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BAB V  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang kesimpulan berdasarkan hasil 

analisis yang telah dilakukan serta rekomendasi yang dapat menjadi masukan 

dalam rangka pengembangan Kompleks Gelora Bung Karno (GBK). 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 

a. Mengacu pada elemen-elemen perancangan kota,  tata guna lahan Kompleks 

GBK diarahkan sebagai kawasan khusus yang berfungsi sebagai ruang 

evakuasi bencana utama, taman kota, dan kawasan pariwisata perkotaan 

(Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012; Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 

2014). Sebagai kawasan cagar budaya, Kompleks GBK berbentuk terpusat, 

dengan koridor-koridor/plaza sirkulasi di segala arah yang berpusat ke Stadion 

Utama. Gerbang masuk ke kompleks juga tersebar, namun yang dibuka sehari-

hari untuk masyarakat umum dibatasi hanya yang berlokasi tidak terlalu dekat 

dengan simpul pertemuan jalan agar tidak menimbulkan kemacetan. Sesuai 

peruntukannya, aktifitas penunjang kawasan adalah olahraga dan rekreasi, 

dengan letak berada di pusat kota yang membuatnya mudah dicapai dari mana 

saja, baik menggunakan kendaraan umum ataupun pribadi. Ruang terbuka 

mendominasi kawasan tersebut, dengan jalur pejalan kaki yang saling 

terhubung dan dilengkapi penanda, terutama papan penunjuk arah. 

b. Rata-rata pengunjung Kompleks GBK adalah masyarakat DKI Jakarta yang 

berpendidikan, sudah menikah, bekerja, yang berkunjung secara insidentil, 

bersama dengan temannya, menggunakan kendaraan pribadi, dan dengan 

tujuan yang berolahraga. Hal ini disebabkan karena Kompleks Gelora Bung 

Karno merupakan ruang publik yang terletak di tengah kota yang mudah 

dicapai, dekat dengan area perkantoran dan bisnis, di mana karyawan bisa 

meluangkan waktu di sela-sela atau setelah bekerja untuk berolahraga atau 

berinteraksi di kawasan tersebut. 

c. Dengan tolok ukur konservasi yang terdiri dari kelangkaan, kesejarahan, 

estetika, superlativitas, kejamakan, kualitas pengaruh, nilai sosial, nilai 
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komersial, dan nilai ilmiah, banyak masyarakat sadar dan mengetahui bahwa 

Kompleks GBK layak sebagai urban heritage yang ditetapkan sebagai cagar 

budaya. Begitu juga ketika dirata-rata, dengan nilai 391, masyarakat 

mempunyai persepsi baik bahwa Kompleks GBK memang layak sebagai 

urban heritage yang ditetapkan sebagai cagar budaya. Dengan hasil analisis 

yang bersifat positif ini, keberadaan dan perkembangan gedung-gedung 

komersial bertingkat di sekitarnya yang ditakutkan dapat menutupi dan 

mengaburkan identitas urban heritage dari Kompleks GBK tidak perlu 

dikhawatirkan, didukung oleh eksistensi Kompleks GBK yang telah menjadi 

landmark kawasan Senayan serta legalitas cagar budaya yang kuat dari Surat 

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993. Bahkan, Kompleks 

GBK mempunyai hubungan yang fungsinya saling melengkapi dengan 

bangunan-bangunan di sekitarnya, terutama saat ada event besar bertaraf 

nasional atau internasional.  

d. Dengan indikator-indikator ruang publik yang terdiri dari tanggap, demokratis, 

bermakna, kenyamanan, relaksasi, keterlibatan pasif, keterlibatan aktif, 

penjelajahan, fungsi sosial budaya, fungsi ekologis, fungsi arsitektural, fungsi 

ekonomi, fungsi sosial budaya tambahan, dan fungsi darurat, banyak 

masyarakat sadar dan mengetahui bahwa Kompleks GBK bermakna dan 

berfungsi baik sebagai ruang publik. Begitu juga ketika dirata-rata, dengan 

nilai 359,5, masyarakat mempunyai persepsi baik bahwa Kompleks GBK 

memang bermakna dan berfungsi baik sebagai ruang publik.  

e. Dengan indikator-indikator pariwisata yang terdiri dari motivasi pariwisata, 

atraksi dan kegiatan wisata, akomodasi, fasilitas dan pelayanan wisata, 

fasilitas dan pelayanan transportasi, infrastruktur lain, dan kelembagaan, 

preferensi mayoritas masyarakat terhadap pengembangan Kompleks GBK 

adalah bermotivasi untuk memenuhi kebutuhan jasmani (istirahat, olahraga, 

dan bersenang-senang), tertarik dengan taman terbuka hijau, yang ditunjang 

fasilitas-fasilitas prioritas seperti tempat makan/kuliner (terkait rekreasi), 

halte/shelter bus (terkait transportasi), dan jaringan internet (terkait 

infrastruktur). Selain itu, karena masih berdomisili di Jakarta juga, masyarakat 

memilih penggunaan hotel/penginapan yang telah ada di luar Kompleks GBK. 
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Terkait kelembagaan, mereka merasa perlu adanya peningkatan kualitas 

sumber daya manusia dari pihak pengelola karena merasakan kurangnya 

perkembangan Kompleks GBK di saat sebelum dilakukannya renovasi jelang 

Asian Games XVIII. 

f. Berdasarkan indikator tujuan kunjungan, motivasi berkunjung, dan daya tarik 

kunjungan dikaitkan dengan jarak tempat tinggal pengunjung, baik 

berdomisili dekat ataupun jauh, aktifitas yang dominan terjadi di Kompleks 

GBK adalah olahraga dan rekreasi, sesuai dengan fungsi utamanya. Walaupun 

begitu, aktifitas-aktifitas lainnya seperti sosial (berkumpul dan bersosialisasi), 

ekonomi (kuliner dan event tertentu seperti pameran), politik (event tertentu 

berupa kampanye), serta seni dan budaya juga dilakukan sebagian masyarakat 

di Kompleks GBK. 

g. Berdasarkan indikator daya tarik kunjungan dikaitkan dengan jarak tempat 

tinggal dan pekerjaan pengunjung, masyarakat yang tinggal dekat Kompleks 

GBK dan bekerja sebagai pegawai negeri merupakan pihak yang paling sadar 

dan bangga terhadap Kompleks GBK sebagai kawasan cagar budaya.  

h. Dari pihak PPKGBK sebagai pengelola, mereka sadar dan paham bahwa 

Kompleks GBK merupakan cagar budaya. Setiap perubahan/renovasi terhadap 

venue cagar budaya didiskusikan terlebih dahulu dengan pakar, praktisi, dan 

wakil masyarakat. Terkait Kompleks GBK sebagai ruang publik, PPKGBK 

berkomitmen untuk merawat fasilitas yang sudah ada. Rencana ke depan, 

mereka merencanakan adanya mobil shuttle gratis khusus untuk mobilisasi di 

dalam Kompleks GBK. Selain itu mereka juga akan secara bertahap 

menambah berbagai fasilitas ruang publik lainnya demi menjaga keindahan, 

keamanan, dan kenyamanan pengunjung. 

 

5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan di atas, disusun beberapa 

rekomendasi sebagai berikut.  

a. Walaupun persepsi masyarakat rata-rata baik, terdapat beberapa indikator 

yang mendapat penilaian satu interval di bawahnya atau cukup baik. 

Indikator-indikator tersebut digunakan baik dalam analisis terkait cagar 
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budaya maupun analisis terkait ruang publik, yaitu kejamakan dari variabel 

tolok ukur konservasi, penjelajahan (variabel kebutuhan di ruang publik), serta 

fungsi ekologis, fungsi ekonomi, dan fungsi darurat (variabel fungsi lapangan 

olahraga). Umumnya nilai tersebut muncul karena terdapat responden yang 

memilih “tidak setuju” dan “sangat tidak setuju”. Untuk itu, tetap diperlukan 

upaya dari Pengelola dalam hal: 

 Pemberian informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang 

pentingnya cagar budaya, terutama yang terkait dengan Kompleks GBK. 

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan promosi atau iklan layanan 

masyarakat. Selain promosi yang sifatnya insidentil hanya 

mempromosikan event tertentu di Kompleks GBK, diperlukan juga 

promosi yang bersifat reguler yang menonjolkan unsur cagar budayanya. 

 Peningkatan pelayanan dan fasilitas ruang publik yang ada di Kompleks 

GBK. Kepuasan masyarakat dalam beraktifitas di ruang publik memang 

bersifat relatif, antara satu dengan lainnya berbeda-beda. Walaupun begitu, 

Pengelola harus memperhatikan kepuasan maupun keluhan pengunjung. 

Oleh karena itu, di samping senantiasa menjaga dan memelihara fasilitas 

yang ada, dapat diterapkan mekanisme penerimaan saran ataupun keluhan 

melalui jalur khusus yang cepat ditanggapi.  

b. Sebagai respons terhadap hasil analisis preferensi masyarakat yang sebagian 

besar bermotivasi pemenuhan kebutuhan jasmani (istirahat, olahraga, dan 

bersenang-senang), bentuk pelestarian dan pengembangan Kompleks GBK di 

masa mendatang direkomendasikan ke arah pariwisata untuk olahraga dan 

rekreasi (sport and recreation tourism), yang memprioritaskan peningkatan 

taman terbuka hijau, area kuliner, shelter bus, dan jaringan internet. 

c. Terkait dengan fasilitas fisik dan aktifitas yang perlu dikembangkan di 

Kompleks GBK, berikut ini rekomendasi yang dapat diterapkan oleh 

Pengelola: 

 Untuk menunjang pariwisata olahraga dan rekreasi, perlu disediakan ruang 

pusat informasi bagi para pengunjung yang memerlukan bantuan 

informasi. Selain itu, papan informasi yang bersifat informatif dan 
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edukatif perlu didesain dengan baik agar dapat diperhatikan pengunjung, 

terutama untuk iklan layanan masyarakat.  

 Untuk meningkatkan aktifitas ekonomi sekaligus memberdayakan 

masyarakat, dapat diadakan kerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) untuk membuat makanan atau cinderamata khas 

Kompleks GBK, sekaligus menyediakan ruang berjualan bagi mereka, 

baik secara reguler maupun mengadakan event bazaar atau pameran 

khusus UMKM. 

 Untuk memfasilitasi masyarakat yang berkunjung bersama keluarga, 

terutama yang membawa anak kecil, perlu disediakan ruang bermain yang 

ramah anak dan aman. 

 Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengunjung dalam 

berekreasi dan beraktifitas, jaringan CCTV tidak cukup hanya dipasang di 

venue olahraga, tapi juga di area-area terbuka. 

d. Walaupun bukan prioritas pengembangan, di samping aspek ruang publik, 

aspek cagar budaya juga perlu diperhatikan. Guna mempromosikan Kompleks 

GBK sebagai urban heritage sekaligus ruang publik, Pengelola diharapkan 

dapat bekerjasama dengan pihak lain seperti:  

 Memberi pelatihan khusus kepada sebagian masyarakat yang peduli cagar 

budaya dan mengangkat beberapa duta dari masyarakat tersebut untuk 

mempromosikan aspek heritage Kompleks GBK ke masyarakat lainnya.  

 Melibatkan pegawai negeri dari instansi pemerintah yang berlokasi di 

Jakarta dalam mempromosikan aspek heritage Kompleks GBK, dengan 

memberikan pendidikan dan pelatihan terkait cagar budaya di bawah 

pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

 Mengikutsertakan Kompleks GBK ke dalam destinasi bus wisata keliling 

kota yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

 Mengelola museum sejarah olahraga (yang telah direncanakan) bersama 

Kementerian Pemuda dan Olahraga.  

e. Sesuai hasil analisis, Pengelola diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia melalui berbagai cara seperti pendidikan, pelatihan, dan 

studi banding. 
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f. Bagi Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Kepolisian Daerah Metropolitan 

Jakarta Raya (Polda Metro Jaya), diharapkan dapat menangani kemacetan di 

simpul-simpul pertemuan jalan di sekitar Kompleks GBK dengan melakukan 

pengaturan lalu lintas yang lebih efektif dan efisien.  

g. Sesuai amanat Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang menyatakan bahwa GBK merupakan 

salah satu kawasan khusus dan memerlukan ketentuan lebih lanjut, Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta perlu membuat kebijakan terkait guidelines perubahan 

dan pengembangan Kompleks GBK yang tidak bertentangan dengan kaidah-

kaidah cagar budaya.  

 

5.2. Usulan Studi Lanjutan 

Topik penelitian yang dapat dilakukan untuk melanjutkan atau melengkapi 

penelitian ini antara lain: 

a. Kajian pengaruh keberadaan Kompleks Gelora Bung Karno sebagai cagar 

budaya terhadap karakter Kawasan Senayan. 

b. Kajian strategi pengembangan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat 

pada Kompleks Gelora Bung Karno. 

c. Kajian kerjasama antar stakeholder dalam pemanfaatan dan pengelolaan 

Kompleks Gelora Bung Karno. 

 


