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BAB 7 

P E N U T U P 

 

7.1 Kesimpulan 

 Indie Culture Center sebagai pusat kreasi dan apresiasi merupakan salah 

satu upaya untuk menyalurkan dan mengembangkan apresiasi para komunitas 

indie. Dalam seminar tugas akhir ini, penulis telah melakukan beberapa kajian 

secara mendalam tentang perkembangan komunitas indie yang sekarang ini sudah 

menyebar dan keberadaannya ada dimana-mana, namun belum memiliki tempat 

untuk menyalurkan ide-ide kreatif mereka. Oleh karena itu, dalam perancangan 

culter center ini penulis berusaha untuk memenuhi fungsi-fungsi yang diperlukan 

sebuah culture center untuk para komunitas indie.  

 Malang sebagai tapak perancangan merupakan salah satu kawasan yang 

memiliki komunitas indie yang berkembang cukup pesat, dan belum memiliki 

wadah untuk menyalurkan kreatifitas para komunitas indie. Oleh karena itu, 

perancangan culture center ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan 

arsitektural dan permasalahan sosial yang selama ni terjadi.   

 Pemilihan konsep shuffle dance merupakan salah satu pendekatan tema 

rancangan. Konsep ini merupakan konsep yang menggunakan pendekatan nilai 

tari shuffle dan nilai-nilai Islami. Nilai-nilai tersebut dianggap mampu 

menyelesaikan permasalahan arsitektural maupun permasalahan sosial yang 

terjadi pada tapak. Konsep tersebut diupayakan teraplikasi secara menyeluruh 

dalam setiap elemen desain bangunan, sehingga diharapkan bangunan culture 

center ini memenuhi jiwa para komunitas indie itu sendiri.   
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 Beberapa kajian dari mulai latar belakang hingga perolehan konsep pada 

akhirnya akan dituangkan dalam proses perancangan tugas akhir yang mencakup 

gambar dan desain rancangan. 

 

7.2 Saran 

 Dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas serta berdasarkan proses 

yang telah dilalui selama penyusunan seminar tugas akhir ini, kiranya penulis 

perlu menyampaikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut: 

1. Pada Malang Indie Culture Center masih banyak hal yang perlu 

dikembangkan antara lain adalah sistem informasi yang belum maksimal. 

Karena pada Malang Indie Culture Center ini berfungsi sebagai wadah dan 

penyalur karya komunitas indie, tetapi dalam segi penyampaian informasi 

keberadaan mereka masih dirasa kurang 

2. Banyak hal yang bisa digali dari dari komunitas indie yang selama ini 

dianggap negatif oleh masyarakat yang bisa dikembangkan menjadi suatu 

karya arsitektur yang baik, benar dan indah. 

 


