
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 Kehidupan sepasang kekasih belum sempurna tanpa adanya pernikahan. 
Pernikahan adalah sebuah hal yang sakral, yang diimpikan oleh semua manusia 
entah laki-laki ataupun perempuan, yang pasti semua manusia memimpikannya. 
Semua orang pasti ingin memberikan yang terbaik untuk pernikahan mereka 
karena pernikahan merupakan moment terpenting yang terjadi sekali didalam 
hidup mereka. 
 Untuk mewujudkan hal tersebut, terkadang manusia rela menghabiskan 
banyak waktu, tenaga dan biaya untuk mempersiapkan segala sesuatu yang 
dibutuhkan suatu acara pernikahan baik dari awal persiapan hingga akhir acara 
pernikahan. Waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan acara pernikahan pun 
semakin sedikit. Hal inilah yang sering menjadi alasan masyarakat modern lebih 
memilih sesuatu hal yang bersifat praktis dan efisien baik dalam hal waktu, 
tenaga, maupun biaya. Maka dibutuhkan suatu wadah yang khusus menangani 
segala hal yang berkaitan dengan pernikahan, baik dari awal persiapan prosesi 
hingga akhir prosesi. Dalam mempersiapkan pernikahan, para pasangan 
biasanya menggunakan jasa wedding organizer untuk membantu 
mempersiapkan pernikahan mereka. Namun, hal ini masih dirasa kurang praktis 
dan efisien karena calon mempelai tetap harus bertemu dengan beberapa 
vendor untuk fitting baju, testing food, dan berbagai kegiatan lainnya dengan 
jarak lokasi antara satu vendor dengan vendor lainnya yang belum tentu 
berdekatan. 
 Wedding expo di Indonesia saat ini hanya bersifat sementara  atau dalam 
jangka waktu yang singkat sehingga hal ini dinilai kurang efektif untuk 
memberikan informasi kepada para pasangan yang ingin mempersiapkan 
pernikahan mereka. Dengan dibangunnya kompleks fasilitas persiapan 
penikahan ini diharapkan dapat memudahkan para pasangan muda untuk 
mengatur pernikahan mereka karena sifatnya yang permanen dan berkonsep 
“one stop service”.  
 Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang memiliki 
banyak potensi yang dapat dikembangkan, salah satunya dalam perdagangan 
dan jasa. (sumber: Alek Kurniawan. 2019. "2018 Jadi Tahun Pembuktian Wali 
Kota Hendi Ubah Wajah Semarang” Kompas. 15 Januari 2019) Salah satu bisnis 
yang sedang dan terus berkembang akhir – akhir ini adalah bisnis jasa dan 
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perlengkapan pernikahan. Sejak tahun 2009, IKAPESTA secara rutin 
mengadakan wedding expo dua kali dalam setahun di Kota Semarang. Dilihat 
dari meningkatnya jumlah pengunjung yang datang dan bertambahnya jumlah 
vendor yang mengikuti wedding expo, membuktikan bahwa antusiasme 
masyarakat Kota Semarang sangatlah tinggi. Berdasarkan survei yang penulis 
lakukan, 77.1% responden menyetujui apabila di Semarang dibangun kompleks 
fasilitas persiapan penikahan ini. Banyak pasangan - pasangan muda yang ingin 
mempersiapkan pernikahan mereka dengan sebaik mungkin, sehingga adanya 
kompleks fasilitas persiapan penikahan sebagai retail centers ini direncanakan 
akan menjadi sebuah solusi terbaik bagi para pasangan untuk memudahkan 
mereka menentukan vendor - vendor terbaik yang dapat membantu mereka 
menciptakan sebuah pernikahan yang mereka impikan hanya dalam satu tempat. 

1.2 Masalah Desain  
• Bagaimana cara menciptakan suasana romantis, natural, dan kekinian ke 

dalam desain bangunan Kompleks Fasilitas Persiapan Pernikahan? 
• Bagaimana merancang sirkulasi ruang yang efektif dan menarik untuk 

pengunjung? 

1.3 Tujuan Dan Manfaat 
1.3.1 Tujuan 
• Menciptakan suasana romantis, natural, dan kekinian ke dalam desain 

bangunan Kompleks Fasilitas Persiapan Pernikahan 
• Merancang sirkulasi ruang yang efektif dan menarik untuk pengunjung 
1.3.2 Manfaat  
A. Bagi pengembangan desain 
• Menjadikan Kompleks Fasilitas Persiapan Pernikahan ini sebagai tempat 

pelayanan perdagangan dan jasa pertama yang bertaraf internasional di 
Kota Semarang 

• Merancang alur sirkulasi yang efektif dan menarik untuk pengunjung 
B. Bagi masyarakat 
• Memberikan wadah bagi masyarakat sebagai tempat penyediaan jasa dan 

fasilitas persiapan pernikahan internasional dengan konsep “one stop 
service” 

• Mempermudah para pasangan muda yang ingin menyiapkan pernikahan 
impian mereka. 

C. Bagi masyarakat 
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• Menambah lapangan pekerjaan baru di Kota Semarang 

1.4 Metode Pembahasan 
BAB I : Pendahuluan 
Bab I bersifat mengantar dan mengenalkan judul projek ini yang memuat 
deskripsi latar belakang dari pemilihan projek kompleks fasilitas persiapan 
pernikahan, masalah-masalah desain yang berhubungan dengan bangunan ini, 
tujuan dan manfaat pembangunan projek, dan sistematika pembahasan itu 
sendiri. 
BAB II : Gambaran Umum 
Pada Bab II berisikan gambaran projek secara umum, seperti fungsi bangunan 
yang ditetapkan, tinjauan lokasi tapak yang dipilih, kondisi daerah lingkungan 
tapak baik dari segi fisik, regulasi, ekonomi, maupun lingkungan sosial-budaya.  
BAB III : Penyelusuran Masalah 
Bab III menguraikan analisa potensi dan kendala antara bangunan, pengunjung, 
dengan lingkungan tapak secara riil. Selain itu, terdapat juga pernyataan 
permasalahan atau fokus desain yang dipilih, di mana permasalahan tersebut 
menjadi dasar untuk analisa. 
Setelah mengumpulkan segala isu dan permasalahan pada projek, pada bab ini 
juga menguraikan teori yang digunakan sebagai dasar pemecahan masalah 
yang sudah ditetapkan sebelumnya. 
BAB IV : Analisa 
Pada Bab IV dibahas mengenai segala analisa baik tentang ruang fungsi 
bangunan, relasi antar ruang dan tapak, bentuk dan sosok bangungan, struktur 
dan utilias bangunan, serta analisa pendekatan desain. Pada setiap subbab 
tersebut terdapat analisa kebutuhan dan permasalahan serta penyertaan 
implementasi teori yang nantinya mendukung pemecahan setiap analisa 
tersebut. 
BAB V : Pendekatan dan Konsep Perencanaan  
Pada Bab V ini berisi tentang penetapan pendekatan perancangan sebagai 
dasar tema dalam pengembangan rancangan dan juga menetapkan konsep 
perencanaan yang nantinya menjadi landasan proses perancangan arsitektur. 
Daftar Pustaka 
Memuat daftar sumber-sumber data serta informasi yang digunakan dalam 
pembahasan baik literatur kepustakaan maupun literatur elektronik. 
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