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BAB V  

KESIMPULAN  

 

5.1  Kesimpulan  

 Riverside suite and villa merupakan resort private yang mengutamakan 

kenyamanan dan privasi akan user. Site yang berlokasi di Jalan Kolonel Matsuri, 

Sukawarna Lembang ini dipilih karena kesesuaian karakter site dengan perancangan 

Riverside suite and villa yang  bersifat private. Site berada di daerah tebing serta 

mempunyai view alam yang eksotis secara pribadi menjadi daya tarik tersendiri dan 

menjadikan site ini exclusive, selain itu akses hanya dapat dilakukan pada satu jalan 

saja membuat site menjadi lebih private. 

 Konsep juga berperan penting dalam perancangan Riverside suite and villas ini, 

tidak hanya sekedar mengunggulkan potensi yang ada pada site. Konsep yang diambil 

adalah “River” dengan menggunakan 3 tolak ukur yaitu arus aliran sungai, pola aliran 

sungai, serta debit air menjadi dasar implementasi design dan zoning – blocking. 

Konsep ini didukung dengan keberadaan site yang berada di tepi sungai. 

 Berdasarkan sifat dan konsep dari perancangan Riverside suite and villa ini, 

dapat ditargetkan siapa user yang cocok dengan resort ini. Masyarakat kalangan atas 

yang mempunyai gaya hidup exclusive dan yang paling utama yaitu menjaga privasi 

mereka sangat cocok untuk Riverside suite and villa ini. Masyarakat kalangan atas yang 

ingin mencari ketenangan dalam kesibukan nya sehari-hari dapat memanjakan dirinya 

di suite dan villa serta fasilitas –fasilitas exclusive yang disediakan. 

 Sehingga perancangan riverside suite and villa ini akan memperhatikan nilai 

exclusivitas, privasi, dan pelayanan yang utama. Dengan nilai dan konsep gaya yang 

diambil riverside suite and villa akan dikemas untuk para masyarakat kalangan atas 

yang cocok dan sesuai dengan karakter suite and villas ini. Pada ahkirnya suite and 

villa yang dirancang ini akan menjadi sebuah trend baru yang sedang berkembang saat 

ini yaitu banyak bermunculan resort-resort exclusive yang mementingkan aspek-aspek 

pendukung seperti site, user,atau fasilitas sekalipun. 
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5.2  Saran 

 Dalam perancangan sebuah private suite and villa, jalur sirkulasi public dan 

private sangat diutamakan. Jalur sirkulasi pada private suite and villa seperti ini harus 

jelas dan contras perbandingan nya. Alur keluar masuk setiap jenis tamu maupun staff 

juga sangat dipertimbangkan dalam perancangan.  

 Dalam perancangan suite and villa ini terdapat tiga jenis sirkulasi public, 

private, dan privilege. Jalur Publik sendiri merupakan akses yang bebas dilalui oleh 

semua orang, Private merupakan jalur yang hanya dapat dilalui oleh beberapa orang 

saja tergantung dengan kebutuhan, sedangkan jalur privilege merupakan jalur yang 

hanya dapat dilalui oleh satu sampai dua orang saja.  

 Pembagian jalur sirkulasi ini menjadi penting dan dapat memaksimalkan tujuan 

dari sebuah private suite and villa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


