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BAB 3 PENUTUP 

3.1. Kesimpulan 

Dalam dunia arsitektur interior saat ini, terdapat istilah “Sustainable Architecture” 

yang memiliki arti bagaimana menciptakan suatu bangunan yang dapat 

berkelanjutan dimana dalam upayanya memenuhi kebutuhan manusia 

diperhatikannya faktor seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam hal ini, PT 

Studio merupakan konsultan arsitektur yang memiliki pendekatan tersebut dalam 

pelaksanaan suatu perancangan. Berkaitan dengan hal tersebut, Proyek 

Perancangan Tugas Akhir yang dikerjakan oleh PT Studio merupakan Café dan 

Mini Resort yang terletak di Pantai Pede Labuan Bajo.  

Penerapan Sustainable Architecture ke dalam proyek ini bertujuan untuk 

meningkatkan kepedulian serta bagaimana bisnis proyek ini dapat memberikan 

manfaat terhadap faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengoptimalan hal ini 

dapat dilihat dari penggunaan material – material lokal seperti batu alam, batu 

andesit, kayu cendana dan lainnya ke dalam bangunan sebagai upaya untuk 

mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dan mengurangi eksploitasi di lingkungan 

tertentu. Selain itu, digunakannya pula pengrajin lokal seperti pengrajin ukiran 

kayu, perabotan rotan dan kayu, serta pengrajin kain tenun ikat songke sebagai 

upaya dalam membantu perekonomian setempat serta menunjukkan ciri khas dari 

Labuan Bajo. Bangunan ini juga mengoptimalkan area terbuka seperti area untuk 

vegetasi serta mengoptimalkan penghawaan dan pencahayaan alami sebagai upaya 

dalam efisiensi energi. 
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Dengan demikian Laporan Tugas Akhir Entrepreneurial Interior Architecture ini 

yang berjudul “Perancangan Proyek Café dan Mini Resort D’Zooz Di Pantai Pede 

Dengan Pendalaman Sustainable Architecture Oleh Konsultan Arsitektur Interior 

PT Studio”. Dengan adanya laporan ini, penulis berharap agar laporan ini dapat 

memberikan manfaat dan ilmu serta wawasan bagi pihak lain yang bergerak di 

bidang arsitektur interior yang mengalami peristiwa serupa. 

 

Berkaitan dengan proyek perancangan ini, digunakannya konsep “Viability Bajo” 

dimana konsep ini memiliki tujuan bagaimana cara agar proyek perancangan ini 

dapat memberikan bertahan terhadap perkembangan Labuan Bajo itu sendiri. Hal 

tersebut diwujudkan dengan cara mengurangi ketergantungan dengan pihak luar 

dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada di Labuan Bajo. Selain itu, 

perancangan ini juga menggunakan unsur – unsur dekorasi lokal sebagai salah satu 

cara menjaga keberlangsungan budaya yang ada di Labuan bajo. Perancangan ini 

juga mengoptimalkan pencahayaan dan penghawaan alami sebagai bentuk efisiensi 

energi. 

 

3.2.  Saran 

Dalam penyajian dan penulisan Laporan Tugas Akhir Entrepreneurial Interior 

Architecture ini, masih terdapat beberapa kekurangan yang ada di dalamnya. Oleh 

karena itu, penulis terbuka terhadap adanya kritik dan saran dari pembaca dimana 

hal ini dapat memberikan manfaat bagi penulis agar proses perancangan ini dapat 

berkembang dengan lebih optimal dalam proses mengimplementasikannya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis juga memberikan beberapa saran bagi 
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pembaca yang memiliki rencana dalam melakukan perancangan dengan tema 

serupa sebagai berikut : 

a. Dalam melakukan perencangan menggunakan pendekatan sustainable 

architecture, sebaiknya mempertimbangkan bagaimana perancangan yang 

dihasilkan dapat memberikan manfaat dalam faktor ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Hal tersebut dapat diterapkan dengan beberapa hal seperti 

penggunaan ornamen – ornamen dan supplier lokal sebagai upaya membantu 

perekonomian setempat, menggunakan budaya lokal dan memberikan ilmu 

yang berdampak terhadap faktor sosial, serta memperhatikan bagaimana cara 

mengoptimalkan energi yang ada sehingga tidak berdampak buruk bagi 

lingkungan  

b. Melakukan penelitian terlebih dahulu terkait ketersediaan material lokal yang 

ada di sekitar lokasi dengan tujuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang 

tersedia, untuk menghindari eksploitasi lingkungan, dan untuk mengurangi 

jejak karbon yang dihasilkan 

c. Melakukan analisa terlebih dahulu terkait kondisi yang di sekeliling tapak 

apakah ada potensi pemandangan yang dapat dimanfaatkan serta adanya 

potensi seperti tingkat kebisingan yang dapat berpengaruh terhadap zoning dan 

orientasi bangunan apakah menghadap ke pemandangan atau memiliki 

orientasi ke dalam dan menciptakan pemandangannya sendiri 

d. Dalam mendesain bangunan yang memiliki bentuk multi massa, sebaiknya 

memperhatikan jarak – jarak antar massa serta bagaimana sistem penanganan 

iklim tropis terkait hujan dengan cara memberikan area – area untuk resapan 
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air, adanya tritisan serta penggunaan secondary skin untuk mencegah 

masuknya air ke dalam bangunan 

e. Penggunaan batas ruangan tidak harus menggunakan dinding solid melainkan 

juga dapat berupa penggunaan konsep dinding terbuka melalui perbedaan pola 

lantai yang juga dapat dimanfaatkan sebagai wayfinding. Dinding juga dapat 

berupa vertical garden ataupun berupa kisi – kisi agar penghawaan dapat tetap 

masuk ke dalam bangunan. 

f. Dalam merancang bangunan komersial, sebaiknya memperhatikan adanya area 

yang terbuka yang dapat dilihat dari area luar dengan tujuan sebagai daya tarik 

bagi pengunjung agar memiliki minat dan ketertarikan untuk masuk ke dalam 

bangunan. 

  


