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BAB V 

KESIMPULAN 

A. KESIMPULAN  

Paramount Beach Resort Hotel Mandalika merupakan hotel bintang 5 

(*****) yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok. 

Perancangan akan berfokus pada area Main Building yang merupakan pintu 

masuk utama dari kawasan hotel resort ini. Area Lombok ini merupakan area 

dengan potensi pariwisatanya yang tinggi. Hotel ini di kelola oleh Perusahaan 

Paramount Hotels & Resorts yang merupakan anak perusahaan dari Paramount 

Picture, sebuah perusahaan perfilman yang telah terkenal mendunia. Oleh 

karena itu, perancangan interior hotel akan mengambil konsep story telling yang 

dapat menggambarkan legenda putri mandalika dengan cara cinematic seperti 

dalam pembuatan sebuah film. Tujuan akhir dari perancangan ini adalah 

menciptakan experience berlibur yang unik dengan tetap mendapatkan 

hospitality yang sangat baik. 

Melihat lokasi dari kawasan resort hotel, kawasan ini berada di Lombok 

selatan yang merupakan daerah rawan bencana tsunami dan gempa bumi. Maka 

dari itu, perancangan juga akan mempertimbangkan aspek keamanan dan 

kemudahan evakuasi, serta merancang tata letak dari manajemen bencana. 

Sehingga terdapat perbedaan bentuk dan material pada beberapa area yang telah 

dianalisiskan. Perancangan Main Building ini akan mengadaptasi bentuk-

bentuk rumah adak suku sasak yang berada di desa bale sebagai pengenalan 

tempat pariwisata tersebut kepada tamu hotek ang hadir. Perancangan juga akan 

menelusuri dan mengambil ciri khas suku sasak mulai dari kain tenun sebagai 

pakaiannya, adat yang masih berkembang, dan lain sebagainya. Mengambil tata 

cara lampu yang cinematic juga akan memunculkan kesan eksklusif, dan 

terfokus pada pemandangan alam yang merupakan investasi terbesar dari hotel 

ini. 
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B. SARAN 

Saran untuk pengelola kawasan resort hotel :  

Perancangan ini dilakukan untuk menggali potensi lokal Mandalika 

Lombok dengan mengusung konsep ‘story telling’ yang diwujudkan dengan 

memasukan aspek perfilman ‘cinematic’ pada lighting dan ambience-nya 

sehingga pengguna dapat mendapatkan pengalaman seperti berada langsung 

didalam cerita. Sehingga diharapkan bahwa penelitian/penciptaan ini dapat 

menjadi acuan hotel dalam membangun sebuah resort hotel yang berokasi di 

Lombok, yaitu daerah yang memiliki beragam tradisi dan budaya. Juga 

diharapkan bahwa penelitian/perancangan ini dapat menjadi acuan dalam 

meningkatkan kesiagaan pengguna dan pegawai hotel dari bencana gempa dan 

tsunami, yang berfokus pada perancangan interior bangunannya. 

 

Saran untuk peneliti/perancang selanjutnya :  

Saran bagi peneliti/perancang selanjutnya untuk dapat melakukan studi 

observasi lebih dalam lagi mengenai pemilihan material untuk elemen-elemen 

desain pada interior bangunan yang ramah bencana gempa dan tsunami. 

Eksperimen dapat dilakukan untuk menentukan pada level mana suatu material 

dapat dikatakan aman dari gaya kikis air gelombang laut saat terjadi tsunami. 

Melihat bahwa hasil penelitian ini dapat berguna dan diterapkan pada bangunan 

apapun yang memiliki ketinggian yang cukup, berlokasi di area dekat dengan 

laut, dan berpotensi gempa dan tsunami. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat 

untuk masyarakat umum khususnya Indonesia dalam melihat pembangunan 

yang baik dalam hal persiapan kebencanaan gempa dan tsunami. 
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