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-

Sistem sirkulasi sebuah hotel resort yang baik dilihat dari fisika bangunan dapat
diciptakan dengan menerapkan kaidah-kaidah umum yang telah ada, seperti
penggunaan pencahayaan yang tepat di setiap daerah, dilihat dari jenisnya, colour
renderingnya, besaran luxnya, suasana yang dihasilkan, dan sebagainya. Selain itu
penggunaan sistem keamanan yang tepat, mulai dari alarm, sprinkler, smoke
detector, hydrant, fire extinguisher, AC, dan sebagainya.

-

Sebuah resort hotel yang menampilkan sesuatu yang baru dan berbeda akan sangat
menarik para wisatawan, dimana mereka tidak sekedar berlibur, tapi juga dapat
mengenal hal-hal menarik

yang dimiliki oleh negara yang dikunjunginya.

Bahkan, hal-hal berbau budaya sedang sangat diminati oleh turis-turis
mancanegara.

5.1.2 Fisik
-

Pemilihan material didasarkan pada tingkatan hotel, hotel yang mewah akan
memilih material-material yang berkualitas, tahan gesekan, debu, cairan, juga
tahan usia. Area-area yang banyak dilalui sebaiknya merupakan material yang
lebih tahan dibandingkan dengan area yang tidak terlalu sering dilalui.

-

Selain memperhatikan jenis material yang nyaman dan tahan, perlu juga
memperhatikan kesinambungan antara jenis material, tekstur, warna, suasana yang
dihasilkan dengan konsep atau tema dari perancangan interior sebuah ruangan.

5.1.3 Eksternal
-

Menurut arsitek kawakan Frank Lloyd Wright, sebuah bangunan yang baik adalah
bangunan yang merespon sekelilingnya, yang tidak membiarkan sebuah bangunan
menonjol sendiri dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya.

-

Dengan dibangunnya resort hotel yang baru ini akan mendatangkan banyak
perubahan bagi masyarakat setempat, yaitu bertambahnya devisa negara, serta
berkurangnya jumlah pengangguran masyarakat sekitar.
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5.2 Saran
Dari pengalaman penulis berkuliah di Universitas Kristen Maranatha, ada
beberapa hal yang ingin disampaikan kepada Fakultas Desain dan Seni Rupa Maranatha:
o Diharapkan Universitas Kristen Maranatha memperbanyak koleksi buku-buku tentang
budaya indonesia, baik secara keseluruhan maupun per daerah, dari segi interior,
ragam hias, arsitektur, pola hidup, dan kebiasaan.
o Diharapkan Universitas Kristen Maranatha meningkatkan kualitas universitas dalam
bidang penyedian fasilitas yang mendukung perkuliahan, seperti perpustakaan
material dan bahan, ruang audio, ruang pertemuan bagi mahasiswa, dan area yang
cukup untuk bisa digunakan bagi mahasiswa semester akhir yang melakukan kegiatan
asistensi.
o Diharapkan Universitas Kristen Maranatha memberikan perhatian khusus terhadap
sistem administrasi mahasiswa, karena sering sekali terjadi kekacauan yang akhirnya
merugikan mahasiswa.

