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BAB II  |  PENELUSURAN PERSOALAN PERANCAN-
GAN DAN PEMECAHANNYA

II. 1. Kotabaru dan Kridosono

 Kotabaru, atau dulu disebut Nieuwe Wijk (Bahasa Belanda, artinya distrik yang baru), 
adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padat-
nya kawasan Loji Kecil. Kemajuan industri gula, perkebunan dan meningkatnya ketertarikan 
mengembangkan pendidikan dan kesehatan menyebabkan jumlah orang Belanda yang mene-
tap di Yogyakarta semakin meningkat. Kotabaru menjadi kawasan hunian alternatif yang berfasil-
itas lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta. Kesan berbeda akan didapat begitu 
memasuki kawasan ini. Rancangan kawasannya tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota 
di Belanda umumnya, berbeda dengan kawasan Yogyakarta lainnya yang kebanyakan masih 
tertata mengikuti arah mata angin. Pohon-pohon besar, tanaman berbunga dan tanaman buah 
yang banyak terdapat di kawasan ini menandakan bahwa Kotabaru dirancang sebagai garden 
city, dilengkapi boulevard dan ruas jalan yang cukup lebar. (Sumber : yogyes.com. (2015)).

 Dengan luas 28000 m2 Kridosono saat didesain pada kurun 1917-1921 merupakan salah 
satu pusat aktivitas olahraga masyarakat sebagai stadion sepakbola. Memasuki masa sekarang 
dimana terhitung sudah ada 6 stadion sepakbola tersebar di Yogyakarta membuat Kridosono 
tidak lagi menjadi pilihan utama. Terjadi peralihan fungsi lahan didaerah ini diantaranya dengan 
munculnya aktivitas perekonomian dan beberapa aktivitas olahraga.

II. 2. Peta Kondisi Fisik

 2.2.1. Kelurahan Kotabaru

Kotabaru (warna merah pada Gambar 2.1) adalah sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan 
Gondokusuman, Yogyakarta, Daerah Istime-
wa Yogyakarta, Indonesia.

Utara  : Kelurahan Terban, Gondokusu-
man, Yogyakarta.

Timur  : Kelurahan Klitren, Gondokusu-
man, Yogyakarta.

Selatan : Kelurahan Bausasran, Danure-
jan, Yogyakarta dan Tegalpanggung, Danure-
jan, Yogyakarta.

Barat  : Kelurahan Gowongan, Jetis, 
Yogyakarta.

Gambar 2.1. Kotabaru dalam Yogyakarta
Sumber : Penulis (2016)



bab 2 kajian perancangan | aulia chairurrijal
30

TAMAN OLAHRAGA DI KRIDOSONO
Ruang Sosial Sebagai Penentu Perancangan 2016

Kawasan kotabaru dirancang dengan 
dilengkapi fasilitas yang cukup baik sep-
erti pendidikan, kesehatan, kantor pemer-
intahan, tempat ibadah ( gereja ), serta 
pemukiman warga Belanda yang saat itu 
masih bertempat tinggal di Yogyakarta. 
Dan salah satu bangunan yang masih ada 
di wilayah Kota Baru ini adalah Kridosono. 
Kridosono adalah stadion bersejarah Kota 
Yogyakarta yang telah didirikan sejak ta-
hun 1917 yang ditujukan untuk stadion. 
Saat ini Kridosono memiliki fungsi sebagai 
lapangan sepakbola dan gedung olahraga. 
Sehingga bila dilihat dari fungsinya stadion 
ini dapat dikatagorikan kedalam bangunan 
publik.

 2.2.2. Kridosono

Gambar 2.2. Peta Fungsi Kotabaru
Sumber : Penulis (2016)

Gambar 2.3. Lingkungan Fisik Kridosono
Sumber : Penulis (2016)
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UTARA
Suhu Lingkungan : 29o C
Kebisingan : 73 dB
Kelembaban : 59,7 % RH
Kecepatan Angin : 3.25 m/s

TIMUR
Suhu Lingkungan : 34,1o C
Kebisingan : 76,3 dB
Kelembaban : 48,2 % RH
Kecepatan Angin : 2.81 m/s

BARAT
Suhu Lingkungan : 31,7o C
Kebisingan : 84 dB
Kelembaban : 49 % RH
Kecepatan Angin : 2.27 m/s

SELATAN
Suhu Lingkungan : 33,5o C
Kebisingan : 79 dB
Kelembaban : 46 % RH
Kecepatan Angin : 1.53 m/s

Gambar 2.6. Analisis Iklim dan Termal Kridosono
Sumber : Penulis (2016)

Gambar 2.4. Ukuran Site Kridosono
Sumber : Penulis (2016)

Gambar 2.5. Pemetaan Zona Eksisting Kridosono
Sumber : Penulis (2016)
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II. 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Sesuai dengan isi Peraturan Walikota Yogyakarta pada Peta Rencana Pola Ruang dan Ketentuan 
Pemanfaatan Ruang yang diketahui oleh Drs. H. Haryadi Suyuti sebagai Walikota Yogyakarta 
periode 2012-2017 : Kridosono diberikan kode ruang SPU-4 yang berarti Sarana Olah Raga dan 
Rekreasi.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota 
Yoyokarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan, dan 
Intensitas Pemanfaatan Ruang yang Berkaitan dengan Tatanan Fisik Bangunan di Blok Kridosono, 
perlu adanya penambahan ketentuan mengenai Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi ekologis.

1. PERDA RTRW Kota Yogyakarta. Bagian Keempat : Penetapan Citra Lokasi. Paragraf 1 : Lokasi. 
Pasal 73. Nomor (2) poin (i) berbunyi “Kridosono sebagai tetenger dan titik kota yang menyirat-
kan citra kegiatan pendidikan dan pariwisata/rekreasi aktif dan pasif.

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Status Kawasan, Pe-
manfaatan Ruang yang Berkaitan Dengan Tatanan Fisik Bangunan di Blok Kridosono. Pola Tapak 
Bangunan Alternatif. (Gambar 2.8).

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Status Kawasan, 
Pemanfaatan Ruang yang Berkaitan Dengan Tatanan Fisik Bangunan di Blok Kridosono. Peneta-
pan Tata Ruang.

Gambar 2.7. Arahan Kridosono sebagai sarana olahraga dan rekreasi
Sumber : Peraturan Walikota Yogyakarta (2009)
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INTENSITAS STATUS 
KAWASAN

PEMANFAATAN KDB/ BCR KLB/ 
FAR

TINGGI BANGU-
NAN

Sedang Inti Lindung Olahraga dan 
Rekreasi

30 % 0,9 14 m

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Status Kawa-
san, Pemanfaatan Ruang yang Berkaitan Dengan Tatanan Fisik Bangunan di Blok Kridosono. 

Gambar 2.8. Pola Tapak Bangunan Alternatif Kridosono
Sumber : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009

Tabel 2.1. Tabel Penetapan Tata Ruang
Sumber : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009
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Penampilan Bangunan. Dianjurkan untuk menampilkan style Art Deco dengan mengacu ben-
tuk-bentuk geometris dari komposisi keseluruhan dampai ke detail dan juga mengacu pada pro-
porsi (perbandingan pada bukaan-bukaan), balance (keseimbangan), atap dengan sudut yang 
tinggi, skala (terhadap bangunan sekitarnya) serta double layer (Kesan dinding berlapis).

II. 4. Kajian Tema Perancangan

 2.4.1. Kondisi Eksisting Ruang Sosial di Kridosono

 Menurut Llewelyn Davies Yang (2000). Bahwa untuk mencapai ruang publik yang berkuali-
tas dibutuhkan salah satunya adalah aspek sebagai ruang sosial yang baik. Ruang sosial memiliki 
syarat yaitu memiliki area yang terfokus, desain yang inklusif, dan kebebasan dalam mengakses.

 Area yang terfokus disini adalah area-area untuk duduk dengan orientasi yang jelas ter-
hadap suatu kegiatan atau pemandangan yang khas di Kridosono. Hanya ada Lapangan Krido-
sono yang memiliki tribun sebagai tempat bagi pengunjung menyaksikan aktivitas dilapangan. 
Tetapi, kondisi tribun baik dari segi kapasitas dan kualitas material sudah tidak baik lagi. Ruang-
ruang terbuka lainnya seperti tanah lapang di timur dan utara stadion sangat berpotensi dijadi-
kan tempat adanya titik aktivitas tetapi tidak memiliki ruang yang layak bagi pengunjungnya. 

 Selanjutnya, Kridosono merupakan ruang publik yang semi tertutup. Hal ini dikarena-
kan ruang utama di stadion Kridosono ditutupi oleh pagar padat membentang sepanjang sisi 
stadion. Walaupun pagar luar Kridosono tidak padat dan dapat terlihat dari luar tapak, tidak 
ada titik kegiatan yang aktivitasnya dapat terlihat dari luar. Kegiatan lainnya tersebar didalam 
gedung-gedung dengan dinding yang tinggi dan padat.

  Terakhir, Kridosono belum menjadi ruang yang ramah bagi pengunjung anak-

Gambar 2.9. Anjuran Penampilan Bangunan
Sumber : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009
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anak dan kaum diffable. Hal ini dikarenakan tidak adanya ruang-ruang rekreasi yang didesain 
dan dibagi berdasarkan jenjang umur, pengunjung yang datang jadi tidak memiliki pilihan vari-
atif ruang yang dapat digunakan.

 Ruang luar Kridosono juga tidak dalam kondisi yang baik. Pembagian ruang yang kurang 
jelas antara zona parkir, sirkulasi dan shelter untuk istirahat membuatnya menjadi tidak tertata. 
Hakikat ruang publik sebagai ruang-ruang untuk bertemu dengan individu lainnya dengan rasio 
interaksi yang tinggi menjadi tidak terlihat pada lansekapnya, sehingga butuh sebuah perenca-
naan yang tepat untuk Kridosono.

  a. Kesimpulan

 Berkaitan dengan tulisan diatas, Kridosono belum menjadi ruang sosial yang baik teru-
tama pada ruang luarnya. Kridosono memiliki banyak kekurangan dalam membangun interaksi 
sosial bagi pengunjungnya.

 2.4.2. Ruang Publik Kota

 Ruang publik yang dimaksud secara umum pada sebuah kota, menurut Project for Public 
Spaces in New York (1984), adalah bentuk ruang yang digunakan manusia secara bersama-sama 
berupa jalan, pedestrian, taman-taman, plaza, fasilitas transportasi umum (halte) dan museum.

 Sedangkan menurut Roger Scurton (1984) setiap ruang publik memiliki makna sebagai 
berikut: sebuah lokasi yang didesain seminimal apapun, memiliki akses yang besar terhadap 
lingkungan sekitar, tempat bertemunya manusia/pengguna ruang publik dan perilaku masyar-
akat pengguna ruang publik satu sama lain mengikuti norma-norma yang berlaku setempat.

 Pada umumnya ruang publik adalah ruang terbuka yang mampu menampung kebu-
tuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang ini me-
mungkinkan terjadinya pertemuan antar manusia untuk saling berinteraksi. Karena pada ruang 
ini seringkali timbul berbagai kegiatan bersama, maka ruang-ruang terbuka ini dikategorikan 
sebagai ruang umum.

 Sedangkan menurut Llewelyn Davies Yeang (2000) dalam mencapai ruang publik yang 
nyaman dan  mendorong adanya interaksi sosial membutuhkan perhatian yang detil terkait 
dengan struktur dari sebuah ruang dan elemen-elemen yang terkandung didalamnya. Hal ini 
dapat melibatkan berbagai hal termasuk permukaan; contohnya seperti apa yang keras dan 
dimana yang lunak; pola menanam apa yang tepat; permukaan apa yang bagus dilewati oleh 
mobil dan pejalan kaki. Hal ini membutuhkan isu tentang ruang sosial, keamanan, seni publik, 
furnitur jalan, pencahayaan dan penanda yang berperan sebagai aspek pendukung ruang publik 
kota.

  a. Kesimpulan

 Ruang publik kota merupakan ruang yang dapat digunakan sebagai ruang aktivitas ber-
sama dan menjadi tempat berkumpul bagi masyarakat. Untuk mencapai ruang publik yang 
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nyaman perlu memperhatikan beberapa aspek penting dalam mendukung interaksi sosial da-
lam skala kota.

 2.4.2. Tinjauan Olahraga

  a. Kajian Tentang Olahraga

Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga 
secara rohani.

Menurut Ernst dan Peter Neufert (2000) Kegiatan olah raga dibagi atas dua kelompok, yaitu :

1. Kegiatan diluar bangunan; yaitu kegiatan keolahragaan yang dilakukan di udara terbuka.

2. Kegiatan didalam bangunan; yakni kegiatan keolahragaan yang sangat membutuhkan 
ruangan tertutup yang terpisah atau ruangan tertutup khusus.

  b. Tujuan Kegiatan Olahraga

Menurut Departemen pendidikan dan kebudayaan bermacam-macam tujuan olahraga adalah 
sebagai berikut :

1. Untuk mencari kesenangan (rekreasi)

2. Untuk mengisi waktu luang

3. Untuk kesehatan tubuh

4. Untuk physical fitness

5. Untuk penyembuhan/ pengobatan

6. Untuk pembetukan tubuh/ sikap

  c. Penggolongan Cabang-Cabang Olahraga

 Berdasarkan tujuannya, olahraga menurut Komisi Disiplin Ilmu Keolahragaan (2000) dap-
at diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Olahraga pendidikan adalah proses pembinaan menekankan penguasaan keterampilan 
dan ketangkasan berolahraga nilai-nilai kependidikan melalui pembekalan pengalaman yang 
lengkap sehingga yan terjadi adalah proses sosialisasi melalui dank e dalam olahraga.

2. Olahraga kesehatan adalah jenis kegiatan olahraga yang lebih menitik beratkan pada 
upaya mencapai tujuan kesehatan dan fitness yang tercakup dalam konsep well-being melalui 
olahraga.

3. Olahraga rekreatif adalah jenis kegiatan olahraga yang menekankan pencapaian tujuan 
yang bersifat rekreatif atau manfaat dari aspek jasmaniah dan sosial-psikologis.

4. Olahraga rehabilitatif adalah jenis kegiatan olahraga, atau latihan jasmani menekankan 
tujuan bersifat terapi atau aspek psikis dan perilaku.

5. Olahraga kompetitif adalah jenis kegiatan olahraga yang menitik beratkan peragaan per-
forma dan pencapaian prestasi maksimal yang lazimnya dikelola oleh organisasi olahraga for-
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mal, baik nasional maupun internasional.

  d. Manfaat Kegiatan Olahraga Terhadap Sosial

 Manfaat kegiatan olahraga terhadap sosial antara lain :

1. Membina kerja sama. Olahraga bukan semata-mata kegiatan individu, tetap juga ke-
giatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama seperti halnya kegiatan senam, sepak bola, 
bola voli, dan sebagainya.

2. Belajar bergaul. Tidak setiap orang dapat bergaul dnegan orang lain. Melalui kegiatan 
olahgara secara bersama-sama atau melibatkan orang banyak tidak menutup kemungkinan se-
seorang akan bergaul dengan orang lain.

3. Meningkatkan saling pengertian dan hubungan emosional yang lebih baik.

  e. Pemilihan Jenis Olahraga Rekreatif di Kridosono

 Setelah meninjau dari kajian tentang olahraga diatas, Taman Olahraga di Kridosono akan 
menggunakan kegiatan olahraga baik pada luar maupun dalam bangunan. Untuk pemilihan 
jenis olahraga penulis memilih olahraga dengan intensitas sosial yang cukup tinggi dan tetap 
dapat menyehatkan tubuh, rekreasi dan physical fitness, yaitu :

1. Futsal

 Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing be-
ranggotakan lima orang. Tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan. Selain lima 
pemain utama, setiap regu juga diizinkan memiliki pemain cadangan. Tidak seperti permainan 
sepak bola dalam ruangan lainnya, lapangan futsal dibatasi garis, bukan net atau papan. (Futsal. 
Wikipedia, 2016)

2. Bola Basket

 Bola basket adalah olahraga bola berkelompok yang terdiri atas dua tim beranggotakan 
masing-masing lima orang yang saling bertanding mencetak poin dengan memasukkan bola 

Diagram 2.1. Dimensi Lapangan Futsal Rekreatif
Sumber : Penulis (2016)

Gambar 2.10. Kegiatan Futsal Rekreatif
Sumber : exhibitsports.com.au (2016)
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ke dalam keranjang lawan. Bola basket sangat cocok untuk 
ditonton karena biasa dimainkan di ruang olahraga tertutup 
dan hanya memerlukan lapangan yang relatif kecil. Selain itu, 
permainan bola basket juga lebih kompetitif karena tempo 
permainan cenderung lebih cepat jika dibandingkan dengan 
olahraga bola yang lain, seperti voli dan sepak bola.

 Jumlah pemain dalam permainan bola basket adalah 5 orang 
dalam satu regu dengan cadangan 5 orang. Sedangkan jum-
lah wasit dalam permainan bola basket adalah 2 orang. Wasit 
1 disebut Referee sedangkan wasit 2 disebut Umpire. Waktu 

permainan 4 x 10 menit jika berpedoman dengan aturan Federasi Bola Basket Internasional. 
Versi National Basketball Association waktu bermain adalah 4 x 12 menit. Di antara babak 1, 2, 
3, dan babak 4 terdapat waktu istirahat selama 10 menit. Bila terjadi skor yang sama pada akhir 
pertandingan harus diadakan perpanjangan waktu sampai terjadi selisih skor. Di antara dua ba-
bak tambahan terdapat waktu istirahat selama 2 menit. Waktu untuk lemparan ke dalam yaitu 5 
detik. (Sumber : Bola Basket. Wikipedia, 2016).

3. Renang

 Renang adalah olahraga yang melombakan kece-
patan atlet renang dalam berenang. Gaya renang yang 
diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-ku-
pu, gaya punggung, dan gaya dada. Perenang yang 
memenangkan lomba renang adalah perenang yang 
menyelesaikan jarak lintasan tercepat. Pemenang bab-
ak penyisihan maju ke babak semifinal, dan pemenang 

semifinal maju ke babak final.

 Bersama-sama dengan loncat indah, renang indah, renang perairan terbuka, dan polo 

Gambar 2.11. Kegiatan Basket Rekreatif
Sumber : theswellesleyreport.com (2016)

Diagram 2.2. Dimensi Lapangan Basket Rekreatif
Sumber : Penulis (2016)

Gambar 2.12. Kegiatan Renang Rekreatif
Sumber : seputarsemarang.com (2016)
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air, peraturan perlombaan renang ditetapkan oleh badan dunia bernama Federasi Renang In-
ternasional (FINA). Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) adalah induk organisasi cabang 
olahraga renang di Indonesia.

 Panjang kolam renang lintasan panjang adalah 50 m sementara lintasan pendek adalah 
25 m. Dalam spesifikasi Federasi Renang Internasional untuk kolam ukuran Olimpiade ditetapkan 
panjang kolam 50 m dan lebar kolam 25 m. Kedalaman kolam minimum 1,35 meter, dimulai dari 
1,0 m pertama lintasan hingga paling sedikit 6,0 m dihitung dari dinding kolam yang dilengkapi 
balok start. Kedalaman minimum di bagian lainnya adalah 1,0 m. (Sumber : Renang. Wikipedia, 
2016).

4. Bola Voli

 Bola voli adalah olahraga permainan yang dimain-
kan oleh dua grup berlawanan. Masing-masing grup 
memiliki enam orang pemain. Terdapat pula variasi 
permainan bola voli pantai yang masing-masing grup 
hanya memiliki dua orang pemain. Olahraga Bola Voli 
dinaungi FIVB (Federation Internationale de Volleyball) 
sebagai induk organisasi internasional, sedangkan di 
Indonesia di naungi oleh PBVSI (Persatuan Bola Voli 
Seluruh Indonesia).

 Ukuran lapangan bola voli yang umum adalah 9 me-
ter x 18 meter. Garis batas serang untuk pemain be-
lakang berjarak 3 meter dari garis tengah (sejajar den-
gan jaring). Garis tepi lapangan adalah 5 cm. (Sumber : 
Bola Voli. Wikipedia, 2016).

Gambar 2.13. Kegiatan Voli Rekreatif
Sumber : kolesegonzaga.com (2016)

Diagram 2.3. Dimensi Lapangan Bola Voli Rekreatif
Sumber : Penulis (2016)

Gambar 2.14. Kegiatan Fitness Indoor
Sumber : activefitnesscenter.com (2016)

Gambar 2.15. Kegiatan Fitness Outdoor
Sumber : acmplaygrounds.com (2016)
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5. Latihan Fisik (Fitness)

   Latihan fisik merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mening-
katkan atau memelihara kebugaran tubuh. Latihan fisik umumnya dikelompokkan ke dalam be-
berapa kategori, tergantung pada pengaruh yang ditimbulkannya pada tubuh manusia. Latihan 
fleksibilitas seperti regang memperbaiki kisaran gerakan otot dan sendi. Latihan aerobik seperti 
berjalan dan berlari berpusat pada penambahan daya tahan kardiovaskular. Latihan anaerobik 
seperti angkat besi menambah kekuatan otot jangka pendek. Latihan bisa menjadi bagian pent-
ing terapi fisik, kehilangan berat badan atau kemampuan olahraga. Latihan fisik yang sering dan 
teratur memperbaiki kinerja sistem kekebalan tubuh, dan membantu mencegah penyakit keka-
yaan seperti jantung, penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2 dan obesitas. (Sumber : Physical 
Fitness. Wikipedia, 2016).

6. Jogging

 Jogging merupakan bentuk berlari atau berjalan pada ke-
cepatan yang lambat atau santai. Tujuan utama adalah untuk 
meningkatkan kebugaran fisik dengan stres kurang pada tubuh 
daripada dari berjalan lebih cepat, atau untuk mempertahankan 
kecepatan stabil untuk waktu yang cukup lama. Dilakukan jarak 
jauh, itu adalah bentuk pelatihan daya tahan aerobik.

 Jogging merupakan lari pada kecepatan yang pelan. Definisi 
jogging dibandingkan dengan berlari tidak ada standarnya. Sa-

lah satu definisi menjelaskan joging sebagai berlari lebih lambat dari 6 mil per jam (10 km / jam). 
(Sumber : Jogging. Wikipedia, 2016). 

2.4.3. Ruang Sosial

 Ruang Sosial terimplementasi ketika manusia berint-
eraksi dengan manusia lainnya dan menciptakan sebuah 
ruang imajiner yang disebut ruang sosial. Ruang sosial 
menyediakan sebuah kerangka kerja lingkungan untuk 
perilaku kelompok, serta bermakna sebagai penyatuan 
budaya yang kompleks, fleksibel, memiliki jaringan na-
mun refleksif. Di kota besar, dengan keberagaman so-
sial masyarakatnya, realita aktivitas kota terwakili mel-
alui ruang sosial sebagai wadah implementasi “budaya 
berkumpul” yang hadir pada setiap tempat yang tentu 

harus dirasakan nyaman oleh pemakainya serta mampu mewadahinya aktivitas di dalamnya.

 Menurut Jan Gehl (2010) Ruang sosial sudah pasti memerlukan terciptanya aktivitas so-
sial. Aktivitas sosial mencakup semua tipe komunikasi antar individu di ruang kota dan membu-
tuhkan kehadiran orang lain didalamnya. Jika ada kehidupan dan aktivitas didalam ruang kota, 

Gambar 2.16. Kegiatan Jogging
Sumber : cecely.tk (2016)

Gambar 2.17. Berkumpul ditengah taman
Sumber : newyork.com (2016)
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maka akan tercipta pertukaran sosial didalamnya.

  a. Kesimpulan

 Ruang sosial merupakan tempat berinteraksi antara manusia satu dengan yang lainnya 
lewat aktivitas yang beragam. Juga berperan dalam menyatukan kelompok sosial yang berbeda.

 2.4.4. Tipologi Ruang Sosial

 Menurut Darmawan (2009), Dari perkembangan sejarah, ruang publik kota memberi 
pandangan ynag lebih luas tentang bentuk variasi dan karakternya. Pengertian ruang publik se-
cara singkat merupakan suatu ruang yang berfungsi untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang 
berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan budaya. Sikap dan perilaku manusia yang dipengaruhi 
oleh perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap tipologi ruang kota yang direncana-
kan. Aksesori ruang publik yang harus disediakan semakin berkembang, baik dari segi kualitas 
desain, bahan dan perawatannya. Misalnya : papan-papan informasi dan reklame, tempat sam-
pah, telepon boks, lampu-lampu, dsb. Tipologi ruang publik ini memiliki banyak variasi yang 
kadang-kadang memiliki perbedaan yang tipis sehingga seolah-olah memberi pengertian yang 
tumpang tindih (overlapping).

 Menurut Stephen Carr (1992) ruang publik dibagi menjadi beberapa tipe dan karakter 
sebagai berikut : 

1. Taman Umum (public parks)

2. Lapangan dan Plasa (squares and plazas)

3. Peringatan (memorial)

4. Pasar (markets)

5. Jalan (streets)

6. Tempat Bermain (playground)

7. Ruang Komunitas (community open space)

8. Jalan Hijau dan Jalan Utama (greenways and parkways)

9. Atrium/ Pasar di dalam ruang (atrium/ indoor market place)

10. Ruang di Lingkungan Rumah (found neighborhood spaces)

11. Water Front

  a. Kesimpulan

 Ruang publik kota sebagai ruang sosial memiliki fungsi yang beragam untuk kegiatan-ke-
giatan masyarakat yang berkaitan dengan sosial, ekonomi dan budaya. Penulis membatasi da-
lam perancangan Taman Olahraga Kridosono sebagai Taman Umum, Lapangan dan Plasa, Jalan, 
dan Tempat Bermain.
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 2.4.5. Karakteristik Ruang Sosial

Dalam kajiannya, Zhang dan Lawson (2009) mempergunakan tiga klasifikasi aktivitas pada ruang 
publik, antara lain : 

1. Aktivitas proses. Aktivitas ini dilakukan sebagai peralihan dari dua atau lebih aktivitas 
utama. Bentuk dari aktivitas ini biasanya pergerakan dari suatu tempat (misalnya rumah) ke kios 
(aktivitas konsumsi). 

2. Kontak fisik. Aktivitas ini dilakukan dalam bentuk interaksi antara dua orang atau lebih 
yang secara langsung melakukan komunikasi atau aktivitas sosial lainnya. 

3. Aktivitas transisi. Aktivitas ini dilakukan tanpa tujuan yang spesifik yang biasanya dilaku-
kan seorang diri, seperti duduk mengamati pemandangan dan lain sebagainya.

  a. Kesimpulan

 Ruang sosial memiliki karakteristik yang berbeda-beda diantaranya adalah Aktivitas pros-
es sebagai bentuk peralihan dari dua atau lebih aktivitas utama, lalu Aktivitas transisi sebagai 
aktivitas tanpa tujuan spesifik yang dilakukan masing-masing individu dan terakhir Kontak Fisik 
yang merupakan aktivitas yang dilakukan dalam bentuk interaksi antara dua orang atau lebih.

 2.4.6. Kriteria Ruang Sosial

 Menurut Llewelyn Davies Yang (2000), kriteria yang dapat menciptakan ruang sosial dida-
lam ruang publik kota adalah :

  a. Area Aktivitas yang Terfokus

 Ruang publik yang baik memiliki titik aktivitas, dilengkapi dengan zona yang tenang 
untuk istirahat bagi orang-orang yang sedang/ setelah menonton. Penentuan daerah aktivitas 
yang terfokus membutuhkan beberapa aspek diantaranya adalah :

o Visibilitas - memungkinkan orang untuk memiliki objek untuk disaksikan didalam suatu 
ruang, 

o Orientasi - menghadap ke tempat yang cerah dan memiliki shelter yang baik, juga mem-
berikan ruang yang untuk berlama-lama,-

o Adanya fasilitas untuk duduk atau berhenti di alun-alun dan taman pada titik aktivitas 
dan peralihan ruang,-

  b. Ruang luar dapat menikmati aktivitas didalam site dan ruang didalam 
dapat menjadi ruang berkumpulnya masyarakat

 Ada banyak cara menarik untuk menciptakan ‘set panggung’ untuk masyarakat sekitar. 
Cara yang paling sukses memastikan bahwa taman kota atau alun-alun sangat baik adalah ke-
mampuannya untuk memperkenalkan sumber aktivitas di luar atau di dalam ruang itu sendi-
ri.  
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  c. Membangun Fleksibilitas

 Orang-orang dari kondisi fisik yang berbeda terutama anak-anak dan orang cacat akan 
menggunakan ruang dengan cara mereka masing-masing. Melupakan pemisahan jenis aktivitas 
dan juga kelompok pengguna itu bermanfaat untuk melihat cara mendesain ruang serbagu-
na yang memungkinkan orang yang berbeda untuk menikmati kegiatan yang berbeda dalam 
ruang yang sama.

 Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), Fleksibel adalah lentur atau luwes, 
mudah dan cepat menyesuaikan diri. Sedangkan Fleksibilitas adalah kelenturan atau keluwesan, 
penyesuaian diri secara mudah dan cepat. Fleksibilitas penggunaan ruang adalah suatu sifat ke-
mungkinan dapat digunakannya sebuah ruang untuk bermacam-macam sifat dan kegiatan, dan 
dapat dilakukannya pengubahan susunan ruang sesuai dengan kebutuhan tanpa mengubah 
tatanan bangunan. Kriteria pertimbangan fleksibilitas adalah :

• Segi teknik, yaitu kecepatan perubahan, kepraktisan, resiko rusak kecil, tidak banyak aturan, 
memenuhi persyaratan ruang.

• Segi ekonomis, yaitu murah dari segi biaya pembuatan dan pemeliharaan.

 Ada tiga konsep fleksibilitas, yaitu ekspansibilitas, konvertibilitas, dan versabilitas. Ekspan-
sibilitas adalah konsep fleksibilitas yang penerapannya pada ruang atau bangunan yaitu bahwa 
ruang dan bangunan yang dimaksud dapat menampung pertumbuhan melalui perluasan. Un-
tuk konsep konvertibilitas, ruang atau bangunan dapat memungkinkan adanya perubahan tata 
atur pada satu ruang. Untuk

konsep versatibilitas, ruang atau bangunan dapat bersifat multi fungsi.

 Fleksbilitas arsitektur dengan menggunakan berbagai macam solusi dalam mengatasi 
perubahan-perubahan aspek terbangun di sekitar tapak membuatnya dapat dianalisa pada ka-
jian temporer yaitu dimana fleksibilitas arsitektur ini dapat berubah sesuai dengan yang peng-
guna butuhkan. Sifat temporer ini dapat dianalisa pada tiga aspek temporal dimension yang 
diungkapkan oleh Carmona, et al (2003) :

1. Time Cycle and Time management

”Activity	are	fluid	in	space	and	time,environments	are	used	differently	at	different	times”.	

 Dari pernyataan ini dapat disarikan bagaimana aktivitas selalu berubah sesuai dengan 
ruang maupun sesuai dengan waktu seperti sebuah zat cair yang nantinya akan memerlukan 
sebuah wadah untuk memberikan kekuatan aktivitas tersebut. Disinilah arsitek sebagai pencipta 
ruang harus selalu kritis melihat celah-celah terbentuknya ruang yang berubah sesuai dengan 
perubahan waktu yang juga memberikan reaksi pada penggunaan lingkungan sekitarnya.

2. Continuity and Stability

”Although environments relentlessy change over time,a high value is often placed on some de-
gree of continuity and stability” 
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 Walaupun lingkungan selalu berubah dari waktu ke waktu sebuah keberadaan desain 
seharusnya mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan lingkungan tersebut, sehingga 
keberlanjutan desain yang diharapkan dari sebuah karya arsitektur memiliki fungsi optimal yang 
stabil dalam bereaksi dengan lingkungan terbangun.

3. Implemented Over Time

 Sebagai seorang Arsitek,perencana ruang, hal ini merupakan hal penting yang harus 
diperhatikan. Bagaimana desain nantinya bukan bekerja di jamannya saja tetapi juga justru bisa 
melampaui jamannya. Sehingga pemikiran-pemikiran yang inovatif harus terus dihadirkan untuk 
menghadirkan strategi yang dapat mengatasi segala perubahan akan lingkungan.

  d. Rute Melalui Ruang: Memungkinkan Orang Memiliki Rute Singkat

 Rute terbaik yang digunakan akan dipengaruhi oleh keinginan alami si pengguna jalan. 
Ini berarti dibutuhkan penyelarasan rute singkat sepanjang jalur utama (tidak lupa juga untuk 
menyediakan tempat duduk dan pencahayaan di sepanjang jalan). Hal ini dapat dilakukan den-
gan mengamati pola sirkulasi didalam ruang dan pencarian rute jalan si pengguna.

  e. Menstimulasi Indera

 Pengguna dapat dipengaruhi oleh suara, bau dan sentuhan. Penciptaan ruang yang 
merangsang semua indera membutuhkan :

- Touch: bagaimana rasanya?

Merasakan tekstur suatu tempat dipengaruhi oleh jenis permukaan dan efek dari iklim mikro. 
Tekstur menjadi penting untuk permukaan yang bersentuhan dengan pengunjung dan secara 
visual terlihat menonjol. Desain yang merespon matahari, angin dan hujan dapat membuat tem-
pat yang menyenangkan apapun musimnya. 

- Sound : suara seperti apa yang dapat membantu menciptakan karakter ruang?

Suara dapat mempengaruhi suasana dan lansekap dapat mengontrol tingkat kebisingan di ta-
paknya. Akan ada saat-saat ketika vegetasi dapat menjadi penghalang dari kebisingan yang 
mengganggu, terutama dari lalu lintas. Hal ini juga memberikan peluang untuk dapat mem-
berikan latar suara - seperti percikan air di sungai, kicau burung atau angin gemerisik melalui 
pohon, membantu untuk menciptakan nuansa intim - saat tenang di jantung kota. Kegiatan 
Kebisingan-pembangkit listrik juga dapat meramaikan ruang inti - seperti warung, musik atau 
hiburan musiman.

- Smell : apa aroma yang dapat ditambahkan?

Pengalaman yang diperoleh dari suatu tempat dapat diperkuat dengan adanya aroma – apakah 
itu aroma bunga, kopi atau roti segar. Bahkan jika tidak disukai bagi sebagian orang, masyar-
akat lainnya dapat mempertimbangkan tertentu aroma yang memberikan identitas dari ruang 
tersebut - seperti aroma ragi mencerminkan adanya pembuatan bir. Birmingham Brindley Place, 
misalnya, menggabungkan suara air dari air mancur dan aromatik coffee shop, yang menarik 
orang ke pusat dan menciptakan sumber hidup dari aktivitas.
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  f. Kesimpulan Ruang Sosial

 Kriteria ruang sosial yang baik adalah memiliki Area Aktivitas yang terfokus, Ruang luar 
yang inklusif, Ruang yang Fleksibel, Memiliki berbagai opsi rute pedestrian dan dapat menstim-
ulasi indera perasa dan pendengar.

 Penulis membatasi untuk pendekatan tematik pada Taman Olahraga di Kridosono mem-
bahas seputar Aktivitas yang terfokus, Ruang luar yang inklusif, Fleksibel secara akses, dan Inter-
aksi Sosial yang akrab.

 2.4.7. Tinjauan Interaksi Sosial

  a. Pengertian Interaksi Sosial

 Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang ber-
dasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Dengan 
adanya nilai dan norma yang berlaku, interaksi sosial itu sendiri dapat berlangsung dengan baik 
jika aturan - aturan dan nilai – nilai yang ada dapat dilakukan dengan baik. Jika tidak adanya ke-
sadaran atas pribadi masing – masing, maka proses sosial itu sendiri tidak dapat berjalan sesuai 
dengan yang kita harapkan.

 Di dalam kehidupan sehari – hari tentunya manusia tidak dapat lepas dari hubungan 
antara satu dengan yang lainnya, ia akan selalu perlu untuk mencari individu ataupun kelompok 
lain untuk dapat berinteraksi ataupun bertukar pikiran. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekamto 
di dalam pengantar sosiologi, interaksi sosial merupakan kunci rotasi semua kehidupan sosial. 
Dengan tidak adanya komunikasi ataupun interaksi antar satu sama lain maka tidak mungkin 
ada kehidupan bersama. Jika hanya fisik yang saling berhadapan antara satu sama lain, tidak 
dapat menghasilkan suatu bentuk kelompok sosial yang dapat saling berinteraksi. Maka dari itu 
dapat disebutkan bahwa interaksi merupakan dasar dari suatu bentuk proses sosial karena tanpa 
adanya interaksi sosial, maka kegiatan–kegiatan antar satu individu dengan yang lain tidak dapat 
disebut interaksi. (Sumber : Interaksi Sosial. Wikipedia, 2016)

  b. Jenis-jenis Interaksi Sosial

 Menurut Maryati dan Suryawati (2003), terdapat tiga jenis interaksi sosial, yaitu interaksi 
antara individu dengan individu, antara kelompok dengan kelompok, dan anatara individu den-
gan kelompok. Berikut penjelasan dari jenis-jenis interaksi sosial :

1. Interaksi antara Individu dengan Individu : Pada saat dua individu bertemu, walaupun tidak 
melakukan kegiatan apapun, namun sebenarnya interaksi sosial telah terjadi apabila mas-
ing-masing pihak sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan dalam diri 
masing-masing. Seperti minyak wangi, bau keringat, bunyi sepatu ketika berjalan, dan hal-
hal lain yang bisa mengundang reaksi orang lain. Interaksi jenis ini selain tidak harus konkret 
seperti telah dijelaskan diatas, juga bisa sangat konkret. Wujudnya antara lain berjabat tan-
gan, saling bercakap-cakap, saling menyapa, dan lain-lain.
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2. Interaksi antara Kelompok dengan Kelompok : Interaksi jenis ini terjadi pada kelompok se-
bagai satu kesatuan, bukan sebagai pribadi-pribadi anggota kelompok yang bersangkutan. 
Maksudnya kepentingan individu dalam kelompok merupakan satu-kesatuan yang berhubu-
ngan dengan kepentingan individu dalam kelompok lain. Contohnya pertandingan antar tim 
kesebelasan sepak bola. Mereka bermain untuk kepentingan kesebelasannya (kelompok).

3. Interaksi antara Individu dengan Kelompok : Interaksi antara individu dengan kelompok 
menunjukkan bahwa kepentingan individu berhadapan dengan kepentingan kelompok. 
Bentuk interaksi ini berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Contohnya seorang guru yang 
mengawasi murid-muridnya yang sedang mengerjakan ujian. Dalam hal ini seorang guru 
sebagai individu berhubungan dengan murid-muridnya yang berperan sebagai kelompok.

  c. Syarat Terjadinya Interaksi Sosial

 Menurut Soerjono Soekanto, interaksi sosial tidak dapat lepas dari dua syarat, yaitu kon-
tak sosial dan komunikasi :

1. Kontak Sosial

 Kata “kontak” (Inggris: “contact”) berasal dari bahasa Latin con atau cum yang artin-
ya bersama-sama dan tangere yang artinya menyentuh. Jadi, kontak berarti bersama-sama 
menyentuh. Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau 
hubungan fisik, sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuh-
nya, misalnya bicara melalui telepon, radio, atau surat elektronik. Oleh karena itu, hubungan fisik 
tidak menjadi syarat utama terjadinya kontak. Kontak sosial memiliki sifat-sifat berikut :

• Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. Kontak sosial positif mengarah pada sua-
tu kerja sama, sedangkan kontak sosial negatif mengarah pada suatu pertentangan atau konflik.

• Kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak sosial primer terjadi apabila 
para peserta interaksi bertemu muka secara langsung. Misalnya, kontak antara guru dan murid 
di dalam kelas, penjual dan pembeli di pasar tradisional, atau pertemuan ayah dan anak di meja 
makan. Sementara itu, kontak sekunder terjadi apabila interaksi berlangsung melalui suatu per-
antara. Misalnya, percakapan melalui telepon. Kontak sekunder dapat dilakukan secara langsung 
dan tidak langsung. Kontak sekunder langsung misalnya terjadi saat ketua RW mengundang 
ketua RT datang ke rumahnya melalui telepon. Sementara jika Ketua RW menyuruh sekretarisnya 
menyampaikan pesan kepada ketua RT agar datang ke rumahnya, yang terjadi adalah kontak 
sekunder tidak langsung.

2. Komunikasi

 Komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Hal terpenting dalam komunika-
si yaitu adanya kegiatan saling menafsirkan perilaku (pembicaraan, gerakan-gerakan fisik, atau 
sikap) dan perasaan-perasaan yang disampaikan. Ada lima unsur pokok dalam komunikasi yaitu 
sebagai berikut.

• Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada pi-
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hak lain.

• Komunikan, yaitu orang atau sekelompok orang yang dikirimi pesan, pikiran, atau peras-
aan.

• Pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa informasi, 
instruksi, dan perasaan.

• Media, yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi dapat berupa lisan, tu-
lisan, gambar, dan film.

• Efek, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan, setelah mendapatkan 
pesan dari komunikator.

  d. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial

 Menurut Gillin dan Gillin (1954), ada dua macam proses sosial yang timbul akibat interaksi 
sosial, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif.

1. Proses Asosiatif

 Pada hakikatnya proses ini mempunyai kecenderungan untuk membuat masyarakat ber-
satu dan meningkatkan solidaritas di antara anggota kelompok. Kita mengenal empat bentuk 
proses asosiatif, yaitu kerja sama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi.

• Kerja Sama (Cooperation) : Kerja sama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Kerja 
sama dilakukan oleh manusia dalam masyarakat dengan tujuan agar kepentingannya lebih 
mudah tercapai. Kerja sama merupakan suatu usaha bersama antarpribadi atau antarkelom-
pok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerja sama dilakukan 
sejak manusia berinteraksi dengan sesamanya, yang dimulai dalam kehidupan keluarga lalu 
meningkat dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu masyarakat. Kerja sama dalam masyar-
akat muncul karena adanya beberapa situasi tertentu seperti berikut ini : (1) Adanya keadaan 
alam yang kurang bersahabat, seperti terjadinya bencana, (2) Musuh bersama yang datang 
dari luar wilayah, (3) Pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja, (4) Kegiatan keag-
amaan yang sakral.

• Akomodasi (Accomodation) : Akomodasi adalah suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya 
terdapat dua atau lebih individu atau kelompok yang berusaha untuk saling menyesuaikan 
diri, tidak saling mengganggu dengan cara mencegah, mengurangi, atau menhentikan ket-
egangan yang akan timbul atau yang sudah ada, sehingga tercapai kestabilan (keseimban-
gan). Tujuan akomodasi : (1) Mengurangi pertentangan antara dua kelompok atau individu, 
(2) Mencegah terjadinya suatu pertentangan secara temporer, (3) Memungkinkan terjadin-
ya kerja sama antar individu atau kelompok sosial, (4) Mengupakayakan peleburan antara 
kelompok sosial yang berbeda (terpisah), misalnya lewat perkawinan campuran (amalgamasi)

• Asimilasi : Asimilasi merupakan sebuah proses yang ditandai oleh adanya usaha-usaha untuk 
mengurangi perbedaan perbedaan yang terdapat di antara individu-individu atau kelompok 
individu. Menurut Koentjaraningrat, proses asimilasi akan terjadi apabila berikut ini : (1) Ada 
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kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaannya, (2) Saling bergaul secara langsung dan 
intensif dalam waktu yang cukup lama, (3) Kebudayaan dari kelompok-kelompok tersebut 
masing-masing mengalami perubahan dan saling menyesuaikan diri.

• Akulturasi (Acculturation) : Akulturasi adalah suatu keadaan di mana unsur-unsur kebu-
dayaan asing yang masuk lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri 
tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri.

2. Proses Disosiatif

 Proses disosiatif merupakan sebuah proses yang cenderung membawa anggota masyar-
akat ke arah perpecahan dan merenggangkan solidaritas di antara anggota-anggotanya. Kita 
mengenal tiga bentuk proses disosiatif, yaitu persaingan, kontravensi, dan konflik, berikut pen-
jelasannya :

• Persaingan (competition) : Persaingan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau 
kelompok mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada masa tertentu 
menjadi pusat perhatian umum, tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Persaingan 
harus dilaksanakan dengan berpedoman pada nilai dan norma yang berlaku dalam masyar-
akat.

• Kontravensi (Contravention) : Kontraversi adalah suatu proses komunikasi antar manusia, 
dimana antara iphak yang satu dengan pihak yang lain sudah terdapat benih ketidaksesua-
ian, namun di antara pihak-pihak yang terlibat itu saling menyembunyikan ketidaksesuaian-
nya. Namun apabila tidak saling berhadapan, benih-benih ketidaksesuaian itu ditampakkan 
secara jelas kepada pihak ketiga. Biasanya kontravensi dikatakan pula sebagai proses sosial 
yang berbeda di antara persaingan dan konflik.

• Konflik : Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial di mana dua orang atau 
kelompok berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuat-
nya tidak berdaya. Konflik merupakan keadaan yang wajar dalam setiap masyarakat.

  e. Aturan-Aturan Dalam Interaksi Sosial

 Karp dan Yoels (1979) menyatakan tiga jenis aturan dalam interaksi sosial,  yaitu aturan 
mengenai ruang, waktu, dan gerak tubuh.

a. Aturan Mengenai Ruang

 1) Jarak Intim (sekitar 0-45 cm)

Dalam jarak intim terjadi keterlibatan intensif panca indera dengan tubuh orang lain. Contohnya 
dua orang yang melakukan olahraga jarak dekat, seperti sumo dan gulat.

 2) Jarak Pribadi (sekitar 45 cm-1,22 m)

Jarak pribadi cenderung dijumpai dalam interaksi antara orang yang berhubungan dekat, sep-
erti suami isteri atau ibu dan anak.

 3) Jarak Sosial (sekitar 1,22 m-3,66 m)
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Dengan jarak sosial orang yang berinteraksi dapat berbicara secara wajar dan tidak saling 
menyentuh. Contohnya interaksi di dalam pertemuan santai dengan teman, guru, dan sebagain-
ya.

 4) Jarak Publik (di atas 3,66 m)

Umumnya digunakan oleh orang yang harus tampil di depan umum, seperti politisi dan artis. 
Semakin besar jarak, semakin keras pula suara yang harus dikeluarkan.

b. Aturan Mengenai Waktu

 Setiap masyarakat memiliki makna sendiri tentang waktu yang mengatur interaksi seseo-
rang dengan orang lain.

c. Aturan Mengenai Gerak Tubuh

 Komunikasi nonverbal (tanpa menggunakan bahasa lisan maupun tulisan) merupakan 
bentuk komunikasi pertama bagi manusia. Komunikasi ini terkadang disadari atau tidak, digu-
nakan seseorang untuk menyampaikan pesan dalam interaksinya dengan orang lain. Contohnya 
memicingkan mata, menjulurkan lidah, mengangkat bahu, membungkukkan badan, mengang-
gukkan kepala, mengerutkan dahi, mengangkat ibu jari, dan lainnya. Namun demikian, makna 
komunikasi ini bias berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, 
komunikasi nonverbal hanya efektif dilakukan dalam interaksi antar anggota masyarakat yang 
memiliki pemaknaan yang sama terhadap gerakan-gerakan tersebut.

  f. Interaksi Sosial yang akrab

 Menurut Jan Gehl (2010), kualitas dalam interaksi sosial pertama dapat diukur dengan 
hubungan jarak dengan persepsi manusia. Indera yang memiliki peranan paling penting dalam 
hal ini pertama adalah indera penglihatan. Pembagian persepsi dalam suatu jarak diungkapkan 
sebagai berikut :

No Jarak Keterangan Tingkat Keakraban
1 300-500 Meter Dapat membedakan antara manusia atau binatang Tidak Akrab
2 100 Meter Bahasa tubuh dapat terlihat Sangat Kurang Akr-

ab
3 50 - 70 Meter Gender dan Umur dapat diidentifikasi Kurang Akrab
4 22 - 25 Meter Ekspresi wajah dan perasaan (paling dominan) terlihat Cukup Akrab
5 10 - 0,5 Meter Ekspresi perasaan lebih menarik dan menggairahkan Akrab

 Indera selanjutnya adalah indera pendengaran yang juga dapat memberikan persepsi 
terhadap suatu jarak interaksi :

Tabel 2.2. Jarak dan persepsi terhadap visual
Sumber : Cities for People, Jan Gehl (2010)
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No Jarak Keterangan Tingkat Keakraban
1 50-70 Meter Teriakan orang yang meminta tolong dapat terdengar Tidak Akrab
2 35 Meter Komunikasi satu arah dapat terjalin Sangat Kurang Akrab
3 20-25 Meter Dapat bertukar pesan-pesan singkat Kurang Akrab
4 7-0,5 Meter Percakapan yang akrab dan sungguh-sungguh dapat 

terjadi
Akrab

 Furnitur kota dapat memberikan kontribusi berharga terhadap pertemuan-pertemuan 
pada ruang kota. Walaupun sebuah bangku taman dapat memberikan ruang privat bagi peng-

gunanya tetapi bangku taman sangat tidak baik untuk komunikasi. Kita harus menoleh terlebih 
dahulu untuk memulai sebuah percakapan yang intens, dan bila yang datang sekelompok orang 
maka mereka tidak akan tertarik untuk duduk karena jumlah bangku yang tidak cukup. Solusi 
terbaik adalah mengelompokkan sekelompok bangku dan membentuk sebuah ruang komu-
nikasi.

Gambar 2.18. Jarak dan persepsi terhadap visual
Sumber : Cities for People, Jan Gehl (2010)

Tabel 2.3. Jarak dan persepsi terhadap audio
Sumber : Cities for People, Jan Gehl (2010)
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 Ralph Erskine (1914-2015) mendesain ruang komunikasi pada setiak karyanya dengan 
menata dua kursi yang berhadapan dengan satu meja diantara keduanya jadi pengunjung dap-
at berkomunikasi dengan baik. Bangku yang digunakan merupakan bangku bebas sudut (tidak 
memiliki fasad) jadi pengunjung dapat menentukan ingin sendiri atau bersama-sama.

 Jan Gehl (2010) mengutarakan penglihatan dan pendengaran adalah kontak yang pal-
ing penting dalam bentuk kontak yang umum antar manusia pada ruang publik. Dalam segala 
keadaan, penglihatan dan pendengaran antar manusia melahirkan informasi, tinjauan, dan in-
spirasi. Juga dapat menjadi permulaan untuk kontak yang lebih intens.

 Maka ini menjadi hal yang sederhana bagaimana perencanaan fisik dapat mengundang 
atau mengusir penglihatan dan pendengaran dasar manusia. Mengundang membutuhkan pan-
dangan yang tidak terhalang, kecepatan rendah, berada dalam satu elevasi yang sama dan ori-

Diagram 2.4. Nilai-nilai penunjang keakraban ruang interaksi sosial
Sumber : Cities for People, Jan Gehl (2010). Dimodifikasi oleh Penulis (2016)



bab 2 kajian perancangan | aulia chairurrijal
52

TAMAN OLAHRAGA DI KRIDOSONO
Ruang Sosial Sebagai Penentu Perancangan 2016

entasi yag menhadap kepada hal apa yang sedang dihadapi.  

 Menurut Yoshinobu Ashihara (1974) tinggi dinding suatu ruang sebagai ‘enclosure’ san-
gat erat hubungannya dengan tinggi mata orang. Ketinggian dinding pelingkup ini dibagi dalam 

lima bagian, yaitu :

- Dinding setinggi 30 cm, hampir tidak memi-
liki daya meruang, meskipun dapat berfung-
si sebagai pembatas daerah disamping juga 
digunakan untuk duduk dan melepas lelah 
sebentar. Untuk keadaan tertentu dinding 
semacam ini tidak menimbulkan kesan yang 
formal.

- Dinding setinggi 60 90 cm. Pada dasarnya 
sama dengan dinding 30 cm, ia hanya menambah kontinuitas visual tetapi hampir tidak mem-
punyai daya ruang. Orang dapat membungkuk dan bertekan siku pada dinding tersebut atau 
terkadang juga dapat duduk diatasnya.

- Dinding setinggi 120 cm, dinding tersebut dapat menutupi sebagian besar badan orang dan 
menimbulkan kesan / suasana aman. Meskipun dapat berfungsi sebagai pemisah ruang tetapi 
secara visual masih mempunyai efek ruang yang kontinu.

- Dinding setinggi 150 cm, dinding sudah mempunyai daya meruang bahkan dapat menyem-
bunyikan seluruh badan orang kecuali kepalanya.

- Dinding setinggi 180 cm, dinding dapat menutupi seluruh tubuh manusia dan hampir dalam 
semua hal memberi daya meruang yang kuat.

 Jadi, kesan meruang dapat dicapai bila tinggi dinding melebihi tinggi manusia dan memu-
tuskan pandangan yang menerus dari lantai. Bila tinggi dinding lebih dari tinggi orang, maka ia 
akan memberi kesan meruang dan pembukaan dengan arah vertikal akan menjadi penting.

 Dinding rendah tidak dapat menimbulkan kesan ‘enclosure’. Namun demikian dinding 
rendah baik efektif digunakan sebagai :

- Pemberi arah gerakan dan pagar di sepanjang lantai yang ditinggikan atau untuk membatasi 
semak-semak.

- Rumus tentang perbandingan antara tinggi dan jarak dapat digambarkan sebagai berikut :

• D / H < 1, Ruang yang terbentuk terlalu sempit sehingga terasa tertekan. (H tinggi dinding, 
D lebar pembukaan)

• D / H = 1, Ruang terasa seimbang dalam perbedaan jarak dan tingginya, suasana yang dit-
imbulkan cukup intim.

• D / H > 1, Ruang terasa agak besar

Gambar 2.19. Arti pentingnya tinggi dinding
Sumber : Exterior Design in Architecture (1974)
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  g. Pedestrian sebagai perhatian dalam Interaksi Sosial

 Jahn Gehl (2010) Mengutarakan bahwa ketika mem-
bahas dimensi human dan interaksinya berarti harus 
memperhatikan bagaimana ruang yang baik bagi pe-
jalan kaki dengan memperhitungkan kemungkinan dan 
keterbatasannya tubuh manusia. Dalam mendesain jalur 
pedestrian harus memperhatikan psikologi dari si peng-
guna. Ada sebuah istilah “Perspektif panjang yang mele-
lahkan” dimana situasi ini mendeskripsikan sebuah jalur 
yang lurus panjang dengan ujungnya yang tak terlihat 
seakan tidak ada habisnya. Hal ini dapat menimbulkan 
kelelahan bahkan sebelum si pengguna memulai untuk 
berjalan.

 Seharusnya, rute pedestrian yang ada dapat dibagi 
ke beberapa segmen, dimana pengguna dapat bertemu 
dari satu square ke square lainnya. Pola-pola pada per-
mukaan jalan, desain ruang, detail yang kaya, dan pen-
galaman-pengalaman yang intens mempengaruhi kual-
itas dari jalur pedestrian dan kenikmatan ketika berjalan 
kaki.

 Lalu, Jan Gehl (2010) juga mengutarakan : Secara 
prinsip elemen lansekap pada ruang luar bukan elemen yang sangat besar dibanding dengan 
manusia rata-rata. Pengalaman ruang yang beragam juga menjadi penting untuk rute pedestri-
an yang tidak ada toko dan kios disekitarnya. Pintu depan, detail bangunan, dan tanaman hijau 
didepan rumah atau kantor dapat memberikan kontribusi berharga terhadap pengalaman ketika 
berjalan kaki. Jika bangunan juga memiliki ekspresi fasad yang vertikal, berjalan akan terasa lebih 
cepat, dimana bangunan yang didominasi elemen horizontal akan membuat perjalanan lebih 
terasa jauh dan melelahkan.

 Bila mempertimbangkan situasi dimana pejalan kaki bebas memilih antara ramp dan 
tangga, dengan jelas mereka akan memilih ramp. Irama dalam berjalan kaki dapat terjaga jika 
perbedaan tinggi serempak mempersilahkan medannya naik dan turun dengan ramping atau 
menggunakan ramp. Anak-anak, difable, dan pejalan kaki yang menggunakan roda (sepatu 
roda) juga dapat berjalan tanpa gangguan.

 Secara alamiah, pavement memainkan peran penting pada kenyamanan jalur pedestrian. 
Kedepannya kualitas dari pavement dan permukaan secara khusus akan menjadi penting didun-
ia dengan bertambahnya masyarakat dan pejalan kaki dewasa dengan berkurangnya mobilitas 
kerja, lalu lintas pedestrian beroda, dan banyaknya masyarakat yang membawa anaknya ke kota. 
Sangat diinginkan permukaan yang datar dan anti slip.Batu bulat tradisional dan pecahan ba-

Gambar 2.20. Rumus perbandingan lebar ruang 
dan tinggi dinding

Sumber : Exterior Design in Architecture (1974)



bab 2 kajian perancangan | aulia chairurrijal
54

TAMAN OLAHRAGA DI KRIDOSONO
Ruang Sosial Sebagai Penentu Perancangan 2016

tu-batu besar memiliki karakter yang kuat tetapi tidak dapat hidup di zaman yang modern ini. Di 
beberapa tempat kuno sekarang ini dimana batu bulat tradisional digunakan untuk memperkuat 
karakter, sekumpulan batu granit datar juga ditambahkan untuk membantu kursiroda, kereta 
bayi, anak kecil, dan wanita dewasa yang memakai high heels untuk berjalan dengan nyaman.

 Menurut  Yoshinobu Ashihara (1974) Skala pedestrian dibagi dalam 3 bagian, yaitu :

1. < 300 meter : merupakan jarak yang cukup mudah dicapai dan menyenangkan,-

2. 300-450 meter : orang masih dapat mencapainya, tetapi mungkin ia akan lebih menyukai 
dengan menggunakan kendaraan, terutama bila pengolahan udara dan tata hijau kurang 
nyaman,-

3. > 450 meter : pada cuaca dan suasana yang umum sudah diluar skala bagi pejalan kaki.

 Dalam membangun interaksi sosial yang tinggi pada suatu ruang pergerakan maka dap-
at diimplementasikan ketika mendesain untuk pedestrian. Pedestrian dengan pola yang tidak 
monoton, elemen-elemen lansekap yang sesuai, ekspresi fasad yang vertikal, penggunaan ramp 
sebagai alternatif utama, dan penggunaan pavement yang anti slip.

 2.4.8. Ruang Sosial Pada Rancangan Taman Olahraga dan Rekreasi di Kridosono

 Setelah meninjau kajian pustaka diatas, maka penulis membatasi batasan pendekatan 
tematik Ruang Sosial yang akan menjadi bahan perancangan sebagai berikut :

  a. Area Aktivitas yang Terfokus

 Kridosono seharusnya memiliki pusat-pusat aktivitas di ruang luar yang dilengkapi tem-
pat-tempat untuk istirahat bagi pengunjung setelah berolahraga dan tempat untuk menonton 
aktivitas olahraga atau playground anak-anak yang sedang berlangsung. Adapun indikator un-
tuk mengukurnya sebagai berikut :

1. Orientasi yang jelas - mengarahkan pengunjung untuk menghadap langsung kepada aktiv-
itas/objek yang dinikmati.

  b. Inklusif

 Sebagai salah satu ruang publik kota yang berada pada sumbu imajiner Kotabaru. Kri-
dosono harus memiliki kemampuan untuk menarik masyarakatnya disekitarnya untuk tertarik 
mengaksesnya. Salah satu caranya adalah lewat desain yang bersifat inklusif dan tidak tertutup. 
Beberapa kegiatan utama yang ada di ruang luar Kridosono seharusnya dapat terlihat dari luar 
site. Selain itu, Sirkulasi dari luar ke dalam Kridosono semestinya dapat dicapai lewat berbagai 
arah sehingga memudahkan bagi pengunjungnya untuk masuk didalam.

  c. Membangun Fleksibilitas Ruang

 Fleksibilitas ruang adalah bagaimana terdapat suatu ruang yang tidak hanya memiliki 
satu fungsi tetapi dapat digunakan untuk berbagai fungsi yang lainnya. Maka dari itu, konsep 
Konvertabilitas. Konvertabilitas adalah kemampuan suatu ruang untuk menjadi ruangan multi-
fungsi dengan merubah tata layoutnya. 
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  d. Menciptakan ruang interaksi sosial yang akrab

 Aspek penting dalam menciptakan ruang sosial  pada ruang luar yang baik adalah 
bagaimana interaksi sosial didalamnya terjalin akrab. Dalam skala kecil interaksi sosial dapat dib-
angun dengan mempertimbangkan ruang komunikasi yang akrab dan mengundang hubungan 
yang intens. Sedangkan dalam skala kota adalah bagaimana membangun jalur pedestrian yang 
memberikan wadah masyarakat untuk bernteraksi secara visual.

 Ruang komunikasi yang akrab dapat terbangun bila antar ruang publik tidak ditutupi 
oleh dinding yang padat dan besar. Selain itu ruang ini juga harus didesain agar memiliki jarak 
yang cukup nyaman untuk mengobrol. Ruang untuk berkumpul dan berinteraksi juga tidak ter-
pisahkan oleh level elevasi yang berbeda. Lalu orientasi duduk antar pengunjung dibuat saling 
berhadapan.

 Dalam skala kota, interaksi sosial dibangun lewat jalur-jalur pedestrian dengan lima tolok 
ukur. Pertama, rute jalur pejalan kaki yang bervariasi sehingga tidak membosankan bagi pen-
gunjungnya. Elemen-elemen lansekap yang ada juga jangan terlalu besar dibanding dimensi 
manusia, sehingga ruang luar yang tercipta terasa lebih akrab. Lalu, gubahan massa yang ada 
disekitarnya menggunakan fasad yang mengandung elemen vertikal, hal ini dikarenakan pe-
jalan kaki lebih cepat lelah ketika melihat dominasi elemen-elemen horizontal di sekitarnya. Un-
tuk peralihan ruang yang berbeda elevasi menggunakan ramp sebagai media utama. Terakhir, 
menggunakan pavement yang anti slip dan tidak menyulitkan roda (sepatu roda / kursi roda).

No Variabel Indikator Tolok Ukur

1
Area yang Ter-
fokus

Orientasi yang jelas
Terdapat ruang-ruang bagi pengunjung un-
tuk menikmati suatu kegiatan di Kridosono.

2 Inklusif

Kegiatan di Kridosono 
terlihat dari luar

Tidak ada dinding yang padat menutupi ke-
giatan didalam tapak Kridosono.

Kridosono dapat diakses 
dari berbagai arah

Akses untuk masuk kedalam Kridosono tidak 
hanya dari satu arah saja

3
Fleksibilitas 
Fungsi Ruang

Ruang aktivitas yang 
dapat beralih fungsi

Terdapat ruang-ruang yang tidak hanya 
memiliki satu fungsi baik dengan perubahan 
layout furniture maupun tidak

Tabel 2.4. Tabel Kesimpulan Ruang Sosial
Sumber : Penulis (2016)
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4
Interaksi Sosial 
yang akrab

Ruang Komunikasi yang 
akrab dan mengundang 
hubungan yang intens

Ruang komunikasi atau integrasi antar ruang 
publik tidak di desain tertutup oleh dinding 
yang masif
Menyediakan ruang berkumpul dengan jar-
ak antar individu yang akrab
Tiap ruang untuk berkumpul dan berinter-
aksi tidak  pada elevasi yang berbeda
Pengunjung yang berada di salah satu ruang 
berkumpul dapat melihat ruang berkumpul 
lainnya

Jalur Pedestrian yang 
berkualitas untuk inter-
aksi

Rute pedestrian yang bervariasi
Elemen-elemen lansekap yang tidak terlalu 
besar dibanding ukuran manusia
Gubahan massa di sekitar lansekap meng-
gunakan ekspresi fasad yang vertikal
Penggunaan ramp sebagai pilihan utama 
untuk transisi antar elevasi

 2.4.8. Kajian Preseden Perancangan

  a. Lake Forest California Sports Park and Recreation Center

 Tanah seluas 3,4 km2 dirubah dari yang sebel-
umnya hanya sebagai zona bisnis dan industri 
kota berkembang dengan adanya tambahan 
rumah penduduk, pengembangan sisi komer-
sial, taman keluarga, dan fasilitas publik lainnya 
seperti sebuah community center, kantor de-
partemen pusat, dan taman olahraga Lake For-
est yang dibuka pada bulan November 2014.

 Taman Olahraga dan Pusat Rekreasi  seluas 
348 m2 berlokasi di ujung Jalan Raya Ran-
cho dan Portola. Taman Olahraga ini memiliki 
230.600 m2 dialokasikan untuk kegiatan aktif 
dan 121.406 m2 untuk kegiatan pasif dan ruang 
terbuka.

 Elemen desain yang berkelanjutan dan secara 
fiskal telah terintegrasi ke dalam desain taman. Daur ulang air yang digunakan di gedung-ge-
dung toilet mengurangi permintaan pada air minum. Fungsi hidrologi yang alami Kaca Creek 
telah diawetkan, dan buffer lanskap dan daerah bio-retention melindungi kualitas air sungai 
dengan memperlakukan dan limpasan air hujan penyaringan sebelum masuk Kaca Creek.

Gambar 2.21. Lake forest california sport park and recreation 
center.

Sumber : rjmdesigngroup.com (2016)
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 Akses kedalam terbagi menjadi dua, masing-masing akses berdekatan dengan lapangan 
softball dan terbagi menjadi 3 bagian zona parkir. Hal ini memungkinkan pengunjung memilih 
sendiri letak untuk memarkir kendaraan tergantung kebutuhan aktivitas yang ingin dilakukan. 
Jenis Olahraga yang diberikan meliputi softball, basketball, soccer, dan lacrosse. Kesemuanya 
merupakan olahraga yang diminati di amerika terutama oleh remaja dan anak-anak. Olahraga 
tersebut diletakkan pada ruang outdoor dan khusus untuk soccer dan lacrosse di gabung dalam 
sebuah multi-use field dengan 3 macam ukuran.

 Masyarakat yang membutuhkan rekreasi ruang luar diberikan ruang berupa shelter untuk 
piknik sehingga taman tidak hanya digunakan untuk berolahraga melainkan juga untuk tempat 
beristirahat yang nyaman bersama keluarga. Selain itu, ruang bermain juga disediakan pada dua 
titik didalam taman. Ruang ini berisi alat-alat bermain bagi anak-anak yang sedang datang ke 
taman.

 Hanya terdapat satu gubahan massa berupa recreation center, ruang ini berisi lapangan  
basket indoor dan beberapa ruang lainnya bagi para olahragawan untuk berkumpul.

Lake Forest Sport Park and Recreation 
Center

Taman Olahraga di Kridosono

Konsep 
Bangunan

Taman kota / urban park yang berfungsi 
sebagai wahana olahraga dan rekreasi.

Taman kota / urban park yang 
berfungsi sebagai wahana olahraga 
rekreatif.

Gambar 2.22. (kiri-kanan) Sebagian ruang outdoor sport park and recreation center; lapangan indoor pada gedung recreation 
center

Sumber : rjmdesigngroup.com (2016).

Tabel 2.5. Tabel Perbandingan Taman Olahraga di Kridosono dengan Lake Forest Park and Sport Center
Sumber : Penulis (2016)
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Fungsi 
Bangunan

Sebagai pusat rekreasi Sebagai wahana olahraga rekreatif 
terpadu

Pendeka-
tan

Bangunan di desain berupa pusat rekrea-
si yang juga memiliki lapangan untuk 
pertandingan

Desain mengutamakan ruang-
ruang semi terbuka dan memiliki 
tiga fasad utama

Fasilitas 
Bangunan

Pada Lake Forest Sport Park and Recrea-
tion Center memiliki fasilitas :

1. Lapangan Softball

2. Lapangan Basket

3. Lapangan Multi-use (Sepakbola dan 
Lacrosse)

5. Petak Bermain

6. Pusat Rekreasi

Pada Taman Olahraga Rekreatif di 
Kridosono memiliki fasilitas :

1. Lapangan Multi-use (Futsal, Bas-
ket, Badminton, Bola Voli)

2. Gedung Olahraga Indoor (Tenis 
Meja, Billiard, Ruang Klub Bela diri)

2. Kolam Renang

3. Playground

4. Sport Store dan Retail 
makanan-minuman

Lansekap Berpacu pada garis linear yang kuat dan 
tegas. 

Lansekap bersifat radial dengan 
bangunan mengikuti bentuk lanse-
kap yang kurva linear. Lansekap 
direncanakan dengan pendekatan 
ruang sosial.

 b. Taman Banteng, Jakarta

 Taman Lapangan Benteng merupakan taman yang terkenal di DKI Jakarta karena mem-
punyai nilai sejarah sebagai tempat monumen pembebasan Irian Barat. Taman ini mempunyai 
luas sekitar 4,393 Ha taman ini berbentuk persegi dengan lay out dibuat seolah-olah terbagi dua 
oleh patung monumen pembebasan Irian Barat yang terdapat di tengah-tengah Taman. Lokasi 
Taman Lapangan Banteng cukup strategis karena terletak di tengah-tengah gedung perkanto-
ran sehingga akses pencapaian ke lokasi termasuk mudah. Taman Lapangan Banteng merupa-
kan taman terbesar kedua di DKI Jakarta setelah Taman Medan Merdeka (Monumen Nasional).

 Taman Lapangan Banteng berdasarkan kategori Taman adalah Taman Kota yang dida-
lamnya terdapat beragam jenis pepohonan yang disusun sedemikian rupa dengan lahan terbu-
ka yang luas yang dapat digunakan untuk aktifitas olah raga jogging, senam, sepak bola, basket, 
voli, bersepeda dan lain-lain. Selain sebagai tempat berolah raga, taman ini juga digunakan 
sebagai tempat pameran Flora dan Fauna yang diadakan tiap tahun. Pepohonan yang terdapat 
di Taman ini berfungsi selain sebagai tempat berteduh, penyejuk kota, media penyerap polusi, 
perlindungan terhadap angin dan penyerapan cahaya matahari.

 Menurut luas dan skala layanan, luas Taman Lapangan Banteng termasuk dalam klasifika-
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si taman lingkungan (Neighborhood Parks). Jika dilihat dari banyaknya jumlah penduduk yang 
dilayani oleh Taman Lapangan Banteng, taman ini termasuk dalam klasifikasi taman kawasan /
kota (District / Urban Parks) karena Taman Lapangan Banteng mempunyai luas 4,393 Ha maka 

termasuk klasifikasi taman lingkungan yaitu 1-8 Ha sedan-
gkan untuk ukuran klasifikasi taman kota adalah 8-80 Ha.

 Menurut ukuran luas Taman Lapangan Banteng tidak 
termasuk dlam klasifikasi taman kota melainkan taman 
lingkungan, tetapi dari klasifikasi skala layanan Taman Lap-
angan Banteng termasuk taman kota karena dapat mel-
ayani penduduk sebanyak 90,182 jiwa.

 -Tempat Beristirahat

 Tempat beristirahat seperti duduk, bersantai, mem-
baca dan kegiatan pasif lainnya tersedia tetapi masih san-
gat kurang dibandingkan dengan luas Taman yang besar. 
Hanya terdapat dua bangku saja terletak di dekat lokasi 
bermain anak-anak.

 - Lapangan Olah Raga

 Lapangan Olah Raga yang terdapat di Taman Lapa-
ngan Banteng terdiri dari tiga unit Lapangan Sepak Bola, 
1 unit Lapangan Basket dan 1 unit Lapangan Voli. Lapan-
gan ini dapat digunakan oleh umum atau siapa saja bagi 
pengunjung yang ingin berolah raga di Taman Lapangan 
Banteng ini. Lapangan olah raga ini digunakan dari jam 
06.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB, fasilias ini dibat-
asi karena penggunaan lampu penerang yang terbatas.

 - Jalur Pejalan Kaki

 Taman Lapangan Banteng tersedia jalur pejalan kaki 
yang dapat digunakan oleh pengunjung yang datang un-

tuk berolah raga jogging. Jalur pejalan kaki ini juga sebagai akses di dalam taman untuk ber-
pindah dari lokasi satu menuju lokasi yang lainnya. Dilihat dari denah Taman Lapangan Banteng 
ini untuk jalur pejalan kaki sudah tertata dengan baik, desain jalurnya dibuat dinamis sehingga 
pengunjung yang ingin jogging bisa mengelilingi taman ini.

 - Tempat Rekreasi

 Taman Lapangan Banteng telah menyelenggarakan acara Flora setiap tahunnya. Acara 
ini adalah pameran flora dan fauna dengan desain pameran yang berbentuk stand tenda yang 

Gambar 2.23. Tempat Beristirahat
Sumber : Martini, Elsa. Penataan Kembali Taman 

Kota Berdasarkan Kualitas Taman (2016)

Gambar 2.24. Entrance Taman
Sumber : Martini, Elsa. Penataan Kembali Taman 

Kota Berdasarkan Kualitas Taman (2016)

Gambar 2.25. Petak Bermain Anak
Sumber : Martini, Elsa. Penataan Kembali Taman 

Kota Berdasarkan Kualitas Taman (2016)
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berjajar di sepanjang pedestriannya. Acara ini sukses diselenggarakan karena semakin banyak 
yang ikut sebagai peserta pameran, dan pengunjungnya juga banyak. Biasanya event ini dise-
lenggarakan pada bulan Juni untuk memperingati ulang tahun kota DKI Jakarta. Pada saat ber-
langsungnya pameran, taman ini menjadi meriah oleh warna warni tanaman yang ada dan juga 
bunga-bunga berbagai macam jenis. Taman ini kalau sedang tidak ada pameran Flora, tanaman 
yang ada menjadi terbatas begitu juga pepohonan yang rindang kurang.

 - Tempat Bermain Anak

 Taman Lapangan Banteng ini juga tersedia fasilitas bermain anak seperti ayunan, jungkat 
jungkit, perosotan bola laba-laba dan lainnya.

 2. 4. 9. Data Klien dan Pengguna

 Kridosono sebagai Taman Olahraga merupakan wadah dengan fungsi utama sebagai 
taman kota yang menunjang aktivitas olahraga publik bagi masyarakat kota Yogyakarta. Hal ini 
dikarenakan belum adanya fasilitas tersebut di Kota Yogyakarta, khususnya di Kotabaru. Taman 
Olahraga di Kridosono dilengkapi fasilitas baik olahraga baik indoor (tenis meja, billiard, klub 
beladiri, dan fitness)  maupun outdoor (bola voli, futsal, bola basket, badminton), playground 
bagi anak-anak dan ruang audio visual. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang 
seperti :  toko olahraga, ruang konsumsi outdoor,  dan amphitheater bagi masyarakat yang ingin 
refreshing dari tingginya aktivitas yang ada di perkotaan.

 Secara umum pengguna yang beraktivitas di Kridosono adalah sebagai berikut :

• Pengelola

• Pengunjung yang berolahraga

• Pengunjung Umum

• Murid-murid SMP dan SMA

• Keluarga


