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Diharapkan hasil dari perncangan ini dapat menjadi solusi bagi 

permasalahan yang ada terhadap minimnya akses akan ilmu pengetahuan dan 

minat baca remaja terhadap keistimewaan dan nilai-nilai sejarah bangunan 

Taman Sari dengan lebih menyenangkan dan kreatif.  

 

B. Saran 

Dalam proses perancangan ini, pengerjaannya sangatlah dilakukan 

dengan berhati-hati, mengingat bangunan Taman Sari merupakan sebuah hal 

yang sangat erat hubungannya dengan kota Yogyakarta dan menjadi ikonik 

dari kota tersebut. Hal ini perlu diperhatikan demi menyampaikan informasi 

yang sebenar-benarnya tanpa mengurangi sedikitpun apa yang telah didapatkan 

secara relevan dari sumber. Dalam pengerjaannya penulis juga mengakui 

segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. 

Buku ini dirancang untuk memberikan akses baru kepada pembaca akan 

nilai-nilai sejarah bangunan Taman Sari dalam bentuk ilustrasi yang belum 

dapat ditemukan sebelumnya. Karya ini diharapkan mampu meluruskan 

kembali kesalahan atau mitos-mitos yang beredar untuk kembali berdasarkan 

data yang sesungguhnya untuk dijadikan arahan. Semoga buku ini mampu 

membantu adik-adik mahasiswa DKV yang ingin menyelesaikan Tugas Akhir 

pada tahun ajaran berikutnya mengingat susahnya mendapatkan buku-buku 

seputar Taman Sari.  

Selain itu, diharapkan pencarian data dilakukan sebaik-baiknya dengan 

lebih detail dan teliti melalui sumber-sumber yang kuat. Karena Taman Sari 

sendiri masih dalam proses penyempurnaan kembali bangunannya sehingga 

masih banyak diantara bangunan-bangunan Taman Sari yang belum ditemukan 

dan diketahui fungsi serta nilai-nilai sejarahnya yang terkandung, sehingga 

dengan terkumpulnya sedikit demi sedikit diharapkan mampu 

menyempurnakan segala nilai-nilai yang terkandung seputar bangunan Taman 

Sari untuk dapat dibagikan kepada masyarakat luas.  
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