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BAB 3 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan  

Dari seluruh pembahasan yang telah ditulis, masa bonus demografi 

menimbulkan permasalahan sekaligus kesempatan bagi Indonesia terutama 

pada penduduk usia produktif (angkatan kerja) untuk melakukan kegiatan 

dalam memenuhi kebutuhan hidup. Salah satunya adalah dengan mencari 

pekerjaan, menciptakan lapangan kerja atau memiliki bisnis. Namun dalam 

kurun waktu 10 tahun hanya ada sepertiga jumlah bisnis baru di Indonesia  

yang mampu bertahan bahkan dapat melampauinya. Dari permasalahan ini 

Microboox sebagai perushaan di bidang teknologi digital (startup digital) 

dapat memberi solusi bagi pelaku bisnis untuk menyelesaikan masalah 

berbisnis, bekerja sama, dan berkembang dengan cara yang lebih mudah. 

Sehingga tujuan dalam menciptakan ekosistem bisnis di Indonesia yang 

saling bertumbuh dan berkembang dapat terwujudkan.  

Perancangan Micorhub Collaborative Space merupakan sebuah 

proses perencanaan bangunan, interior dan lingkungan kantor atau ruang 

kerja bersama sebagai tempat berkolaborasi dan berinteraksi antara pemilik 

bisnis dari berbagai perusahaan dengan Microboox. Metode Smart Building 

diterapkan kedalam proyek guna mengiringi kemajuan teknologi dan 

kebutuhan akan energi pada bangunan yang terus meningkat selain itu juga 

dapat terwujudnya prinsip efisen, efektif, mudah dan canggih pada 

bangunan dan penggunanya yang sesuai dengan bidang perushaan yaitu 
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startup digital. Selain itu Smart Building juga berdampak positif bagi 

bangunan dan penggunanya karena mampu memberikan biaya operasional 

dan perawatan yang lebih rendah dalam jangka waktu panjang, serta mampu 

memberikan kemudahan dan kecanggihan pada utilitas bangunan sehingga 

penggunaan energinya lebih efisien dan efektif. 

Penerapan konsep perancangan Open and Flexible Space 

diimplementasikan pada zoning, pola sirkulasi dan organisasi ruang yang 

sesuai dengan penggunaan Collaborative Space yang membutuhkan 

kolaborasi tinggi antara pengguna dalam melakukan aktivitas atau 

pekerjaan. Pembentukan suasana yang hangat, terang, dan menyenangkan 

juga diaplikasikan pada pengisi ruang yang memiliki warna netral dengan 

permukaan putih bersih dan penggunaan bentuk dan bahan alami di 

dalamnya. Hal ini mampu meningkatkan produktivitas dan konsentrasi 

bekerja yang cocok untuk bangunan Microhub Collaborative Space ini.  

3.2 Saran  

Penulisan Perancangan Microhub Collaborative Space dengan 

Pendekatan Smart Building oleh Microboox ini dibuat sebagai tugas akhir 

penulis selaku desainer dari Microboox, diharapkan tulisan ini dapat 

berguna dan berdampak baik kedepannya sebagai referensi pembaca 

ataupun penulis untuk mengembangkan visi, misi, dan tujuan perusahaan 

rintisan digital Microboox. Penulis juga mengharapkan feedback berupa 

saran dan kritik dari pembaca untuk membantu meningkatkan kualitas 

penulis dan perusahaan Microboox. 




