
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Taman Rekreasi Tlogomas merupakan salah satu potensi pariwisata Kota Malang. 

Upaya pengembangan yang dilakukan adalah berdasarkan tanggapan kondisi lingkungan 

yang merupakan area bantaran sungai. Taman Rekreasi Tlogomas merupakan taman rekreasi 

aktif yang didalamnya dibangun suatu fasilitas yang fungsinya untuk aktifitas pemakai 

sehingga dapat memperoleh suatu kesenangan, kesegaran dan kebugaran misalnya taman 

bermain anak. 

Strategi yang digunakan dalam pengembangan Taman Rekreasi Tlogomas 

berdasarkan analisis SWOT adalah strategi SO yaitu : 

1. Membangunan berbagai fasilitas dan sarana penunjang yang dibutuhkan pengunjung. 

Pengembangan Taman Rekreasi Tlogomas dilakukan dengan penambahan beberapa 

fasilitas dan sara penunjang bagi pengunjung. Kondisi fasilitas dan sarana eksisting 

dianalisis kemudian hasilnya digunakan untuk mengetahui fasilitas apa saja yang nantinya 

tersedia pada Taman Rekreasi Tlogomas. Fasilitas utama yang terdapat pada 

pengembangan Taman Rekreasi Tlogomas adalah : 

a. Wahana atau fasilitas bermain berupa kolam renang, dan playground 

b. Fasilitas berupa area food court, area gazebo dan area bantaran sungai sebagai 

tempat beristirahat ataupun sebagai tempat untuk menikmati suasana rekreasi pada 

Taman Rekreasi Tlogomas. 

c. Fasilitas olahraga berupa lapangan futsal dan lapangan tenis. 

d. Fasilitas edukasi yang mengandung unsur rekreatif berupa outbound dan green 

house. 

2. Membuat gerbang masuk kawasan Taman Rekreasi Tlogomas. 

Gerbang masuk kawasan Taman Rekreasi Tlogomas dibuat semenarik mungkin. Gerbang 

kawasan merupakan tempat pengalaman buatan/artificial, tetapi sangat berkaitan dengan 

tema dari Taman Rekreasi Tlogomas secara keseluruhanyang berfungsi untuk menarik 

wisatawan atau memberikan kesan awal bagi wisatawan atau pengunjung, yakni welcome 

area (area penerima) berupa gerbang dan area parkir, sekaligus sebagai area wisata 

kuliner (food court) dan tempat berbelanja cinderamata atau souvenir. 



3. Penambahan penunjuk jalan menuju lokasi Taman Rekreasi Tlogomas. 

Signages menuju Taman Rekreasi harus jelas dan mudah terlihat agar mudah ditemukan 

dan dilihat oleh wisatawan atau pengunjung, mengingat lokasi Taman Rekreasi Tlogomas 

yang berada di tengah perumahan penduduk. 

5.2 Saran 

1. Rekomendasi hasil perancangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

pengembangan objek terkait karena melalui hasil identifikasi, evaluasi dan analisis terhadap 

kondisi lingkungan secara langsung. 

2. Dalam studi dengan fungsi serupa diharapkan untuk tetap mempertimbangkan kondisi daya 

dukung lingkungan dalam hal penataan zonasi dan elemennya. 

5.3 Rekomendasi desain 

 Perancangan studi yang melalui analisis SWOT dan menghasilkan strategi SO yang 

nantinya diterapkan dalam Pengembangan Taman Rekreasi Tlogomas maka terdapat 

beberapa rekomendasi desain yang diterapkan pada tapak. 

a. Rekomendasi desain fasilitas/ wahana utama 

b. Rekomendasi desain gerbang kawasan 

c. Rekomendasi desain penunjuk jalan menuju lokasi taman rekreasi tlogomas. 

Keterbatasan dalam perancangan studi yang hanya sebatas tapak, dengan 

mempertimbangkan kondisi lingkungan maka terdapat beberapa rekomendasi desain yang 

dapat diterapkan pada area sekitar tapak. 

1. Pemberian halte sebagai tempat naik dan turunnya pengunjung atau wisatawan yang 

menggunakan kendaraan umum. 

2. Pemberian jalur pedestrian pada Jalan Baiduri Pandan bagi pengunjung atau 

wisatawan yang menggunakan kedaraan umum sehingga harus berjalan kaki menuju 

lokasi Taman Rekreasi Tlogomas. 

3. Beberapa penanganan yang harus diterapkan pada bantaran sungai sebagai salah satu 

perlindungan terhadap erosi atau degradasi lahan. 

 


