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RINGKASAN

IRSHANDI AMRA, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas
Brawijaya, Oktober 2009, Taman Rekreasi Dan Olahraga Di Kota Palu, Dosen
Pembimbing: Rr. Haru A. Razziati dan Lisa Dwi Wulandari.

Ruang Terbuka Hijau memiliki beragam fungsi yang dapat ditinjau dari
beberapa aspek. Secara sosial-budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi
sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan olahraga. Secara arsitektural RTH
dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota .

Taman GOR Kota Palu adalah salah satu taman kota yang dimiliki oleh Kota
Palu yang memiliki fungsi sebagai taman rekreasi dan olahraga. Keberadaan taman ini
telah menjadi bagian penting dari masyarakat kota Palu, karena merupakan salah satu
tempat favorit bagi masyarakat untuk dapat bersosialisasi melalui berbagai aktivitas
terutama yang berhubungan dengan aktivitas rekreasi dan olahraga. Hal ini didasarkan
dari letak taman ini yang sangat strategis, mengingat letaknya yang berada di pusat kota,
suasananya yang sejuk di tengah hawa kota Palu yang cukup panas, dan didukung
ketersediaan fasilitas-fasilitas yang dapat mewadahi aktivitas rekreasi dan olahraga
masyarakat. Sayangnya, segala potensi yang dimiliki taman ini masih belum optimal,
banyak permasalahan yang muncul baik dalam  hal penataan lansekap taman, perawatan
terhadap fasilitas-fasilitas taman, dan kurangnya ketersediaan fasilitas-fasilitas
penunjang, sehingga berdampak kurang maksimalnya fungsi taman baik secara
fungsional maupun secara estetis.

Perancangan Taman Rekreasi dan Olahraga di Kota Palu ini didasarkan pada
rencana Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Palu dan Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) cabang Sulawesi tengah untuk mengembangkan Taman GOR Kota
Palu, guna mengoptimalkan fungsi rekreasi dan olahraga yang dimiliki oleh taman ini.
Pengembangan difokuskan pada penataan kembali lansekap taman yang mencakup
fasilitas-fasilitas rekreasi dan olahraga, penambahan fasilitas-fasilitas rekreasi dan
olahraga, dan fasilitas-fasilitas penunjang, untuk dapat menciptakan suatu taman yang
dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kota Palu terutama untuk aktivitas rekreasi dan
olahraga dengan baik. Selain itu juga dapat menjadi elemen pendukung keindahan
visual kota.

Kata kunci : Ruang terbuka hijau, Taman GOR Kota Palu, Pengembangan
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SUMMARY

IRSHANDI AMRA, Department of Architecture, Faculty of Engineering, University of
Brawijaya, October 2009, Taman Rekreasi dan Olahraga di Kota Palu, Academic
Sepervisor : Rr. Haru A. Razziati and Lisa Dwi Wulandari.

Green Open Space has various functions that can be viewed from several
aspects. In socio-cultural existence of Open Space can provide as a function of social
interaction space, as well as recreation and sports facilities. Green open space
architecturally can increase the value of beauty and comfort of the city.

Taman GOR Kota Palu is one of the city parks owned by the city of Palu, who
has a function as a recreation and sports park. The existence of this park has become an
important part of the city of Palu, because it is one of the favorite places for people to be
socialized through various activities especially those related to recreation and sports
activities. This is based on the location of this park is very strategic, since it lies at the
center of town, the atmosphere is cool in the middle of the city of Palu, the weather was
hot, and supported by the availability of facilities that can accommodate recreational
activities and sports communities. Unfortunately, all the potential of this park is still not
optimal, many problems that arise both in terms of structuring the landscape garden,
maintenance of parks facilities, and lack of availability of supporting facilities, so that
maximum impact is less a function of both the park aesthetically and functionally .

The design of Park Recreation and Sports in Palu is based on the plan of
Landscaping and Funeral Service Palu and the Indonesian National Sports Committee
(KONI) Central Sulawesi branch to develop the Taman GOR Kota Palu, in order to
optimize the function of recreation and sports owned by this park. Development focused
on restructuring the landscape park which includes recreational facilities and sports, the
addition of recreational facilities and sports, and supporting facilities, in order to create
a park that can meet the needs of society, especially for Palu city recreation and sports
activities with both . It also could be supporting elements of visual beauty of the city.

Key words : Green open space, GOR Park of Palu city, Development
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