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Ruang terbuka hijau publik kini menjadi kebutuhan bagi setiap kawasan perkotaan, hal ini dikarenakan 
ruang terbuka hijau publik dapat berfungsi sebagai jantung kota. Salah satu bentuk ruang terbuka hijau 
publik yang dimiliki oleh BSD City adalah Taman Kota 1 yang saat ini sering digunakan masyarakat 
sebagai sarana berekreasi terutama di akhir pekan. Taman kota menurut PERMEN-PU No. 
05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan 
Perkotaan memiliki pengertian berupa lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana 
kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota. 

Taman Kota 1 BSD memiliki luas 2,5 Ha dan telah menarik perhatian masyarakat untuk berkunjung. 
Pengunjung taman pun tak hanya berasal dari penghuni BSD City saja, namun juga dari wilyah wilayah 
di sekitar BSD City seperti Bintaro, Jakarta Selatan, Serpong, Pamulang dan sekitarnya. Namun jumlah 
pengunjung yang telah melebihi kapasitas taman kota, jumlah sarana yang belum sesuai dengan jumlah 
pengunjung, kondisi fisik yang kurang terawat, serta hilangnya fungsi sarana edukasi pada taman kota 
menjadi permasalahan yang terjadi di Taman Kota 1 BSD. Apabila permasalahan tersebut tidak segera 
dikaji dan ditindak lanjuti maka akan menyebabkan turunnya nilai efektivitas dari Taman Kota 1 BSD 
sebagai ruang terbuka hijau publik. Tujuan kajian efektivitas ini untuk mendukung pengembangan wilayah 
perkotaan BSD City sebagai Kota Cerdas melalui aspek Lingkungan Cerdas. 

Kajian efektifitas diteliti berdasarkan persepsi pengunjung dan preferensi peneliti yang melihat pada 
karakteristik aktivitas pengunjung, kondisi fisik, fungsi ruang publik, sifat ruang terbuka publik, dan 
manajemen pengelolaan sebagai elemen yang ada di Taman Kota 1 BSD City. Kajian efektivitas pada 
penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan skala Likert pada analisisnya untuk 
mendapatkan nilai efektivitas baik secara parsial dan juga secara keseluruhan. 

Taman Kota 1 BSD memiliki nilai efektivitas cukup efektif (dengan skor 71,712) dari skala tidak efektif, 
cukup efektif dan efektif. Hal ini berarti Taman Kota 1 BSD telah memiliki modal yang baik namun tidak 
dapat berjalan secara maksimal (efektif) karena adanya permasalahan dalam kondisi fisik. Dari penelitian 
dapat diketahui indikator-indikator yang masih belum berfungsi secara baik sehingga tersusun 
rekomendasi bagi pengunjung, pemerintah Kota Tangerang Selatan dan pengelola Taman Kota 1 BSD 
agar dapat mendukung pengembangan wilayah perkotaan BSD City sebagai Kota Cerdas melalui aspek 
Lingkungan Cerdas. 
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