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TAMAN OLAHRAGA DI KRIDOSONO
Ruang Sosial Sebagai Penentu Perancangan 2016

BAB V |  EVALUASI RANCANGAN
V. 1. Kesimpulan Review Evaluatif Pembimbing dan Penguji

 Pada evaluasi akhir berupa sidang terbuka pendadaran, Pembimbing dan Penguji mem-
berikan review evaluatif terhadap hasil perancangan Taman Olahraga di Kridosono. Yang mana 
pembimbing dan Penguji memberikan poin-poin perihal rancangan yang masih kurang dalam 
menjawab persoalan arsitektural yang diangkat. Poin-poin itu adalah :

1. Penguji mengevaluasi ruang playground pada rancangan. Kekurangannya adalah letak main-
an yang tidak terstruktur dan kurang direncanakan dengan pertimbangan. Lalu, paving yang 
diterapkan sebagai perkerasan utama terlalu dominan, hal ini membuat panas lingkungan-
nya dan sirkulasi kurang aman bagi anak-anak karena dapat dijadikan lahan bermain bagi 
pesepeda, skateboard dsb. Perkerasan dan rumput pada ruang playground dapat dibagi 
dengan perbandingan 50 : 50.

2. Persebaran pohon masih minim dibagian Entrance 1 sampai titik pusat kawasan (Amphithea-
tre), untuk kategori taman masih terlihat terlalu sedikit pohon yang tersebar terutama untuk 
melindungi pengunjung dari sinar terik matahari.

3. Pemilihan Pohon Flamboyan yang mudah patah batangnya, daun yang mudah rontok, dan 
akar yang terlalu liar dinilai kurang tepat sebagai pohon peneduh.

4. Entrance untuk area drop-off kendaraan umum lebih ramah menyambut daripada Entrance 
2 untuk pemilik kendaraan pribadi maupun pejalan kaki. Kerahamahan tersebut tampak dari 
adanya pohon pengarah di Entrance 1 yang memberi kesan menyambut.

5. Pemilihan vegetasi didalam taman kurang memperhatikan persebaran jenis vegetasi di Ko-
tabaru, sehingga kurang memberikan identitas kawasan secara jelas.

 Dari penjabaran evaluasi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hasil rancangan Taman 
Olahraga di Kridosono masih memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki. Eksplorasi rancangan 
yang terlalu terpaku pada suatu hal dan kurang memperhatikan hal lain menyebabkan hasil ran-
cangan kurang dapat menjawab persoalan yang diangkat. Pada forum diskusi mengenai hasil 
rancangan Taman Olahraga di Kridosono, penguji dan pembimbing telah memberikan saran-sa-
ran pada desain perencanaan Taman Olahraga untuk dievaluasi kembali agar hasil rancangan 
mendapatkan hasil yang baik.


