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BAB V 

KAJIAN TEORI 

5.1 Kajian Teori Penekanan Desain 

 Tema desain yang dipilih adalah arsitektur kontemporer. Tema ini diilih 

untuk menampilkan citra dari analisa yang sudah dijelaskan. Sehingga 

dengan penggunaan tema tersebut fungsi dari bangunan wedding center 

dapat dicapai melalui citra visual dari bangunan. Selain itu bangunan dapat 

menjadi landmark pada lingkungan. 

5.1.1 Uraian Interpretasi Dan Elaborasi Arsitektur Kontemporer 

 Pengertian arsitektur kontemporer 

Arsitektur kontemporer berkembang pada tahun1980an. 

Kontemporer sendiri dapat disebut sebagi sesuatu yang modern 

atau uptode pada segala aspek. Hal ini juga terpanncar pada segi 

desain arsitektur. Arsitektur kontemporer desainya selalu 

diupayakan untuk menyesuaikan perkembangan pada eranya. 

Perubahan yang dimaksud adalah adanya penampilan bentuk, 

tampilan fasad, proses pembuatan desain, teknologi yang 

digunakan pada bangunan, maupun jenis material yang digunakan 

pada bangunan tersebut. Desain pada arsitektur kontemporer 

adalah desain yang menampilkan gaya baru pada segala aspek. 
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Arsitektur kontemporer lebih menonjolkan kesan unik, atraktif dan 

kompleks dari segi bentuk bangunanya. Dalam segi pemilihan 

warna pada bangunan, lebih didominasi dengan warna bersih 

seperti abu-abu, putih dan krem. Arsitektur tidak hanya 

mengembangkan ke modernan yang ada pada eranya. Namun 

pada sebagian konsep, arsitektur kontemporer juga memasukkan 

unsur etnik dan klasik pada desainya. Dengan kata lain, arsitektur 

kontemporer memberikan desain yang lebih dari sekedar kesan 

modern untuk mengubahn adanya kejenuhan atau kesamaan pada 

desain baru yang terus digunakan. Sehingga bangunan tersebut 

dapat menjadi landmark pada lingkunganya. 

 

 Karakteristik arsitektur kontemporer 

Beberapa prinsip yang sering sekali diterapkan dari arsitektur 

kontemporer pada bangunan adalah sebagai berikut : 

 Konsep ruang dengan kesan terbuka 

 Memiliki bentuk yang unik, fleksibel dan komplex 

 Harmonisasi ruang dalam dengan ruang luar  

 Fasad yang tembus pandang, biasanya dengan pemberian 

bukaan pada bangunan dan penggunaan kaca pada dinding 

bangunan. 
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 Pemilihan tekstur pada bangunan, hal ini bisa menggunakan 

metode unfinished pada dinding dengan pelapis media semen 

plester atau bata ekspose, lalu penggunaan penutup lantai 

marmer atau karpet dan penggunaan serat pada kayu sebagai 

tekstur desain. 

 Pengolahan bentuk geometris yang simple dengan penggunaan 

warna netral dan tampilan yang bersih 

 Pada interior, desain memberikan kesan ringan dengan bentuk 

yang fungsional dan praktis, dan menggunakan bahan dan 

warna netral 

5.1.2 Studi Preseden 

Qatar Foundation, UEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.1 OMA Qatar Foundation 

Sumber : https://www.dezeen.com/2017/01/23/oma-qatar-
foundation-headquarters-completed-doha-architecture-

photographs/ 
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Qatar Foundation merupakan sebuah badan amal yang tujuannya 

adalah pembangunan manusia, sosial dan ekonomi dari negara 

Arab, melalui penelitian ilmiah. Bangunan dari badan amal ini terdiri 

dari 2 bagian dengan tinggal 57 meter. Bangunan ini berbentuk 

kubus, yang diselimuti dinding fasad beton putih pra cetak. Seluruh 

bangunan dipenuhi dengan grid kecil jendela, dan membentuk citra 

pixel sebagai logo Qatar Foundation. Logo Qatar sendiri terinspirasi 

dari bentuk pohon sidra yang banyak ditemui dipenjuru negri Arab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 5.2 Qatar Foundation interior 

Sumber : https://www.dezeen.com/2017/01/23/oma-
qatar-foundation-headquarters-completed-doha-

architecture-photographs/ 
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Pada bagian dalam bangunan, terdapat 29.00 meter persegi 

ruangan kantor yang dibagi menjadi tida bagian. Setiap bagian 

daapt diakses melalui atrium besar pada bagian tengah bangunan. 

Ruangan dihiasi dengan kaca dan alumunium yang sesuai dengan 

fasad bangunan. jembatan antar lantai dengan balkon mezanin juga 

berupa kaca dan baja. 

Bangunan dibuat seakan aan seseorang sedang memasuki bagian 

dalam alat music yang canggih. Atrium multilevel, menawarkan 

pemandangan yang berbeda antara ruang auditorium, ruang 

pertemuan, skywalk, hingga kantor dan kafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 skywalk 

Sumber : https://www.dezeen.com/2017/01/23/oma-qatar-
foundation-headquarters-completed-doha-architecture-

photographs/ 



156 
 

5.1.3 Penerapan Teori Arsitektur Kontemporer Pada Desain 

Dari karakteristik yang sudah disebutkan diatas, berikut adalah 

beberapa prinsip yang dapat digunakan pada bangunan wedding 

center : 

 Harmonisasi ruang dalam dengan ruang luar 

Hal ini sesuai dengan adanya aktifitas pada pelaksanaan prosesi 

pernikahan, dimana khususnya pada acara wedding jawa 

terdapat prosesi siraman yang biasa dilakukan di luar ruangan. 

 Fasad yang tembus pandang, biasanya dengan pemberian 

bukaan pada bangunan dan penggunaan kaca pada dinding 

bangunan khususnya pada wedding hall. 

 Pemilihan tekstur pada bangunan, penggunaan penutup lantai 

marmer atau karpet pada area wedding hall memberikan kesan 

bersih namun elegan. Serta penggunaan serat pada kayu 

sebagai tekstur pada furniture dan bagian lain bangunan. 

Sebagai ciri etnik. 

 Pada interior, desain memberikan kesan ringan dengan bentuk 

yang fungsional dan praktis, dan menggunakan bahan dan 

warna netral. Agar mempermudah adanya penataan dari  pihak 

dekorasi dan memberikan keseimbangan yang selaras 
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5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan : Menampilkan Citra dari 

Bangunan Wedding Center  

5.2.1 Uraian Interpretasi Dan Elaborasi Permasalahan Dominan 

Arti dari kata citra adalah pemahaman kesan yang timbul karena 

pemahan kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu 

kenyataan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, hal. 667) 

sedangkan visual berarti sesuatu yang dapat dilihat menggunakan 

indra pengelihatan. Selain citra visual, sebuah bangunan juga 

haarus memiliki citra guna. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi dari 

bangunan tersebut. Sebuah bangunan dianggap sebagai arsitektur 

yang baik apabila bangunan mengakomodasi komunikasi dengan 

total dan ringkas. Dalam pemilihan desain sebuah bangunan, 

arsitektur pada bangunan dituntut untuk menampilkan citra yang 

pasti, karena citra tersebut dapat mempengaruhi sikap dan pola 

pikir manusia terhadap bangunan. Terdapat beberapa arahan dalam 

penentuan citra bangunan : 

 Memahami arti dan makna yang ingin didapat dari bangunan 

dalam citra tersebut 

 Memahami kepentingan relative yang akan diungkap dari 

visual bangunan 
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 Menentukan komponen elemen dari bangunan dalam 

membantu perwujudan citra visual dalam bangunan 

Pernikahan merupakan sebuah bantu loncatan dalam kehidupan 

seseorang menuju sesuatu yang lebih baik. Setiap runtutan acara 

dilaksanakan dengan makna mempersatukan kedua belah keluarga 

menjadi keluarga baru yang lebih maju dan baik dalam segala hal. 

Bagi mempelai yang baru melaksanakan pernikahan, upacara 

pernikahan merupakan sebuah refleksi diri dimana masing-masing 

mempelai akan saling mempelajari kekurangan dan kelebihanya. 

Hal ini terpancar mulai dari adanya persiapan pernikahan hingga 

jalanya pernikahan. 
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5.2.2 Studi Preseden 

Nanshan Marriage  Center, China 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangunan ini merupakan pusat pendaftaran kelegalan pernikahan di 

Nanshan, China. Bangunan ini berbentuk silinder yang terdiri dari 3 

lantai. Bangunan ini dibangun untuk memberikan kesan yang lebih 

mendalam dan romantic bagi para pasangan yang akan 

mendaftarkan pernikahanya.  

Pintu masuk dan keluar dari bangunan ini berupa jembatan dan 

jalan setapak yang dipisahkan oleh sebuah kolam pada bagian 

depan bangunan. Bangunan dilingkupi oleh potongan logam yang 

mengelilingi keleruhan bangunan seakan-akan, bangunan 

diselubungi oleh pecahan confetti. Pada bagian dalam bangunan 

potongan metal terlihat dan membentuk tekstur tersendiri saat 

terkena cahaya matahari. 

Gambar 5.4 Nanshan Marriage Center 

Sumber : https://www.dezeen.com/2012/06/28/nanshan-
marriage-registration-centre-by-urbanus/ 
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5.2.3 Penerapan Fokus kajian 

Wedding center didesain untuk menjadi pusat dari terselenggaranya 

runtutan acara pada pernikahan. Mulai dari persiapan pernikahan 

(pemilihan vendor, gedung hingga penginapan keluarga), acara pra 

nikah seperti foto pre wedding, acara pernikahan adat jawa, hingga 

pelaksanaan pernikahan. Dengan begitu, para mempelai yang akan 

melaksanakan pernikahan dapat mendapatkan one stop service 

untuk weddingnya. 

Sesuai dengan arahan dalam mencapai citra visual bagi wedding 

center berikut penerapan yang digunakan : 

Gambar 5.5 Interior 

Sumber : https://www.dezeen.com/2012/06/28/nanshan-
marriage-registration-centre-by-urbanus/ 
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 Menciptakan tatanan bangunan terpusat dengan wedding 

hall sebagai pusat dari komplek wedding center sendiri. 

 Sesuai dengan tema desain yang diambil, bangunan akan 

menampilkan desain yang baru dan fresh pada lingkungan 

yang menggambarkan makna dari pernikahan 

 Pemilihan komponen yang menwujudkan tampilan etnik dari 

lingkungan (penggunaan kayu, serat kayu dan dekorasi 

pernikahan) sehingga menciptakan citra visual yang lebih 

kuat sesuai dengan fungsinya. 

Dalam hal ini, bangunan wedding center diharapkan dapat 

mewujudkan gambaran atau citra visual dari runtutan acara 

pernikahan yang dilaksanakan pada bangunan dan dapat 

menyampaikan makna dari pernikahan itu sendiri melalui fasad 

bangunan. Sehingga bangunan dapat dengan jelas 

menggambarkan fungsi dan aktivitas pada bangunan secara runtut, 

sesuai dengan makna dari pernikahan. 

 

 

  


