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TAMAN DAN GALERI KOTA TASIKMALAYA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

ABSTRAK 

Kota Tasikmalaya belum membangun fasilitas ruang terbuka sebagai tempat 
berinteraksi masyarakat secara bebas. Sampai usia remajanya, Kota Tasikmalaya 
belum membangun kembali sarana Ruang Terbuka Kota. Tasikmalaya yang terus 
berkembang menjadi kota yang lebih maju sudah seharusnya memiliki bangunan 
galeri. Gedung galeri dapat digunakan sebagai fasilitas informasi sekaligus 
promosi mengenai potensi pariwisata dan kebudayaan. Tujuan dan sasaran dari 
desain Taman dan Galeri Kota Tasikmalaya adalah unutk membangun Taman dan 
Galeri Kota sebagai pusat ruang terbuka masyarakat Kota Tasikmalaya untuk 
mendorong terwujudnya budaya kreatif masyarakat Kota Tasikmalaya. Metode 
yang digunakan dalam perencanaan ini adalah dengan studi literatur, studi 
komparasi, dan analisa deskriptif. Berdasarkan analisis terhadap objek,  lokasi, 
tapak, dan potensi Kota Tasikmalaya maka konsep pada desain bangunan ini 
adalah Arsitektur Kreatif yang mengacu pada Thinking new thing dan kebebasan 
dalam berfikir. Kebebasan  berfikir tanpa batas merupakan hal dasar yang 
dibutuhkan dalam proses kreatif. Dua hal kebebasan dan Thinking new thing 
menjadi dasar konsep arsitektur kreatif dalam mendesain Galeri Kota 
Tasikmalaya.  

Kata Kunci: Taman, Galeri, Kreatif 

ABSTRACT 

Tasikmalaya city has not built a facility open space as a community interact 
freely. Until the age of adolescence, Tasikmalaya not rebuild facilities Open 
Space City. Tasikmalaya steadily evolved into a more advanced city should have 
a gallery building. Building the gallery can be used as a facility information and 
the promotion of tourism and cultural potential. The purpose and objectives of the 
design Tasikmalaya City Park and Gallery is fatherly build and Gallery Park City 
as a center of open space Tasikmalaya City community level to encourage the 
creative culture of people in Tasikmalaya. The method used in this plan is the 
study of literature, comparative studies, and descriptive analysis. Based on the 
analysis of the object, location, footprint, and the potential of the concept of 
Tasikmalaya City on the design of this building is the architecture of Creative 
Thinking refers to the new thing and freedom in thinking. Freedom of thought 
without limits is the basic thing that is needed in the creative process. Two terms 
of freedom and Thinking new thing into the basic architectural concept creative in 
designing Tasikmalaya City Gallery. 
 
Keywords: Park, Gallery, Creative 
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1. PENDAHULUAN 
Kota Tasikmalaya menempatkan sektor industri dan perdagangan sebagai potensi 
utama yang didukung oleh data empirik bahwa potensi industri kecil kerajinan 
dan perdagangan cukup menonjol perkembangannya. Mayoritas mata pencaharian 
penduduk Kota Tasikmalaya bergerak di bidang perdagangan, industri, dan jasa 
(36 %) (Pemerintah Kota Tasikmalaya (Dishubkominfo), 2013). Industri kreatif 
yang menjadi andalan di Kota Tasikmalaya adalah berupa industri di bidang 
bordir, batik, kelom geulis, payung geulis, anyaman mendong, dan meubel. 
Kota Tasikmalaya merupaka kota yang terus maju dan berkembang melakukan 
pembangunan dari tahun ke tahun sehingga banyak investor yang ingin 
membangnun di Kota Tasikmlaya karena potensi yang ada di Kota Tasikmlaya. 
Kota Tasikmlaya merupakan kota yang paling berkembang dan menjadi pusat 
perekonomian di Priangan Timur dan Selatan Jawa Barat.  
Disaat tergolong ke dalam perkotaan besar, Kota Tasikmlaya sudah seharusnya 
memiliki banyak Ruang Terbuka bagi masyarakat. Sejauh ini, sampai usia hampir 
menginjak 15 tahun, Kota Tasikmalaya belum membangun fasilitas ruang terbuka 
sebagai tempat berinteraksi masyarakat secara bebas. Kota Tasikmalaya hanya 
memiliki alun-alun dan lapangan dadaha yang di bangun pada masa pemerintahan 
Kabupaten Tasikmalaya. Sampai usia remajanya, Kota Tasikmalaya belum 
mebangun kembali sarana Ruang Terbuka. Sudah seharusnya Kota Tasikmalaya 
segera membangun Ruang Terbuka baik RTH maupun RTNH dalam aktu dekat 
ini.  
Beberapa kota besar di Indonesia sudah memiliki bangunan galeri seperti di 
Bandung, Jakarta, Malang, dan Semarang. Kota Tasikmalaya yang terus 
berkembang menjadi kota yang lebih maju sudah seharusnya memiliki bangunan 
galeri. Gedung galeri dapat digunakan sebagai fasilitas informasi sekaligus 
promosi mengenai potensi pariwisata dan kebudayaan. Khususnya Kota 
Tasikmalaya memiliki potensi industri kreatif, galeri kota dapat memamerkan 
karya industri  kreatif yang tersebar di Kota Tasikmalaya. Berbagai macam hasil 
karya industri seperti bordir, kelom geulis, batik, payung geulis, dan anyaman 
mendong dapat berkumpul dan ditemukan di satu tempat yaitu di Galeri Kota.  
Galeri kota selain tempat untuk memamerkan karya industri juga dapat dijadikan 
tempat tujuan wisatawan saat berkunjung ke Kota Tasikmalaya. Seperti Singapore 
City Gallry The URA Centre yang memiliki aktivitas menghubungkan berbagai 
komunitas, perencanaan jangka panjang kawasan, memfasilitasi pembangunan 
dan kebutuhan bisnis, membuat ruang terbukan yang hidu, dan menyenangkan, 
mempromosikan arsitektural dan urban desain, dsb. 

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH 
Permasalahan yang ditemukan dalam latar belakang tersebut adalah bagaimana 
mendesain taman kota dan galeri kota menjadi sebuah kesatuan ruang terbuka 
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dalam satu kawasan tanpa meninggalkan identitas kota sebagai  kota industri 
kreatif.  
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode pembahasan yang digunakan dalam perncanaan dan perancangan ini 
adalah: 
a. Metode pengumpulan data melalui observasi, yaitu melakukan pengamatan 

terhadap tapak perencanaan untuk mengetahui kondisi eksisting kawasan, baik 
permasalahan maupun kemungkinan potensi, serta kajian literatur, yaitu 
melakukan penelaahan teori-teori mengenai permasalahan dan pengembangan 
kawasan ruang terbuka kota 

b. Metode analisis data melalui kajian komperasi yaitu membandingkan kondisi 
kawasan taman kota dan galeri kota yang telah berkembang di kota-kota 
lainnya untuk mendapatkan poin-poin perencanaan terbaik untuk kemudian 
disesuaikan dengan standar yang berlaku untuk kawasan publik sehingga dapat 
mencapai tujuan yang diharapkan.  

c. Metode pembahasan konsep melalui analisis deskriftif, yaitu menguraikan 
permasalahan dengan menggambarkan kondisi faktual dengan mengemukakan 
fakta-fakta yang ada di lapangan untuk kemudian mencari solusi pemecahan 
masalah yang akan menjadi konsep perencanaan.  
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. GAGASAN PERENCANAAN 
Berdasarkan tinjauan dari bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perencanaan 
taman Kota Tasikmalaya merupakan salah satu upaya untuk meberikan fasilitas 
ruang terbuka bagi masyarakat Kota Tasikmalaya dengan cara membangun taman 
berbasis kreatif edukarif dan galeri kota merupakan salah satu upaya untuk 
melestarikan, meningkatkan, dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di 
Kota Tasikmalaya. Dalam menentukan arahan desain perancangan harus elihat 
kembali tujuan dari bangunan yang direncanakan, Taman dan Galeri Kota 
Tasikmalaya memiliki tujuan pusat ruang terbuka bagi masyarakat Kota 
Tasikmalaya untuk mendorong ter terwujudnya budaya kreatif masyarakat.  
 
 
 
 
3.2. KONSEP PERANCANGAN 
3.2.1    KONSEP BANGUNAN 
Konsep perencanaan bentuk bangunan ini merupakan bangunan yang akan 
menjadi icon kota dan bangunan yang memiliki fungsi jangka panjang sehingga 
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dalam perencanaannya menerapkan prinsip-prinsip arsitektur kontemporer baik 
untuk konsep eksterior maupun interior. 
a. Desain eksterior berkiblat pada gaya arsitektur kontemporer yang menekankan 

garis vertikal dan horizontal pada tampilan bangunannya.  
b. Menggunakan warna yang sesuai dengan konsep arsitektur modern seperti 

warna putih.  
c. Desain cenderung minimalis dan mengabaikan ornamen pada tampilan 

bangunan.  
d. Menggunakan kaca sebagai konsep tampilan utama dari eksterior.  
Berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan tersebut maka muncul lah konsep 
perencanaan sebagai berikut:  
a. Dinding 

Dinding menggunakan kaca dan beton sebagai penutup bangunan. Kaca 
dipilih karena bahan lebih bisa memberikan view bagi pengunjung keluar 
bangunan namun ruangan tidak dapat dilihat dari kaca luar bangunan. 
Rooster juga digunakan sebagai pelingkup bangunan untuk memaksimalkan 
sirkulasi udara di dalam bangunan. 

 

Gambar 1 dinding kaca dan beton Floating Art House 
Sumber:

 

http://www.archdaily.com/641005/floating-house-satoru-hirota-architects 

 

 

Gambar 2 Dinding Rooster 
Sumber: Analisa Pribadi 

 
 

http://www.archdaily.com/641005/floating-house-satoru-hirota-architects�
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b. Atap 
Atap menggunakan atap rangka baja  karena dapat dibentuk dengan 
berbagai macam model yang bervariasi. 

c. Finishing interior dan eksterior 
Pada finishing interior menggunakan cat tembok berwarna putih.Cat 
berwarna putih ini memberikan kesan simpel namun elegan dan kesan 
modern yang semakin menonjol.Pada keseluruhan bangunan eksterior 
menggunakan ekspos beton sebagai penutup eksterior bangunan yang 
terkesan kontemporer. 

 

Gambar 3 Eksterior Floating Art House 
Sumber: http://www.archdaily.com/641005/floating-house-satoru-hirota-

architects 

3.2.2  KONSEP PENDEKATAN ARSITEKTUR KREATIF 
Kreatif sendiri memiliki arti kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan 
cara-cara baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang (thinking new 
thing). Kreativitas adalah memiliki daya cipta, mempunyai kemampuan untuk 
mencipatakan, atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan 
maupun kenyataan yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. 
Thingking new thing dapat digarisbawahi dalam mendesain galeri kota ini. 
Pemikiran baru dapat lahir atas kebebasan dalam berfikir. Kebebasan berfikir 
tanpa batas merupakan hal dasar yang dibutuhkan dalam proses kreatif. Dua hal 
kebebasan dan thingking new thing menjadi dasar konsep arsitektur kreatif dalam 
mendesain Galeri Kota Tasikmalaya. 
Beberapa aspek di atas dapat diaplikasikan dalam bentuk desain arsitektur dengan 
analisa dan konsep sebagai berikut: 

Aspek Analisa Pendekatan 
Arsitektur Kreatif 

Aplikasi Penerapan pada Bangunan 

Aktifit
as 

Menciptakan 
aktifitas yang dapat 
memicu kreatifitas 

− Memberikan informasi melalui information 
centre, display,  

− Layar touchscreen yang dapat di akses oleh 

http://www.archdaily.com/641005/floating-house-satoru-hirota-architects�
http://www.archdaily.com/641005/floating-house-satoru-hirota-architects�
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Aspek Analisa Pendekatan 
Arsitektur Kreatif 

Aplikasi Penerapan pada Bangunan 

semua pengunjung 
yang memasuki 
galeri. Aktifitas yang 
dimaksud adalah: 
- Interaktif edukatif 
- Informatif 
- Memeberikan 

kebebasan 
mengeksplorasi 
media kepada 
pengunjung 

- Menggambar, 
melukis, kriya 
seni, dan kerajinan 
tangan merupakan 
aktifitas yang 
membentuk 
kreatifitas 

seluruh pengunjung yang dapat memberikan 
informasi seputar potensi Kota Tasikmalaya 
sesuai yang dibutuhkan oleh pengunjung. 

− Setelah melihat display pameran, pengunjung 
memasuki worksop untuk  membuat souvenir 
karya sendiri yang dapat dibawa saat pulang  

− Memisahkan usia pengunjung pada ruang 
workshop sesuai dengan usia pengunjung 
karena usia membedakan kemampuan dalam 
hal kreatifitas 

 
Gambar 4 Media Interaktif di URA 

Sumber: backpackingmalaysia.com,2016 

Bentuk  Menerapkan konsep 
banguna yang 
memiliki betuk 
kebebasan 

- Tidak menggunakan sekat ruang pada 
galeri. Gedung galeri dibiarkan terbuka 
pada ruang diplay 
- Menghilangkan bentuk bangunan yang 
kaku (lingkaran dan oval) 
 
 

 
Gambar 5 Bentuk 

bangunan yang 
dinamis 

Sumber: analisa 
pribadi, 2016 

 
Gambar 6 ruang tanpa 

sekat 
Sumber: Pinterest, 2016 

  

 
 



7 
 

Aspek Analisa Pendekatan 
Arsitektur Kreatif 

Aplikasi Penerapan pada Bangunan 

Gambar 7 Gubahan Bentuk Masa 
Sumber: analisa pribadi, 2016 

 
Fasad  Suasana kreatif 

sudah terpancar dari 
luar bangunan 
meskipun belum 
memasuki gedung 
galeri 

- Memanfaatkan limbah industri disusun 
menjadi sebuah material fasad 

- Susunan kelom geulis dapat dijadikan 
rooster pada fasad bangunan yang juga 
berfungsi sebagai aliran udara 

 
Gambar 8 Fasad Memanfaatkan Limbah 

Kayu 
Sumber: ruang17.wordpress.com, 2016 

  

 
Gambar 9 Desain rooster gabungan kelom 

Sumber: Analisa Penulis, 2016 

 
Gambar 10 Kelom Geulis Tasikmalaya 

Sumber: google.com, 2016 
Warna − Warna yang 

beragam dapat 
memicu ide 
kreatif 

− warn bisa 
menciptakan 

- Bermain warna pada ruang inrterior 
sehingga saat pengunjung mengeksplorasi 
galeri, pengunjung dapat merasakan 
berbagai macam suasana 

-  kehangatan, bahagia, keberanian, 
semangat, kekuatan, kegairahan 
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Aspek Analisa Pendekatan 
Arsitektur Kreatif 

Aplikasi Penerapan pada Bangunan 

suasana teduh dan 
damai, warna pula 
kita dapat 
menciptakan 
keberingasan dan 
kekacauan 
(Darwis Triadi) 

 

-  keceriaan, kehangatan, persahabatan, 
optimisme, mampu merangsang pandangan 
mata 

-  Memberi kesan luas pada ruangan, 
kesejukan, dingin damai, dan menenangkan 
fikiran. 

-  kegembiraan, terang, cerah, bersinar, 
ketegasan, menstimulus pandangan mata

-  
. 

 

-  misteri, kegelapan, independen, 
dramatis, juga berkesan suny, tegas, solid, 
dan kuat 

representasi warna alam, dedaunan, 
kesegaran, relaksasi, harmoni, alami, sejuk, 
bersifat menenangkan 

Interior Menerapkan suasana 
nyata pada setiap 
display 

- Ruang galeri di desain tanpa memiliki sekat 
ruang. Untuk membedakan ruang, maka di 
desain untuk merubah suasana disetiap 
perubahan situasi 

- Pada display potensi alam, suasana ruang 
dibuat sesuai dengan alam asli dengan 
penambahan unsur: 
a. Bunyi alam 
b. Suasana angin 
c. Suhu 
d. Layar yang menampilkan suasana asli 

  
3.2.2  KONSEP PERANCANGAN TAMAN KOTA 
Taman kota yang diranacang merupakan satu kesatuan dengan desain Galeri Kota. 
Fungsi dari taman dan geleri saling berkaitan, sehingga konsep utama dari kedua 
unsur ini pun sama. Galeri Kota yang menggunakan konsep Arsitektur Kreatif, 
maka Taman Kota pun menggunakan unsur Arsitektur Kreatif. Penerapan 
Arsitektur Kreatif pada Taman Kota bertujuan agar pengunjung yang berada di 
Taman Kota mendapatkan rangsangan untuk melaukan hal-hal kreatif. Hal kreatif 
yang dimaksud adalah perilaku bebas yang dapat menghasilkan ide-ide atau 
pemikiran baru.  

1. Vegetasi 
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− Pohon: mempertahankan pohon eksisting berupa pohon asem yang tumbuh 
mengelilingi sekitar site. Menambah pohon-pohon kecil sebagai area 
peneduh di tengah taman. 

 

Gambar 11 Pohon Tanjung, vegetasi peneduh 
Sumber: google.com 

− Semak: difungsikan sebagai sekat atau batas antar fungsi taman. 
Menggunakan semak perdu akan memberikan batas ruang tetapi masih 
mampu memberikan pandangan terbuka ke atas 

 

Gambar 12 Bambu Cina 
Sumber: google.com 

− Penutup tanah: membentuk batas ruang, tanpa memberikan sekat.  

 
Gambar 13 Rumput Peking 

Sumber: google.com 

 
Gambar 14 Rumput Gajah 

Sumber: google.com 
2. Furniture Taman 

Furniure taman mempengaruhi terhadap kenyamanan pengunjung taman. Street 
furniture yang dimaksud adalah berupa bangku-bangku taman. Warna yang 
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digunakan pada bangku taman akan mempengaruhi terhadap suasana 
pengunjung taman, hal ini berkaitan dengan konsep desain Arsitektur Kreatif 

 

Gambar 15 Bang24 Taman Pasupati Bandung 
Sumber: google.com 

3. Zona Bermain Anak 
Zona bermain anak merupakan aea y ang meberikan ruang kebebasan kepada 
anak untuk mengeksplorasi kemampuannya. Permaianan anak yang digunakan 
pada desain taman kota ini merupakan permainan yang dapat merangsang 
motorik kasar. Dan di taman kota ini anak-anak dapat bersosialisasi dengan 
anak-anak sebaya, hal ini akan memberikan efek positif terhadap kemampuan 
anak.  

 
Gambar 16 Permaianan Anak 

Sumber: google.com 

 
Gambar 17 Kids Play Ground 

Sumber: google.com 
4. Athrium Water Fountain 

Athrium water fountain merupakan ruang yang diperuntuka untuk air mancur 
yang dapat digunakan untuk aktivitas bermain air untuk anak. Water fountain 
atau air mancur dilingkupi oleh sebuah athrium, athrium ini berfungsi sebagai 
area untuk duduk dan menonton pertunjukan. Malam hari akan diadakan 
pertunjukan clourish water fountain, yaitu pertunjunkan air menari yang 
berwarna-warni, dan jika air mancur di matikan maka area air mancur dapat 
digunakan untuk plasa pertunjukan.  

5. Pedestrian 
Pedestrian adalah trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki untuk 
menikmati nuansa bangunan perkotaan dan taman-taman Kota. Pedestrian 
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menjadi indikator pokok bagi kemajuan peradaban dan pembangunan kota 
masa depan.  

 

Gambar 18 Acimetrical Pedestrian 
Sumber: google.com 

3.3. KUTIPAN DAN ACUAN 
3.3.1. STUDI LITERATUR 
3.3.1.1  TAMAN KOTA 
Pengertian dari taman kota, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik 
sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota 
(Mentri Pekerjaan Umum, 2008) 
Taman kota berfungsi sebagai paru-paru kota (memperbaiki kualitas udara), 
sebagai ruang hidup flora dan fauna setempat, dan sebagai tempat beristirahat 
manusia. Agar taman kota dapat memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut, maka 
taman masing-masing harus cukup luas dan memiliki penghubung hijau di 
antaranya (biotop interconnection) dengan pinggir alami pada jalan-jalan atau tepi 
sungai. Pemeliharaan taman kota harus diminimalisasi menjadi basic green tanpa 
penggunaan pupuk, pestisida, dan insektisida kimia. (Frick, 2006)  
3.3.1.2.  GALERI KOTA 
Galeri adalah tempat/ruang yang digunakan sebagai memamerkan karya dan 
budaya dalam bentuk dan penataan secara estetis. Galeri bukan saja digunakan 
sebagai pusat hiburan, melainkan sebagai pengembang wawasan dan edukasi 
setiap pengunjung. 
Berdasarkan penjelasan galeri di atas, galeri kota dapat diartikan sebagai 
tempat/ruang yang mempresentasikan potensi-potensi kota (sejarah, kebudayaan, 
pariwisata, industri, tata kota, dll) dalam skala kecil dan lengkap. Galeri kota 
dapat memamerkan potensi kota dari masa lalu, sekarang, dan masa yang akan 
datang.  
3.3.1.3.  KREATIVITAS    
Kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara 
baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang (thinking new thing). 
Kreativitas adalah memiliki daya cipta, mempunyai kemampuan untuk 
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mencipatakan, atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan 
maupun kenyataan yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. 
Proses kreatif dapat diartikan sebagai proses menemukan ide-ide baru atau 
menjalankan ide-ide yang sudah ada dalam ruang lingkup yang berbeda (Wallas, 
G, 1926). Kolaborasi yang kreatif dapat terjadi apabila dua orang atau lebih atau 
tiap-tiap komunitas bekerja sama dalam sebuah pertemuan yang mebahas tujuan 
yang sama dengan cara membagi pengetahuan, belajar dan menciptakan mufakat. 
3.3.2. STUDI KOMPARASI 
3.3.2.1  TAMAN PINTAR JOGJAKARTA 
Konsep pembangunan taman pintar ini adalah sebuah kawasan edukasi dengan 
segmen anak usia prasekolah sampai sekolah menengah. Harapannya dengan 
berbagai alat peraga sederhana yang menggunakan konsep sains dapat menggugah 
imajinasi dan memicu kreativitas anak. 
Selain berbagai alat peraga yang dapat dijajal langsung cara kerjanya oleh 
pengunjung, Taman Pintar juga memiliki berbagai wahana lainnya seperti 
simulatorgempa, wahana pemutaran film 3 dimensi, dan program kreativitas. 
Beberapa program kreatifitas yang ditawarkan di taman ini antara lain pembuatan 
gerabah, lukis gerabah, lukis kaos dan masih banyak lainnya. 
Karena memang diperuntukkan untuk anak-anak, desain bangunan Taman Pintar 
dibuat apik dan menarik baik dari segi bentuk dan warna. Pastinya anak dibuat 
puas dan sangat menikmati bermain sambil belajar di area taman. Taman Pintar 
adalah destinasi wajib liburan di jogja bagi kalian yang membawa anak-anak 
(Taman Pintar Yogyakarta, Wisata Edukasi di Kota Pelajar, 2016). 

 
Gambar 19 Tampak Bangunan Taman Pintar Jogjakarta 

Sumber: ranselwisata.com 

3.3.2.2  URA CITY GALLERY SINGAPURA 
URA City Gallery memamerkan masterplan negara Singapura sampai 50 tahun 
kedepan. Pemerintah singapura membangun URA bertujuan untuk menjabarkan 
lebih lengkap apa dan bagaimana konsep tata kota yang baik dan indah menurut 
singapura. URA juga dapat dikatakan sebagai miniatur Singapura. 
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Begitu memasuki Sinagpore City Gallery,  akan menemui ruang yang biasa 
digunakan untuk kegiatan temporer seperti presentasi atau pameran karya-karya 
mahasiswa arsitektur universitas di Singapura.  
Pengunjung tidak akan merasa bosan selama berada di URA City Gallery karena 
pengunjung dapat bermain game dimana pengunjung dapat menata kota sendiri. 
Area yang bernama Learnign The Fundamentalis pengunjung diajak untuk 
merancang kota Singapura.  
URA City Gallery tidak hanya menjelaskan konsep Singapura dan Bagaimana 
Singapuran mampu seperti sekarang. Pengunjugn akan diajak untuk menelusuri 
bagaimana Singapura di masa yang akan datang. Informasi-informasi masa depan 
kota Singapura bisa ditemukan di area Planning Sustainably (Singapore City 
Gallery, 2015). 

 

Gambar 20 Interior URA City Galeri Singapura  
 

  

4. KESIMPULAN 

Taman dan Galeri Kota Tasikmalaya merupakan perancangan fasilitas ruang 
terbuka bagi masyarakat Kota Tasikmalaya untuk mendorong terwujudnya budaya 
kreatif masyarakat Kota Tasikmalaya dengan menerapkan konsep bangunan 
arsitektur kreatif. Adanya taman dan galeri Kota Tasikmalaya masyarakat  
menjadi memiliki ruang terbuka baru dan budaya kreatif masyarakat Kota 
Tasikmalaya semakin meningkat. Berikut rangkuman konsep perancangan Taman 
dan Galeri Kota Tasikmalaya: 

a. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan budaya kreatif masyarakat 
b. Sebagian besar site perencanaan dialokasikan sebagai area hijau 
c. Bangunan galeri menjadi ikon baru Kota Tasikmalaya dengan menerapkan 

beberapa ciri khas Kota Tasikmalaya pada bangunan 
d. Sistem galeri interaktif diharapkan dapat memicu kretivitas pengunjung 
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e. Penyebaran taman menjadikan bangunan dan taman kota menjadi sebuah 
satu kesatuan tanpa terkesan ada perpecahan dua fungsi aktivitas dalam 
satu kawasan 
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