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Abstraksi :
Pada media cetak harian Kompas, edisi Selasa 03 Mei 2005, tertulis bahwa
taman kota adalah indikator kualitas administrasi sebuah kota. Hal ini
membuktikan betapa pentingnya taman kota bagi sebuah kota. Kota kota
terkenal di dunia, pada umumnya telah memiliki paling sedikit satu taman kota.
Sebut saja Kota New York yang memiliki Central Park, Kota London yang
memiliki Hyde Park, dan Kota Melbourne yang memiliki Albert Park Lake.
Kota Tangerang, sebuah kota yang memiliki banyak perumahan di wilayah
Kecamatan Serpongnya. Sepanjang Jalan serpong Raya, terdapat banyak
komplek perumahan yang berada di kiri kanan jalan ini. Sebut saja Gading
serpong, Alam Sutera, Sumarecon Serpong, Villa Melati Mas, dan tentunya
BSD City. BSD City mempunyai konsep sebagai kota mandiri, yaitu suatu kota
satelit terhadap JABODETABEK, yang memiliki fasilitas yang lengkap dan
modern. Salah satu fasilitas yang tersedia adalah taman kota. BSD City memiliki
dua buah taman kota yang dinamai Taman Kota I dan Taman Kota II. Yang
akan menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah Taman Kota I BSD City.
Taman ini telah menarik perhatian banyak orang. Terlihat dari jumlah
pengunjung taman yang cukup banyak. Pengunjung taman tak hanya berasal
dari penghuni BSD City saja, namun juga dari wilyah wilayah di sekitar BSD
City. Hal ini membuktikan bahwa Taman Kota I memiliki faktor faktor yang
mampu menarik perhatian manusia untuk berkunjung ke taman ini. Terlepas dari
suksesnya Taman Kota I BSD City menarik perhatian pengunjung, Adanya
Taman ini menimbulkan beragam pertanyaan mengenai kepantasan taman ini
disebut sebagai taman kota. Di sisi lain tidak ada syarat syarat tertulis, yang
harus dipenuhi agar sebuah taman dapat disebut sebagai taman kota. Kedua hal
inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai
kelayakan Taman Kota I BSD City disebut sebagai taman kota , berdasarkan
syarat yang didapat dari studi preseden tiga taman kota berbeda yang berada di
tiga benua berbeda.

