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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

mengenai evaluasi kesesuaian tema taman dengan karakteristik taman dan 

evaluasi taman tematik sebagai ruang publik di Kota Tangerang, terdapat 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan Hasil Penelitian, Pembangunan Taman Tematik di Kota 

Tangerang dilatarbelakangi oleh usaha pemenuhan standar nasional ruang 

terbuka hijau, yaitu 30% dari luas wilayah. Kota Tangerang memiliki 

12,78% Ruang terbuka Hijau. Taman Tematik di Kota Tangerang memiliki 

tema yang berbeda-beda, hal yang mendasari pemilihan tema pada taman  

didapat dari berbagai sumber, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. 

Persebaran taman tematik cinderung mengelompok dan saling sebagian 

besar berdekatan, sebagian penempatan taman juga berada di tepian sungai 

cisadane. 

2. Tema Taman dengan Karakteristik Taman Tematik di Kota Tangerang 

adalah Sesuai dilihat  dari Faktor Kesuksesan Taman tematik seperti 

Atraksi, Keunikan,Kontinuitas, Fungsi dan Infrastruktur serta Branding. Hal 

ini juga didukung oleh konsep Tematik yang disajikan yang unik dan 

menarik. Meskipun terdapat kekurangan, yaitu terkait sarana dan prasarana 

pada beberapa taman yang belum lengkap seperti ketersediaan kamar mandi 

dan fasilitas lainnya. dalam promosi dan branding sehingga taman-taman 

tersebut dapat dikenal oleh lebih banyak khalayak umum. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, Taman Tematik 

sebagai Ruang Publik di Kota Tangerang tergolong dalam Kategori Baik. 

Meskipun masih terdapat kekurangan seperti pada kebersihan fasilitas yang 

mempengaruhi kenyamanan pengunjung saat berkunjung ke taman tematik 

hal ini sesuai dengan Taman Tematik sebagai ruang publik untuk 
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masyarakat yaitu sebagai tempat menghabiskan waktu luang dan melakukan 

aktivitas sosial harus memeberikan kenyamanan bagi penggunanya. 

4. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Tangerang, khususnya Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang bidang Pertamanan dan 

Dekorasi Kota Tangerang terus berupaya dalam pengembangan taman 

tematik sehingga dapat menunjang aktivitas masyarakatnya juga sebagai 

penambah daya tarik kota. Perawatan dan revititasasi taman juga dilakukan 

untuk menambah kualitas taman tematik. 

5.2 IMPLIKASI 

Hasil penelitian mengenai evaluasi kesesuaian taman tematik serta 

evaluasi taman tematik sebagai ruang publik di harapkan mampu menjadi 

referensi bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti taman tematik. Output peta 

dari penelitian ini akan di bagikan di internet dan dapat dijadikan sebagai bahan 

informasi untuk masyarakat baik yang berada di Kota Tangerang maupun 

diluar Kota Tangerang. Dan sesuai permintaan dari Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Tangerang bidang Pertamanan dan Dekorasi, peneliti akan 

memberikan output penelitian ini dan akan dijadikan bahan evaluasi taman 

tematik di Kota Tangerang. 

5.3 REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

mengenai evaluasi kesesuaian tema taman dengan karakteristik taman dan 

evaluasi taman tematik sebagai ruang publik di Kota Tangerang, terdapat 

rekomendasi sebagai berikut : 

1. Keberadaan dan pengembangan taman tematik sebagai ruang publik di 

harapakan pemerintah Kota Tangerang terus meningkatkan jumlah Ruang 

Terbuka Hijau khususnya taman tematik di Kota Tangerang dan memenuhi 

luas standar Ruang Terbuka Hijau yaitu sebanyak 30% dari luas wilayah. 

Membuat kriteria khusus atau dasar penetapan pembangunan taman tematik 

yang lebih spesifik. 
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2. Keseseuaian tema dengan karakteristik Taman Tematik yang disajikan 

sudah dalam kategori sesuai dengan tema yang diusung berdasarkan Faktor 

Kesuksesan Taman Tematik. Hal ini didukung oleh persepsi pengunjung 

yang menggunakan taman-taman tersebut. Namun masih terdapat perbaikan 

seperti pembuatan icon dan pilihan atraksi yang mencirikan keunikan 

taman.  

3.  Pengunjung yang datang ke taman tematik berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti merasa taman tematik di Kota Tangerang sudah 

baik dalam fungsinya sebagai ruang publik. Meskipun terdapat beberapa 

kekurangan khususnya dalam hal kebersihan, ketersediaan tempat parkir 

yang luas serta ketersediaan fasilitas pendukung lainnya.  

4. Secara garis besar taman tematik di Kota Tangerang sudah memenuhi 

standar kesuksesan taman tematik menurut pikkemat Brigit dan Markus 

Schuckert. Meskipun terdapat beberapa kekurangan yang sekiranya dapat di 

perbaiki. Peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam 

meningkatkan perkembangan taman tematik, bukan hanya sebagai ruang 

terbuka hijau perkotaan tapi juga sebagai daya tarik bagi Kota Tangerang.  

 


