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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Information Center atau pusat informasi layaknya menjadi tempat 

rujukan untuk menggali dan mendapatkan segala informasi mengenai suatu 

objek. Sehingga tersampainya informasi secara optimal kepada pengunjung 

menjadi poin penting dalam merancangnya. Disisi lain terdapat dua pokok 

permasalahan yaitu mengenai fungsi ruang yang keluasannya terbatas dan 

citra dari desain interior yang mencitrakan transportasi masa depan.  

Dari permasalahan yang ada, solusi yang ditawarkan berupa pusat 

informasi dengan konsep simulasi dari stasiun MRT Jakarta. Hal tersebut 

diwujudkan dengan pengaplikasian media peraga berupa mesin tiket mandiri, 

gate, papan informasi, mock up kereta, dan tempat duduk. Desain ruangan 

dibuat menyerupai keadaan di dalam stasiun MRT Jakarta. Sehingga 

pengunjung bisa mendapatkan pengalaman langsung dengan objek/media 

informasi.  

Penerapan konsep desain simulasi didukung dengan alur yang searah 

dan memutar pada tiap-tiap ruang. Dan agar lebih memudahkan pengunjung 

dalam mengakses ruangan-ruangan yang ada, diterapkan konsep wayfinding. 

Hal ini diharapkan dapat mengatasi persoalan terbatasnya luas ruangan dan 

menumpuknya pengunjung pada satu area. Selain itu penerapan warna 

putih/terang dan bentuk yang sederhana pada elemen ruang menjadikan 

ruangan terasa lebih luas. Dengan begitu informasi yang tersedia dapat 

sampai ke pengunjung secara optimal. 

Gaya modern futuristik dan tema “future station” dipilih sebagai solusi 

dari permasalahan citra. Gaya ini diterapkan pada elemen pembentuk ruang, 

furnitur, equipment, dan detail khusus. Secara garis besar karakteristik gaya 

tersebut yang dimunculkan dengan bentuk-bentuk yang dinamis sederhana 

dan perpaduan warna yang tidak terlalu mencolok. 
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Selain sebagai wahana pengenalan mengenai MRT Jakarta, MRT 

Jakarta Information Center ini bersifat ruang multifungsi karena dapat juga 

difungsikan sebagai media sosialisasi mengenai pelaksanaan proyek, 

konferensi pers, knowledge sharing, focus group, media campaign, dan 

kegiatan pendukung lainnya. Lebih luas lagi, MRT Jakarta Information center 

bisa menjadi ruang untuk bersosial bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan 

slogan perusahaan yang bertekad meningkatkan nilai kehidupan manusia. 

 

B. Saran  

1. Saran untuk pengelola/manajemen MRT Jakarta agar dapat menerapkan 

dan mengembangkan desain MRT Jakarta Information Center dengan 

mengacu pada desain yang telah dibuat pada perancangan ini. 

2. Saran untuk peneliti/desainer selanjutnya agar mengembangkan dan 

mengaji lagi desain yang telah dibuat sehingga dapat 

melengkapi/menyempurnakan desain yang ada. 

3. Hasil perancangan interior MRT Jakarta Information Center ini 

diharapkan mampu memberi solusi pada berbagai permasalahan ruang 

yang ada khususnya pada bidang desain interior. 

4. Hasil perancangan desain interior MRT Jakarta Information Center ini 

diharapkan dapat menambah acuan baru dalam dunia desain. 

5. Pengangkatan konsep desain berupa simulasi disini sebagai bentuk 

edukasi terhadap masyarakat dalam mempermudah penerimaan informasi 

yang baru. 

6. Pemilihan objek perancangan ini diharapkan dapat membuka pemikiran 

mahasiswa khususnya dalam desain interior, untuk dapat lebih menggali 

dan menemukan objek-objek perancangan yang menarik untuk dikaji. 
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