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BAB V 

PENUTUP  

 

5. 1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat diambil dari penerapan konsep Natural Park for Family 

Living pada desain Kantor Pemasaran The Green Andara ini adalah bagaimana 

menghadirkan desain Bangunan dan Ruang Luar Kantor Pemasaran yang mampu 

membuat pengunjung merasa berada di rumah sendiri. 

 Dimana konsep yang digunakan merupakan konsep dasar yang digunakan oleh 

The Green Andara dalam mendesain keseluruhan properti dengan tetap 

mempertahankan nilai-nilai kelestarian lingkungan yaitu dengan tetap mempertahankan 

kontur asli.disamping menggunakan ruang terbuka yang lebih besar dari lahan yang 

dibangun 

 Pemanfaatan potensi-potensi alam menjadi dasar eksplorasi desain kedalam 

fungsi arsitektural sehingga menghasilkan desain ramah lingkungan dan tercipta 

harmonisasi dengan lingkungan sekitar. 

 Simpulan : 

- Penerapan konsep Natural Park for Family Living pada desain Kantor 

Pemasaran The Green Andara ini didesain untuk menghadirkan desain bangunan 

dan ruang luar kantor pemasaran yang mampu membuat pengunjung merasa 

berada di rumah sendiri. 

- Diharapkan pengunjung mengetahui siapa dan bagaimana The Green 

Andara setelah mengalami pengalaman berarsitektur yang didapat dari melewati 

ruang yang tercipta dari pencapaian melewati sequen yang terbentuk mulai pintu 

masuk hingga bangunan kantor pemasaran konsumen yang akan mengunjungi 

bangunan ini , terlebih dahulu akan di sajikan nuansa dan kesan yang dibuat oleh 

lingkungan perumahan pada jalur utama, sehingga dapat menambah minat dan 

daya beli konsumen terhadap unit hunian ini. 
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5.2 Saran 

Menyadari proses rancang yang masih jauh dari kesempurnaan, beberapa poin 

lain yang hendaknya menjadi pertimbangan antara lain: 

• Tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang tertuang dalam RDTRK, 

mengenai peruntukan lahan, syarat KLB dan KDB, dan peraturan-peraturan 

tentang pengolahan hutan, dan kawasan konservasi sehingga tetap mengarah 

kepada kesetimbangan lingkungan alam. 

• Mengkaji lebih dalam tentang infrastruktur kawasan yang berkaitan dengan 

penyediaan fasilitas-fasilitas umum, penyediaan sarana dan prasarana 

pendukung  dan kemampuan pengembang dalam mengelola sebuah kawasan 

properti.  

• Merencanakan dan mengevaluasi kembali pada masa yang akan datang untuk 

kepentingan dan perbaikan sarana dan pasarana yang diperlukan untuk 

meningkatkan pelayanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


