

                                  :  Rekomendasi / Tambahan Divisi 

Gambar 2. Struktur Organisasi Sub. Bagian Rumah Tangga 

 Struktur organisasi khususnya untuk bidang pengelolaan lanskap 

sebaiknya berada pada divisi khusus di bawah Sub. bagian Rumah Tangga agar 

pengawasan lebih fokus lagi. 

Wak. Rektor   

II 

Wak.Rektor   

I 

Biro.ADM 

Sub.Bag. Rumah 

Tangga 

SOPIR TEKNISI 

Wak. Rektor 

IV 

 

Wak. Rektor 

III 

REKTOR 

Pengelola 

Lanskap 



 

 

 Sistem pemeliharaan yang diberlakukan oleh kampus UNHAS adalah 

sistem pemeliharaan oleh kontraktor. Penentuan kontraktor pelaksana 

pemeliharaan dilakukan dengan pelelangan sesuai Keppres No. 61 Tahun 2004 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, 

khususnya untuk semua pengadaan dengan nilai di atas Rp 50.000.000.  

Ketentuan mengenai proses pelaksanaan pemeliharaan hingga biaya 

pemeliharaannya telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak 

(SPK) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan pekerjaan 

pemeliharaan oleh pihak kontraktor harus sesuai dengan Peraturan dan Syarat-

syarat Teknis Pekerjaan (BESTEK) yang sudah ditetapkan oleh Universitas 

Hasanuddin  (Lampiran 2) , tetapi dalam kontrak uraian pekerjaan pengelolaan 

taman kurang lengkap. Pekerjaan pengelolaan taman yang tidak tercantum di 

dalam kontrak adalah pekerjaan pemupukan, pemangkasan pohon, dan 

pengendalian hama penyakit. Sebaiknya seluruh kegiatan pengelolaan taman 

terjabarkan dengan lengkap dalam surat perjanjian kontrak.  

 Pelaksanaan pelelangan sudah dilaksanakan 2 tahun. Tahun pertama 

dimenangkan oleh CV Kliman Perkasa dan tahun kedua dimenangkan oleh PT. 

Yusta Karya Utama yang sedang berlangsung samapi saat ini. Apabila masa 

kontrak telah habis akan dilakukan pelelangan kembali untuk menentukan 

kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan pemeliharaan taman berikutnya 

(Lampiran 3).  

Menurut Retno (2008) walaupun dengan adanya proses pelelangan dapat 

dibandingkan efektivitas dan kualitas keseluruhan kontraktor, namun pada 

kenyataan di lapang, tidak semua kontraktor yang terpilih terbukti memiliki 



 

 

kualifikasi pekerjaan yang sesuai dengan yang diharapkan. Pemilihan kontraktor 

yang baik dan benar merupakan hal yang paling penting dalam setiap proyek 

pekerjaan di lapang. Oleh karena itu, pemilihan kontraktor baik dengan 

penunjukan langsung maupun dengan pelelangan harus dilakukan dengan benar 

agar dapat diperoleh pelaksana pemeliharaan yang mempunyai kualitas sesuai 

dengan yang diharapkan. 

5.1.1 Kegiatan Pengawasan Pemeliharaan 

  Bagian Rumah Tangga yang dibawahi oleh Biro Umum UNHAS   

menetapkan satu orang pengawas lapang yang bertanggung jawab terhadap teknis 

pekerjaan sehari-hari. Pengawas lapang setiap hari berada di area Taman UNHAS 

melakukan peninjauan atau pengawasan pada setiap tahapan maupun aktifitas 

yang dilaksanakan pekerja taman di lapangan. Pengawas bertugas mengawasi 

jalannya kegiatan pelaksanaan pemeliharaan, mengetahui dan mencari 

penyelesaian atas permasalahan yang ada, memberikan teguran apabila pekerjaan 

tidak sesuai, dan bertanggung jawab atas apa yang  terjadi di lapangan. Pengawas 

lapangan mengontrol seluruh kegiatan yang dilakukan pekerja dan menyesuaikan 

dengan jadwal pemeliharaan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak 

UNHAS dengan pihak kontraktor. Apabila pihak kontaktor tidak melaksanakan 

pekerjaan sesuai dengan perjanjian, maka pengawas berkewajiban untuk melapor 

kepada kepala Bagian Rumah Tangga yang kemudian dilaporkan kepada pihak 

kontraktor. 

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak, apabila kontraktor melakukan 

kesalahan, maka akan diberikan sanksi berupa teguran dan peringatan. Sanksi 



 

 

terberat yang dapat diterima pihak kontraktor adalah pencabutan/pembatalan Surat 

Perjanjian/Kontrak. Pada surat teguran dan surat peringatan dinyatakan dengan 

jelas, antara lain mengenai pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan isi 

surat perjanjian/kontrak, batas waktu yang diberikan untuk melaksanakan dan  

menyelesaikan seluruh isi Surat Teguran atau Surat Peringatan dan ancaman-

ancaman sanksi yang dapat dilakukan.  

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak, apabila kontraktor melakukan 

kesalahan, maka akan diberikan sanksi berupa teguran dan peringatan. Sanksi 

terberat yang dapat diterima pihak kontraktor adalah pencabutan/pembatalan Surat 

Perjanjian/Kontrak. Pada surat teguran dan surat peringatan dinyatakan dengan 

jelas, antara lain mengenai pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan isi 

surat perjanjian/kontrak, batas waktu yang diberikan untuk melaksanakan dan  

menyelesaikan seluruh isi Surat Teguran atau Surat Peringatan dan ancaman-

ancaman sanksi yang dapat dilakukan.  

Kegiatan pemantauan dilaksanakan melalui survei lapang untuk 

mengamati, mencatat dan merekam kualitas taman dan setiap komponen taman 

yang ada (Arifin et al., 2007). Untuk mendukung proses pengawasan dan 

evaluasi, seharusnya terlebih dahulu ditetapkan standar kualitas dari penampilan 

elemen taman yang ada. Sejauh ini UNHAS belum mempunyai standar 

penampilan elemen taman, oleh karena itu perlu segera dibuat standar penampilan 

elemen taman terlebih dahulu untuk mempermudah kegiatan pengawasan di 

lapangan. Dengan membandingkan antara standar dengan keadaan di lapangan, 

maka pemeliharaan dapat dievaluasi dan dicari pemecahan masalahnya. Selain itu 



 

 

setidaknya pengawas lapangan harus memiliki pengetahuan dalam bidang 

pertamanan sehingga memudahkan dalam pengawasan. 

 

5.1.2  Ketenagakerjaan Pemeliharaan Lankap Universitas Hasanuddin 

 Tenaga kerja pemeliharaan lanskap taman Universitas Hasanuddin diawasi 

oleh seorang pengawas dari Sub. Bagian Rumah Tangga Universitas Hasanuddin 

dan pengawas dari kontraktor yang bertanggung  jawab terhadap petugas 

pengelola taman. PT. YUSTA KARYA UTAMA sebagai kontraktor taman 

memiliki 75 tenaga kerja yang bertugas memelihara seluruh taman Universitas 

Hasanuddin. Adapun personil inti dari pelaksana kerja pada tapak yaitu: 

1. Manager Operasional cleaning service yang memiliki pengalaman 

minimal 3 tahun. 

2. Koordinator Lapangan cleaning service yang memiliki pengalaman 

minimal 2 tahun. 

3. Petugas Cleaning Cervice yang berumur antar 17 s.d. 50 tahun, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

- Sehat jasmani dan rohani 

- Memakai kostum seragam cleaning service pada saat bekerja 

- Menggunakan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja. 

- Diutamakan laki-laki 

- Memenuhi ketentuan jam kerja. 

Tenaga kerja ini bekerja selama enam hari dalam seminggu dengan rata-rata 

delapan jam per harinya. Perawatan taman memiliki jam kerja yang dimulai dari 



 

 

pukul 07.00 hingga 12.00 WITA, istirahat pada pukul 12.00 hingga 13.00 WITA, 

kemudian dilanjutkan pada pukul 13.00 hingga 16.00 WITA  (Lampiran 4 dan 5).  

5.1.3  Jadwal Pemeliharaan 

 Kegiatan pemeliharaan taman juga ditunjang dengan jadwal pemeliharaan 

yang baik. Seluruh kegiatan di lapangan idealnya mengacu pada jadwal 

pemeliharaaan yang sesuai dengan kebutuhan hard material dan soft material 

taman. Pada taman Universitas Hasanuddin sendiri belum memiliki jadwal 

pemeliharaan yang jelas dan terperincih. Para petugas pemelihara taman hanya 

melakuakan kegiatan pengelolaan sesuai jam kerja dan lebih fokus pada kegiatan 

pembersihan taman, padahal perawatan soft dan hard material cukup penting 

untuk mempertahankan keberadaannya, sehingga perlu dibuatkan jadwal 

pemeliharan.  

Menurut Retno (2008) untuk kegiatan pengelolaan yang baik, pihak 

pengelola perlu melakukan beberapa hal antara lain,  membuat rencana kerja, 

jadwal kerja yang jelas dan terperinci, memberikan jaminan keselamatan kerja 

pada seluruh tenaga kerja, pengadakan pelatihan-pelatihan dengan tujuan 

meningkatkan keterampilan tenaga kerja, pemantauan kualitas kerja yang 

dihasilkan, pemberian motivasi kepada pekerja, dan mengadakan pertemuan rutin 

antara pihak UNHAS dengan pihak kontraktor pelaksana untuk bersama-sama 

mengevaluasi hasil pekerjaan sehingga pekerjaan pemeliharaan selanjutnya akan 

berjalan lebih optimal. 

 

 



 

 

5.1.4 Alat dan Bahan Pekerjaan Pemeliharaan  

 Dalam pelaksanaan pemeliharaan diperlukan alat dan bahan untuk 

mendukung keberhasilan pemeliharaan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam 

kegiatan pemeliharaan disediakan oleh kontraktor pelaksana kegiatan 

pemeliharaan di lapang. Sesuai dengan perjanjian dalam kontrak, telah disepakati 

oleh kedua belah pihak bahwa pihak kontraktor bertanggung jawab penuh atas 

penyediaan alat dan bahan untuk memenuhi syarat-syarat teknis pekerjaan 

pemeliharaan. Alat-alat yang digunakan dalam pemeliharaan Taman Universitas 

Hasanuddin dapat dilihat pada tabel 3. 

  Tabel 3.  Jenis, Jumlah dan Kondisi Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang 

digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Taman Universitas 

Hasanuddin. 

 

No 
Jenis 

Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan 
Jumlah Kondisi 

1 2 3 4 

1 Parang 32 buah Baik 

2 Kendaraan Pengangkut Sampah 5 unit Baik 

3 mesin pemotong rumput 17 unit Baik 

4 Skop besar 50 buah Baik 

5 Cangkul 55 buah Baik 

6 sapu lidi 100 set Baik 

7 Gunting Bunga 50 buah  Baik 

8 Sendok Sampah 50 buah Baik 

9 Gerobak dorong 15 buah Baik 

10 keranjang sampah 50 buah Baik 



 

 

Tabel 3. Lanjutan 

1 2 3 4 

11 Linggis 20 buah Baik 

12 Gancu 50 buah Baik 

13 Tali Pemotong 1 roll Baik 

Sumber: Data primer setelah diolah, 2013 

Alat dan bahan yang tersedia di Taman Universitas Hasanuddin secara 

keseluruhan dalam kondisi yang cukup baik dan berfungsi secara optimal. Selain 

itu, jumlah yang tersedia pun sudah mencukupi untuk melakukan pekerjaan 

pemeliharaan. Kondisi dan jumlah dari alat dan bahan ini sangat berpengaruh 

terhadap kelancaran proses pekerjaan. Apabila terdapat alat dan bahan di lapangan 

yang kurang dan tidak berfungsi, pekerja wajib melaporkan kepada pengawas 

untuk pengadaan penambahan alat dan bahan. 

5.2  Kegiatan Pengelolaan 

Pemeliharaan lanskap adalah suatu upaya untuk menjaga dan merawat 

areal lanskap dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya agar kondisinya tetap 

baik atau sedapat mungkin mempertahankan pada keadaan yang sesuai dengan 

tujuan rancangan atau desain semula (Arifin dan Arifin, 2005). Dalam suatu 

taman keberadaan suatu elemen merupakan hal yang terpenting baik elemen 

lunak(soft material) maupun elemen keras (hard material). Tanaman sebagai 

elemen lunak (soft material) merupakan makhluk hidup yang tentu akan 

mengalami pertumbuhan namun ada kalanya pertumbuhan tanaman tidak sesuai 

dengan yang diinginkan karena akan mengganggu keindahan taman, oleh karena 

itu perlu diadakan pemeliharaan fisik untuk mempertahankan kondisi elemen 

taman.  



 

 

Kegiatan pemeliharaan taman yang dilakukan di Universitas Hasanuddin 

meliputi pembersihan area taman, pemangkasan rumput semak dan perdu, 

pendangiran dan penyiangan, dan penyulaman (Tabel 4.).  

Tabel 4.  Jenis-jenis Kegiatan Pemeliharan Taman yang Dilakukan  di 

Universitas Hasanuddin. 

Area kerja Jenis Pekerjaan Luasan 
Tenaga 

Kerja 

1 2 3 4 

Welcome Area 

a. Pembersihan Area 

Taman 

1377 m
2
 3 

b. Pemangkasan 

     - Rumput 

     - Semak dan perdu 

c. Penyiraman 

d. Pendangiran dan 

penyiangan 

e. Penyulaman 

Jalur Hijau Utama 

a. Pembersihan Area 

Taman 

6.000 m
2
 12 

b. Pemangkasan 

- Rumput 

- Semak dan perdu 

c. Penyiraman 

e. Pendangiran dan 

penyiangan 

g. Penyulaman 

Area Parkir 

Rektorat 

a. Pembersihan Area 

Taman 

20.608 m
2
 10 

b. Pemangkasan 

- Rumput 

- Semak dan perdu 

c. Penyiraman 

e. Pendangiran dan 

penyiangan 

g. Penyulaman 

Ket : Untuk penyiraman dilakukan oleh UNHAS. 

Sumber: Data primer setelah diolah, 2013. 



 

 

5.3 Evaluasi Kegiatan Pengelolaan 

5.3.1 Pemeliharaan Elemen Lunak (Soft Material) 

5.3.1.1 Pembersihan Area Taman 

Kegiatan pembersihan area taman meliputi pembersihan jalan, trotoar, 

bahu jalan, lokasi pelataran parkir, drainase dari semua jenis sampah termasuk 

pasir, lumpur, dan tumbuhan-tumbuhan liar. Kegiatan pembersihan dilakukan 

setiap hari Senin sampai hari Sabtu dimulai dari pukul 07.00 hingga 12.00 WITA, 

istirahat pada pukul 12.00 hingga 13.00 WITA, kemudian dilanjutkan pada pukul 

13.00 hingga 16.00 WITA. Alat yang digunakan adalah sapu lidi, sendok sampah, 

keranjang sampah, sekop dan cangkul. Pembersihan area taman yang ada di 

Universitas Hasanuddin sudah berjalan dengan baik dan optimal khususnya 

penyapuan. Tukang sapu melakukan tugasnya dengan baik, namun mereka harus 

memperhatikan keselamatan kerja karena mereka bekerja di jalan raya (Gambar 

3). 

 

Gambar 3. Kegiatan pembersihan area taman. 

5.3.1.2 Pemangkasan 



 

 

Pemangkasan dilakukan agar tanaman memiliki bentuk sesuai dengan 

yang diinginkan. Waktu pemangkasan yang tepat yaitu setelah masa pertumbuhan 

generatif tanaman (setelah selesai masa pembungaan) dan sebelum pemberian 

pupuk (Arifin dan Arifin, 2005). Pemangkasan dapat dilakukan pada berbagai 

tanaman, seperti tanaman pohon, tanaman semak, dan tanaman penutup tanah, 

termasuk rumput. Cara pemangkasan pada masing-masing tanaman berbeda, 

sesuai jenis tanamannya. 

a. Pemangkasan Pohon 

Pemangkasan pohon dilakuakan untuk fungsi kesehatan pohon, keamanan 

dan kenyamanan. Pohon yang terlalu rimbun dapat mengganggu kenyamanan 

pengguna taman dan juga dikawatirkan dapat berakibat buruk seperti tumbang 

ketika angin kencang, ranting yang besar dan sudah tua dapat menimpa orang 

yang lewat dan jika terlalu tinggi dapat mengganggu kabel listrik yang ada di 

sepanjang jalan (gambar.3 ).  

 

Gambar 4. Tanaman yang tajuknya rapat dan dapat menganggu 

kabel listrik 

Alat yang digunakan untuk pemangkasan pada batang yang besar adalah 

mesin gergaji, sedangkan untuk batang yang kecil dapat menggunakan gunting 



 

 

pangkas atau gergaji biasa. Pemangkasan pohon di taman Universitas Hasanuddin 

dilakukan secara insidentil, namun terkadang pemangkasan tidak dilakukan secara 

rutin sehingga terkadang masih ada ranting-rating, batang serta pelepah pohon 

yang kurang enak dipandang di sepanjang jalan (gambar 5). 

 
 

Gambar  5. Pelepah pohon palem yang sudah  

                   kering yang kurang penanganan. 

 

Seharusnya dilakukan pemeriksaan yang rutin terhadap pohon-pohon dan 

memangkas pohon yang terlalu rimbun karena pohon-pohon yang ada di area 

jalan sudah berumur tua agar tidak membahayakan pengguna jalan. 

 

b. Pemangkasan Tanaman Perdu dan Semak 

Pemangkasan berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tunas, bunga dan 

buah serta mempertahankan bentuk-bentuk yang unik(topiary). Agar kondisi 

tanaman senantiasa terlihat baik, pemangkasan perdu dan semak dilakukan secara 

rutin. Menurut Arifin et al. (2007), pemangkasan semak dapat dilakukan secara 

temporal, yaitu ketika semak pertumbuhannya berlebihan atau jika ditemukan 

bagian tanaman yang terkena hama/penyakit. Sedangkan pemangkasan semak 



 

 

yang difungsikan untuk border/pagar/topiary (pemangkasan bentuk) dilakukan 

secara periodik atau terjadwal sedikitnya sekali dalam sebulan. 

Pemangkasan tanaman perdu dan semak di taman Universitas Hasanuddin 

dilakukan secara insidentil yaitu ketika ada tanaman yang pertumbuhannya 

berlebihan dengan cara membuang cabang, ranting dan daun yang rusak atau 

mati, serta memotong bagian tanaman yang sudah tua agar tanaman menjadi 

rapih. Alat yang digunakan adalah gunting bunga/pangkas. 

c. Pemangkasan Rumput 

Rumput merupakan tanaman yang berfungsi sebagai penutup tanah agar 

tidak terkikis oleh air hujan. Agar memiliki nilai estetika, harus dilakukan 

pemangkasan pada ruput yang berukuran tinggi. Alat yang digunakan untuk 

memangkas rumput adalah gunting rumput yang berbentuk gendong maupun 

mesin potong rumput dorong. Bila area tidak terlalu luas dapat menggunakan 

gunting rumput gendong, sedangkan bila area cukup luas dapat menggunakan 

mesin potong rumput dorong. 

Pemangkasan rumput di Universitas Hasanuddin dilakukan setiap hari 

kerja. Petugas pemangkas rumput berjumlah 7 orang yang melakukan 

pemangkasan secara bersama-sama setiap harinya dimulai dari pintu satu hingga 

seluruh Fakultas yang ada di Universitas hasanuddin mengikuti alur dari depan ke 

belakang, kecuali ada tempat yang rumputnya terlampau tinggi dan merusak 

pemandangan maka tempat itulah yang akan didahulukan. alat yang digunakan 

adalah mesin pemotong rumput gendong dan sepatu laras. Resiko kerja yang 

dialami petugas pemangkas rumput sangatlah tinggi karena jika pemotong rumput 

mengenai batu maka akan terpantul ke tubuh petugas pemangkas bahkan ke 



 

 

bagian kepala seperti muka, mata dan kepala, oleh karena itu sebaiknya petugas 

pemangkas memakai alat-alat pelindung seperti alat kaca mata, topi dan baju 

pelindung keselamatan kerja. 

5.3.1.3 Penyiraman 

Kebutuha tanaman akan air sangatlah penting, karena air merupakan alat 

transportasi unsur hara ke seluruh komponen tanaman. Pada tapak penyiraman 

menggunakan mobil tangki yang berukuran 5000 liter yang dilakukan oleh 

Universitas Hasanuddin. Frekuensi penyiramannya tergantung musim, pada waktu 

musim hujan penyiraman jarang dilakukan, sedangkan pada musim kemarau 

dilakukan 1 kali sehari yaitu pada pagi hari padahal banyak tanaman di area 

tersebut yang membutuhkan penyiraman yang intensif. Menurut Sulistyantara 

(2006) Pada musim penghujan mungkin tidak perlu dilakukan penyiraman, 

sedangkan pada musim kemarau perlu dilakukan penyiraman sebanyak dua kali 

setiap hari. 

5.3.1.4 Pemupukan 

Tanaman membutuhkan unsur hara agar dapat tumbuh dengan optimal. 

Tanah sebagai media tanam memang telah menyediakan unsur hara, namun 

jumlah dan jenisnya masih tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Oleh karena 

itu tanaman perlu dipupuk. 

Sesuai dengan hasil wawancara dilapangan, pada tapak tidak dilakukan 

pemupukan karena menurut petugas pemeliharanya tanah yang terdapat pada 

tapak memiliki unsur hara yang tinggi sehingga tidak perlu lagi dilakukan 

pemupukan, namun pada kenyataannya banyak tanaman yang pertumbuhannya 



 

 

kurang optimal. Berdasarkan pengamatan tampak adanya ciri-ciri tanaman yang 

kebutuhan haranya kurang terpenuhi. Oleh karena itu sebaiknya tetap dilakukan 

pemupukan tanaman. 

5.3.1.5 Pendangiran dan Penyiangan Gulma 

Taman Universitas Hasanuddin didominasi oleh tanaman pohon, semak, 

perdu dan border, sedangkan sebagian besar tanaman ditanami dengan penutup 

tanah. Penggeburan tanah akan memberikan sirkulasi udara yang baik di daerah 

perakaran. Oleh karenanya, penggemburan tanah perlu dilakukan secara teratur 

pada waktu tertentu, tergantung sifat fisik tanah (Arifin dan Arifin, 2005). Waktu 

pelaksanaan yang paling tepat menurut Arifin et al. (2007), yaitu: 1) 

Penggemburan dilakukan jika kondisi permukaan tanah sekitar area penanaman 

sudah memadat, 2) Sebaiknya dilakukan secara teratur sedikitnya 3 kali setahun. 

3) Dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan penyiangan gulma. 4) 

Pelaksanaan kegiatan sebaiknya tidak dilakukan pada musim kemarau atau pada 

saat terik panas matahari. 

Keterbatasan tenaga kerja menjadi penyebab kurang optimalnya kegiatan 

pendangiran di lapangan. Sedangkan keadaan di lapang membutuhkan kegiatan 

pendangiran yang lebih intensif, dikarenakan tanahnya mudah keras dan retak, 

apalagi kegiatan penyiraman kurang teratur. Hendaknya pemelihara taman 

melaksanakan kegiatan pendangiran ke semua tanaman yang membutuhkan sesuai 

ketentuan sehingga pertumbuhannya lebih baik. 

Pengendalian gulma di Taman Universitas Hasanuddin masih belum 

terlaksana dengan baik, terlihat di sekitar tanaman yang masih ditumbuhi oleh 

rumput liar yang akan mengurangi keindahan tanaman serta mengakibatkan 



 

 

terjadinya perebutan unsur hara. Hal ini terjadi karena  dilaksanakan secara tidak 

rutin karena kegiatan pemeliharaan taman terfokus pada kegiatan kebersihan 

seperti penyapuan. Dengan demikian perlu melakukan memperhatikan kegiatan 

pengendalian gulma yang teratur. 

 

 Gambar 6. Gulma yang berada pada jalur hijau.  

5.3.1.6 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman 

Pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan untuk mencegah 

penurunan kualitas dan kuantitas tanaman dan mengurangi kerusakan tanaman 

akibat hama dan juga penyakit tanaman. Kegiatan ini dilakukan untuk pencegahan 

maupun untuk pengendalian. Apabila tanaman sudah memperlihatkan gejala 

terserang hama dan penyakit, maka segera diberi perlakuan untuk membasmi 

hama dan penyakit tersebut. Dari hasil pengamatan di lapangan pengendalian 

hama dan penyakit tidak dilakukan hal itu dapat dilihat pada Gambar. 7., yaitu 

nampak tanaman Sunsiveria sudah lama terserang penyakit namun belum 

mendapat penanganan dengan baik.  



 

 

 

Gambar 7. Tanaman yang Terserang Hama dan Penyakit 

5.3.1.7 Penyulaman. 

Penyulaman dilakukan pada tanaman yang rusak atau mati agar keindahan 

tanaman tetap terjaga. Penyulaman pada tapak dilakukan secara insidentil dimana 

petugas pemelihara taman melakukannya ketika ada tanaman yang rusak, mati 

atau sudah tua. Penyulaman lebih sering dilakukan pada tanaman perdu, border 

atau tanaman yang berkelompok. Bibit tanaman diperoleh dari  induk tanaman 

sejenis yang masih hidup. jika tanaman lebih banyak yang mati, maka akan 

diganti secara keseluruhan. Kegiatan penyulaman pada tapak masih perlu 

diperhatikan, karena masih banyak tanaman yang membutuhkan penyulaman 

seperti yang terlihat pada gambar 8. Kondisi seperti ini dapat mengurangi estetika 

tanaman. 



 

 

 
Gambar 8. Bagian Taman yang tidak Mendapatkan 

                                     Tindakan Penyulaman 

 

 

5.3.2 Pemeliharaan elemen Keras (hard material) 

5.3.2.1 Pemeliharaan Perkerasan 

 Taman Universitas Hasanuddin khususnya welcome area dan taman 

rektorat didominasi dengan perkerasan berupa jalan beraspal, bahan tegel dan  

paving blok. Untuk menjaga area perkerasan agar tetap bersih, dilakukan 

penyapuan perkerasan yang dilakuakan setiap hari kerja. Namun kondisi dari 

perkerasan tersebut sudah banyak mengalami kerusakan sehingga mengurangi 

estetika taman  (Gambar  9). Kerusakan pada perkerasan disebabkan oleh 

beberapa hal antara lain penggunaan yang intensif, vandalisme, penanaman pohon 

yang tidak pada tempatnya, faktor cuaca dan juga akibat penggunaan pengunjung 

yang tidak sesuai dengan fungsinya.   



 

 

 

Gambar 9. Kondisi Perkerasan dan Pedestrian yang Tidak Terawat 

 Berdasarkan pengamatan pada tapak, pihak pengelola kurang 

memperhatikan kerusakan yang terjadi karena belum adanya tindakan perbaikan. 

Untuk itu diperlukan perhatian lebih dari pihak pengelola untuk segera melakukan 

perbaikan pada perkerasan yang mengalami kerusakan. Selain itu dalam 

melakukan perencanaan pembuatan taman harus memperhatikan bahan-bahan 

perkerasan yang akan dikombinasikan pada taman apakah sesuai untuk 

penggunaan di luar ruangan atau tidak. Selain itu, sebaiknya tidak menanam 

pohon yang mempunyai perakaran dapat merusak perkerasan agar tidak 

mengurangi keindahan serta menambah biaya perbaikan perkerasan. 

5.3.2.2 Pemeliharaan Bangunan Taman dan Tugu 

Bangunan  yang terdapat di Welcome area dan taman Rektorat berupa pos 

satpam dan tugu. Pos satpam terletak di depan welcome area dan di dekat area 

parkir rektorat, sedangkan tugu terletak di jalan pertigaan dekat area masuk ke 

rektorat. Keadaan pos satpam masih dalam keadaan baik, namun pos yang berada 

di depan pos satpam atapnya sudah rusak dan catnya sudah mulai memudar, 

sehingga harus segera diperbaiki. Untuk tugu terdiri dari tugu batu dan tugu 



 

 

segitiga. Untuk perawatan tugu batu, dilakukan pembersihan setiap seminggu 

sekali, sedangkan untuk tugu segitiga dilakukan penyapuan setiap hari. Lantai 

tugu terbuat dari tegel yang keadaannya pecah (Gambar. 10) 

 

(a) Post Satpam di Median Jalan     (b) Tugu segitiga 

Gambar 10. Kondisi Bangunan yang Kurang Baik 

5.3.2.3 Pemeliharaan Rambu Taman, Papan Informasi dan Spanduk center 

 Rambu taman berupa gambar atau tulisan yang bertujuan untuk 

memberikan informasi kepada pengunjung taman. Pada tapak, rambu yang ada 

berupa rambu lalu lintas karena jalan dilalui oleh kendaraan seperti motor, sepeda, 

mobil serta angkutan umum (Gambar 11). 



 

 

 

Gambar 11. Rambu Lalu Lintas di Kampus UNHAS 

Papan informasi berfungsi sebagai sumber informasi letak-letak tempat 

aktivitas kampus. Adapun papan larangan berupa larangan menginjak rumput dan 

memancing untuk mencegah terjadinya kerusakan taman yang disebabkan oleh 

ketidaktahuan pengunjung taman.  Papan informasi di Taman Universitas 

Hasanuddin sudah cukup informatif, menarik, dan kondisinya cukup baik. Untuk 

memelihara rambu taman agar tetap dalam kondisi baik, maka perlu dilakukan 

perawatan. Kerusakan yang timbul dapat berupa coretan maupun kerusakan akibat 

iklim, seperti timbulnya karat ataupun pudarnya warna gambar. Oleh karena itu, 

perbaikan dan pengecatan setiap tahunnya perlu dilakukan untuk menjadikan 

rambu taman dalam kondisi baik dan tetap menarik. 

Spanduk center yang terletak di pinggir jalan pada welcome area sudah 

cukup informatif, namun keberadaannya kurang tepat karena berada di tengah-

tengah tanaman sehingga jika dilakukan pemasangan spanduk maka tanaman akan 

terinjak, sehingga dapat marusak estetika serta pertumbuhan tanaman. Ada 



 

 

kalanya spanduk melebihi area spanduk center sehingga area jalan sampai ke 

gerbang kampus akan penuh dengan spanduk. Sebaiknya pihak Universitas 

melarang penambahan spanduk yang berlebihan karena akan merugikan pihak 

Universitas sendiri seperti biaya penyulaman tanaman, waktu dan tenaga 

penanaman tanaman yang rusak.  

5.3.2.4  Pemeliharaan Pot Bunga 

 Welcome area, Jalur Hijau dan area parkir Rektorat Universitas 

Hasanuddin memiliki 2 jenis pot bunga yaitu berbentuk kotak  memiliki kaki 

berjumlah satu dan bulat juga memiliki kaki yang berjumlah sembilan buah. 

Pemeliharaan pot bunga dilakukan secara insidentil. Pada kenyataannya ada 

beberapa buah pot yang pecah dan catnya mulai luntur, namun belum 

mendapatkan penanganan padahal itu akan mengurangi estetika pada area 

tersebut. Oleh karena itu, pengecekan yang rutin perlu dilakukan.  

 
 

Gambar 12. Kondisi Pot di Kampus UNHAS 

5.3.2.5  Pemeliharaan  Lampu Jalan 



 

 

 Keberadaan lampu jalan sangat penting di area Universitas Hasanuddin 

karena jalan yang mengitarinya merupakan jalur kendaraan umum.  Lampu jalan 

yang ada di Welcome area, Jalur Hijau dan Area parkir rektorat berjumlah 20 

buah. Keadaan lampu jalan pada tapak sudah cukup strategis, namun ada beberapa 

lampu jalan yang rusak, pecah dan catnya mulai memudar. Hal tersebut dapat 

membahayakan pengguna jalan sehingga harus mendapatkan penanganan yang 

baik.  Pengecekan yang  rutin perlu dilakukan agar lampu jalan dapat berfungsi 

dengan baik. 

5.3.2.6 Pemeliharaan Area Parkir 

 Pemeliharaan yang dilakukan pada area parkir rektorat meliputi 

pembersihan area parkir dan perawatan rambu-rambu lalu lintas. Kegiatan 

pemeliharaan Area parkir rektorat sudah  cukup baik, bahkan menjadi prioritas 

terutama kebersihan area parkirnya. 

5.3.2.7 Pemeliharaan Drainase/Got 

 Kegiatan pemeliharaan drainase di welcome area, jalur masuk pintu utama 

dan area parkir rektorat dilakukan oleh enam orang dan dua orang khusus tim 

peluncur yang mengerjakan pembersihan dari sampah-sampah yang dapat 

menyumbat saluran drainase. Alat yang digunakan adalah cangkul, skop dan 

parang. Hal yang menjadi kendala dalam pemeliharaan drainase adalah ketika 

dekat dari penampungan apabila terjadi hujan karena akan menyumbat draenase. 

Pemeliharaan drainase di Universitas Hasanuddin sudah cukup baik karena 

pembagian tugas sudah jelas.  

5.3.3 Penanganan Sampah 



 

 

 `Penanganan sampah di Taman Rektorat dan Welcome area dilakukan 

oleh tenaga kontraktor yang memang bertugas sebagai petugas kebersihan. 

Petugas kebersihan terdiri dari tukang sapu dan petugas pengangkut sampah. 

Tukang sapu  bertugas  menyapu area perkerasan dan rumput sedangkan petugas 

pengangkut sampah bertugas mengumpulkan sampah dan mengangkutnya ke 

tempat pembuangan sampah umum. 

Secara keseluruhan tukang sapu berjumlah 45 orang yang disebar ke 

seluruh taman UNHAS. Jumlah tukang sapu yang bertugas di welcome area 

sebanyak 1 orang, di jalur hijau utama 9 orang dan area parkir rektorat sebanyak  

6 orang. setelah pembagian area merekapun membagi batasan-batasan area 

dengan titik-titik wilayah secara merata, adapun batasan-batasan wilayah tugas 

mereka dimulai dari welcome area, pintu 1 sampai danau, kemudian dari danau 

sampai tugu depan PKM. Selanjutnya dari depan PKM hingga rektorat masing-

masing sisi kiri, kanan dan pembatas jalan  satu orang. Untuk area parkir 

sebanyak 6 orang membagi tugas secara merata. 

Petugas pengangkut sampah berjumlah 2 orang. Mereka bertugas 

mengambil sampah yang telah ditumpuk kemudian dimasukkan  ke dalam motor 

sampah yang berbeda sesuai dengan jenis sampahnya. Untuk sampah plastik akan 

di bawa ke tempat pembuangan sampah umum dengan menggunakan truk sampah 

(Gambar. 13) , sedangkan untuk sampah organik seperti daun atau ranting-ranting 

pohon akan disimpan di sekitar area taman. Hal ini menimbulkan pemandangan 

yang kurang  menarik karena ranting-ranting pohon sifatnya lama terurai sehingga 

semakin menumpuk. Sebaiknya Unhas merencanakan pengolahan sampah organik 



 

 

untuk dijadikan kompos sehingga nantinya bisa dimanfaatkan untuk pemupukan 

tanaman-tanaman dalam area kampus.  

 

         Gambar 13. Kendaraan Pengangkut Sampah 

5.3.4  Anggaran Biaya Pemeliharaan 

  Kegiatan pemeliharaan dapat berjalan lancar jika tersedia biaya untuk 

mendukung kegiatan pemeliharaan tersebut. Menurut Arifin (2005) dalam , 

penyusunan anggaran biaya tergantung dari beberapa hal berikut: (1) luas areal 

taman, (2) desain taman dan penggunaan elemen-elemen taman (intensif atau 

tidak intensif), (3) standar biaya tenaga kerja harian, honorer dan tetap, (4) 

kelengkapan dan efektivitas peralatan pemeliharaan taman, (5) bahan habis pakai, 

(6) biaya tenaga supervisor dan tenaga ahli. UNHAS membuat rencana anggaran 

biaya pemeliharaan secara teliti dan terperinci. Rencana anggaran biaya 

pemeliharaan dialokasikan untuk pelaksanaan, perencanaan, pengawasan, dan 

pengendalian teknis/administrasi. Dalam Surat Perjanjian/Kontrak, anggaran 

biaya pelaksanaan pemeliharaan ditentukan berdasarkan harga satuan, besaran dan 

satuan luas areal pemeliharaan, serta frekuensi pelaksanaan pekerjaan per 



 

 

bulannya yang dihitung sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang dilakukan. 

Untuk masa kontrak 1 tahun dari PT. Yusta Karya Utama, ditentukan biaya 

pemeliharaan sebesar Rp. 1.110.582.000, yang diberikan tiap bulannya yaitu 

sebesar Rp. 92.548.500 dan akan dipotong ketika ada pekerjaan yang tidak tepat 

waktu. Biaya pemeliharaan meliputi biaya tenaga kerja harian, kelengkapan dan 

efektivitas peralatan pemeliharaan taman, bahan habis pakai, dan  biaya tenaga 

supervisor dan tenaga ahli. Untuk biaya tenaga kerja harian tidak memenuhi 

standar upah minimum kota Makassar dimana standar upah minimum kota 

Makassar Rp. 1.200.000, sedangkan upah mereka hanya berkisar antara Rp. 

675.000, hingga Rp. 800.000,. Menurut Stoner dan Freeman ( 1992) ada beberapa 

masalah yang mempengaruhi kegiatan pengelolaan, yaitu (1). Terbatasnya dana 

yang tersedia, (2). Tidak tersedianya tenaga terampil, (3) Terbatasnya kesediaan 

waktu dan jadwal yang tidak terencana, (4). Tidak tersedianya bahan, (5). 

Terbatasnya jumlah dan teknologi peralatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan  

 Berdasarkan survei yang dilakukan tentang Evaluasi Pengelolaan Lanskap 

Taman Kampus Universitas Hasanuddin Makassar maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dalam struktur organisasi pengelolaan lanskap di bawah Sub. Bagian 

Rumah Tangga Universitas Hasanuddin. 

2. Kegiatan Pemeliharaan yang dilakukan masih perlu dilengkapi dengan 

kegiatan pemangkasan pohon, pemupukan dan pengendalian hama dan 

penyakit tanaman. 

5.2.1 Saran  

 Untuk menjaga elemen-elemen  taman di Universitas Hasanuddin yang 

berkelanjutan, sebaiknya dilakukan pembuatan jadwal pemeliharaan yang sesuai 

dengan kebutuhan soft maupun hard material, serta Penggunaan sumber daya 

manusia perlu lebih dioptimalkan dan kinerja sumber daya tersebut harus lebih 

ditingkatkan agar tercapai efektivitas kerja yang lebih baik. 
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