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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

IFI-LIP Yogyakarta memiliki beberapa permasalahan desain, di antaranya 

yaitu: 

 Penataan layout kantor dan perpustakaan sehingga kurang 

mendukung aktifitas pengguna ruang. 

 Bangunan IFI-LIP kurang mencerminkan suasana dan 

kesan Prancis. 

 Lobi auditorium kurang berfungsi dengan maksimal.  

 Ruang kelas kurang mencerminkan suasana semangat 

belajar. 

 Ruang kantor dan perpus hanya menggunakan cat dinding 

warna putih. 

Solusi perancangan IFI-LIP Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

 Mengubah layout perpustakaan dengan menempatkan area 

penerimaan, area membaca dan area mediatek bersebelahan 

sehingga membuat ruangan menjadi lebih luas. Kantor IFI 

diletakkan di samping kantor LIP sehingga fleksibilitas 

pengguna dan kedekatan ruang dapat tercapai. Menambah 

teknologi di perpustakaan seperti mesin pencarian buku 

mandiri. 

 Memberi tambahan desain pada tampilan fasad bangunan 

IFI-LIP Yogyakarta. Menerapkan ikon-ikon Prancis pada 

kafe, perpustakaan, lobi auditorium, ruang kelas serta 

elemen pembentuk ruang. Menambah teknologi khusus 

yaitu Gala System yang diterapkan di kursi auditorium 

sehingga dapat memaksimalkan penggunaan ruang.  
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 Membuat desain furnitur untuk ticketing dan kursi tunggu, 

menambah elemen estetis untuk antrian pembelian tiket dan 

memaksimalkan area dinding untuk informasi film atau 

acara selanjutnya yang akan tayang. Membuat desain untuk 

area toilet yang lebih rapi, bersih dan terang.  

 Membuat desain furnitur yang terinspirasi oleh ikon-ikon 

Prancis seperti menara Eiffel, Louvre serta karya sastra 

yaitu karakter komik yang terkenal untuk ruang lobi 

auditorium, perpustakaan, kantor, kelas dan kafe. 

Mengubah elemen pembentuk ruang dan menambah 

elemen estetis pada bangunan seperti sygn system untuk 

memudahkan aktifitas pengguna.  

 

Desain interior pada bangunan lembaga IFI-LIP ini didesain 

dengan gaya kontemporer yang memiliki karakter desain yang praktis dan 

fungsional dengan pengolahan bentuk yang simpel dan warna yang netral 

serta tampilan yang bersih. Kenyamanan dan material yang tahan lama 

merupakan sebuah nilai penting. Penerapan layout yang tepat telah 

dilakukan di ruang perpustakaan IFI-LIP, serta memberikan cukup cahaya 

alami yang masuk dengan pemilihan material alam sebagai pendukung 

untuk ruang perpustakaan dan kelas di lantai dua. 

Capaian tertinggi dalam karya desain ini terdapat pada main 

entrance dan sepanjang kafe yang menjadi point interest bangunan ini. 

Pada main entrance diterapkan kolom iconic untuk menambah kesah 

gagah, serta penerapan carousel sebagai ikon yang diharapkan dapat 

menonjol dari bangunan di sekitar sehingga menambah minat masyarakat 

umum untuk berkunjung dan menikmati fasilitas pendidikan budaya yang 

disediakan IFI-LIP Yogyakarta.  

 

 

UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta



 

115 
 

B. SARAN 

Perancangan IFI-LIP ini telah difokuskan kepada layout, fungsi 

dan suasana ruang yang ingin dicapai. Keterbatasan waktu membuat 

perancangan ini belum maksimal sehingga masih terdapat permasalahan 

yang belum terselesaikan. Saran penulis untuk perancangan desain atau 

penelitian selanjutnya adalah: 

 Dibuat desain baru untuk area backstage dan ruang make-

up artis yang akan perform di auditorium. 

 Menambah lebih banyak unsur budaya ke dalam elemen 

pembentuk ruang ataupun elemen dekoratif di auditorium. 

 Manambah teknologi yang diaplikasikan di ruang kelas 

untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di IFI-LIP 

Yogyakarta. 

 Merancang co-working space sebagai kelanjutan dari kafe 

yang telah dirintis dalam perancangan ini. 

Hasil perancangan bangunan IFI-LIP Yogyakarta ini diharapkan 

dapat menjadi sebuah acuan baru dalam mendesain sebuah lembaga antar 

dua negara yang berkarakter.  
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