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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa taman kota Lapangan Simpang Lima dan Taman Indonesia Kaya termasuk dalam 

jenis taman kota aktif yang berada di pusat Kota Semarang. Letaknya yang strategis dan 

mudah diakses menjadikan Lapangan Simpang Lima dan Taman Indonesia Kaya ramai 

dikunjungi masyarakat baik dari Kota Semarang maupun luar Kota Semarang. Pengunjung 

yang berkunjung memiliki karakteristik dan aktivitas pemanfaatan yang berbeda-beda. 

Berdasarkan karakteristik pengunjung, Lapangan Simpang Lima dan Taman Indonesia Kaya 

memiliki kesamaan berdasarkan asal pengunjung mayoritas berasal dari  Kota Semarang 

dan didominasi oleh pengunjung berjenis kelamin perempuan yaitu ibu rumah tangga dan 

pelajar/mahasiswa. Rata-rata usia pengunjung berkisar antara 17-25 Tahun dan memiliki 

pendidikan terakhir SMA/SMK. Pengunjung Lapangan Simpang Lima biasanya berkunjung 2-

4 kali dalam sebulan. Satu kali kunjungan ke Lapangan Simpang Lima dan Taman Indonesia 

Kaya pengunjung biasanya menghabiskan waktu 1-2 jam. Pengunjung rata-rata menempuh 

jarak sedang dengan waktu 10-20 menit menggunakan kendaraan motor. Sementara untuk 

karakteristik pengunjung berdasarkan alasan berkunjung, alasan pengunjung berkunjung ke 

Lapangan Simpang Lima didominasi karena letaknya yang strategis. Sedangkan alasan 

pengunjung berkunjung ke Taman Indonesia Kaya karena nyaman.  

Sedangkan aktivitas pemanfaataan Lapangan Simpang Lima lebih didominasi oleh 

aktivitas olahraga. Sementara Taman Indonesia Kaya lebih didominasi oleh aktivitas rekreasi. 

Beberapa aktivitas pengunjung menunjukan adanya tingkat kepadatan pada spot-spot lokasi 

yang ada di masing-masing taman. Berdasarkan tingkat kepadatan pengunjung tergantung 

pada lokasi yang dimanfaatkan pengunjung saat itu. Lapangan Simpang Lima memiliki 

kepadatan sangat tinggi ketika minggu pagi akhir pekan dan jika bila ada acara yang 

diselenggarakan di Lapangan Simpang Lima. Sedangkan untuk Taman Indonesia Kaya 

memiliki kepadatan sangat tinggi ketika sabtu malam akhir pekan. Taman Indonesia Kaya 

biasanya sering dijadikan tempat untuk penyelenggaraan acara kesenian dan kebudayaan 

lokal. 
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5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan, maka didapatkan 

beberapa rekomendasi dari penulis yaitu: 

A. Lapangan Simpang Lima 

Lapangan Simpang Lima merupakan salah satu taman kota aktif skala kota yang 

dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Semarang. Lapangan Simpang Lima adalah  

landmark sekaligus alun-alun dari Kota Semarang yang memiliki letak strategis di pusat 

kota. Hal ini menjadikan Lapangan Simpang Lima menjadi ramai dengan pengunjung 

dari Kota Semarang maupun dari luar Kota Semarang. Pengunjung yang berkunjung ke 

Lapangan Simpang Lima dengan tujuan dan aktivitas yang berbeda-beda. Untuk dapat 

menampung segala aktivitas pemanfaatan taman kota, Lapangan Simpang Lima 

diharapkan ada penambahan fasilitas bangku taman, pohon-pohon perdu, tanaman 

bunga warna-warni serta lampu taman. Penambahan tersebut untuk meningktakan 

kualitas taman kota agar Lapangan Simpang Lima menjadi taman kota aktif yang 

disukai oleh pengunjung. 

B. Taman Indonesia Kaya 

Taman Indonesia Kaya merupakan salah satu taman kota aktif skala kota yang 

dimanfatkan oleh masyarakat Kota Semarang. Taman Indonesia Kaya adalah taman 

dengan warna baru dan desain taman yang modern. Taman Indonesia Kaya disukai 

oleh pengunjung, banyak pengunjung yang berkunjung ke Taman Indonesia Kaya 

dengan alasan nyaman karena Taman Indonesia Kaya ramah untuk pengunjung 

bahkan pengunjung difabel. Lokasi taman kota yang mudah diakses, fasilitas yang 

lengkap dan taman yang bersih menjadikan Taman Indonesia Kaya banyak dikunjungi 

pengunjung. Namun beberapa saran dari pengunjung mengharapkan adanya 

keberadaan tempat bermain anak, stopkontak dan wifi. 

 

 

 

 

 

 


