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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Taman Slamet Malang sebagai ruang publik memiliki potensi yang sangat tinggi 

sebagai sarana sosial-rekreatif  yang dilengkapi oleh berbagai elemen penunjang 

sehingga dapat menarik minat masyarakat kota Malang untuk berkunjung ke taman 

ini.  

2. Beragamnya aktivitas yang terjadi di Taman Slamet merupakan suatu fenomena 

unik dimana Taman Slamet tidak pernah kehilangan daya tarik pengunjung 

walaupun intensitasnya tidak terlalu tinggi.  

3. Daya tarik Taman Slamet juga dimanfaatkan oleh PKL dan tukang parkir untuk 

mencari keuntungan ekonomi, dua elemen yang tak dapat dipisahkan terkait 

aktivitas pada ruang publik. 

4. Namun dalam pemanfaatannya, kurangnya sarana dan prasarana penunjang 

aktivitas di Taman Slamet mengakibatkan pemanfaatan pada beberapa sarana dan 

prasarana taman seperti pada area plaza utara yang cenderung paling sepi dibanding 

area lain dikarenakan faktor aksesibilitas dan sistem aktivitas ruang publik yang 

terpusat pada area plaza utama. 

5. Terjadi ketidaksesuaian penggunaan elemen fisik, yaitu fasilitas olahraga yang 

digunakan untuk bermain anak-anak dapat berpengaruh terhadap kualitas 

lingkungan fisik taman Slamet itu sendiri. 

6. Terdapat pula ketidaksesuaian aktivitas yang terjadi pada ruang seperti aktivitas 

berkumpul yang dilakukan di area luar taman serta parkir motor di dalam area plaza 

selatan yang berdampak pada ketidaknyamanan pengguna dalam pemanfaatan 

ruang pada area Taman Slamet. 

7. Selain itu terdapat elemen-elemen fisik yang seharusnya dapat menunjang aktivitas 

yang diwadahi oleh Taman Slamet, namun kondisinya kurang baik sehingga 

pemanfaatan elemen tersebut menjadi tidak optimal. 
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8. Penyimpangan terjadi pada aktivitas penunjang, yaitu PKL yang dilarang berjualan 

di ruas jalan Taman Slamet  serta ketidakteraturan area parkir di sekitar Taman 

Slamet, baik parkir mobil maupun parkir motor. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Permasalahan yang dijumpai terkait fungsi dan aktivitas pada Taman Slamet 

Malang sebaiknya diberikan solusi/pemecahannya sehingga fungsi Taman Slamet 

sebagai ruang publik yang mewadahi aktivitas masyarakat Kota Malang dapat 

berperan secara optimal. 

2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan bahan evaluasi 

kedepannya mengenai rencana adanya pembenahan/revitalisasi taman oleh Pemkot 

Malang, dengan memperhatikan kecenderungan perilaku masyarakat sebagai 

pengguna taman, sehingga adanya ketidaksesuaian dalam suatu desain atau 

penataan ruang dapat disesuaikan kembali terhadap kebutuhan masyarakat itu 

sendiri.  

 


