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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada BAB IV, berikut merupakan kesimpulan yang 

dibahas berdasarkan tujuan penelitian yakni sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil persepsi pengunjung dan masyarakat sekitar mengatakan bahwa 

mereka belum puas akan fungsi dari taman kota serta ruang pejalan kaki sehingga 

melalui kano model akan dipilih prioritas berdasarkan atribut yang yang memiliki 

tingkat kepuasan yang tinggi sehingga untuk taman kota  atribut yang akan 

diprioritaskan pengembangannya adalah sebagai berikut; 

a. Vegetasi yang berfungsi sebagai peneduh 

b. Ragam aktivitas 

c. Penyediaan fasilitas parkir 

d. Keberadaan staf yang berjaga 

e. Kemudahan berjalan dipedestrian karena tidak ada hambatan fisik  

f. Fasilitas keterbatasan fisik 

g. Material jalur pejalan kaki 

h. Partisipasi masyarakat 

Sedangkan untuk ruang pejalan kaki atribut yang akan diprioritaskan 

pengembangannya adalah sebagai berikut; 

a. Bentuk drainase  

b. Jalur hijau 

c. Material jalur pejalan kaki 

d. keberadaan dan kondisi tempat sampah 

Konsep Konsep Peningkatan Kinerja Taman Tepian Sungai Kandilo secara 

makro dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara taman dan ruang pejalan kaki 

secara keseluruhan sehingga dapat menjadikan taman sebagai ruang publik yang dapat 

dengan mudah diakses dalam lingkungan yang lebih luas. 

2. Konsep peningkatan  kinerja secara luas dilakukan dengan analisis akar masalah 

yang didapat dari analisis deskriptif evaluatif sehingga dapat dilakukan analisis 

lanjutan untuk menghubungkan secara luas dan menyeluruh akar dari permasalahan 

taman serta ruang pejalan kaki sebagai path dan node sebagai ruang publik yang 

mudah diakses pada lingkungan yang lebih luas khususnya pada masyarakat yang 
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tinggal sekitar taman yang berpotensi datang ketaman dengan berjalan kaki dan 

masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.  

.  
Gambar 5. 1 Konsep Taman secara Makro 

 

Sedangkan untuk konsep peratribut didapat dari perbandingan hasil persepsi 

masyarakat serta analisis kano model dengan analisis evaluatif berdasarkan hasil 

observasi yang telah disesuaikan dengan pedoman. Konsep peningkatan didasarkan 

pada tiga tingkat prioritas yaitu prioritas pertama, kedua dan ketiga.  
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a. Prioritas 1 

Tabel 5. 1 Konsep Peningkatan Prioritas I 

Atribut  Konsep Gambar Rekomendasi 
Hambatan (PKL) 

(Pedestrian area atau 

jalan pedestrian) 

Perlu adanya penyediaan untuk ruang 

khusus PKL sehingga PKL tetap menjadi 

daya tarik dan tidak mengganggu 

kenyamanan pejalan kaki pada jalur 

pedestrian. Penyediaan PKL ditempatkan 

pada area paving. Area ini dapat 

digunakan sebagai tempat berjualan 

sehingga lebih tertib dan rapi. 

 
 

 

Ragam aktivitas 

(Struktur, Kejelasan 

dan Identitas 

Penambahan fasilitas elemen keras 

seperti public art dizona panggung 

sebagai hiasan taman dan identitas yang 

dapat digunakan untuk mendukung 

kegiatan berfoto serta bersantai. Selain 

itu juga dapat disediakan area sketboard. 

Area ini dapat diletakkan seberang taman 

yaitu dihalaman gedung MTQ. Unruk 

area pemancingan dapat disediakan 

fasilitas yaitu kios untuk tempat 

penyewaan alat memancing sehingga 

meninmbulkan ragam aktivitas yang baru 

ditaman. 

 

Sumber:http://duniaplakat.indone

twork.co.id/ 

 
Sumber:www.gilasport.com 

 
Penyediaan kios seperti 

penyewaan alat pancing 

Parkir 

Aktivitas dan fungsi 

sosial (mixed use) 

perlu adanya penyediaan lahan untuk 

tempat parkir yang dapat 

mengakomodasi seluruh kendaraan 

pengunjung yang dapat diakses dengan 

mudah oleh seruruh pengunjung taman 

sehingga penyediaan lahan tidak hanya 

pada satu tempat. Penyediaan lahan 

parkir dibagi ketiga lahan parkir agar 

pengunjung yang ingin datang kesemua 

area taman. 
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Atribut  Konsep Gambar Rekomendasi 
naz-architect.blogspot.com 

Staf yang berjaga 

Kerapian , Keamanan 

dan kenyamanan 

Perlu adanya penyediaan pos keamanan 

dan staf penjaga yang berjaga ditaman 

pada saat-saat tertentu seperti pada saat 

sore hari dan malam hari dari pukul 

16.00-22.00 Wita. Khususnya pada area 

playground serta RTH.  

  
 

Vegetasi yang berfungsi 

sebagai peneduh 

(Pedestrian area atau 

jalan pedestrian) 

Penambahan vegetasi pelindung pada 

pedestrian area paving atau air mancur 

seperti pohon ketapang atau pohon palem 

diantara pohon bungur yang telah setiap 

jarak 5 meter agar pejalan kaki dapat 

terhindar dari terik matahari ketika 

berjalan dijalur pedestrian taman. 

 
Sumber:nazarchitect.blogspot.com 

Kondisi tempat smpah   

(ruang pejalan kaki 250 

meter dari taman) 

Penambahan tempat sempah pada 

seluruh koridor jalan diruang pejalan 

kaki 250 meter yang memiliki bahan 

duribilitas yang tinggi serta pemilahan 

antar jenis sampah. 

 
sumber:Fajar-

rahardyan.blogspot.com 

 

b. Prioritas II 

Tabel 5. 2 Konsep Peningkatan Prioritas II 

Atribut Konsep Peningkatan Gambar Rekomendasi  
Bentuk drainase 

(Ruang Pejalan 

Kaki 250 meter 

dari taman) 

Bentuk drainase untuk sebagian besar 

jalan dipertahankan namun ada 

pembuatan drainase tertutup dijalan 

Kandilo bahari, Jln. 

Hos.cokroaminoto,Jln.Imam bojol, Jln. 

M.yamin dan Jln.Yos Sudirso  

 
Jalur hijau  

(Ruang Pejalan 

Kaki 250 meter 

dari taman) 

Penambahan vegetasi untuk ruang 

pejalan kaki pada koridor jalan 250 

meter dari taman. Untuk sebagaian besar 

jalan dipertahankan namun ada 

beberapaj jalan yang berdasarkan luas 

jalan dapat dikembangkan menjadi jalur 

hijau yaitu jalan jenderal sudirman, jalan 

Hos cokroaminoto dan jalan panglima 

sentik.  
Sumber: totosp.wordpress.com 

http://totosp.wordpress.com/2009/10/06/tak-pernah-bosan-menikmati-trotoar-orchard-road/
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Atribut Konsep Peningkatan Gambar Rekomendasi  
Partisipasi 

masyarakat 

(Pengelolaan) 

Perlu adanya penambahan signage pada 

taman untuk mengatur partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan taman 

seperti larangan dilarang menginjak 

rumput, dilarang mencoret dan merusak 

fasilitas taman serta akan dikenakan 

sanksi bagi para pelanggar. 

 
sumber: www.bandungview.info 

Fasilitas 

keterbatasan fisik 

(ram dan difabel) 

(Pedestrian area 

atau jalan 

pedestrian) 

Penyediaan fasilitas keterbatasan fisik 

yaitu ram dan jalur difabel disepanjang 

pedestrian taman tepian sungai kandilo 

 
Sumber : baltyra.com 

Material jalur 

pejalan kaki  

(Ruang Pejalan 

Kaki 250 meter 

dari taman)   

Untuk beberapa koridor jalan yang 

memiliki perkerasan paving dan semen 

dipertahankan dan untuk koridor lainnya 

perbaikan material jalur pejalan kaki. 

 
sumber:  http://s1200.photobucket.com 

 

c. Prioritas III 

Tabel 5. 3 Konsep Peningkatan Prioritas I 
Atribut Konsep Peningkatan 

Kenyamanan Fasilitas duduk 

(Kerapian, keamanan dan 

kenyamanan) 

Dapat dijadikan alternative perawatan tempat duduk berupa 

perbaikan pada tempat duduk yang mengalami kerusakan. 

Kecukupan fasilitas 

(Skala manusia dan kepadatan) 

Dapat dijadikan alternative penambahan fasilitas permainan yaitu 

kursi goyang yang dapat digunakan untuk anak-anak maupun 

dewasa serta dapat digunakan sebagai tempat berteduh pada siang 

hari. 

Ketertarikan fasilitas 

(Kekayaan Visual) 

Dapat dijadikan alternative pengecetan di fasilitas taman serta 

jalan setapak diadakan jalan terapi pada pinggir kalan setapak 

yang terbuat dari batu hias. hal ini dimaksud untuk meningkatkan 

nilai visual serta dapat dimanfaatkan untuk berolahraga bagi 

peunjung yang datang.  

Pencahayaan lampu 

(Kekayaan Visual) 

Dapat dijadikan alternative penambahan lampu lampu penerangan 

pada area RTH dan taman bermain seperti lampu hias yang berdiri 

dan lampu hias pada pohon-pohon tertentu. 

Landmark  

(Pedestrian area atau jalan 

pedestrian) 

Atribut ini diabaikan karena pada kondidsi eksistingya telah ada 

landmark dan berkondisi baik serta dapat membantu menemukan 

taman dalam lingkungan yang lebih besar. 

Marka jalan 

(Pedestrian area atau jalan 

pedestrian) 

Atribut ini diabaikan karena pada kondidsi eksistingya telah ada 

landmark dan berkondisi baik. 

http://www.bandungview.info/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fbaltyra.com%2F2011%2F11%2F03%2Fkota-tua-lijiang%2Fcomment-page-3%2F&ei=BshoVObMKI7JuATysIDYDw&bvm=bv.79142246,d.c2E&psig=AFQjCNHvpzuP478Vfb4V51ByqLtDbuqSaQ&ust=1416239473961544
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 Konsep peningkatan kinerja Taman Tepian Sungai Kandilo termasuk 

peningkatan taman serta jalur pejalan kaki seperti pada Gambar 5.1 dan Gambar 5.2. 

 

 
Gambar 5. 2 Konsep Peningkatan Kinerja Taman



142 
 

 
 

 
Gambar 5. 3 Konsep Peningkatan Kinerja Ruang Pejalan Kaki
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun beberapa saran yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan taman kota yakni sebagai berikut. 

1. Diperlukan kajian lanjutan mengenai perencanaan tapak agar perencanaan lebih 

mendetail. 

2. Diperlukan kajian lanjutan mengenai perancangan taman sampai kedalam bentuk 

3dimensi. 

3. Diperlukan kajian lanjutan dengan skala yang lebih besar (lebih besar dari 250 

meter) 

Selain itu bagi pemerintah Kota dan dinas terkait lainnya diharapkan hasil penelitian 

ini dapat menjadi masukan  dalam perencanaan program perbaikan kinerja taman Tepian 

Sungai Kandilo Kota Tanah Grogot.  

 

 

 

 

 

 


