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Kesimpulan.  
Setelah dilakukan evaluasi dan analisa 

baik itu konsep maupun design yang 

dikaitkan dengan skripsi, maka dapat 

ditarik kesimpulan yaitu, menggunakan 

karakter kawasan religius sebagai daya 

tarik yang dapat memberikan nilai tambah 

pada kawasan pada pemakaman tersebut. 

Pada kawasan tersebut akan dibuat 

bangunan-bangunan baru yang berkaitan 

dengan pemakaman dan dibantu oleh 

bangunan penunjang lainnya .  
Selain itu, bangunan-bangunan baru yang 
akan direncanakan di bangun dengan 

langgam Arsitektur yang selaras yaitu 

langgam Arsitektur china. Sarana dan  
prasarana yang dibutuhkan untuk 

menunjang yang kegiatan keagamaan, 

berjiarah maupun wisata rohani di 

kawasan pemakaman etnis tionghoa di 

kecamatan bungus teluk kabung dan dari 

segi pencapaian ke dalam kawasan, menata 

sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki di 

dalam kawasan, serta menyediakan sarana 

parkir dan fasilitas umum lainnya yang 

mampu memenuhi kebutuhan aktivitas 

religious dan pariwisata. Site juga 

diarahkan untuk menjadi kawasan wisata 

religi dan wisata budaya serta kawasan 

perekonomian daerah dengan pemanfaatan  
potensi kawasan dan kegiatan 
perekonomian diarahkan mendukung 
kegiatan wisata religi dan budaya.  
Pada hasil akhir bangunan yang akan di 

desain yaitu bangunan rumah duka, kantor, 

rumah penjaga, tempat pembakaran 

(kremasi), dan rumah abu. Dimana 

masing-masing bangunan menggunakan 

konsep arsitektur bangunan china. Yang 

mana pada desain bangunan yang akan di 

desain menunjukkan bagaimana bentuk 

bangunan, warna yang di terapkan pada 

bangunan yang mengusung konsep warna-

warna khas china, dan menunjukkan 

ornamen-ornamen yang khas juga pada 

bangunan tersebut. 
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Bungus teluk kabung, padang 

https://id.wikipedia.org/wiki/bungu 

stelukkabung,_Padang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


