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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Pada perancangan PT. Gojek Indonesia Cabang Yogyakarta ini hampir 

seluruh bagian kantor lantai 1 dirubah , tujuan utamanya adalah meningkatkan 

kualitas kerja. Permasalahan utama dalam kantor ini adalah tata ruang yang 

tidak fleksibel dan fasilitas yang belum memadai dalam sebuah kantor serta 

belum merepresentasikan identitas perusahaan Go-Jek sebagai perusahaan IT.  

Masalah ini diatasi dengan penataan layout terbuka ( open space office ) 

yang dapat memenuhi beberapa faktor antara lain kesesuaian dengan perilaku 

dan aktivitas kerja para pengguna agar lebih fleksibel tanpa adanya skat masif. 

Selain itu , terdapat beberapa penambahan fasilitas ruang dan berfungsi ganda 

seperti ruang meeting yang digunakan juga sebagai ruang bermain. Pada 

bagian desain area kerja didesain secara terbuka dengan penggunaan sistem 

modular, knockdown untuk meja kerjanya agar dapat mempermudah 

pengaturan zoning apabila sewaktu-waktu ada pemutaran divisi.  

Selain permasalah utama, kurangnya karakter dari identitas perusahaan go-

jek menjadi permasalah sendiri bagi citra perusahaan tersebut. Dimana 

Perusahaan sebesar Go-Jek memang sudah seharusnya memiliki citra 

perusahaan yang menonjol. Maka, masalah ini diatasi dengan mem-branding 

kembali perusahaan gojek, mulai dari menghadirkan desain yang kreatif dan 

playfull dengan nuansa perkotaan hingga penambahan elemen dekoratif dan 
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bermain pada komposisi warna guna mengahadirkan karakter gojek sebagai 

perusahaan jasa layanan transportasi berbasis IT yang dikemas dengan konsep 

perancangan Urban Design. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi 

pengguna ruang sehingga pengguna ruang dapat merasakan kenyamanan dan 

semangat dalam bekerja. 

 

B. Saran 

1. Hasil perancangan redesain interior ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

mampu memecahkan berbagai permasalahan yang ada pada kantor PT. 

Go-Jek Indonesia Cabang Yogyakarta khususnya pada tata ruang fleksibel 

agar dapat memenuhi aktivitas dan fasilitas yang dibutuhkan para 

pengguna ruang yaitu karyawan Go-Jek Cab. Yogyakarta.  

2. Hasil perancangan redesain interior kantor ini diharapkan dapat menjadi 

referensi dalam mendesain sebuah kantor berbasis IT, dimana spesifikasi 

furniture dan bahan harus benar-benar memiliki kualitas yang baik dan 

inovatif. 
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