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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

 Taman GOR Kota Palu adalah salah satu sarana publik di Kota Palu berupa taman

yang berfungsi sebagai tempat olahraga dan rekreasi bagi masyarakat. Pemilihan taman ini

sebagai objek perancangan, didasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada.

Perancangan Taman Rekreasi dan Olahraga di Kota Palu bertujuan untuk menciptakan

sebuah kawasan taman yang dapat mewadahi aktivitas olahraga dan rekreasi masyarakat

kota Palu dengan baik, sekaligus menjadi salah satu elemen pendukung keindahan visual

Kota Palu.

 Setelah melalui tahapan perancangan Taman Rekreasi dan Olahraga di Kota Palu

yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa untuk menciptakan

sebuah kawasan taman yang dapat mewadahi aktivitas olahraga dan rekreasi masyarakat

kota Palu dengan baik, sekaligus menjadi salah satu elemen pendukung keindahan visual

Kota Palu, dapat dicapai melalui :

1. Penambahan fasilitas-fasilitas, baik untuk fungsi rekreasi (penyediaan fasilitas

berupa arena bermain anak, hal ini dilakukan berdasarkan kondisi di lapangan di

mana pengunjung anak-anak tidak memiliki wadah khusus untuk beraktivitas ),

maupun fungsi olahraga (penambahan fasilitas berupa gedung olahraga bertujuan

untuk memisahkan aktivitas olahraga resmi dan umum untuk mengatasi masalah

dalam penggunaan lapangan yang terjadi sebelumnya)  untuk dapat memenuhi

kebutuhan rekreasi dan olahraga masyarakat yang lebih luas.

2. Pemilihan bentuk-bentuk yang tidak kaku, dan penggunaan material-material

bangunan yang alami pada perancangan elemen-elemen arsitektural taman, agar

yang tercapai bukan hanya kenyaman secara fungsional tetapi juga kenyaman

secara visual.
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3. Vegetasi-vegetasi dalam taman ditata dengan baik, terintegrasi dengan elemen-

elemen arsitektural taman lainnya, agar selain berfungsi secara ekologis juga dapat

menciptakan keindahan secara visual.

4. Penyediaan fasilitas-fasilitas penunjang untuk dapat menunjang kelancaran

aktivitas masyarakat di dalam taman, seperti musholla, kamar mandi/wc, dan area

parkir.

5.2 Saran

Taman GOR Kota Palu sebagai taman olahraga dan rekreasi bagi masyarakat

membutuhkan perhatian yang lebih serius. Agar fungsi sebuah Taman Rekreasi dan

Olahrga di Kota Palu secara ekologis, social budaya, dan secara estetika dapat tercapai

dengan baik, hal yang harus dijadikan fokus dalam perancangan adalah penyediaan

fasilitas-fasilitas olahraga dan rekreasi, fasilitas-fasilitas penunjang, dan tata lansekapnya

dan juga yang terpentoing adalah perwatan yang harus rutin dilakukan terhadap fasilitas-

fasilitas tersebut dapat tetap terjaga dengan baik.


