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New York High Line Park

High Line Park merupakan taman sepanjang 2,33 
km yang asalnya adalah jalur untuk kereta barang 
yang dibangun pada tahun 1930. Terletak di sisi 
barat Manhattan, New York dengan tinggi 30 kaki. 
Penggunaan angkutan barang ini tetap berjalan aktif 
hingga tahun 1980. Karena terbengkalai dan tidak 
digunakan lagi pada tahun 1990-an, mulai tumbuh 
rumput-rumput liar dan semak belukar di sepanjang 
sisi rel kereta api.

Pada tahun 1999 dibentuk sebuah kelompok yang 
bernama “Friends of the Highline” oleh Robert 
Hammond dan Joshua David untuk mengusung ide 
mengubah High Line menjadi jalur hijau. Ide ini 
terinspirasi dari Promenade plantee di Paris, taman 
layang yang juga bekas jalur kereta api. Komunitas-
komunitas yang menuntut penggunaan lahan publik 
untuk berjalan kaki pada jalur ini semakin banyak 
dan teralokasikan pada tahun 2004. Desain dari High 
Line Park merupakan hasil dari kompetisi antar 720 
tim dari 36 negara. 

Tim yang 
dipilih adalah James Corner Field Operations (sebuah 
firma desain lansekap) dengan Diller Scofidio dan Renfro, 
mereka adalah arsitek sekaligus ahli hortikultura, public 
art, engineering, dan maintenance. Pada 8 Juni 2009, 
sebagian area highline sudah dibuka untuk umum sebagai 
taman.

Tanaman yang ada di High Line Park di atur sedemikian 
rupa layaknya semak, namun menggunakan tanaman yang 
dipilih agar menyerupai semak namun tetap indah dilihat. 
Selain untuk pejalan kaki, juga disediakan area untuk 
bersepeda. 

Pada taman ini juga diberlakukan aturan-aturan yang ketat 
untuk memelihara kelangsungannya, antara lain larangan 
untuk berjalan di atas rel kereta, kerikil, tanaman; tidak 
boleh memetik tanaman; tidak boleh memanjat bagian 
apapun dari High Line; tidak diperkenankan adanya aksi 
panggung (kecuali bila melalui ijin); larangan untuk 
aktivitas komersial; dilarang mengotori; minum-minuman 
alkohol dan memberi makan burung. 

Desain dari furniture terbuat dari kayu, diselaraskan 
dengan lantainya yang juga terbuat dari kayu. Uniknya, 
furniture di desain menyatu dengan lantainya sehingga 
tampak sederhana namun tetap indah.
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New York High Line Park

Tindakan seperti ini dilakukan juga untuk 
mempertimbangkan penggunaan material yang harus 
digunakan apabila membuat sesuatu yang baru. Bila High 
Line diruntuhkan, maka akan semakin banyak energi yang 
terbuang karena penggunaan mesin-mesin berat untuk 
meruntuhkan sekaligus proses pembersihannya sehingga 
tidak memberi manfaat timbal balik untuk masyarakat. 

High Line Park adalah salah satu contoh perbaikan pada 
area-area terbengkalai atau area yang tidak diperhatikan. 
Manfaatnya jelas terlihat baik untuk infrastruktur kota 
maupun untuk keadaan mental masyarakatnya. Usaha 
perbaikan seperti ini dapat diterapkan pada sudut-sudut 
kota di Bandung yang juga kurang diperhatikan. Banyak 
area kosong yang dapat diperbaiki sehingga memperindah 
sudut kota. misalnya pada area di bawah jembatan layang 
Pasupati, terutama yang terletak di dekat perumahan padat 
daerah Taman Sari. 

Banyak masyarakat sekitar jembatan layang Pasupati yang 
memanfaatkan area dibawah jembatan untuk berkegiatan. 
Misalnya bermain bola, mengadakan pertemuan, seb-
agai area untuk Pemilu dan sebagainya. Sayangnya, area 
tersebut masih berupa lahan kosong (tanah) dan banyak 
sisa-sisa pembangunan yang ditumpuk begitu saja. Selain 
tidak enak dilihat, pemandangan seperti ini memperburuk 
kondisi masyarakat sekitar bawah jembatan Pasupati. 

Selain lahan di bawah jembatan layang Pasupati, terdapat 
sudut-sudut lain kota yang masih bisa dikembangkan atau 
diperbaiki. Sebut saja daerah Gede Bage, daerah 
Margahayu, daerah Kopo dan sebagainya. Pada daerah 
tersebut, umumnya udara masih lebih kering dari pusat 
kota karena minimnya lahan hijau. Alangkah baiknya
 apabila lahan hijau pada daerah-daerah yang jauh dari 
pusat kota diperbanyak.

Usaha-usaha perbaikan ini merupakan bagian dari 
pengembangan desain lingkungan yang berkelanjutan, 
karena di desain untuk kepentingan masyarakat ban-
yak tidak hanya di masa sekarang namun juga untuk 
masa depan. Pengalihan fungsi dari rel kereta api 
barang menjadi sebuah taman memberikan nilai guna 
yang lebih untuk kehidupan manusia. Area publik 
yang dibentuk memberi kesempatan pada 
masyarakat sekitar untuk menikmati keindahan ling-
kungan dan beristirahat sejenak untuk memberi “jeda” 
pada kegiatan masyarakat yang padat. Selain itu, 
pembuatan High Line Park juga memberikan 
keindahan pada satu sisi kota yang tadinya 
terbengkalai  dan tidak enak untuk dilihat. 

Proyek dari High Line Park tidak berhenti sampai 
disini. Pengembangan kawasan seni pada High Line 
juga dilancarkan melalui program High Line Art 
Program yang mewadahi berbagai proyek yang 
berhubungan dengan seni. Pendirian High Line Park 
mendorong terbentuknya kawasan seni yang baru dan 
sedang dikembangkan menjadi salah satu kawasan 
seni terbesar. Kegiatan-kegiatan seperti ini dapat 
membangkitkan kreativitas para seniman untuk lebih 
berkarya lagi. Dapat disimpulkan bahwa 
pengembangan suatu lingkungan yang berkelanjutan 
dapat meningkatkan peradaban dan kreativitas manu-
sia di dalamnya.

High Line Park merupakan proyek 
environmental sustainability (the process of making 
sure current processes of interaction with the environ-
ment are pursued with the idea of keeping the envi-
ronment as pristine as naturally possible based on 
ideal-seeking behavior). Maksudnya adalah, perbaikan 
yang dilakukan pada High Line Park merupakan suatu 
perlakuan pada sebuah lingkungan tertentu (jalur 
kereta api) untuk meningkatkan nilai guna dari ling-
kungan tersebut tanpa merubah asalnya. 



New York High Line Park

Mungkinkah bila konsep dari New York High Line 
Park diterapkan pada area tersebut? Mungkin saja. 
Dukungan dari berbagai pihak dan komunitas-ko-
munitas terkait sangat diperlukan untuk mendorong 
pemerintah kota agar mewujudkan konsep tersebut. 
Dukungan dari pihak akademisi juga sangat dibutuh-
kan karena kepercayaan dari pemerintah kota dapat 
lebih mudah didapatkan melalui pihak akademisi. 
Kerja sama dari berbagai bidang keilmuan juga di-
perlukan, baik dari arsitektur, desain maupun engi-
neering. Bandung yang sudah dikenal sebagai kota 
kreatif selayaknya mengembangkan kotanya menjadi 
lebih baik dan menarik untuk dilihat. Dengan potensi 
sumber daya manusianya baik dari engineering mau 
pun pihak desain, maka Bandung mempunyai potensi 
besar untuk dapat dikembangkan menjadi lebih baik 
lagi.

New York High Line Park di desain dengan apa 
adanya, rapih dan terencana. Tanaman yang ada juga 
menggunakan tanaman yang mudah perawatannya se-
hingga ia tidak mudah mati. Furniture yang digunak-
an sangat sederhana namun menyatu dengan konsep 
dari High Line. Pemandangan kota yang terlihat dari 
atas High Line menarik perhatian pengunjung dan 
menjadi nilai tambah dari sebuah taman layang. Ter-
dapat komunitas yang juga turut menjaga kelangsun-
gan taman ini, yaitu Friends of the High Line. Selain 
itu, rasa kecintaan pada taman juga terwujud dengan 
adanya situs tertentu mengenai High Line Park. 

Didalamnya dijelaskan dengan detail sejarah dari High 
Line Park, desainnya dan acara-acara apa yang akan 
di adakan di High Line Park. Dengan dukungan dari 
berbagai pihak maka High Line Park dapat hidup dan 
kini dicintai oleh masyarakat sekitar High Line Park. 
Kecintaan ini dapat menjadikan High Line Park menjadi 
icon baru di kota tersebut. Mampukah kota Bandung 
mengembangkan area terbengkalai untuk dicintai oleh 
masyarakatnya seperti High Line Park?

“Dapat disimpulkan 
bahwa pengembangan suatu 
lingkungan yang berkelanjutan dapat 
meningkatkan peradaban dan 
kreativitas manusia di dalamnya”
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