GEDUNG RESEPSI PERNIKAHAN DI JOGJAKARTA

FLEKSIBILITAS RUANG UNTUK MEWADAHI BERBAGAI KARAKTERISTIK PERNIKAHAN

BAB III
ANALISIS

3.1 PENDEKATAN SITE
3.1.1 KriteriaSite
a.

Luas Site

Luas site mampu menampung berbagai sarana penunjang dan
pendukung bagi kegiatan pernikahan.
b. Aksesabilitas Tapak

Tapak dapat dicapai dengan mudah tidak menimbulkan masalah.

Tapak dapat dicapai dengan berbagai macam kendaraan.

Factor pencapaian yang mudah didukung oleh adanya kelancaran
arus lalulintas.

Tapak harus mendukung konsep landscape rancagan gedung
c. Jaringan Utilitas

Site memiliki utilitas lengkap yang mampu mendukung keperluan
kegiatan pernikahan, Jaringan tersebut antara lain :
1) Sumber air dan jaringan air bersih
2) Jaringan pemadam kebakaran
3) Jaringan listrik

4) Jaringan telepon
5) Jaringan drainase

d. Daya dukung Lahan

Lahan yang dipilih harus mampu mendukung kegiatan pernikahan baik
topografi maupun lingkungan setempat.
3.1.2

LokasiSite

Dari criteria site diatas maka ada beberapa site yang bisa dijadikan bahan
rujukan sebagai berikut:
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No.

Parameter

Alternatif Site

Kaliurang

Ngaglik

Kota Jogja

1.

Potensi Alam

3

4

2

2.

Aksesabilitas

2

5

5

3.

Infrastruktur

2

4

5

4.

Kepadatan penduduk

4

4

11

17

Jumlah

" ~~ 2

~

14

Tabel 111-4 Alternatif site

1 : buruk sekali

3 : cukup

2 : buruk

4 : baik

5 : baik sekali

Dilihat dari bahan rujukan di atas, lokasi yang cocok adalah di daerah ngaglik,
tepatnya di Sariharjo, Ngaglik, Sleman.
Dengan luasan 2,5 Ha.

Batas - batas site adalah sebagai berikut:
•

Batas utara

. Perkebunan

• Batas timur

: Sungai

• Batas selatan
• Ba*as barat

: Jalan Ring Road utara
. Jalan Kampung

^

\

.

......

•

Lokasi
z&SSZ**.

"%.

gambar 111-19: lokasi site

BHAVU SANTOSO NUGROHO

99512053

GEDUNG RESEPSI PERNIKAHAN DI JOGJAKARTA

FLEKSIBILITAS RUANG UNTUK MEWADAHI BERBAGAI KARAKTERISTIK PERNIKAHAN

a.

Site terpilih, Vegetasi, Batasan, Kontur

Gambar 111-20

Gambar site terpilih

Vegetasi yang ada di dalam site berupa pohon asem, pohon bamboo, ilalang,
dan pohon pohon besar lainnya yang akan di manfaatkan sebagai elemen
penunjang ruang luar.

gambar 111-21, kontur pada sunga

Aliran sungai lancar, dimana sungai memliliki debit air yang cukup ketika
musim kemarau, ketika musim penghujan air yang di tampung bisa maksimal tanpa
meluap ke site dikarenakan kontur tanah dengan tinggi sekitar 2m.
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b. Kebisingan, Sirkulasi, View ke dalam dan keluar site

Gambar 111-22

Kebisingan, Sirkulasi

Sirkulasi pada kawasan terpilih sudah tertata apik, keadaan jalan sudah mulus

dan lancar, kepadatan kendaraan pada jalan sedang, sehingga sirkulasi menjadi
lancar.

Kebisingan menjadi kasus tersendiri karena site terletak di pinggir jalan, tetapii
dengan adanya vegetasi dan perkampungan situasi ini dapat di redam. Jadii
nantinya vegetasi alami akan diolah dimanfaatkan sebagai barier peredam
kebisingan
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gambar 111-23, view kedalam site (B)

jjmbar 111-24, view kedalam site (A)

3.1.3 Konsep Sirkulasi

Pengaturan pola sirkulasi pada site terutama kendaraan, dibuat dua jalur
masuk dan keluar pada dua letak pintu masuk dan keluar. Kondisi ini dilakukan
karena site memiliki dua akses, pemanfaatan dua akses ini dikarenankan saat
kondisi jumlah tamu yang besar tidak terjadi kemacetan di dalam site saat keluar
maupun masuk.

Setelah melihat hasil analisis maka pola sirkulasi yang dipilih adalah
kendaraan keluar masuk dari dua pintu yang disediakan, dimana di arah selatan

langsung menuju arah ringroad dimanfaatkan untuk sirkulasi keluar masuk tamu,
dan disebelah utara yang langsung arker jalan kampong yang menembus jalan
palagan tentara pelajar dimanfaatkan untuk sirkulasi service dan penduklung
lainnya.
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3.1.4 Konsep Pencapaian Bangunan

Pencapaian ke lokasi Gedung Resepsi Pernikahan adalah sebagai berikut:

1) Untuk pejalan kaki pencapaian ke bangunan dibuat langsung dengan
pertimbangan memudahkan bagi pengunjung dengan cara trotoar, jalan
setapak, atau vegetasi sebagai pengarah bagi pejalan kaki

2) Sedangkan pencapaian ke bangunan untuk pengunjung yang menggunakan
kendaraan, ada dua alternative yang digunakan, yaitu :
• Dengan menggunakan valley (car call)

System ini digunakan untuk memanjakan tamu dimana tamu tidak perlu
mencari dan berjalan ke mobil, melainkan tinggal menunggu di lobby
mobil akan diambilkan atau di panggilkan untuk menjemput ke lobby.
• Pengunjung memarkirkan mobil di lokasi arker, dan ketika pulang
mengambil sendiri ke posisi semula, dimana pencapaiannya akan
diarahkan dengan menggunakan vegetasi dan jalan berupa trotoar.
3.1.5 Zoning

Melihat dari hasil analisis site, maka kondisi eksisting sudah cukup baik
tinggal mengolah pada daerah-daerah tertentu. Konsep yang akan diterapkan pada
site adalah sebagai berikut:

1) Bentaran sungai yang menciptakan kontur tersendiri pada lokasi akan
dimanfaatkan sebagai elemen ruang luar, tetapi akan diulakukan perkerasan

dengan mengikuti pola kontur uantuk menghindari erosi saat musim hujan.
2) Vegetasi

• Vegetasi yang ada di lokasi akan dimanfaatkan seperti pohon-pohon besar,
pohon bamboo, pohon pisang, sebagai elemen ruang luar. Disamping itu
akan ditambahkan beberapa vegetasi untuk mendukung fleksibilitas dan
kebutuhan akan kegiatan pernikahan di luar ruang.
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• Vegetasi dimanfaatkan sebagai barier terhadap kebisingan serta
pandangan dari luar site terhadap kegiatan pernikahan yang dilaksanakan
diluar ruang secara langsung.

• Pohon-pohon besar dari lokasi nantinya akan dimanfaatkan sebagai elemen
pembentuk ruang dan peneduh dimana akan menghemat biaya ketika
kegiatan pernikahan di luar ruang dilaksanakan pada siang hari tanpa
menggunakan tenda.

3) Optimasi masa dipusatkan ditengah site dengan tujuan mengoptimalkan site

sebagai ruang luar, serta memaksimalkan bentuk dan kreatifitas masa yang
akan dirancang.

4) Sedangkan untuk kegiatan penunjang yaitu area arker diletakkan pada sisi
depan dan belakang, seperti yang di ceritakan di atas bahwa arker diletakkan

sedemikan rupa untuk menghindari kemacetan dan memanfaatkan jalan yang
melewati site.

Dikarenakan lokasi yang sedikit memanjang searah sungai, maka pemanfaatan
masa akan diarahkan mengikuti bentuk site yang telah ada untuk memudahkan

dalam pengaturan dan perancangan agar benar-benar optimal dan tidak merusak
kondisi site yang ada.

Zoning yang terjadi akibat dari kondisi analisis site dimana pusat kegiatan

diletakkan di tengah dan belakang dengan maksud untuk menghindari kebisingan
untuk mendapatkan privasi.
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3.1.6

Gubahan Massa

Gambar III-26
Gubahan masa

3.2 PENDEKATAN PROGRAM RUANG

3.2.1 Pengelompokan Kegiatan

Gedung yang akan dirancang nanti diharapkan mampu menampung kegiatan
pernikahan dengan berbagai macam karakteristik dan kegiatan lain yang
menunjang yang terpadu dalam sebuah wadah. Berdasarkan jenis kegiatan yang
perlu diwadahi terdiri dari berbagai macam, diantaranya
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6.

No.

(hiburan)

Entertainment

pager bagus,
receptionis,....)

Pendukung acara
(Among tamu,

Tamu

Keluarga

Pengantin

(EO)

Event Organizer

Pelaku

Main artist:

4.

3. Musik pengiring

Make Up
Tampil

2. Artis pendukung

Tampil
Menginap

Make

1.

Menyambut tamu

Menerima angpao/uang, kado, buku tamu

Mengantar tamu
Mengarahkan tamu

Membubuhkan buku tamu

Menikmati hidangan

Menikmati acara

Sebagai panitia

konsep acara

Mengikuti prosesi sesuai tradisi dan

Honey moon

Mengikuti prosesi sesuai tradisi dan
konsep acara (resepsi)

Mengatur jalan acara
Ritual pra-nikah

Membuat konsepacara

Kegiatan

3.2 Pengelompokan Kegiatan

campursari

Orchestra, mini band,

Menghibur

Artis lokal

ibukota)
Menghibur

Artis utama acara (artis

Menempatkan tamu
sesuai meja.

awal acara

Makan, menikmati acara
Terjadi pola sirkulasi saat

Among tamu, receptionis

Br/da//salon

pemberkatan,

Akad nikah /

Perawatan tubuh,

Diskripsi
Merencanakan tema /
konsep resepsi

Rest room

Area resepsi

Ruang persiapan

Hotel

Area resepsi

Ruang persiapan artis
Ruang persiapan artis

Ruang rias

Ruang persiapan keluarga

Hotel

Convention hall

tempat ibadah

"Spa, BrTdal/salon,

Ruang persiapan EO

Keterangan

Ruang meeting

Pemanfaatan

Indoor

lnddor,outdoor

Indoor

Indoor

Indoor.outdoor

Indoor
Indoor

Indoor

lndoor,outdoor,kombir
lndoor,outdoor,kombir
lndoor,outdoor,kombir

Indoor.outdoor

Indoor

indoor

indoor,outdoor,kombir

lndoor,outdoor

Indoor

Indoor.outdoor

Indoor

Lighting dan
soundsytem
Security

Photo

Video shooting

11.

13.

14.

12.

Perlengkapan

10.

Bridal / salon

Catering

Dekorasi

Istirahat

Melayani tamu

Memasak

Istirahat

Setting perlengkapan untuk acara

Candit camera

Mengatur parkir tamu

•

Candit camera

• Merekam jalannya resepsi

• Photo keluarga

• Photo pra wedding

•

• Menjaga ketertiban di luar gedung

•

Mempersiapkan semua kebutuhan acara

• Setting meja kursi

» Mempersiapkan wardrobe

• Merias pengantin

•

• Setting makanan dan minuman

•

Make Up

Setting dekor

Mempersiapkan dekorasi

pemotretan sebelum
resepsi

Pengantin melakukan

secara acak

Melakukan pemotretan

mengganggu sirkulasi

Kabel berserakan

/ standing).

Mempersiapkan meja
kursi sesuai tipe.(mejaan

katering

disajikan
Tercipta sirkulasi kru

Mempersiapkan
makanan yang akan

kru kecapekan.

beberapa hari membuat

memakan waktu

Kebutuhan dekor yang

sesuai tema acara.

Studio foto, outdoor

Jalur instalasi listrik
Ruang istirahat

Ruang rias

Dapur

Ruang persiapan

Ruang istirahat untuk semua kru

Ruang dekor

Indoor.outdoor

Indoor.outdoor

Indoor.outdoor

Outdoor
Outdoor

Indoor

Indoor.outdoor

Indoor.outdoor

Indoor

lndoor,outdoor,kombir

Indoor

Indoor, outdoor

Indoor

Indoor,outdoor
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Gedung yang akan dirancang nanti diharapkan mampu menampung kegiatan
pernikahan dengan berbagai macam karakteristik dan kegiatan lain yang menunjang
yang terpadu dalam sebuah wadah.

Macam kegiatan tersebut dapat dikelompokan menjadi empat kelompok,
kelompok tersebut meliputi :
KEGIATAN UTAMA

KEGIATAN

KEGIATAN

PENDUKUNG

PENGELOLA

"1

KEGIATAN
SERVIS

Resepsi pernikahan

Catering

Administrasi

Dapur

Ritual pernikahan :

Perawatan

Meeting

MEE

•

Siraman

tubuh

Perawatan

Kebersihan

•

Pai - ciu

Honey moon

Dokumen

Toilet

•

Ijab

Retail

Manajer

Lavatory

•

Pemberkatan

Jamuan kecil

Personalia

Sirkulasi vertikal

nikah

Tempat

Humas

Midodareni

menginap

•

Meeting

keluarga

Hiburan

Tempat

Dekorasi

menginap tamu

Fitting gaun, jas
.

rahf>l IILA^ tsar,t-,t^„ ^i~

Sumber: analisis penulis

3.2.2 Pendekatan Ruang Kegiatan

Pendekatan ruang ini pada dasarnya merupakan studi terhadap kebutuhan
ruang berdasarkan penelompokan yang telah dilakukan .

Berikut ini adalah kebutuhan ruang berdasarkan kelompok kegiatan :
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1- Kelompok Kegiatan Utama
Jenis kegiatan

Pelaku

Kegiatan

Lingkup pewadahan

Kebutuhan
ruang

Hiburan

Pengantin
Keluarga

Wisata

Resepsi

Ruang resepsi ukuran
besar, sedang, kecil

pernikahan

Tamu

Pendukung

Coffe shop

acara

Ritual (sacral)

Hall
Outdoor
Pre function

Pengantin

Keluarga

Urutan
ritual
berdasarkan

Ruang sedang. kecil

Taman

atau

etnis

R. ganti

(outdoor)

R. rias

Ruang sedang / kecil
Fasilitas pendukung

Workshop
Meeting room

(ijab,

taman

kecil

pemberkatan.

pai-ciu)

Work shop
Meeting

Utusan

Pertemuan

Undangan
Keluarga

keluarga

Kru

Pertemuan
Diskusi
Komunikasi
Koordinasi
Informasi

Dekorasi

EO

Catering

Waiters/pelayan

Ganti pakaian

Pengantin
Keluarga

VIP room

Pre function

Berganti baju

Ruang sedang

Make - up

Ruang kecil

Pendukung

Rest room
R. Ganti

acara

Tabel lll-6kelompok kegiatan utama
Sumber: analisis penulis

2- Kelompok Kegiatan Pendukung
Jenis kegiatan

Pelaku

Jual beli

Pengunjung

Pemarsaran

Tenant

Pengenalan
produk
Makan

Keluarga

Minum

Tamu
EO

Kegiatan

Lingkup pewadahan

Bisnis
Informasi
Prom os i

R fasilitas pendukung

Istirahat
Santai

besar

Ruangan sedang
Ruangan kecil

Ruangan

Ruangan

ukuran
ukuran

sedang

Fasilitas pendukung

Rekreasi

Pengantin

Refreshing

Perawatan

Keluarga

tubuh

Fitting baju
Honey moon

Salon

Spa / sauna
Bridal

Guest house
Plaza
Mushola

Tempat ibadah
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Refreshing

Pengunjung

1 Club : Salsa

Ruangan sedang

Hall

Tabel 111-7 kelompok kegiatan pendukung
Sumber: analisis penulis

3. Kelompok Kegiatan Pengelola
Jenis kegiatan

Pelaku

Kegiatan

Lingkup pewadahan

Kebutuhan
ruang

Pelayanan

kegiatan

yang

ada

Pemimpin staff

Rapat

Karyawan

Komunikasi

dan

Kantor

Administrasi
Personalia

Pengawasan

bertanggung

Manager
R. rapat

jawab

Hubungan
dengan penyewa

Staff karyawan

Pelayanan

Kantor

Lobby
R. Tamu

gedung

Penyimpanan dan

Staff karyawan

pengontrolan

Pelayanan
perawatan

Perlangkapan

Ruang besar
Ruang sedang

R.

Ruang kecil

R. fasilitas pendukung
Ganti pakaian

Staff karyawan

Persiapan

perawatan

meja kursi

R.

perawatan

peralatan

^ejiunjangt

Ruangan loker

Waiters/pelayan
Lemari penyimpanan_
Tabel 111-8 kegiatan pengelola
Sumber: analisis penulis

Loker

4. Kelompok Kegiatan Servis
Jenis kegiatan

Pelaku

Karyawan

Pelayanan

fasilitas
dan
keamanan serta

keamanan

Pelayanan

Lingkup pewadahan
Ruang
pelayanan
perlengkapan

Kebutuhan ruang
Parkir

Pos keamanan

kelengkapan

kendaraan

Perawatan

Kegiatan
Pelayanan

lang ada

Karyawan

gedung

Kemanan gedung

Keberihan

Ruang pelayanan

gedung

perlengkapan

Kelancaran
system
utilitas

utilitas bangunan

bangunan
Pengontrolan

Ruang control system
Ruang control manual
dan otomatis

fasilitas

Tabel 111-9 kegiatan servis
Sumber: analisis penulis
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Gudang
Ruang
MEE
R- pompa dan
penampungan air
R. kebersihan
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4.

Kelompok di Lu ar Ruangan

Jenis kegiatan
Hiburan
Wisata
Ritual

Kegiatan

Pelaku

Pengantin
Keluarga

Lingkup pewadahan

Resepsi

Kebutuhan ruang

Ruang luar resepsi

Theater

Ruang luar

Taman

perikahan

Tamu

Ritual

Pengantin
Keluarga

Ritual budaya

EO
II

in i

i„

„_/.

/.

Sumber analisis penulis
3.3 Fleksibilitas

Mengacu pada batasan permasalahan dari penulisan tentang fleksibilitas(lihat
halaman 21, bahwa gedung yang akan dirancang oleh penulis nantinya akan
mengarah pada sasaran fleksibilitas ruang.

Pernikahan membutuhkan ruang untuk menaungi undangan, tantangan
fleksibilitas adalah menjawab bagaimana suatu design dapat menampung jumlah
undangan yang besar dengan tidak meninggalkan kenyamanan pada saat
digunakan untuk jumlah undangan yang lebih kecil.

Dari kajian teori tentang pembagian ruang untuk kegiatan pernikahan

didasarkan oleh jumlah, di halaman 21-23 menjatuhkan pilihan pola pembagian
ruang pada

3.3.1 Uncounter Selling

Pola yang pemanfaatannya berdasarkan luasan yang dikehendaki jadi lebih
fleksibel karena luasan ruangnya bisa diubah, di sini perubahan yang bisa dilakukan
didasarkan pada jumlah tamu yang akan menggunakan ruang dalam gedung.
Besaran tamu yang akan dipakai untuk patokan adalah sebesar 2000 tamu,
dilihat dari survey yang dilakukan penulis, bahwa maksimal tamu yang hadir dalam
satu resepsi pernikahan adalah sebesar itu.

Untuk itu pembagian dengan uncounter selling sangat tepat dilakukan ketika
pemanfaatan ruang tersebut hanya menggunakan setengah maksimal tamu, atau
seperempat maksimal tamu.
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Untuk mencari luasan ruang berdasarkan jumlah maksimal tamu dapat

dilakukan dengan asumsi luasan ruang dengan meja dan asumsi luasan ruang
dengan prasmanan.

a. Asumsi luasan ruang dengan meja

Dari model mejaan bulat yang ditampilkan diatas, dapat dijadikan acuan
dalam menentukan luasan suatu ruangan, seperti ruang resepsi, :

meja 8 kursidiameter 1,3 m
meja 10 kursidiameter 1,5 m
Tabel111-11 mejaan bulat

Sumber Table Manner,etiket jamuan makan. Soekresno

Ukuran yang dipakai sebagai patokan adalah meja dengan 10 kursi ;

luas lingkaran besar adalah :
22/7x1,25x1,25
= 22 /7x 1,5625 m2

sirkulasi : 25% x 5m2 = 1m2

total: 5m2 + 1m2=6m2

= 4,91 m2//5m2

a). Ruang resepsi 1000 tamu

2000/10 = 200x6m2=1200m2

Sirkulasi jalur masuk pengantin =2mx10 m=20 m2 x1=20 m2
Sirkulasi pelayan / waiters =1,5 mx20 mx 10 =300 m2
Luasan stage entertainment = 8m x 6m = 32m2
Luasan stage pelaminan = 20m x 8m = 160m2

Jadi total luas ruang : 1200 m2+ 320 m2 +32 m2+ 160m2= 1712 m2
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b). Ruang resepsi 1000 tamu

1712 m2/2 = 856 m2
c). Ruang resepsi 500 tamu

856 m2 / 2 = 428 m2
d). Servis

20% x 1712 m2 = 343 m2
e). Dapur

15 %X 1552 m2 = 230 m2

b. Asumsi Luasan Ruang Dengan Prasmanan
Kebutuhan ruang prasmanan diperoleh dari :
a) Jumlah meja buffet dan stall

Buffet: meja untuk sajian utama

240 cm x 60 cm = 14400 cm2 = 14,4 m2

Stall: meja untuk sajian pelengkap
80 cm x 80 cm = 6400 cm2 = 6,4 m2

1buffet untuk 200 undangan =2000 :200 :2=5(stall)
1stali untuk 400 undangan 2000 :400 =20 (buffet)
(5 x 14,4m2) +(20 x6,4m2) =72m2 +128m2 =200m2
sirkulasi

b) Jumlah undangan 2000
1 orang = 0,8m2
2000 x 0,8m2 = 1600m2

Luasan stage entertainment = 8mx6m = 32m2
Luasan stage pelaminan = 20m x 8m = 160m2

Total luas ruang =200m2 +1600m2 +32m2 +160m2 =1992m2
c). ruang resepsi 1000 undangan
1992m2: 2 = 996 m2
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d). ruangan 500 undangan
996m2 - 2 = 498m2
e). servis

20% x 1992 = 398,4m2
f). dapur

15% x 1992 = 298,8m2
g). parkir

2000 undangan x 40%(asumsi) = 800 mobil
1 mobil = 4x2 +2(sirkulasi) = 10m2
total = 800 x 10m2 = 8000m2

3.3.2 Partisi sistem lipat (floding)

Untuk membagi ruang seperti pola uncounter selling dibutuhkan sekat atau

partisi, dari beberapa model yang ditampilkan di halaman 25, maka model yang
paling tepat sebagai pembagi ruang adalah model lipat (floding).

Pemanfaatan ini didasarkan pada efektifitas ruang tempat penyimpanan ketika
partisi / sekat tidak digunakan atau ketika pemanfaatan ruang pada keadaan tamu
maksimal.

Efektifitas yang dimaksud adalah ruang penyimpanan tidak memakan tempat
di ruang resepsi, dan juga secara operasional lebih mudah, karena tinggal di geser
maupun ditarik.

Dari fleksibilitas ruang yang tercipta, akan berhubungan dengan ruang servis

yang akan menunjag kegiatan pernikahan seperti dapur, ruang persiapan, ruang
make-up, untuk itu rancangan yang akan di tampilkan adalah sebagai berikut:

Bahwa akan ada beberapa jalur sirkulasi yang akan dimanfaatkan sebagaii
jalur pengguna dalam hubungan menciptakan fleksibilitas ruang di dalam gedung
dimana beberapa ruang tersebut mampu terhubung pada pemanfaatan ruang yang
berbeda berdasarkan jumlah tamu.

BHAVU SANTOSO NUGROHO

99512053

GEDUNG RESEPSI PERNIKAHAN DI JOGJAKARTA

FLEKSIBILITAS RUANG UNTUK MEWADAHI BERBAGAI KARAKTERISTIK PERNIKAHAN

3.4 Lansekap

Dari teori yang di dapat di muka tentang lansekap, bahwa gedung resepsi
pernikahan yang akan di bangun nanti memanfaatkan ruang luar untuk kegiatan
pernikahan yang dilaksanakan di luar ruang.

1. Resepsi penikahan yang menggunakan konsep garden party
Pesta pernikahan ini memberikan kesan menyatu dengan alam, dekorasi
yang ditampilkan lebih natural, dengan modul yang tidak begitu detail karena

menyesuaikan nuansa alam. Untuk itu diharapkan rancangan nanti mampu
mengakomodir beberapa karakteristik pernikahan. Semisal pemanfaatan vegetasi,
pohon, bunga, dan tanaman yang bisa dijadikan sebagai dekorasi, tidak luput pula

berbagai aspek penunjang lain yang bisa dikembangkan seperti :kolam, ruang, dan
sebagainya.

2. Kegiatan ritual yang bisa dilakukan di luar ruang

Kegiatan ritual adalah kegiatan urutan acara pernikahan yang bisa dilakukan

di luar ruang atau bahkan memang mutlak dilakukan di luar ruang. Beberapa
kegiatan yang dimaksud diantaranya : siraman, dodol dawet, pemberkatan
nikah,dan lain sebagainya.

3. Kapasitas kebutuhan luar ruang untuk fleksibilitas jumlah undangan yang
lebih kecil, dengan pertimbangan tema yang elegan.

Landsekap yang akan diterapkan pada bangunan nanti akan diarahkan ke

pada pemenuhan kebutuhan ruang luar untuk kegiatan pernikahan. Dimana pada
pelaksanaannya kegiatan di luar ruang tersebut diantaranya :
No

Kegiatan
Siraman

Karakter kegiatan

Kebutuhan

Calon pengantin duduiTdT Kursi.
meja,
kursi, kemudian di siram tempat air. mata
air oleh sesepuh
air,
danau,

Karakter yalTgljibenTuY
Area datar, pembuangan
air, utilitas air

sungai, dekorasi
2.

Resepsi

Tamu

meja Meja, kursi, stall,
Area keras, datar, utilitas
ataupun berdiri ke stall buffet.
untuk perletakan tenda,
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(tergantung tema acara), {pelaminan,
ada

hiburan

dari

pendukung

acara,

pelaminan

untuk

drainase,

panggung,

vegetasi

peneduh,

dekorasi,

sirkulasi (jalan)

pengantin
Akad nikah

Calon
pengantin
melakukan
perjanjian
ikatan
pernikahan,
dipimping oleh pemuka
agama,

wali,

Meja,

kursi,

dekorasi,

Area keras, datar, luasan
area

sekitar

3x3

area

untuk

tamu

diluar

dan

keluarga.

keluarga

dan tamu.

Pemberkatan

Calon

pengantin Meja,

melakukan

ikatan

pernikahan, dipimpin oleh

pemuka

agama,

kursi,

Area keras, datar, luasan

dekorasi,

lebih dari area akad nikah

vegetasi peneduh

karena mengikut sertakan

wali,

keluarga dan tamu

keluarga, tamu

Catatan sipil

Pencatatan

oleh

dinas

pencatatan sipil sebagai

Meja,

kursi, Area keras, datar, luasan

dekorasi,

hamper sama dengan area
kelengkapan, pengantin vegetasi peneduh pemberkatan nikah karena
keluarga petugas menjadi
mengikut
sertakan
bengian dari acara
6.

Sungkeman-

Pengantin

melakukan MejaT

keluarga dan tamu.

kursT

Area lunak, datar,

sungkem ke kedua orang dekorasi,

tua dan keluarga yang [vegetasi peneduh
dituakan
Tabel

•12 analisis kegiatan di luar ruang
Analisis penulis

Dan tabel analisa di atas didapatkan beberapa hal yang akan menjadi acuan
dalam merancang ruang luar gedung resepsi pernikahan ini, diantaranya :
a. Perkerasan

Dalam konsep rancangan ini, bentuk desain perkerasan akan lebih

mengambil bentuk yang alami dan atraktif, bentuk ini diambil karena konsep garden
party adalah menyatu dengan alam (natural), dan akan tidak bagus jika perkerasa
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menggunakan model kotak, lurus, tegas karena akan menjadi kaku dan tidak
memberikan kesan menyatu dengan alam.

Untuk mengantisipasi musim hujan, drainase yang baik sangat perlu

d.perhat-kan, Pemanfaatannya diletakkan pada ruang untuk kegiatan resepsii
pernikahan, d.mana meja kursi menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan saat

acara dilaksanakan. Meja dan kursi menjadi ambles ketika perkerasan lantainya

hanya menggunakan tanah yang dikeringkan, jadi kenyamanan tidak akan tercipta

jika keadaan tersebut dibiarkan begitu saja.
b. Vegetasi

Untuk menuju konsep menyatu dengan alam vegetasi banyak memberi
peranan penting pada pembentukan ruang luar. Dimana vegetasi bisa memberikan

fungs.nya sebagai peneduh, dalam hal ini peneduh dari sinar matahari dan
peneduh dari pandangan dari luar lokasi. Beberapa pohon yang bisa dimanfaatkan
untuk fungsi ini antara lain :ketapang, cemara, pinus, bunga sapu tangan, dll
Selain sebagai peneduh, ataupun pelindung dari pandangan dari luar lokasi

vegetasi akan di manfaatkan sebagai elemen pembentuk dekorasi, dimana vegetasi
alam, menjadi dekor dari resepsi pernikahan yang dilaksanakan di luar ruang
Beberapa vegetasi yang bisa dimafaatkan diantaranya : bamboo halus, cemara

fang, dan beberapa vegetasi lain yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan konsep
pernikahan.

c. Elemen buatan (artificial)

Elemen buatan diperlukan untuk mendukung suatu acara atau memperkuat
tema pernikahan, beberapa contoh elemen pedukung ruang luar antara lain :
Kolam, air terjun, air mancur, danau.

Secara mendalam akan dibahas di skematik, tetapi dari gambaran analisis di

atas dapat diberikan gambaran konsep rancangan lansekap gedung resepsi
pernikahan ini adalah sebagai berikut:
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3.5 Besaran Ruang
Cara perhitungan besaran antara lain:
a) Asumsi

b) Studi perbandingan

c) Perhitungan gerak pengguna

Dasar perhitungan yang akan digunakan dalam menentukan besaran ruang
d.dasarkan pada tingkat kebutuhan isi/materi gedung pernikahan tersebut serta

tuntutan baku/ standar, perhitungan ini didasarkan pada acuan studi perbandingan
dengan modul-modul standar buku arsitek, tidak digunakan studi perbandingan dan
perhitungan karena acuan sebelumnya lebih lengkap dan memungkinkan. Dalam
besaran ruang tidak pula ditinggalkan adanya asumsi jumlah.
a) Kebutuhan ruang untuk aktifitas utama
|
Ruang
j Asumsi
Kapasitas

Standart

kebutuhan

Jumlah (nV)

M2/orang

tntrance Hall

1

400

0,5

Ruang resepsi

200

Besar

2000

0,5

1000

Sedang

1000

0,5

500

Kecil

500

0,5

250

1 Kecil

400

0,5

200

1 sedang

200

1,5

rie runction

4 sedang

@200

0,5

100

Meeting Koom

1 sedang

100

1,5

150

2 kecil

20-50

1,5

75

3

100

1,5

Lobby

150

1

300

0,5

150

vvonvsnop

1

100

Toilet / Lavatory

1,8

100

30

@5

1,5

7.5

i empat Ibadah

Sedang

200

2

400

Kecil

50

2

100

Kecil

20

1,5

30

Kuang tunggu

Coffee shop

\ / i d Dsi^m

Vlr Koom

rxuang Kitual
iniormasi

i orai area . 3712 + 20 % sirkulasi = 4454lAm2
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b) Kebutuhan ruang untuk aktifitas pendukung
Ruang

Asumsi

Kapasitas @

Stndart M*7orang

Jumlah (nrr)

1.7

17

kebutuhan
Restaurant

1

100

Plaza

1

300

Rentable area

5 besar

30

2

IscT

10 sedang

20

2

40

20 kecil

10

2

20

1,5

75

20

1,5

30

30

1,5

"45"

Guest House

10

Salon

Spa
Bridal

Mushola

Toilet / Lavatory

300

100
16

200

1,5

Total area : 793T20%^ 951,8 rrr*

c) Kebutuhan ruang untuk aktifitas pengelola
Ruang

Asumsi
kebu uhan

Kapasitas @

Administrasi

Standart Mz/orang

10

Personalia

20

10

Manager

20
14

Humas

10

Meeting

10

28

20

30

Tamu

Jumlah (m*)

60

1,5

15

1,5

200

30

1,5

45

~5~

1,5

7,5

R perawatan meja
kursi
Loker

Toilet / Lavatory

12

Total area : 348,5 mz +20% sirkulasi =418,3 m
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d) Kebutuhan ruang untuk aktifitas servis
Ruang

Asumsi

Kapasitas

Standart

Parkir

< 1 parkir khusus
1 parkir mobil
1 parkir motor

Pos keamanan

\

Jumlah (m*)

M2/orang

kebutuhan

4

50

12

200

12

8000

500

12

2

1,5

12

Gudang

1

"20

20

Ruang MEE

1

80

80

Ruang kebersihan

1

24

24

1,5

26

Toilet

j

2

2
Total area : 8182 m* +20%sirkulasi =9818,4 m'

f

e). Kebutuhan ruang untuk aktifitas ruang luar
Ruang

Area resepsi
Taman u/ siraman
Pemberkatan

Asumsi
kebutuhan
1 besar

Kapasitas @
1000

2

2000

1sedang

500

2

1000

1 kecil

25

2

50

1 kecil

30

2

60

Jumlah (m-*)

Total area : 3110 m^ + 20% = 3732 m"

3.6 Sirkulasi Pengguna
3.6.1 sirkulasi pengantin

-* ( OUT )

/

BASEMENT

>

R. ISTIRAHAT

>

R. RESEPSI

1 \
'

/

lORQv
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3.6.2

sirkulasi tamu
|

1

i

^_L

&
T

, . , - - „ „ „,.„<,,:,

'
,

<---

HALL/LOBBY

•«

i
BASEMENT

--<->

—>

OLAHAN i,UAN^ LUAIV

R. RESEPSI

<"

/

s

•«—•
<•

RETA"

>

OUT

3.6.3 sirkulasi pengelola gedung
RETAIL

( OUT J
R. PUBLIK

IN

BASEMENT

RESEPSI

ADMINISTRASI

*~7~ OPERASIONAL
»

WORKSHOP

*•
*

SERVIS

3.6.4 sirkulasi pelayan
x
ROUT

~(T>
GANTI

BASEMENT

R.RESEPSI

KITCHEN
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3.8 Organisasi Ruang

Entrance
Staff

Souvenir

Lobby
Manager

Undangan
Bridal

Voyer

Selasar

Voyer

r.Meeting
:

Dekorasi

Admnistrasi

Caterin9

; Guest House
;

Cake
Floris

Pool

Hall

Resepsi utama

t»

Ground floor

Voyer

•:
;

Taman
Plaza

:

Hall

Catering

Lt2

Resepsi

Backstage

Selasar

Ritual

(persiapan)
Resepsi

Ritual

Backstage

Hall

Lantai 3
Restaurant
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Restaurant

:
:

Wedding outdoor

Voyer

Pantry
Gudang

VIP Room

Ritual

Ritual

:

Sauna

Spa

;

;

:
VIP Room

Ritual

VIP Room :
(persiapan) •

Backstage

(persiapan)

:

( atering

ME

]
Outdoor;
:

