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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

Perancangan Pusat Pendidikan Calon Pelajar Asing Indonesia ini 

merupakan sebuah solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan khusus 

bagi pelajar yang menginginkan pendidikan luar negeri dengan jaminan tertentu 

dalam satu sistem organisasi yakni kurikulum obyek terkait itu sendiri. Sehingga 

ini akan memberikan kemudahan bagi pelajar dalam mengakses informasi dan 

kebutuhan pendidikan. 

Obyek rancangan berada tepat di kawasan pendidikan di kota pendidikan 

Malang, sebagai terget utama pengguna adalah pelajar dari seluruh lapisan, obyek 

ini menjadi sangat tepat guna untuk diakses karena sangat dekat dengan berbagai 

fasilitas pendidikan. Dengan skala provinsi obyek ini memberikan fasillitas pula 

kepada para pelajar lain daerah untuk dapat mengakses obyek dengan fasilitas 

penginapan yang ada dengan durasi pendidikan tertentu. 

Pendidikan ini mengacu kepada orientasi khusus, yaitu, Inggris, Amerika, 

Jepang, dan Jerman, sehingga sudah terarahkan sesuai dengan tujuan pendidikan 

yang diambil Dengan mengedepankan tema perancangan Glass Architecture, 

perancangan ini diharapkan mampu membawa pengguna kepada suatu suasana 

berbeda dalam upaya pendidikan, memasukkan view yang tersedia baik lanskap 

dalam obyek, hingga suasana diluar obyek tanpa mengganggu mekanisme 

kegiatan satu sama lain. 

7.2 Saran 

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas serta berdasarkan proses 

yang dilalui selama penyusunan seminar tugas akhir, perancang perlu 

menyampaikan beberapa saran sebagai upaya perbaikan untuk melakuk proses 

yang menghasilkan rancangan yang lebih baik dan efektif serta tepat guna, yakni; 
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1. Masyarakat diharap memiliki panduan literatur perancangan yang 

mendampingi kegiatan konsumsi informasi dalam laporan seminar tugas 

akhir ini 

2. Masyarakat perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai spesifikasi 

penggunaan bahan material yang digunakan dalam perancangan terkait. 

 

 


