
63 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Peran Balai Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan daerah yang 

menyediakan berbagai pelayanan bagi masyarakat. Penanganan untuk 

masyarakat dan pemerintah merupakan pekerjaan yang memerlukan 

penanganan dengan cepat dan tanggap, sehingga kebutuhan akan desain 

interior yang memungkinkan kantor Pemerintah untuk bekerja dengan cepat 

dan tanggap pun tidak bisa dipungkiri lagi. 

a. Gaya modern heritage diterapkan pada interior bangunan dirasa cocok untuk 

mengangkat citra kantor pemerintah yang cepat, tanggap dan trasparan. 

b. Keadaan ruang staff yang ada tidak dapat menunjang aktivitas dalam 

bekerja, dilihat dari penataan ruang kerja yang tidak direncanakan dengan 

baik. Disini dapat disimpulkan bahwa merupakan hal yang penting untuk 

mengamati aktivitas dan pekerjaan pengguna ruang sebelum mendesain. 

Alur pekerjaan yang cepat membuat karyawan harus dapat berkoordinasi 

dengan mudah oleh orang yang kategori pekerjaannya satu alur atau sejenis. 

Muncullah ide untuk meletakkan area kerja secara berkelompok, karyawan 

yang memiliki satu kategori pekerjaan yang sama akan didekatkan dan 

furnitur dirancang agar mereka dapat dengan mudah berkoordinir tanpa 

berpindah tempat. 

c. Untuk plafon, lantai, dan dinding akan lebih disesuaikan dari segi material, 

jenis maupun konstruksinya. 

B. Saran 

1. Suatu kantor pemerintah seperti Balai Kota Yogyakarta sebaiknya 

menyesuikan citra interiornya dengan bidangnya. 

2. Interior kantor sebaiknya lebih memperhatikan sirkulasi agar mempermudah 

dan memperlancar para pekerja dan masyarakat pengunjung. 

3. Penggunaan material pembentuk ruang pada suatu ruang kantor sebaiknya 

lebih diperhatikan, dari segi dekorasi agar lebih menunjang setetika 

sehingga meningkat pula produktivitas pengguna ruang. 
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4. Hasil perancangan diharapkan dapat memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang ada sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam 

bekerja. 
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