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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai temuan studi, kesimpulan dari penelitian, dan 

rekomendasi serta keterbatasan dari penelitian ini yang akan dilengkapi melalui saran 

untuk lanjutan studi 

5.1 Temuan Studi 

Dalam penelitian ini ditemukan beberapa temuan studi yang didapatkan 

berdasarkan hasil survei dan analisis. Adapun temuan ini akan dipaparkan sebagai 

berikut: 

1. Pasar Tengah terletak di Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung. Dalam 

RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 yang menetapkan dalam 

rencana pola ruang bahwa pengembangan pusat perbelanjaan seperti Pasar 

Tengah diarahkan pada penataan, peremajaan dan pemantapan. 

2. Sasaran I: Menyusun Konsep Rancangan Gubahan Massa Bangunan  

Pada analisis yang telah dilakukan, didapatkan temuan pada sasaran pertama 

yaitu berdasarkan dari kondisi eksisting guna lahan di sekitar Pasar Tengah yaitu 

yang di dominasi oleh perdagangan dan jasa seperti retail-retail yang menjual 

berbagai macam kebutuhan elektronik salah satunya handphone, selain retail 

yang menjual berbagai macam kebutuhan elektronik juga terdapat pusat 

perbelanjaan lainnya seperti simpur center, Ramayana, dan bambu kuning. 

Selain itu pada kondisi tapak internal juga terdapat berbagai macam jenis retail 

yang menjual kebutuhan di Pasar Tengah, bangunan-bangunan yang ada di Pasar 

Tengah merupakan bangunan kuno peninggalan zaman belanda yang masih ada 

hingga sekarang. Terdapat 12 koridor yang ada di Pasar Tengah, masing-masing 

koridor menjual kebutuhan yang berbeda-beda. Beberapa koridor kebutuhan 

yang dijual bersifat heterogen dan beberapa lainnya bersifat homogen. Hal ini 

yang menjadi potensi Pasar Tengah untuk dijadikan green citywalk dikarenakan 
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letaknya yang strategis di tengah perkotaan, dan guna lahan sekitar yang di 

dominasi oleh perdagangan dan jasa. 

3. Sasaran II: Menyusun Konsep Rancangan Jalur Pedestrian yang Atraktif 

Pada analisis yang telah dilakukan, kondisi dari Pasar Tengah yang kurang 

menarik dikarenakan hanya berupa retail-retail yang menjual berbagai macam 

kebutuhan saja, tidak ada elemen pendukung sebagai daya tarik untuk 

masyarakat agar ingin berkunjung ke Pasar Tengah. Selain itu penataan kawasan 

Pasar Tengah yang dapat dikatakan belum tertata dengan baik dikarenakan 

terdapat banyak nya jumlah pengunjung sehingga area parkir di Pasar Tengah 

tidak mampu lagi menampung kendaraan bermotor sehingga menyebabkan 

kesemrawutan yang terjadi di Pasar Tengah. Selain itu juga terdapat pedagang 

kaki lima yang berjualan di sekitar Pasar Tengah yang dapat mengganggu 

kegiatan berjualan maupun pengunjung yang melintasi area tersebut. Akses 

untuk pejalan kaki juga masih belum sesuai dengan standard yang berlaku, 

sehingga akses untuk pejalan kaki bercampur dengan kendaraan bermotor yang 

melintas. Sehingga sasaran dua dapat terjawab melalui analisis atraktif, dimana 

jalur pedestrian akan dibuat atraktif agar memiliki daya tarik bagi pengunjung. 

4. Sasaran III: Menyusun Konsep Rancangan Jalur Pedestrian yang Rekreatif 

Pada analisis yang telah dilakukan, kegiatan yang ada di Pasar Tengah yaitu 

perdagangan dan jasa. Terdapat beberapa kegiatan yang terganggu dikarenakan 

adanya pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar jalur pedestrian, bukan 

hanya pengunjung yang terganggu tetapi pedagang juga ikut terganggu 

dikarenakan pedagang kaki lima yang berjualan di depan toko mereka, adanya 

PKL di depan toko mereka membuat toko menjadi tidak terlihat oleh pembeli, 

maka banyak pengunjung yang tidak melihat dan tidak membeli ke toko para 

pedagang karena ditutupi oleh PKL. Sehingga berdasarkan kondisi eksisting 

yang telah dijelaskan, sasaran tiga dapat terjawab melalui analisis yang rekreatif. 

5.2 Kesimpulan 

Revitalisasi kawasan Pasar Tengah menjadi green citywalk yang atraktif 

dipengaruhi oleh karakteristik fisik yang ada di Pasar Tengah sekarang, kegiatan yang 
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ada di Pasar Tengah, dan kondisi jalur pejalan kaki yang ada di Pasar Tengah. Oleh 

karena itu strategi agar penataan Pasar Tengah menjadi lebih rapih dan menarik serta 

diharapkan menjadi pusat perekonomian jangka panjang di Bandar Lampung maka akan 

dirancang green city walk yang rekreatif yaitu berupa public space dan ruang terbuka 

hijau yang akan menjadikan green citywalk ini rekreatif, dan merancang jalur pedestrian 

yang atraktif dimana pedestrian yang dibuat sesuai dengan standard untuk kenyamanan 

pejalan kaki dan mempunyai daya tarik untuk masyarakat mau berjalan kaki di Bandar 

Lampung. Sehingga dengan adanya green citywalk ini  masyarakat tidak hanya sekedar 

berbelanja saja tetapi juga bisa sambil rekreasi, dikarenakan green citywalk ini 

mewadahi beberapa kegiatan yang bersifat rekreatif. Selain itu masyarakat bisa dengan 

nyaman berbelanja dengan berjalan kaki di green citywalk karena adanya pedestrian 

yang sudah sesuai dengan standard untuk pejalan kaki. 

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

Berdasarkan analisis aktivitas yang ada di Pasar Tengah didapatkan berbagai macam 

aktivitas yang ada di Pasar Tengah serta penunjang aktivitas. Berdasarkan analisis 

aktivitas yang ada di Pasar Tengah maka dikelompokkan berdasarkan kebutuhan ruang 

yang akan ada di green citywalk. Sehingga sasaran dua dapat terjawab melalui analisis 

aktivitas yaitu merancang green citywalk yang rekreatif, dimana konsep rekreatif 

didapatkan dari hasil analisis aktivitas berdasarkan karakteristik pengunjung, serta 

program ruang yang didapatkan berdasarkan keinginan pengunjung. Berdasarkan 

analisis atraktif, kualitas pedestrian yang ada di Pasar Tengah belum sesuai dengan 

standard yang ada. Sehingga perlu dibuat alternatif pedestrian sesuai dengan standard 

agar menjadikan kawasan Pasar Tengah yang akan dirancang menjadi green citywalk 

yang atraktif. Sehingga sasaran tiga dapat terjawab melalui analisis atraktif. 
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Sumber: Penulis,2019 

GAMBAR 5.1  

PEDESTRIAN GREEN CITYWALK 

Konsep atraktif yang diterapkan didapat melalui desain yang dirancang dengan konsep 

jalur pedestrian kecil dibuat di dekat retail dengan ukuran 2m dan jalur pedestrian utama 

6-7m yang dapat dilihat pada bab sebelumnya. 

5.3 Rekomendasi 

 

1. Kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, agar bisa mendapatkan bahan kajian 

dalam revitalisasi kawasan Pasar Tengah. Hal ini dimaksudkan agar kawasan 

Pasar Tengah tidak terus menerus semrawut dan tidak mengalami pembaharuan 

yang nantinya akan kalah dengan pusat perbelanjaan lainnya yang sudah sangat 

modern di era sekarang ini. 

2. Kepada pendidik, agar bisa digunakan sebagai bahan kajian atau bahan ajar 

dalam merancang suatu kawasan yang akan dirancang menjadi citywalk. 
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3. Kepada Peneliti, agar bisa sebagai bahan pembelajaran dalam menata suatu 

kawasan dengan merancang sebuah citywalk kawasan perkotaan. 

5.4 Keterbatasan Studi 

Keterbatasan studi terletak pada responden penelitian, seharusnya wawancara 

dilakukan oleh stakeholder terkait (pengelola dan pedagang) tetapi hanya dilakukan 

dengan pedagang saja dikarenakan tidak ditemukan-nya pengelola Pasar Tengah pada 

saat survey ke lapangan, hal ini disebabkan karena ketidakjelasan informasi yang 

didapat dari masyarakat sekitar Pasar Tengah tentang pengelola Pasar Tengah. 

Masyarakat sekitar Pasar Tengah maupun pedagang, tukang parkir, dan dishub di Pasar 

Tengah pun tidak mengetahui dimana UPT yang mengelola Pasar Tengah. Sehingga hal 

ini yang menjadi keterbatasan studi pada konsep rancangan green citywalk dikarenakan 

tidak banyak informasi yang di dapat mengenai Pasar Tengah sehingga program ruang 

hanya terbatas pada kebutuhan dan keinginan dari pedagang saja. Seharusnya program 

ruang yang dibuat akan maksimal apabila pengelola Pasar Tengah jelas keberadaannya. 

Keterbatasan ini membuat hasil yang didapatkan kurang maksimal terkait kebutuhan 

ruang yang akan dirancang pada green citywalk ini, karena setiap stakeholder memiliki 

keinginan dan kebutuhan yang berbeda. 

5.5 Masukan Untuk Studi Lanjutan 

Perlu adanya studi lanjutan mengenai kebutuhan ruang berdasarkan pendapat 

stakeholder terutama pengelola Pasar Tengah yang akan menjadi acuan untuk 

merancang green citywalk agar menjadikan kawasan Pasar Tengah lebih tertata dengan 

rapih dan menarik, sehingga mengurangi kemacetan yang terjadi di pusat kota, dan 

meningkatkan minat masyarakat dalam berjalan kaki.  
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 

 


