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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

Pada bab ini akan memaparkan mengenai kesimpulan, rekomendasi serta 

kelemahan penelitian yang didapatkan dari hasil survei dan analisis penelitian yang 

telah dilakukan mengenai persepsi masyarakat terhadap revitalisasi Pusat Kegiatan 

Olahraga dan Budaya (PKOR) Way Halim sebagai ruang publik Kota Bandar 

Lampung.  

 

5.1  Kesimpulan Penelitian 

Pada kondisi karakteristik kawasan terutama pada kondisi fisik PKOR 

Way Halim masih terdapat kelemahan pada fasilitas yang telah disediakan, seperti 

fasilitas yang tidak terawat dan tidak termanfaatkan dengan baik, tidak tersedianya 

jalur khusus disabilitas, masih terdapat jalan yang rusak, kurang tersedianya 

pepohonan dan vegetasi, serta kurangnya pemeliharaan aspek hijau. Kelemahan-

kelemahan fasilitas tersebut akan membuat rendahkan tingkat kenyamanan, 

keamanan, aksesibilitas serta ketampakan kawasan. Sehingga perlunya peningkatan 

sarana dan prasana yang ada pada PKOR Way Halim guna meningkatkan indikator 

keberhasilan sebagai ruang publik. Sedangkan kondisi non fisik karakteristik 

pengguna PKOR Way Halim, didapatkan hasil bahwa usia pengunjung PKOR Way 

Halim didominasi oleh masyarakat dengan usia antara 21 tahun hingga 30 tahun. 

Hal ini menandakan bahwa pengguna PKOR Way Halim didominasi oleh 

masyarakat dengan kategori umur remaja akhir hingga dewasa awal (Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia, 2009).  

Berdasarkan analisis kondisi non fisik tersebut, dapat digunakan oleh 

pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasana olahraga publik yang memadai. 

Dengan disahkannya PKOR Way Halim sebagai ruang terbuka non hijau khususnya 

ruang publik di Kota Bandar Lampung, prasarana yang dikembangkan harus 

mampu memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat untuk 

berolahraga, seperti anak-anak, remaja, orang tua, bahkan para manula dan orang-
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prang yang memilikin kebutuhan khusus, baik pria maupun wanita (Mutohir & 

Maksum, 2007). 

Berdasarkan hasil analisis pada identifikasi pengaruh revitalisiasi PKOR 

Way Halim terhadap sosial dan ekonomi masyarakat. Terdapatnya pengaruh pada 

sosial masyarakat seperti terjadinya peningkatan minat masyarakat untuk 

berkunjung ke PKOR Way Halim dengan ditandai dengan peningkatan jumlah 

pengunjung, serta peningkatan minat masyarakat untuk berolahraga di PKOR Way 

Halim. Hal ini menandakan pengaruh sosial yang terjadi merupakan pengaruh yang 

positif guna meningkatan kesehatan masyarakat di Kota Bandar Lampung. 

Sedangkan tidak terdapatnya dampak pada perekonomian masyarakat dengan 

adanya revitalisasi pada PKOR Way Halim. 

Berdasarkan pertanyaan penelitian pada penelitian ini, terkait bagaimana 

persepsi masyarakat terhadap revitalisasi Pusat Kegiatan Olahraga dan Budaya 

(PKOR) Way Halim sebagai ruang publik. Didapatkan hasil nilai secara 

kesuluruhan dari persepsi pengunjung terhadap Pusat Kegiatan Olahraga dan 

Budaya (PKOR) sebagai ruang terbuka publik adalah sebesar 436, yang mana nilai 

tersebut termasuk pada kategori tingkat kepuasan yaitu sangat tidak puas. Artinya 

bahwa pengunjung masih belum merasa puas terhadap faktor kenyamanan, faktor 

aksesibilitas, faktor ketampakan dan faktor keamanan di PKOR Way Halim. 

Sehingga persepsi masyarakat terhadap revitalisasi Pusat Kegiatan Olahraga dan 

Budaya (PKOR) Way Halim sebagai ruang publik belum sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh masyarakat dan masih perlu dilakukan peningkatan kualitas guna 

menjadikan PKOR Way Halim menjadi berhasil sebagai ruang publik Kota Bandar 

Lampung. 

 

5.2  Rekomendasi Penelitian 

Adapun rekomendasi yang dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak 

yang terkait pada hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

5.2.1 Rekomendasi Bagi Pemerintah 

1) Perlu adanya perhatian dan komitmen dari Pemerintah Kota Bandar 

Lampung khususnya pihak pengelola terkait masalah Ruang Terbuka Non 

Hijau (RTNH) atau ruang publik PKOR Way Halim yaitu Dinas 
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Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, Dinas Pemuda dan 

Olahraga Provinsi Lampung, Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Dinas 

Koperasi dan UMKM, serta Biro Perlengkapan dan Aset Provinsi 

Lampung untuk penambahan fasilitas serta pemeliharaan fasilitas yang 

sudah ada agar fasilitas tersebut dapat termanfaatkan dengan baik. 

2) Perlu adanya pembenahan terhadap fasilitas penunjang yang mengalami 

kerusakan dan berada dalam kondisi yang belum memadai untuk 

meningkatan faktor kenyamanan, aksesibilitas, keamanan dan kualitas 

citra atau ketampakan PKOR Way Halim. Sepertinya meningkatkan 

ketersediaan tong sampah diberbagai titik, perbaikan dan pengadaan kursi 

bagi pengunjung, serta peningkatan kualitas jalan. 

3)  Pembentukan ruang publik khususnya PKOR Way Halim harus 

memenuhi standar dengan memahami karakter masyarakat serta kemauan 

masyarakat agar mampu meningkatkan ketertarikan masyarakat dan 

meningkatkan kualitas ruang publik. 

4) Pemerintah Provinsi Lampung perlu menyediakan dan meningkatkan 

prasarana yang dapat mampu memfasilitasi dan mengakomodasi 

kebutuhan seluruh masyarakat untuk berolahraga, seperti anak-anak, 

remaja, orang tua, bahkan para manula dan orang-orang yang memiliki 

kebutuhan khusus. 

5) Pentingnya peningkatan ketegasan dan ketertiban yang dilakukan oleh 

Pemerintah Provinsi Lampung maupun pihak pengelola untuk merelokasi 

keberadaan Pedagang Kaki Lima agar dapat berdagang pada kawasan yang 

sudah disediakan oleh pengelola PKOR Way Halim, guna tidak 

menimbulkannya dampak atau permasalahan negatif yang terjadi akibat 

keberadaan PKL tersebut. 

 

5.2.1 Rekomendasi Bagi Masyarakat 

1) Mendukung tindakan pemerintah dalam hal revitalisasi melalui ikut dalam 

melestarikan, merawat, dan menjaga fasilitas yang ada, seperti tidak 

merusak objek yang berada di PKOR Way Halim. 
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2) Perlu adanya kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lapak usaha 

pada badan jalan kawasan PKOR Way Halim, hal ini guna tetap menjaga 

kualitas serta fungsi utama dari PKOR Way Halim. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dikarenakan adanya keterbatasan 

pada penulis. Kelemahan tersebut diantaranya adalah: 

1) Dalam memperoleh informasi perubahan perekonomian masyarakat 

terdapat kekurangan karena hanya berfokus kepada masyarakat yang 

menjadi responden penelitian dengan menggunakan persepsi responden, hal 

ini berkemungkinan dapat terjadi bias informasi atau belum 

merepresentasikan pendapatan atau perubahan perekonomian yang terjadi 

di Kota Bandar Lampung akibat adanya revitalisasi PKOR Way Halim. 

2) Metode yang digunakan dalam mengukur tingkat kepuasan terhadap 

kualitas pelayanan lebih tepat menggunakan metode kesenjangan (Gap 

Analysis Model) yang berkaitan dengan kepuasan. Dengan melihat antara 

harapan masyarakat terhadap pelayanan dan persepsi mereka tentang 

pelayanan yang diperoleh, dapat melihat apakah kesejangan besar atau 

tidak, jika semakin besar pelanggan semakin tidak puas, sedangkan gap 

yang semakin kecil, pelanggan semakin puas. Metode ini dirasa lebih cocok 

digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan yang diberikan. 

 

 


