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BAB V 

SIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Dalam merancang public space yang di khususkan untuk  kalangan tertentu yaitu 

wanita metropolis maka kita harus memperhatikan kebutuhan dan kebiasaan user. Dalam 

perancangan One Stop Lifestyle Wanita Mteropolis dengan konsep Diamond in Town ini 

membutuhkan fasilitas-fasilitas yang khusus yang dapat memenuhi kebutuhan gaya hidup 

dari wanita metropolis tersebut. 

Dalam mendesain public space tersebut penulis harus terlebih dahulu 

memperhatikan dan menyatukan antara karakteristik Wanita Metropolis dengan 

karakteristik Berlian  agar desain public space ini dapat diterima dengan baik. Elemen-

elemen desain yang harus diperhatikan antara lain: 
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Warna  : warna  yang digunakan adalah warna-warna dari pancaran berlian dan 

juga karakter dari wanita 

Bentuk  : bentuk yang digunakan adalah bentuk- bentuk yang mewakili berlian 

baik itu dalam bentuk fiseik berlian itu sendiri ataupun bentuk dari 

potongan berlian. 

Pola  : menggunakan pola dari tampak bawah dari berlian. 

Skala  : besaran ruang (dimensi dinding, lantai dan tinggi ceilling) disesuaikan 

dengan aktifitas user dalam ruang. 

  Pemunculan konsep “Diamond in Town” sebagai konsep desain dalam 

perancangan One Stop Lifestyle Wanita Metropolis ini berasal dari karakteristik wanita 

metropolis itu sendiri  yang ingin menjadi pusat perhatian, menyukai kegiatan bersenag-

senang.Pengaplikasian konsep Diamond in Town dari hasil perancangan desain adalah 

dengan menerapkan bentuk fisik berlian sebagai pembentuk ruang. 

  Selain itu penulis juga menyadari akan kebutuhan wanita  yang menginginkan 

privasi tambahan untuk kenyaman mereka dalam mengunjungi public space ini oleh karena 

itu penulis menyediakan area-area private yang dapat digunakan sebagai tempat berkumpul 

wanita selain itu penulis juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan 

dan karakteristik wanita metropolis. 

  Ruang sekitar fasilitas di manfaatkan sebagagi area etalase sehingga dapat 

membuat suasana tidak terasa kaku sesuai dengan karakter dari wanita metropolis yang 

cenderung dinamis. 

5.2 Saran 

Saran bagi desainer yang ingin merancang fasilitas pblik berupa One Stop, 

sebaiknya diawali dengan memahani karakter  user yang baik agar dapat menentukan 

konsep yang akan diterapkan sesuai dengan karakteristik dari user, selain itu  pemilihan 

bentuk fisik bangunan yang dapat mendukung perancangan One Stop .  

 

 

 




