
GEDUNG RESEPSI PERNIKAHAN DI JOGJAKARTA

FLEKSIBILITAS RUANG UNTUK MEWADAHI BERBAGAI KARAKTERISTIK PERNIKAHAN

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan umum Pernikahan

Efek multikultur yang ada di Jogja membuat lifestyle (gaya hidup) yang

beragam, sebagai contoh pernikahan (wedding), menjadi sangat berkembang

seiring kemajuan mode dan fashion yang menambah keanekaragaman etnis
yang ada di Jogja.

2.1.1 Pernikahan Tradisional

a. Persiapan nikah

Pesta pernikah adat Jawa mempunya beraneka ragam tradisi. Pemaes,

dukun pengantin perempuan di mana menjadi pemimpin dari acara pernikahan,

itu sangat penting. Dia mengurus dandanan dan pakaian pengantin laki-laki dan

pengantin perempuan yang bentuknya berbeda selama pesta pernikahan.

Biasanya dia juga menyewakan pakaian pengantin, perhiasan dan perlengkapan
lain untuk pesta pernikahan.

Banyak yang hams dipersiapkan untuk setiap upacara pesta pernikahan.
Panitia kecil terdiri dari teman dekat, keluarga dari kedua mempelai. Besarnya
panitia itu tergantung dari latar belakang dan berapa banyaknya tamu yang di
undang (300, 500, 1000 atau lebih). Sesungguhnya upacara pernikahan itu
merupakan pertunjukan besar.

Panitia mengurus seluruh persiapan perkawinan: protokol, makanan dan
minuman, musik gamelan dan tarian, dekorasi dari ruangan resepsi, pembawa
acara, wali untuk Ijab, pidato pembuka, transportasi, komunikasi dan keamanan.

Persiapan yang paling penting adalah Ijab (catatan agama dan catatan sipil),
dimana tercatat sebagai pasangan suami istri.
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b. Dekorasi tarub

Biasanya sehari sebelum pesta pernikahan, pintu gerbang dari rumah

orangtua wanita dihias dengan Tarub (dekorasi tumbuhan), terdiri dari berbeda

Tuwuhan (tanaman dan daun). Bekletepe di atas pintu gerbang berarti
menjauhkan dari gangguan roh jahat dan menunjukan di rumah mana pesta itu
diadakan.

c. Kembar mayang

Kembar mayang adalah karangan dari bermacam daun (sebagian besar
daun kelapa di dalam batang pohon pisang). Dekorasi ini sangat indah dan
mempunya arti yang luas.

d. Sajen

Tradisionil sajen (persembahan) dalam pesta adat Jawa itu sangat penting,
memiliki makna Tuhan Pencipta dan Pelindung. Sajen berarti untuk mendoakan

leluhur dan untuk melindungi dari gangguan roh jahat. Sajen diletakan di semua
tempat di mana pesta itu diadakan, diantaranya di kamar mandi, di dapur, di
bawah pintu gerbang, di bawah dekorasi tarub, di jalan dekat rumah, dan Iain-
lain.

e. Upacara siraman

Gb. II-1 siraman

Siraman: Makna dari pesta siraman adalah untuk membersihkan jiwa dan
raga. Pesta Siraman ini biasanya diadakan di siang hari, sehari sebelum Ijab dan
Panggih. Siraman diadakan di rumah orangtua pengantin masing-masing.
Siraman biasanya dilakukan di kamar mandi atau di taman. Sekarang lebih
banyak diadakan di taman. Daftar nama dari orang yang melakukan Siraman itu
sangat penting. Tidak hanya orangtua, tetapi juga keluarga dekat dan orang
yang dituakan. Mereka menyeleksi orang yang bermoral baik. Jumlah orang
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yang melakukan Siraman itu biasanya tujuh orang. Bahasa Jawa tujuh itu PITU,
mereka memberi nama PITULUNGAN (berarti menolong).

f. Upacara midodareni

Upacara Midodareni: Pelaksanaan pesta ini mengambil tempat sama dengan
Ijab dan Panggih. Midodareni itu berasal dari kata widodari yang berarti "dewi",
menurut kepercayaan kuno, dewi akan datang dari kayangan. Pada malam hari,
calon pengantin wanita akan menjadi cantik sama seperti dewi.

Pengantin wanita harus tinggal di kamar dari jam enam sore sampai tengah
malam di temani dengan beberapa wanita yang dituakan. Biasanya mereka akan
memberi saran dan nasihat. Keluarga dan teman dekat dari pengantin wanita akan
datang berkunjung; semuanya harus wanita.

Orangtua dari pengantin wanita akan menyuapkan makanan untuk yang
terakhir kalinya. Mulai dari besok, suaminya yang akan bertanggung jawab.
Di tengah malam semua sajen di ambil dari kamar. Keluarga dan tamu dapat makan
bersama. Di kamar lain, keluarga dan teman dekat dari pengantin wanita bertemu
dengan keluarga dari pengantin laki-laki.

g. Upacara paningsetan

Peningsetan atau Srah-Srahan, berasal dari kata singset (berarti ikatan).
Kedua keluarga menyetujui pernikahan. Mereka akan menjadi besan. Keluarga
dari pengantin laki-laki berkunjung ke keluarga dari pengantin perempuan.

Dalam kesempatan ini, kedua keluarga beramah tamah. Hanya pengantin
laki-laki tidak bisa bertamu ke kamar pengantin perempuan yang sudah bagus di
dekorasi. Pengantin laki-laki tiba bersama dengan keluarganya, tetapi dia tidak
boleh masuk ke rumah. Hanya keluarganya boleh masuk ke rumah. Dia duduk di
serambi depan rumah bersama dengan beberapa teman dan keluarga. Selama
itu, dia hanya diberi segelas air dan tidak boleh merokok. Di boleh makan hanya
setelah malam hari, dengan maksud, dia harus menahan lapar dan godaan.
sebelum keluarganya meninggalkan rumah, utusan dari keluarga pengantin laki-
laki menyatakan kepada tuan rumah bahwa mereka akan mengambil alih
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tangung jawab pengantin laki-laki. Utusan menyatakan bahwa pengantin laki-laki
tidak kembali ke rumah.

Setelah pengunjung meninggalkan rumah, pengantin laki-laki boleh masuk ke

rumah, tetapi tidak ke kamar pengantin. Orangtua dari pengantin perempuan akan
mengurus penginapannya. Prosesi ini disebut Nyantri, yang dilakukan untuk

keamanan dan praktisnya, dengan pertimbangan bahwa besok dia harus

berpakaian pengantin dan siap untuk Ijab dan upacara pernikahan lain.
h. Upacara ijab

Orang Jawa biasanya bicara lahir, menikah dan meninggal adalah takdir
Tuhan. Upacara pernikahan sesuai dengan pelaksanaan adalah merupakaan
pertunjukan dari tradisi seni dan budaya, bagian integral dari ciri khas bangsa, di
mana simbol dari kehidupan adalah kedudukan dengan martabat dan
kebanggaan. Tradisi ini diwarisi sejak dari dahulu kala sampai sekarang.

Upacara Ijab merupakan syarat yang paling penting dalam mengesahkan
pernikahan. Pelaksanaan dari Ijab sesuai dengan agama dari pasangan
pengantin. Tempat diadakan ijab diletakkan Sanggan atau Sajen disekitarnya.

Pengantin wanita dengan gelungan, minyak rambut mengkilap, perhiasan
emas dan kebaya untuk saat ini. Pengantin laki-laki juga berpakaian khusus
untuk upacara ini. Pasangan pengantin muncul terbaik. 9

2.1.2. Pernikahan Internasional (Chinese Style)

Pada pernikahan internasional ritualnya tidaklah terlalu rumit seperti
pernikahan tradisional Jawa. Menurut filosofinya beberapa kegiatan di pernikahan ini
diangkat dari sejarah sejak zaman Romawi, diantaranya :

www.google.com •cintadannikahdiindonesia
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• Wedding flower

Adalah bunga yang di bawa pengantin wanita saat acara wedding
berlangsung, sudah ada sejak zaman Yunani Romawi, tradisi ini menggunakan
rangkaian bunga di rambut sebagai simbol dari kehidupan baru dan kesuburan.

Saat ini hand bouquet menjadi tradisi dengan dipegang di tangan pengantin
wanita, yang akan dilempar pada akhir acara sebagai tanda keberuntungan, dan
bagi yang bias menangkapnya akan diyakini akan menikah secepatnya.

• The Bridal Gown I Gaun Pengantin

Tradisi mengenakan gaun putih untuk menikah sudah ada sejak zaman
Ratu Victoria, yang menikah dengan pangeran Albert pada tahun 1840, yang
melambangkan keperawanan dan kesucian cinta.

• Wedding Ring I Cincin Kawin

Ide awal cincin kawin muncul sejak masa manusia masih tinggal di gua.
Mereka melingkarkan jalinan rumput, kulit, tulang, bahkan gading pada
pergelangan tangan dan kaki sang istri. Mereka percaya, ini dapat mengikat roh
sang istri agar tidak meninggalkan tubuhnya. Cincin pertama bermata berlian
pertama kali digunakan oleh

• The Wedding Cake I Kue Pengantin

Kue pengantin sudah menjadi bagian dari ritual / acara pernikahan sejak
abad pertengahan. Sebagai perlambang kemakmuran, kue pengantin selalu
diletakkan di setiap acara pernikahan internasional, melambangkan pula sikap
berbagi pengantin ketika kue tersebut di potong kemudian secara simbolis
dibagikan ke pengunjung yang hadir.10

Selain kegiatan yang diambil dari sejarah, ada beberapa kegiatan yang
biasa dilaksanakan berdasarkan kebiasaan dan ritual kepercayaan serta
keyakinan masing - masing, secara garis besar kegiatan tersebut diantaranya:

Wedding inspiration by Tina Andrean
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a. Ritual Pra Nikah

Yang dimaksud dengan ritual di sini hanyalah suatu kegiatan yang
dilakukan turun temurun, yang bersifat mempersiapkan fisik dan mental calon

pengantin terutama wanita dalam merawat tubuh mereka.

Salon

Fitting Baju (bridal)

Perawatan tubuh

b. Pemberkatan nikah

Sama dengan akad nikah merupakan perjanjian ikatan pernikahan suami
dan istri, yang biasanya dilaksanakan di rumah, tempat ibadah, dimanapun
asalkan memenuhi kriteria.

c. Pai- Ciu (penghormatan untuk orang tua / sungkeman)

Adalah penghormatan untuk kedua orang tua, seperti sungkeman, yang
bermakna memohon doa restu dalam menempuh hidup baru. Pai ciu biasa
dilakukan dengan anggur sebagai simbol kemakmuran dan kesejahteraan.

d. Catatan Sipil

Adalah pencatatan perjanjian ikatan pernikahan untuk kelengkapan negara,
kegiatan ini bisa dilakukan dimanapun.

e. Resepsi pernikahan

Puncak acara dari acara yang dilakukan didalam gedung maupun diluar
gedung tergantung konsep dan tema yang dikehendaki, dengan urutan acara
yang menyesuaikan.
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gambar 11-2 Ritual dalam pernikahan internasional

gambar 11-3 suasana resepsi pernikahan internasional

2.2. Jenis Penyajian Resepsi Pernikahan

Jenis jamuan yang dipergunakan dalam resepsi pernikahan ada beberapa
jenis, diantaranya : Prasmanan, Mejaan, Kursi(sudah jarang digunakan)11
a. Prasmanan

Jenis jamuan dimana para undangan menikmati acara dengan cara berdiri,
bisa disebut juga dengan standing party, penyajian makanan ditempatkan pada

Table Manner, Etiket Jamuan Makan. Soekresno
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meja saji tersendiri (stall/ buffet), tamu tinggal memilih makanan yang mereka
inginkan tanpa harus dilayani.

gambar 11-4 Prasmanan

b. Mejaan

Jenis jamuan dimana para undangan menikmati acara dengan duduk di
kursi dengan beberapa kelompok dalam satu meja, penyajian makanan dengan
diantar oleh pramusaji, undangan hanya tinggal menikmati hiburan dan sajian
tanpa berajak dari tempat.

Dalam model mejaan ini terdapat beberapa bentuk meja yang sering
digunakan untuk jamuan resepsi pernikahan, baik itu pernikahan tradisional
maupun internasional, tapi pemakaian llebih banyak pada pernikahan
internasional dengan menggunakan metode table manner (aturan makan
internasional). Model mejaan ini diantaranya :
1) Model mejaan panjang

Tipe ini sudah ada sejak masa kerajaan Inggris dimana dimanfaatkan
sebagai jamuan makan malam, menjamu tamu kenegaraan, dan acara penting
kerajaan lainnya. Meja seperti ini masih digunakan untuk acara kenegaraan.

2) Model mejaan bujur sangkar

Bentuk ini diadaptasi dari bentuk meja panjang dengan harapan mampu
memberikan gerak dan sifat keruangan yang lebih spesifik lagi namun kurang
menampung banyak undangan dalam 1 meja. Meja bujur sangkar kurang fleksibel
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dalam penyajian karena ada sudut yang mengganggu pelayan menjakikan
hidangan, bahkan tamu merasa kurang nyaman. Meja seperti ini saat ini yang
banyak digunakan untuk jamuan resepsi pernikahan,

3) Model mejaan Bulat

Satu meja terdiri dari 8-10 tamu, jika 8 tamu ukuran diameter meja sekitar 1.3
m, satu meja terdiri dari 10 tamu ukuran diameter meja sekitar 1.5 m.

Dari layout meja didapatkan alur sirkulasi yang akan dilalui oleh pelayan,
tamu, pengantin, dan pendukung acara, untuk memudahkan pergerakan diharapkan
dari layout ini mampu memberikan kenyamanan dan kelancaran acara.

Tipe penyajian meja bulat dengan aturan table manner yang merupakan
aturan makan internasional menjadi bagian dalam resepsi pernikahan walau kadang
tidak mutlak digunakan, tergantung dari selera dan kosep acara yang akan dibuat.

D
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2.3 Fleksibilitas

Konsep fleksibilitas haruslah dipertimbangkan dalam setiap program
bangunan yang serius, akan tetapi, hal itu seringkali keliru dimengerti. Bagi
sebagian orang, hal itu berarti bahwa bangunan dapat menampung pertumbuhan
melalui perluasan. Bagi hal lainnya hal itu berarti bahwa bangunan menyediakan
yang terbanyak bagi uang melalui ruang-ruang multifungsi.

Program harus mengenali secara spesifik aspek-aspek yang mana akan
berlaku ekspansibilitas (kemungkinan perluasan), konvertibilitas (kemungkinan
perubahan), versatibilitas (kemungkinan menampung beberapa kegiatan
sekaligus).'2

Untuk memenuhi kebutuhan pernikahan terhadap kemungkinan di atas,
maka ruang-ruang dikategorikan berdasarkan jenis kegiatan dalam ruang. Berikut
adalah kategori bentuk ruang dari gedung pernikahan :
1. Open Plan

Jenis pernikahan dengan pola open plan dapat memenuhi jenis pernikahan
yang membutuhkan ruang yang luas dan bebas kolom, dimaksudkan untuk
meberi kenyamanan pandang pengunjung/tamu.
Beberapa konsep pernikahan yang yang dapat di fasilitasi :
- Pernikahan Internasional -Konsep Natural

Gambar 11-6, Open Plan

'" I'eyelusuran Masalah Sebuah Dasar Penyusunan Program Arsheknu: William pena
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2. Counter Selling

Ruang menampung bagian-bagian ruang (counter) dengan sirkulasi

pengunjung yang teratur dan terus menerus (permanen). Dengan sekat pembatas

mengakibatkan ruangan yang dibagi menjadi kecil dan kurang fleksibel ketika

dibutuhkan luasan yang lebih luas

Gambar 11-7, Counter Selling

3. Uncounter Selling

Hampir mirip dengan pola counter selling pemanfaatannya berdasarkan

luasan yang dikehendaki jadi lebih fleksibel karena bisa berubah luasan dengan

menggunakan sekat parrtisi (tidak permanen).

Gambar 11-8, Uncounter Selling

Berdasarkan pola-pola diatas, maka diperlukan ruang yang dapat

menampung kegiatan dengan melihat kuantitas pengunjung sesuai kebutuhan, tidak

harus kebutuhan yang harus menyesuaikan ruang, melainkan ruang yang bisa

menyesuaikan kebutuhan.
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a) Analisa Elemen Pembentuk Ruang

Setelah mengkatagorikan ruang berdasarkan layout, maka langkah
selanjutnya adalah menentukan elemen pembentuk ruang yang dapat memenuhi
tuntutan fleksibilitas ruang. Elemen pembentuk ruang yang dibahas meliputi :
Elemen dinding partisi, elemen plafond, elemen elektrikal, pengkondisian ruang.
1. Elemen Pembatas Ruang

Untuk memenuhi kebutuhan terhadap ruang yang dapat berubah
setting, luasan(luasan ruang dapat menjadi lebih besar maupun kecil), ruang
dilengkapi dengan sekat partisi yang membagi ruang ke dalam beberapa
ruang yang lebih kecil untuk memfasilitasi event pameran maupun kegiatan
pendukung kegiatan pernikahan sesuai dengan kebutuhan.

Ruang dapat berubah menjadi luas untuk menampung kegiatan
pernikahan bersifat open plan, juga dapat berubah luasan menjadi kecil
ketika kebutuhan luasan itu kecil/sedikit.

Gambar II-7

Elemen Pebatas Ruang
Struktur dinding partisi sebagai penyekat ruangan membagi ruang

menjadi ruang-ruang yang lebih kecil harus memiliki kemudahan
dalampengaturannya. Sehingga model partisi dipilih menggunakan rel
dengan perkuatan magnet pada sambungan antar sekatnya, yang akan
memudahkan pengauran sekat-sekat partisi.
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Gambar 11-8
Sekat Partisi

Beberapa contoh sistem pertisi yang bisa dimanfaatkan untuk menyekat dan
membagi ruang menjadi beberapa ruang dengan luasan yang disesuaikan
kebutuhan :13

• Sistem lipat

Gambar II-9
Sistem Lipat

1" Jogja Gala Center, Army Eva lrfanty/TA/UII/2003
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Sistem geser

__0

Sistem rolling (putar)

Gambar 11-9

Sistem Geser

Gambar 11-10
Sistem Putar

Sistem Elektrikal

• Tata Lighting (pencahayaan)

Fleksibilitas tata lighting dapat diperlihatkan pada ruang-ruang kebutuhan
untuk kapasitas pernikahan yang berbeda, dimana pola penataan lighting
dalam ruang dirancang dimana titik lampu dapat menjangkau tiap ruang.
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Gambar 11-11, Tata Lighting
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3. Sistem Pola Plafon

Ruang-ruang yang memerlukan tingkat fleksibilitas tinggi seperti

gedung pernikahan dengan sekat partisi, dalam penentuan plafonnya juga harus

memperhitungkan terhadap kemungkinan perubahan ruang yang disebabkan oleh

kebutuhan jumlah pengunjung pernikahan yang berbeda. Sehingga penataan plafon

harus terkonsep dengan baik, dan tetap menjaga kesatuan ketika dibutuhkan ruang

utuh tanpa sekat. Disamping itu, model plafon erat kaitannya dengan tata lighting,

sehingga dalam penataannya dibutuhkan kesatuan konsep, agar dihasilkan tatanan

yang memiliki kenyamanan pandang bagi pengunjung ketika ruang digunakan

secara utuh.

Berdasarkan kodisi diatas, maka plafon ditata menggunakan pola grid yang

akan memberikan konsep fleksibilitas ruang, dengan pendekatan kapasitas daya

tampung.

Gambar 11-13

Sistem Pola Plafond

2.4 Landscape (lansekap)

Pada hakikatnya Arsitektur lansekap adalah ilmu dan seni perencanaan

(planning) dan perancangan (design) serta pengaturan daripada lahan, penyusunan

elemen-elemen alam dan buatan melalui aplikasi ilmu pengetahuan dan budaya,
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dengan memperhatikan keseimbangan kebutuhan pelayanan dan pemeliharaan
sumberdaya, hingga pada akhirnya dapat tersajikan suatu lingkungan yang
fungsional dan estetis.14

Perancangan detail lansekap (detailed landscape design) adalah usaha
seleksi dan ketepatan penggunaan komponen / elemen, material / bahan lansekap,
tanaman, kominasi pemecahan detail berbagai elemen taman seperti : plaza, air
mancur, kolom, dan sebagainya. Kesemuanya merupakan pemecahan yang spesifik
dan berkualitas dari diagram/program ruang dan area dari sebuah rencana rinci
tapak.

Di dalam lansekap/ tapak terdapat beberapa elemen yang mendukungya
diantaranya:

1. Vegetasi (tanaman)

Perletakan vegetasi haruslah disesuaikan dengan tujuan dari perancangannya
tanpa melupakan fungsi daripadang tanaman yang dipilih.

Pada perletakan ini harus pula dipertimbangkan kesatuan dalam disain atau
unity, yaitu :

• Variasi

• Penekanan (Accent)

• Keseimbangan (Balance)

• Kesederhanaan (Simplicity)

• Urutan (Sequence)

Jadi dalam perancangan tanaman lansekap pemilihan jenis tanaman
merupakan faktor penting.

Di bawah ini terdapat tabel pola tata hijau yang banyak dipergunakan untuk
menginformasikan jenis dan karakteristik tanaman yang akan digunakan dalam
desain lansekap :

Komponen Perancangan Arsitektur landsekap. lr Rustam Hakim MI./AIJ
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GEDUNG RESEPSI PERNIKAHAN DI JOGJAKARTA
FLEKSIBILITAS RUANG UNTUK MEWADAHI BERBAGAI KARAKTERISTIK PERNIKAHAN

No. Nama Tanaman D/T Bentuk

Tajuk

Perletakan

1. Cemara Gunung

(cemara junghuniana)

6/20 m Segitiga Sepanjang tepi jalan

2. Bambu Halus

(arundinariajaponica)

1,5/6 m Rumpun Tepi jalan keluar

kendaraan. Area parkir
3. Cemara Gembel

(curpressus papuana)

2,5/5 m Segitiga Parkir

4. Tanjung

(mimusops elengi)

8/8 m Bebas Parkir, Tepi jalan

5. Cemara Tiang

(cupresus sempervirens)

2,5/5 m Segitiga Jalan sekunder

6. Cemara Susun

(Araucaria exelsa)

10/30 m Segitiga Pembentuk ruang, Tepi

jalan sekunder
7. Kenari

(canarium commune)

6/22 m Bebas Tepi jalan raya

8. Bunga sapu tangan

(maniltoa gamipara)

6/15 m Kubah Untuk identitas lokasi

peneduh
9. Rasamala

(alenga exelsa)

8/20 m Bebas Sebagai peneduh

pencegah erosi

Tanaman tidak hanya mengandung/mempunyai nilai estetis saja, tapi juga
berfungsi untuk mningkatkan kualitas lingkungan.

Berbagai fungsi tanaman dapat dikategorikan sebagai berikut.
a. Kontrol pandangan (visual control)

Menahan silau yang ditimbulkan oleh sinar matahari, lampu jalan, dan sinar
kendaraan pada :
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GEDUNG RESEPSI PERNIKAHAN DI JOGJAKARTA
FLEKSIBILITAS RUANG UNTUK MEWADAHI BERBAGAI KARAKTERISTIK PERNIKAHAN

1) Jalan Raya

Untuk menghindari kecelakaan ketika kedaraan berada di belokan, karena
arah dari pohon makan kemungkinan tabrakan kecil.

2) Bangunan

Perletakan pohon, perdu, semak, ground cover, dan rumput dapat menahan
pantulan sinar dari perkerasan, hempasan air hujan, dan menahan jatuhnya
sinar matahari ke daerah yang membutuhkan keteduhan.

3) Control pandang terhadap ruang luar

Tanaman dapat dipakai untuk komponen pembentuk ruang sebagai
dinding, atap, dan lantai. Dinding dapat dibentuk oleh tanaman semak

sebagai border. Atap dibentuk oleh tajuk pohon yang membentuk kanopi
atau tanaman merambat pada pergola. Sedangkan sebagai lantai dapat
digunakan tanaman rumput atau penutup tanah (ground covers). Dengan
demikian pandangan dari arah atau kea rah ruang yang diciptakan dapat
dikendalikan.

4) Control pandangan untuk mendapatkan ruang pribadi (privacy space)
Tanaman dapat dipergunakan untuk membatasi pandangan dari arah luar
dalam usaha untuk menciptakan ruang pribadiiprivacy space. Ruang pribadi
ini biasanya ruang terlindung dari pandangan orang lain.

fS.

Gambar 11-15
Kontrol Pandangan Untuk Mendapatkan Ruang Pribadi (private space)

b. Pembatas fisik (Physical barriers)

Tanaman dapat dipakai sebagai penghalang pergerakan manusia dan hewan.
Selain itu juga dapat berfungsi mengarahkan pergerakan.
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GEDUNG RESEPSI PERNIKAHAN DI JOGJAKARTA
FLEKSIBILITAS RUANG UNTUK MEWADAHI BERBAGAI KARAKTERISTIK PERNIKAHAN

c. Pengendali Iklim (climate control)

Tanaman berfungsi sebagai pengendali iklim untuk kenyamanan manusia.
Factor iklim yang mempengaruhi kenyamanan manusia adalah suhu, radiasi
sinar matahari, angin, kelembapan, suara dan aroma.

• Control radiasi matahari dan suhu

Tanaman menyerap panas dari pancaran sinar matahari dan memantulkannya
sehingga menurunkan suhu dan iklim mikro.

Control pengendali angin

•£

Gambar 11-16

Kontrol pengendali angin
Tanaman berguna sebagai penahan, penyerap, dan mengalirkan tiupan angina
sehingga menimbulkan iklim mikro. Jenis tanaman yang dipakai harus diperhatikan
tinggi pohon, bentuk tajuk, jenis, kepadatan tajuk tanaman, serta lebar tajuk.

• Pengendali suara

Tanaman dapat menyerap suara kebisingan bagi daerah yang membutuhkan
ketenangan. Pemilihan jenis tanaman tergantung dari tinggi pohon, lebar tajuk, dan
komposisi tanaman.

*"r~Y
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GEDUNG RESEPSI PERNIKAHAN DI JOGJAKARTA
FLEKSIBILITAS RUANG UNTUK MEWADAHI BERBAGAI KARAKTERISTIK PERNIKAHAN

• Penyaring udara

Tanaman sebagai filter atau penyaring debu, bau, dan memberikan udara segar.

O O 0O00

Q 0 O O 0 Q °

• Pencegah erosi (Erosion control)

Kegiatan manusia dalam menggunakan lahan, selain menimbulkan efek positif juga
menyebabkan efek negative terhadap kondisi tanah/lahan. Missal dalam

pembentukan muka tanah, pemotongan dan penambahan muka tanah (cut and fill),
penggalian tanah untuk danau buatan. Kondisi tanah menjadi rapuh dan mudah
tererosi oleh karena pengaruh air hujan dan hembusan angina yang kencang. Akar
tanaman dapat mengikat tanah sehingga tanah menjadi kokoh dan tahan terhadap
pukulan air hujanserta tiupan angina. Selain itu dapat pua berfungsi untuk menahan
air hujan yang jatuh secara tidak langsung ke permukaan tanah.
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GEDUNG RESEPSI PERNIKAHAN DI JOGJAKARTA
FLEKSIBILITAS RUANG UNTUK MEWADAHI BERBAGAI KARAKTERISTIK PERNIKAHAN

• Nilai Estetis (Aesthetic values)

Nilai estetis dari tanaman diperoleh dari perpaduan antara warna
(daun,batang,bunga), bentuk fisik tanaman (batang,percabangan,dan tajuk) tekstur
tanaman, skala tanaman, dan komposisi tanaman.15

1. Sirkulasi

Sistem sirkulasi sangat erat hubungannya denan pola penempatan aktivitas
dan penggunaan tapak sehingga merupakan pergerakan dari ruang satu ke ruang
yang lain. Kenyamanan dapat berkurang akibat dari sirkulasi yang kurang baik,
misalnya kurangnya kejelasan sirkulasi, tidak adanya hierarki sirkulasi, tidak
jelasnya pembagian ruang antara sirkulasi pejalan kaki dan sirkulasi kendaraan,
penggunaan fungsi ruang sirkulasi yang berbeda( missal trotoar dijadikan tempat
erjalan).

2. Drainase

Drainase atau saluran pembuangan merupakan salah satu factor yang
sangat penting dalam suatu perancangan tapak. Ruang luar suatu tapak yang telah
dirancang dengan baik, apabila terdapat bagian dari tapak yang tergenang air akan
menyebabkan rancangan menjadi tidak sempurna.

3. Pola lantai / perkerasan

Pembentukan pola lantai berkaitan dengan perkerasan lantai itu sendiri.
Perkerasan tergantung dari bahan atau material perkerasan yang dipergunakan.
Berbagai pemanfaatan bahan / material untuk perkerasan diantaranya kerikil, batu
lempeng, semen, aspal, beton, batu koral, ubin keramik, ubin batu bata.

4. Pengolahan site

Pemanfaatan kondisi alami site bisa dijadikan elemen dalam pengolahan
ruang luar. seperti sungai, danau, kontur lahan, yang bisa dimanfaatkan sebagai
penunjang ruang luar.

" Komponen Perancangan Arsitektur Landsekap, lr Rustam Hakim MT.IAU
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Nanyuan Hotel, Tokyo
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Gedung serbaguna di Tokyo ini digunakan
untuk berbagai kegiatan, termasuk pernikahan
dengan memanfaatkan ruang yang fleksibel
untuk menampung jumlah undangan dalam
kapasitas tertentu

Pengaturan pola ruang luaryang kurang
karena hanya di manfaatkan sebagai
area parkir

Area fleksibilitas ruang dengan 4 luasan
yang berbeda ^~^
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Pemanfaatan beberapa ruang dengan luasan tertenti
untuk kebutuhan kegiatan yang berbeda, dan dapat
dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan

o
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Area service vertikal '•-'-''
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan
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Nanyuan Hotel, Tokyo
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Plafond menjadi hal yang dapat dimanfaatkan
untuk mencapai fleksibilitas ruang

Interior hall yang digunakan untuk wedding
dengan memanfaatkan elemen interiornya
sebagai pembentuk dekorasi

Pemanfaatan ruang ruang dengan kapasitas
yang disesuaikan kebutuhan menjadi pilihan
dalam meilih gedung ini untuk melaksanakan suatu
acara
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Seasons3 hall, Illinois
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a , Hall ini dlfungsikan untuk pertunjukan
musik, pertemuan, dan wedding tentunya
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Hall yang mampu menampung 1000 tamu
deiKjan daya tampung yang luas, dan area servis
yang\cukuD.

Tersedia banyak ruang untuk kebutuhan yang lebih
"kecil

Fleksibilitas tidak tercipta, mengakibatkan kesulitan
ketika kegiatan hanya memanfaatkan sebagian kecil ha!

Ruang dengan kapasitas lebih cecil
dalam perancangan nantinya a can
dimanfaatkan sebagai area ritu al

;ulasi yang sempit untuk mapu menampijng
pada saat sibuk
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SpasnnsS hall Illinois
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1 wedding room
2 island ballroom

3 south terrace

4 garden country yard
5 jacaranda hall
6 along the waterway
7 horizon ballroom
8 breck deck

9 sea breeze

10 south beach gazebo
11 sandpiper banquet center
12 oasis pool deck

Fleksibilitas ruang dalam dengan
ruang luar tercipta
dimana kegiatan di dalam ruang
bisa di perluas ke luar ruang
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Elemen elemen seperti sungai
vegetasi yang bisa diciptakan
sebagai efek dekoratif wedding
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Konsep gedung pernikahan yang memanfaatkan
ruang dalam dan ruang luar yang dipadukan sesuai kebutuhan



Oving west Sussex

langunan berkonsep range di pedesaan
i Amerika

engan hall yang besar, dilengkapi partisi
sbagai pembatas untuk memenuhi kebutuhan
lang yang berbeda berdasarkan jumlah tamu
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Fleksibilitas menciptakan 4 ruang ys
berbeda ukuran, dengan menggunal
partisi sebagai pembatas

1,2,3 sirkulasi yang menjadi jalur
untuk mencapai fleksibilitas ruang

; Pola ruang luar yang bisa dimanfaatkan
• untuk kegiatan ruang luar •

Perkerasan untuk memberikan kekuatan
pada pijakan •

ving west Sussex



Svcc banquet hall
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Area servis diletakkan diarea
yang ketika white oak room digunakan
menjadi begitu jauh untuk di jangkau

I leksibilitas ruang tercipta juga di hall ini
-t srdapat partisi untuk menciptakan 3 ruang

<j engan luasan yang berbeda

Luasan begftu kecil ufvtuk kegiatan yang besar

Terdapat 2 jalur sirkulasi yang
menghubugkan ruang fleksibilitas

Pemanfaatan plafond sebaga'felemen
pencapaian dekorasi
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Gedung yang bekonsep elegant fungsional, mampu menampung
1500 tamu dengan tipe pelayanan mejaan
luasan main hall: 1664 m2
pre function: 588m2

Memiliki elamen -elemen yang mampu menciptakan
akustik yang bagus (dinding kedap suara)

Terakomodir dengan baik walau tidak sehebat
audjtarium tetapi sudah memberikan kenyamanan
danKeindahan suara

Fasad yang mampu mengakomodir berbagai karakteristik pernikahan
secara tradisional maupun intemasiona. Dengan konsep elegant
tidak menutup kemungkinan bermacam tema pernikahan bisa dimasukkan
ke dalan gedung ini. *

Ada ruang stage yang cukup luas
yang bisa dimanfaatkan untuk pelaminan

ataupun untuk entertainment

Pemanfaatan ruang dalam
yang kurang optimal

Ruang luas memberikan efek daya tapung yang besar !
tetapi tidak memberikan pilihan bagi pengguna dengan q

Solusinya memberikan perluasan untuk ruang yang lebih kecil



STMJ3I KASUS

Indoor
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Untuk ruang indoor
terbagi menjadi 3
ruang yang bisa
dipecah sesuai
dengan kebutuhan
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Individual Layout

lebar : 60 m

luas : 2880 m2

daya tampung: 750

Pre function hall

panjang: 96m2
lebar : 9m

luas : 864 m 2

Ccjja Expo Center

1000 tamu

Combained Layout
(pemakaian semua lahan)
panjang

lebar

luas

144m

60 m

8640 m2

daya tampung: 3000tamu
•v-J .-..-.,»,.,-

Akustik yang buruk karena
hanya berupa bangunan luas
tanpa olahan yang baik

"Kbnsep bangunan yang mampu menaungi berbagai
karakteristik kegiatan pernikahan, baik itu tradisional
maupun internasional

Prefunction untuk luasan yang lebih kecil
menjadikan lebih banyak pilihan, secara
kuantitas fleksibel

Outdoor

Pemanfaatan ruang luar yang mampu
menampung750 mobil dan lebih dari
2000 motor

Meskipun luas tetapi tidak
mampu mengakomodir kegiatan



STUT>\ KASIAS

Wisma Jati Indah
Pi ifwnrpin .!?fiA/?!Tpnn3h

oarjo

_ Gedung ini sangat pas sekali untuk pernikahan tradisional
Y konsep bangunan yang kejawen dengan ornamen ukiran,

gebyok, joglo

Namun akan menjadi tidak pasjika pernikahan internasional
bisa dimasukkan tetapi dengan menmanfeatkan tema pernikahan
yang mewakili konsep gedung. Menjadi kurang fleksibel karena
akan terjadi banyak penyesuaian

Jati indah adalah gedung pertemuan yang biasa
di manfaatkan untuk kegiatan pernikahan
luasan:

30x40= 1200m2

Pemanfaatan ruang yang bisa digunakan untuk
Gedung yang memanfaatkan ruang dalam dan ruang luar sekaligus dalam satu waktu *e9'atan iuar ruang (siraman)

Pre function dimanfaatkan untuk mengakomodir
kegiatan di dalam ruang

biasa dimanfaatkan untuk mejaan resepsi perikahan
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