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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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BAB II 

GAMBARAN UMUM  

2.1 Gambaran Umum Fungsi Bangunan 
Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai pengertian umum kompleks fasilitas 
persiapan pernikahan, retail centers, serta kebutuhan fasilitas yang di perlukan. 
Selain itu membahas tentang pemilihan lokasi tapak dan keadaan lingkungan 
sekitarnya. 
2.1.1 Teoritik 
 Berikut ini merupakan beberapa definisi menurut beberapa sumber dari 
beberapa kata kunci yang digunakan pada judul “Kompleks Fasilitas Persiapan 
Pernikahan di Semarang” ini : 

- Kompleks 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kompleks memiliki arti 
himpunan kesatuan, kelompok. 
- Fasilitas  
 Secara umum, fasilitas merupakan alat atau segala sesuatu yang 
dipergunakan untuk mempermudah dan memperlancar suatu usaha atau 
pekerjaan. 

- Persiapan 
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persiapan adalah 
bersiap-siap atau mempersiapkan; tindakan (rancangan dan sebagainya) untuk 
sesuatu. 

- Wedding / Pernikahan 
 Menurut Undang Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, perkawinan 
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
 Kompleks fasilitas persiapan pernikahan merupakan sebuah kompleks 
bangunan berupa retail centers penyedia jasa dan berisi seluruh fasilitas 
persiapan pernikahan yang bersifat permanen dan berkonsep “one stop service” 
sehingga tidak perlu berpindah - pindah dari satu tempat ke tempat lain dan 
dapat menghemat waktu, serta memudahkan para pasangan mewujudkan 
pernikahan sesuai dengan keinginan mereka. 
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2.1.2 Retail Centers 
a. Pengertian Retail 
 Retail berasal dari kata retailer (bahasa Perancis) yang memiliki arti 
“memotong atau memecah sesuatu”. Berikut merupakan pengertian retail 
menurut beberapa ahli: 
a. Ritel adalah serangkaian kegiatan bisnis yang menambah nilai pada 

produztdan layanan yang dijual kepada konsumen untuk penggunaan pribadi 
atau keluarga. (Levy dan Weitz, 2012:6) 

b. Menurut Berman dan Evans (1995:4), retailing terdiri dari aktivitas bisnis yang 
terlibat dalam penjualan barang dan layman kepada kinsmen untuk 
penggunaan pribadi, keluarga, atau rumah tangga. 

 Dari definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa retail merupakan sebuah 
aktivitas bisnis yang targetnya adalah konsumen non bisnis dengan jenis produk 
yang dijual berupa barang, jasa atau kombinasi dari keduanya. 
b. Fungsi dan Karakteristik Retail 
(a)  Fungsi Ritel 
Menurut Christina Whidya Utami (2004) berpendapat bahwa ritel memiliki 
beberapa fungsi yang dapat meningkatkan nilai produk dan jasa yang dijual 
kepada konsumen dan memudahkan distribusi produk - produk tersebut bagi 
perusahaan yang memproduksinya.  
Menurut Levy dan Weitz (2012), fungsi ritel ada lima, yaitu: 
a) Menyediakan berbagai jenis produk dan jasa 
Menawarkan bermacam - madam barang memungkinkan pelanggan untuk 
memilih dari berbagai pilihan produk, merk, ukuran dan harga di satu lokasi. 
Produsen berspesialisasi dalam memproduksi jenis produk tertentu. 
b) Memecah 
Breaking bulk penting bagi produsen dan konsumen. Hal ini memungkinkan 
pabrikan untuk secara efisien membuat dan mengirimkan barang dagangan 
dalam jumlah yang lebih beasr dan memungkinkan konsumen yang melakukan 
pembelian barang dagangan dalam jumlah yang lebih kecil dan bermanfaat. 
c) Penyedia jasa 
Pengecer memberikan layanan yang memudahkan pelanggan membeli dan 
menggunakan produk. 
d) Meningkatkan nilai produk dan layanan 
Dengan adanya beberapa jenis barang atau jasa, maka untuk suatu aktivitas 
pelanggan mungkin memerlukan beberapa barang. Pelanggan membutuhkan 
ritel karena tidak semua barang dijual dalam keadaan lengkap. 
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(b)  Karakteristik Ritel  
Menurut Levy dan Weitz (2012) karakteristik ritel terbagi menjadi: 
• Jenis barang dagangan 
• Variasi dan macam - macam barang dagangan 
• Layanan yang ditawarkan 
c. Jenis - jenis  Retail 
 Levy dan Weitz (2012) mengklasifikasikan pengecer berdasarkan jenis 
produk yang mereka jual, yaitu: 
1) Pengecer Toko (Store Retailing) yang termasuk dalam kategori ini adalah: 
• Specialty Store (Toko Khusus) 
 Sebuah toko yang khusus berkonsentrasi pada sejumlah kategori dagang 
pelengkap dan menyediakan layanan tingkat tinggi. Toko khusus menyesuaikan 
strategi ritel mereka menuju segmen pasar yang sangat spesifik dengan 
menawarkan berbagai macam keahlian rekanan penjualan yang dalam dan 
sempit. Retailer melayani konsumen dari satu atau sejumlah kecil segmen pasar 
dengan cara menyediakan produk- produk khusus. Pada umumnya volumenya 
tidak terlalu besar, milik pribadi, dan badan hukumnya berbentuk usaha 
perorangan, firma atau CV. Toko khusus dapat diklasifikasikan lagi menurut 
tingkat kekhususan lini produknya. 
2) Toko Serba Ada (Department Store) 
 Departement store adalah retailer yang membawa ragam luas dan dalam.  
Biasanya mempunyai volume usaha yang besar, kondisi keuangannya lebih kuat, 
dan badan hukumnya berbentuk perseroan terbatas atau paling tidak berbentuk 
CV. 
Ada dua macam department store retailing, yaitu: 

✓ Line Department Store 
Menawarkan sejumlah besar jenis barang dagangan. 
✓ Limited Line Department Store 
Menawarkan beberapa macam barang, pada umumnya barang-barang lunak 
seperti pakaian, handuk, sprei dengan orientasi model dan harga yang mahal 
karena jumlahnya terbatas. 

2.2 Gambaran Umum Kegiatan di dalam Bangunan 
Pada sub bab ini dibahas mengenai pengguna bangunan dan kegiatan 

yang ada di Kompleks Fasilitas Persiapan Pernikahan. 
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2.2.1 Pelaku 
  Pelaku dalam bangunan kompleks fasilitas persiapan pernikahan 
ini dibagi menjadi pengelola, pengunjung, dan servis. Berikut merupakan 
penjelasan mengenai pelaku Kompleks Fasilitas Persiapan Pernikahan:  
• Pengelola 
  Merupakan pihak - phial yang bertanggung jawab atas pelayanan, 
pengelolaan, dan perawatan dari bangunan ini. Berikut bagan struktur 
organisasi dari pengelola Kompleks Fasilitas Persiapan Pernikahan:  

Bagan 2. 1 Struktur Organisasi Kompleks Fasilitas Persiapan Pernikahan 
Sumber: Analisa Pribadi 

Pengelola terdiri dari: 
a. Manager 
b. Staff Administrasi 
c. Akuntan 
d. Divisi Personalia 
e. Pelayanan Umum 
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Manager

Divisi Administrasi Divisi PelaksanaanPelayanan Umum

Staff Administrasi

Divisi Personalia

Akuntan

Konsultan WO

Staff Studio Foto

MUA

Staff Cake, dll

Staff Fotografi

Staff Venue, dll

Staff Hall Serbaguna

Staff Display Bride

Staff Display Groom

Staff Video

Staff dekorasi, dll

Staff Souvenir, dll



f. Konsultan WO 
g. MUA 
h. Staff Venue, dll 
i. Staff Studio Foto 
j. Staff Display Groom 
k. Staff Display Bride 
l. Staff Cake, dll 
m. Staff Dekorasi, dll 
n. Staff Souvenir, dll 
o. Divisi Pelaksana 
p. Staff Fotografi 
q. Staff Hall Serbaguna 
r. Staff Video 

• Pengunjung 
 Menurut kepentingan, pengunjung memiliki alur kegiatan yang akan 
berbeda antara satu dengan yang lain, seperti: 
1. Pengunjung umum: merupakan pengunjung yang secara umum datang ke 

Kompleks Fasilitas Persiapan Pernikahan untuk yang pertama kali ataupun ke 
sekian kali dengan tujuan berkonsultasi dan melihat pameran secara 
keseluruhan. 

2. Pengunjung khusus: merupakan pengunjung yang secara khusus datang ke 
Kompleks Fasilitas Persiapan Pernikahan bukan untuk melihat pameran 
namun untuk kepentingan yang lain seperti fitting busana, trial make up, foto 
prewedding, make up untuk acara ataupun tamu kantor yang memiliki 
kepentingan khusus dengan pengelola bangunan. 

• Servis 
 Pengguna bangunan bagian servis terdiri dari tenaga kebersihan dan 
kemanan bangunan. 
2.2.2 Fasilitas 
 Pada Kompleks Fasilitas Persiapan Pernikahan ini, terdapat berbagai 
fasilitas yang dikategorikan menjadi 4 kelompok yakni fasilitas utama, fasilitas 
penunjang, fasilitas pengelola, dan fasilitas servis. Berikut rinciannya: 
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Tabel 2. 1 Fasilitas di Kompleks Fasilitas Persiapan Pernikahan 
Sumber: Analisa Pribadi 

Fasilitas Utama
Ruang display bride

Ruang display groom

Ruang display venue, catering, lighting & special effect

Ruang display souvenir, undangan

Ruang display cake, dancer

Ruang display video, foto

Ruang display dekorasi & florist

Ruang rias, menicure, pedicure

Ruang konsultasi

Lobby 

Fasilitas Penunjang

Restaurant

Ruang penitipan barang

Hall serbaguna

Studio foto indoor

Studio foto outdoor

Sewing area

Fasilitas Pengelola
Ruang manager

Ruang kantor administrasi

Ruang kantor supervisor dan staff

Ruang rapat

Ruang arsip

Lounge kantor

Lobby kantor

Pantry

Gudang penyimpanan barang

Gudang penyimpanan busana

Ruang Karyawan

Fasilitas Servis

Area parkir pengunjung
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2.2.3 Persayaratan Ruang 
 Ruang display dan hall serbaguna merupakan ruangan yang penting 
dalam kompleks fasilitas persiapan pernikahan. Berikut persyaratan yang harus 
diperhatikan: 
• Penutup atap harus kuat dengan ketinggian lebih dari 10 meter dan harus 

dilengkapi dengan penangkal petir, tidak bocor, serta tidak menjadi tempat 
perindukan serangga, tikus, dan binatang penganggu lainnya. 

• Plafon harus kuat dengan ketinggian minimal 3 meter dari lantai dengan 
warna terang dan mudah dibersihkan. 

• Bahan untuk dinding permukaannya harus kuat, rata, berwarna terang dan 
menggunakan cat yang tidak luntur serta tidak mengandung logam berat.  

• Bahan untuk lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, memiliki permukaan 
yang rata, tidak licin dan kedap air 

• Memiliki pencahayaan ruangan yang baik sehingga pengunjung dapat 
melihat busana dan barang - barang lain dengan jelas 

• Memiliki penghawaan ruangan untuk ruang display bride & groom yang tidak 
membuat busana rusak atau berjamur 

    

Area parkir pengelola

Janitor

Lavatory

ATM center

Musholla

Ruang PABX dan MDF

Klinik 

Ruang CCTV

Ruang ME dan panel

Ruang AHU

Ruang cooling tower

Ruang Chiller

Roof tank

Ground tank

Ruang genset

Janitor
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2.3 Gambaran Umum Tapak dan Lokasi 
 Kota Semarang merupakan ibukota Jawa Tengah. Secara administratif, 
Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Secara 
geografis Kota Semarang memiliki posisi astronomi antara garis 6°50’ - 7°10’ LS 
dan garis 109°35’ - 110°50’ BT. Luas wilayah Kota Semarang sebesar 373,70 

km2. Seiring dengan perkembangan Kota, Kota Semarang berkembang menjadi 
kota yang memfokuskan pada dunia perdagangan dan jasa. (sumber: BPS Kota 
Semarang: 2012) 
 Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran 
rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografi Kota Semarang 
menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Kondisi lereng tanah 
Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu lereng I (0-2%), lereng II 
(2-5%), lereng III (15-40%), dan lereng IV (> 50%). wilayah Kota Semarang yang 
berupa dataran rendah memiliki jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan, 
dan lanau yang dalam. (sumber: BPS Kota Semarang: 2012) 

Gambar 2. 1 Lokasi Pemilihan Tapak 
Sumber: google.maps.com,2018 

2.3.1 Persyaratan Pemilihan Lokasi Tapak 
 Berikut adalah persyaratan yang perlu diperhatikan dalam memilih lokasi 
tapak yang sesuai untuk Kompleks Fasilitas Persiapan Pernikahan: 
- Lokasi tapak berada di daerah peruntukkan perdagangan dan jasa sehingga 

sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Kota 
Semarang 

- Berada di dekat wedding venue / hotel dan tempat peribadatan yang akan 
mempermudah para pasangan untuk melangsungkan pernikahannya 

- Sering dilewati oleh kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun 
kendaraan umum 

- Aksesibilitas dan pencapaian menuju ke lokasi tapak mudah 
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2.3.2 Gambaran Umum Lingkungan Alami 
Lingkungan sekitar: Lokasi termasuk di dalam Bagian Wilayah Kota I 
Semarang, yang memiliki rencana pengembangan fungsi utama sebagai area 
perkantoran, perdagangan, dan jasa, serta sebagai pusat pelayanan Kota 
Semarang.. Di sekitar tapak terdapat Sekolah Menengah Kejuruan Theresiana 2, 
Swalayan Bali, dan bangunan perdagangan dan jasa seperti Honda Gajahmada 
Semarang. Tidak ada lahan kosong atau lahan terbuka hijau yang besar di 
sekitar tapak, hampir semuanya adalah lahan olahan / buatan. 

Gambar 2. 2 Keadaan Lokasi Tapak 
Sumber: Dokumen Pribadi, 2019 

Tanah: Jenis tanah yang ada di Kecamatan Semarang Tengah adalah tanah 
asosiasi aluvial kelabu dan coklat keabuan yang memiliki potensi tanaman 
tahunan tidak produktif. 

Tabel 2. 2 Penyebaran Jenis Tanah dan Lokasi di Kota Semarang 
Sumber: BPS Kota Semarang, 2012 
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Vegetasi: Karena lokasi berada di lingkungan pada bangunan dan lalu lintas, 
maka vegetasi yang terdapat di tapak hanya sebagian saja seperti pada tepi 
jalan dan pembatas antara tapak dengan tapak bangunan lain. 

Gambar 2. 3 Vegetasi pada Tapak 
Sumber: Google maps, 2019 

2.3.3 Gambaran Umum Lingkungan Buatan 
Regulasi: Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031, 
Kecamatan Semarang Tengah termasuk ke dalam Bagian Wilayah Kota (BWK) I. 
Lokasi tapak memiliki ketentuan KDB sebesar 60% dan GSB minimal 23 meter 
dari as jalan. Ketinggian bangunan maksimal 4 lantai. KLB sendiri sebesar 2,4. 
2.3.4 Studi Amenitas Alami 
Utilitas air: Supply air berasal dari pengelolaan air bersih milik PDAM kota 
Semarang. 
Utilitas listrik: Terdapat jaringan listrik dan lampu jalan melalui PLN. 
Topografi: Berdasarkan Peta Rencana Tata Wilayah Kota Semarang tahun 
2011-2031, tapak termasuk dalam kategori datar, dengan kemiringan 0-2%. 
(sumber: BPS Kota Semarang: 2009) 
Suasana: Suasana di sekitar tapak memiliki kebisingan cukup tinggi karena 
letaknya di dekat jl.Gajahmada yang ramai lalu lintas. Walau sudah menjadi 1 
arah, jl.Gajahmada tetap ramai kendaraan. 
2.3.5 Studi Amenitas Buatan 
Jalan dan transportasi : Tingkat kepadatan lalu lintas di jalan depan site yaitu 
Jl. Gajahmada tergolong ramai dengan kendaraan yang melewati berupa mobil, 
motor, bus kota, bus trans semarang, dll. Walaupun Jl. Gajahmada depan site 
merupakan jalan 1 arah, tetapi kendaraan yang melewati jalan ini cukup banyak. 
Jaringan urban: Dilalui oleh transportasi umum seperti mikrolet, trans 
semarang, dll. 
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2.3.6 Batas - Batas Tapak Terpilih 
Batas tapak bagian utara adalah PT. Bambino Eka Pratama. Di bagian 

timur tapak berbatasan dengan perumahan warga, sedangkan di bagian selatan 
tapak juga berbatasan dengan Ruko Lunpia Express. Batas tapak sebelah barat 
adalah Jalan Raya Gajahmada. 

Gambar 2. 4 Batas-Batas Lokasi Tapak 
Sumber: Google maps, 2019 

2.3.7 Studi Preseden 
• IKAPESTA Wedding Expo - IKAPESTA MARKET PLACE “A Million 

Dreams” 
 

Gambar 2.5 Selebaran IKAPESTA Marketplace  
Sumber: IKAPESTA, 2019 

  Merupakan sebuah pameran tempat penyedia jasa pernikahan 
dan fasilitas persiapan pernikahan dengan konsep “one stop” yang 
diadakan oleh IKAPESTA secara rutin sejak tahun 2009. Wedding Expo ini 
diadakan 2 kali dalam setahun, biasanya yang pertama diadakan pada 
awal tahun, sedangkan yang kedua diadakan pada akhir tahun. IKAPESTA 
atau Ikatan Pengusaha Jasa dan Perlengkapan Pesta adalah sebuah 
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paguyuban antar pengusaha jasa dan perlengkapan pesta di Semarang 
yang dibentuk pada bulan Agustus 2002. Pertemuan pertama diadakan di 
Hotel Patrajasa yang dihadiri oleh 50 pengusaha. IKAPESTA sendiri telah 
menyelenggarakan wedding expo secara rutin di Semarang sejak tahun 
2009. IKAPESTA Expo menjadi salah satu kegiatan unggulan hingga saat 
ini. 
  IKAPESTA Wedding Expo kali ini berkonsep marketplace 
berlangsung selama 3 hari, terhitung mulai dari hari Jumat, 2 November 
2018 hingga hari Minggu, 4 November 2018. IKAPESTA Wedding Expo ini 
dibuka mulai pukul 14.00 sampai 22.00 WIB pada hari pertama dan pukul 
10.00 sampai 22.00 WIB pada hari kedua dan ketiga. Konsep marketplace 
dihadirkan kali pertama pada penyelenggaraan Ikapesta periode dua tahun 
ini. Jika sebelumnya setiap vendor memiliki tema yang berbeda pada 
masing-masing stan, tahun ini akan mengangkat tema yang sama yaitu “A 
Million Dreams”.  
  Dalam setiap Wedding Expo yang berlangsung, ada sebuah Event 
Organizer (EO) yang mengatur jalannya acara. Pada Wedding Expo 
IKAPESTA Marketplace ini, EO yang mengatur jalannya acara adalah 
Berlian Event Organizer. IKAPESTA Wedding Expo terakhir kali diadakan 
di Kota Semarang tepatnya di New PRPP Convention Center yang 
berlokasi di Jl. Puri Anjasmoro Raya, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan 
Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50144. 

Gambar 2. 6 Booth Vendor yang ada di IKAPESTA Wedding Expo  
Sumber: dokumen pribadi, 2018 

  Setidaknya, ada sekitar 150 vendor yang mengikuti pameran ini 
dan akan diwujudkan melalui 10 pulau yang masing-masing memiliki tema 
yang berbeda dan mewakili sejuta mimpi. 10 pulau ini tersebar di 3 gedung 
yang ada di New PRPP Convention Center, yaitu: Gedung Sindoro, 
Gedung Ungaran, dan Gedung Merbabu. Pada tiap pulau - pulau ini juga 
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terdapat support vendor, mulai dari lighting, sound system, dekorasi, dan 
penari yang berguna untuk mendukung tema - tema yang telah di tetapkan 
pada setiap pulau. Tema untuk tiap - tiap pulau adalah: 
• Pulau A = Glamour Garden 
• Pulau B = White Rustic 
• Pulau C = Magical Garden 
• Pulau D = Whirlwind Garden Soiree 
• Pulau E1 = Starlite 
• Pulau E2 = Traditional Garden 
• Pulau F = Virgin Island 
• Pulau G = Parisian Flower Market 
• Pulau H = China Blue 
• Pulau I = Colorful Garden 

 

 

Gambar 2.7 Data vendor yang ada di IKAPESTA MARKETPLACE 
Sumber: IKAPESTA, 2019 
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Gambar 2.8 Layout IKAPESTA MARKETPLACE 
Sumber: IKAPESTA, 2019 

• NANSHAN MARRIAGE REGISTRATION CENTER - CHINA 
 Bangunan ini merupakan bangunan pendaftaran pernikahan di China 
yang terdiri dari 3 lantai. Desain bangunan ini menggabungkan antara paviliun 
dan kolam agar menciptakan identitas baru bagi gedung - gedung pemerintahan. 
Bangunan ini berbentuk silinder dengan memunculkan kesan romantis dengan 
dikelilingi oleh koleksi pohon gugur tinggi yang lebat. Akses masuk ke dalam 
bangunan berupa jembatan dengan jalan setapak yang dipisahkan dengan 
sebuah kolam. Nanshan Marriage Registration Center ini dilingkupi dengan 
dilengkapi dengan kulit alumunium floral yang berkilauan dengan fokus tata pola 
ruang berputar sehingga menghubungkan aspek-aspek registrasi secara 
berurutan dan membentuk partisi lengkung yang secara organik menentukan tata 
letak. 

Gambar 2.9 Nanshan Marriage Registration Center 
Sumber: https://www.archdaily.com/208303/nanshan-wedding-center-urbanus/

5017700028ba0d225a0007c6-nanshan-wedding-center-urbanus-photo 

 Bangunan ini memiliki berbagai macam ruangan seperti: paviliun, ruang 
tunggu, ruang akta nikah, dll. Pusat pameran ini menunjukkan tingkat 
transparansi dari eksterior karena bangunan ini dilapisi oleh kaca dengan 
secondary skin sebagai pelingkupnya. Keuntungan interior dari pencahayaan 
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alami melalui kaca lantai ke langit-langit dan lebih dimaksimalkan oleh sifat 
melengkung dinding. 

Gambar 2.10 Layout Nanshan Marriage Registration Center 
Sumber: https://www.archdaily.com/208303/nanshan-wedding-center-urbanus/

5017709b28ba0d225a0007f6-nanshan-wedding-center-urbanus-analysis-of-movement 
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BAB III 

PEMROGAMAN ARSITEKTUR 

3.1 Analisa Fungsional 
 Pada sub bab analisa fungsional dibahas mengenai analisa pengguna 
dan aktivitas, kebutuhan dan persyaratan ruang, preseden, struktur ruang, dan 
besaran ruang. 
3.1.1 Analisa Pengguna dan Aktivitas 
Analisa pengguna dan aktivitas membahas mengenai aktivitas pengguna di 
dalam bangunan, pola aktivitas, dan waktu operasional bangunan. 
3.1.1.1 Studi Aktivitas 
 Studi aktivitas dibagi menjadi 3 yakni aktivitas pengunjung, pengelola, 
dan servis, yakni sebagai berikut: 
• Pengunjung 
 Pengunjung Fasilitas Kompleks Fasilitas Persiapan Pernikahan 
dibedakan menjadi pengunjung umum, pengunjung khusus, dan pengunjung 
atau tamu kantor. Penjabaran mengenai aktivitas pelaku bangunan yang 
dikaitkan dengan kebutuhan ruang, sifat ruang, dan jenis ruang adalah sebagai 
berikut: 

Tabel 3. 1 Studi Aktivitas Pengunjung 
Sumber: Analisa Pribadi 

Pelaku Aktivitas Kebutuhan Ruang Sifat Ruang
Jenis 

Ruang

PENGUNJUNG

Pengunjung 
umum

Datang Entrance Gate publik outdoor

Drop off Entrance publik outdoor

Parkir kendaraan Area parkir 
pengunjung

publik outdoor

Mencari informasi Lobby publik indoor

Menunggu Ruang tunggu publik indoor

Berkonsultasi Ruang Konsultasi privat indoor
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Melihat - lihat / 
memilih 
keperluan 

pernikahan

di tiap - tiap masing - 
masing ruangan 
display 

• Ruang Display 
Venue, Catering, 
Lighting & Effect 

• Ruang Display 
Souvenir, 
Undangan 

• Ruang Display 
Cake, Dancer 

• Ruang Display 

Video & Foto 
• Ruang Display 

dekorasi & Florist 
• Ruang Display 

Bride 

• Ruang Display 
Groom

publik indoor

Melihat pameran Hall Serbaguna publik indoor

Melakukan 

transaksi

Ruang Konsultasi privat indoor

BAB/BAK Lavatory privat indoor

Mengambil uang ATM center privat indoor

Membeli 
makanan dan 
minuman

Restaurant publik indoor

Pulang Exit Gate publik outdoor

Pengunjung 
khusus

Datang Entrance Gate publik outdoor

Drop off Entrance publik outdoor

Parkir kendaraan Area parkir 

pengunjung

publik outdoor

Mencari informasi Lobby publik indoor

Menunggu Ruang tunggu publik indoor

Berkonsultasi Ruang Konsultasi publik indoor

Fitting gaun, dll 

Fitting tuxedo, dll

Ruang Display Bride 

Ruang Display Groom

publik indoor
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Trial make up Ruang Rias, Menicure, 
Pedicure

publik indoor

Menicure / 
pedicure

Ruang Rias, Menicure, 
Pedicure

publik indoor

Foto Pre-wedding 
indoor

Studio Foto Indoor publik indoor

Foto Pre-wedding 
indoor

Studio Foto Outdoor publik outdoor

BAB/BAK Lavatory privat indoor

Beribadah Mushola privat indoor

Mengambil uang ATM center privat indoor

ganti baju Ruang ganti privat indoor

BAB/BAK Lavatory privat indoor

Beribadah Mushola privat indoor

Mengambil uang ATM center privat indoor

Membeli 
makanan dan 
minuman

Restaurant publik indoor

Menitipkan 
barang

Ruang penitipan 
barang

privat indoor

Pulang Exit Gate publik outdoor

Pengunjung 
tamu

Datang Entrance Gate publik outdoor

Drop off Entrance publik outdoor

Parkir kendaraan Area parkir 

pengunjung

publik outdoor

Menunggu Lobby kantor publik indoor

Bertemu 
pengelola

Lounge kantor semi privat indoor

Rapat Ruang rapat privat indoor

BAB/BAK Lavatory privat indoor

Beribadah Mushola privat indoor

Mengambil uang ATM center privat indoor

Pulang Exit Gate publik outdoor
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• Pengelola 

Tabel 3. 2 Tabel Studi Aktivitas Pengelola 
Sumber: Analisa Pribadi 

Pelaku Aktivitas Kebutuhan Ruang
Sifat 

Ruang
Jenis 

Ruang

PENGELOLA

Manager Datang Entrance Gate Publik Outdoor 

Parkir tempat parkir 
pengelola

Semi 
privat

Outdoor 

Mendapatkan 
laporan kerja

Ruang kantor Semi 
privat

Indoor 

Kontrol karyawan Ruang kantor Semi 
privat

Indoor

Bertemu tamu Ruang kantor 
manager

Semi 
privat

Indoor

Rapat Ruang rapat Privat Indoor

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor 

Makan dan 
minum

Pantry Semi 
privat

Indoor

Pulang Exit Gate Publik Outdoor 

Divisi 
Administrasi

Datang Entrance Gate Publik Outdoor 

Parkir tempat parkir 

pengelola

Semi 

privat

Outdoor 

Mengecek 
laporan kerja

Ruang kantor Semi 
privat

Indoor 

Bertemu tamu Ruang kantor 
manager

Semi 
privat

Indoor

Rapat Ruang rapat Privat Indoor

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor

Makan dan 
minum

Pantry Semi 
privat

Indoor 

Pulang Exit Gate Publik Outdoor 

Divisi Pelayanan 
Umum

Datang Entrance Gate Publik Outdoor 

Parkir tempat parkir 
pengelola

Semi 
privat

Outdoor 
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Mengecek 
laporan kerja

Ruang kantor Semi 
privat

Indoor 

Bertemu tamu Ruang kantor 

manager

Semi 

privat

Indoor

Rapat Ruang rapat Privat Indoor

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor

Makan dan 
minum

Pantry Semi 
privat

Indoor 

Pulang Exit Gate Publik Outdoor 

Divisi 
Pelaksanaan

Datang Entrance Gate Publik Outdoor 

Parkir tempat parkir 
pengelola

Semi 
privat

Outdoor 

Mengecek 
laporan kerja

Ruang kantor Semi 
privat

Indoor 

Bertemu tamu Ruang kantor 
manager

Semi 
privat

Indoor

Rapat Ruang rapat Privat Indoor

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor

Makan dan 
minum

Pantry Semi 
privat

Indoor 

Pulang Exit Gate Publik Outdoor 

Staff 
Administrasi

Datang Entrance Gate Publik Outdoor 

Parkir tempat parkir 

pengelola

Semi 

privat

Outdoor 

Membuat laporan 
kerja

Ruang kantor Semi 
privat

Indoor 

Bertemu tamu Ruang kantor 
manager

Semi 
privat

Indoor

Rapat Ruang rapat Privat Indoor

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor

Makan dan 
minum

Pantry Semi 
privat

Indoor 

Pulang Exit Gate Publik Outdoor 

Akuntan Datang Entrance Gate Publik Outdoor 
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Parkir tempat parkir 
pengelola

Semi 
privat

Outdoor 

Mengecek 
laporan kerja

Ruang kantor Semi 
privat

Indoor 

Bertemu tamu Ruang kantor 

manager

Semi 

privat

Indoor

Rapat Ruang rapat Privat Indoor

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor

Makan dan 
minum

Pantry Semi 
privat

Indoor 

Pulang Exit Gate Publik Outdoor 

Divisi Personalia Datang Entrance Gate Publik Outdoor 

Parkir tempat parkir 
pengelola

Semi 
privat

Outdoor 

Membuat laporan 
kerja

Ruang kantor Semi 
privat

Indoor 

Bertemu tamu Ruang kantor 
manager

Semi 
privat

Indoor

Rapat Ruang rapat Privat Indoor

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor

Makan dan 
minum

Pantry Semi 
privat

Indoor 

Pulang Exit Gate Publik Outdoor 

Konsultan WO Datang Entrance Gate Publik Outdoor 

Parkir tempat parkir 

pengelola

Semi 

privat

Outdoor 

Menaruh barang Ruang Loker Semi 
Privat

Indoor 

Berkonsultasi Ruang konsultasi Privat Indoor 
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Mendampingi 
pengunjung 
melihat - lihat / 

memilih 
keperluan 
pernikahan

di tiap - tiap masing - 
masing ruangan 
display 

• Ruang Display 
Venue, Catering, 
Lighting & Effect 

• Ruang Display 
Souvenir, 
Undangan 

• Ruang Display 
Cake, Dancer 

• Ruang Display 

Video & Foto 
• Ruang Display 

dekorasi & Florist 
• Ruang Display 

Bride 

• Ruang Display 
Groom

publik indoor

Mendampingi 
pengunjung 
melihat pameran

Hall Serbaguna publik indoor

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor

Makan dan 
minum

Pantry Semi 
privat

Indoor 

Pulang Exit Gate Publik Outdoor 

Staff Datang Entrance Gate Publik Outdoor 

Parkir tempat parkir 
pengelola

Semi 
privat

Outdoor 

Menaruh barang Ruang Loker Semi 
Privat

Indoor 

�25



Berkonsultasi di tiap - tiap masing - 
masing ruangan 
display 

• Ruang Display 
Venue, Catering, 
Lighting & Effect 

• Ruang Display 
Souvenir, 
Undangan 

• Ruang Display 
Cake, Dancer 

• Ruang Display 

Video & Foto 
• Ruang Display 

dekorasi & Florist 
• Ruang Display 

Bride 

• Ruang Display 
Groom

publik Indoor 

Mencoba 
busana, dll 
melihat - lihat 

busana, dll

di tiap - tiap masing - 
masing ruangan 
display 

• Ruang Display 
Venue, Catering, 
Lighting & Effect 

• Ruang Display 
Souvenir, 
Undangan 

• Ruang Display 
Cake, Dancer 

• Ruang Display 

Video & Foto 
• Ruang Display 

dekorasi & Florist 

• Ruang Display 
Bride 

• Ruang Display 

Groom

publik indoor

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor
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• Servis 

Tabel 3. 3 Studi Aktivitas Servis 
Sumber: Analisa Pribadi 

Makan dan 
minum

Pantry Semi 
privat

Indoor 

Pulang Exit Gate Publik Outdoor 

Staff Datang Entrance Gate Publik Outdoor 

Parkir tempat parkir 
pengelola

Semi 
privat

Outdoor 

Menaruh barang Ruang Loker Semi 
Privat

Indoor 

Menjaga atau 

memantau 
kegiatan 
Wedding expo

Hall Serbaguna publik indoor

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor

Makan dan 
minum

Pantry Semi 
privat

Indoor 

Pulang Exit Gate Publik Outdoor 

Pelaku Aktivitas Kebutuhan Ruang
Sifat 

Ruang
Jenis 

Ruang

SERVIS

Teknisi Bangunan Datang Entrance Gate Publik Outdoor 

Parkir tempat parkir 

pengelola

Semi privat Outdoor 

Menaruh 

barang

Ruang Karyawan Privat Indoor 

Melakukan 

Pengecekan

Ruang ME 

Ruang AHU 
Ruang Pompa, dll

Servis Indoor 

BAB / BAK Lavatory Servis Indoor 

Makan dan 

minum

Pantry Semi privat Indoor 

Beribadah Musholla privat Indoor

Pulang Exit Gate Publik Outdoor
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3.1.1.2 Pola Aktivitas 
Pola aktivitas merupakan urutan kegiatan pengguna kompleks fasilitas 

persiapan pernikahan di dalam bangunan. Dibagi menjadi: 

Security Datang Entrance Gate Publik Outdoor 

Parkir tempat parkir 

pengelola

Publik Outdoor 

Menaruh 

barang

Ruang Karyawan Semi privat Indoor 

Memantau 

kegiatan malalui 
monitor cctv

Ruang CCTV Privat Indoor 

BAB/BAK Lavatory Privat Indoor 

Makan dan 
minum

Pantry Servis Indoor 

Beribadah Musholla privat Indoor

Pulang Exit Gate Publik Outdoor 

Tenaga 
kebersihan

Datang Entrance gate Publik Outdoor

Parkir tempat parkir 
pengelola

Semi privat Outdoor 

Menaruh 
barang

Ruang Loker Semi Privat Indoor 

Mengambil alat 
kebersihan

Janitor Semi Privat Indoor 

Melakukan 
pembersihan

Masing-masing 
area 

BAB/BAK Lavatory Servis Indoor 

Makan dan 
minum

Pantry Semi privat Indoor

Pulang Exit Gate Publik Outdoor 
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• POLA AKTIVITAS PENGUNJUNG UMUM 

Bagan 3. 1 Pola Aktivitas Pengunjung umum 
Sumber: Analisa Pribadi 

�29

DATANG

DROP OFF

PARKIR

PULANG

LOBBY

KONSULTASI PERNIKAHAN

MENGUNJUNGI RUANG DISPLAY CAMPUR

MAKAN, MINUM ISTIRAHAT, IBADAH

PULANG

MENGUNJUNGI RUANG DISPLAY BRIDE

MENGUNJUNGI RUANG DISPLAY GROOM

MENGUNJUNGI HALL SERBAGUNA

MELAKUKAN TRANSAKSI



• POLA AKTIVITAS PENGUNJUNG KHUSUS 

Bagan 3. 2 Pola Aktivitas Pengunjung khusus 
Sumber: Analisa Pribadi 

 
• POLA AKTIVITAS PENGUNJUNG TAMU 

Bagan 3. 3 Pola Aktivitas Pengunjung tamu 
Sumber: Analisa Pribadi 
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DATANG

DROP OFF

PARKIR

PULANG

LOBBY

KONSULTASI PERNIKAHAN

BERTEMU PENGELOLA

RAPAT

MAKAN, MINUM ISTIRAHAT, IBADAH

PULANG

FITTING BUSANA, 
DLL TRIAL MAKE UP

MENICURE, 
PEDICURE

MELAKUKAN FOTO PRE - WEDDING

MAKAN, MINUM ISTIRAHAT, IBADAH

PULANG

DATANG

DROP OFF

PARKIR

PULANG

LOBBY

KONSULTASI PERNIKAHAN



• POLA AKTIVITAS PENGUNJUNG DALAM RUANG DISPLAY BRIDE 

Bagan 3. 4 Pola Aktivitas Pengunjung dalam Ruang Display Bride 
Sumber: Analisa Pribadi 

• POLA AKTIVITAS PENGUNJUNG DALAM RUANG DISPLAY GROOM 

Bagan 3. 5 Pola Aktivitas Pengunjung dalam Ruang Display Groom 
Sumber: Analisa Pribadi 

• POLA AKTIVITAS PENGUNJUNG DALAM RUANG DISPLAY LAINNYA 
(VENUE, CATERING, LIGHTING & EFFECT, CAKE, DANCER, FOTO & 
VIDEO, DEKORASI & FLORIST, SOUVENIR & UNDANGAN) 

Bagan 3. 6 Pola Aktivitas Pengunjung dalam Ruang Display Lainnya 
Sumber: Analisa Pribadi 
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MASUK KE RUANG 
DISPLAY BRIDE BERKONSULTASI

MELIHAT GAUN, DLL YANG 
ADA

MENCOBA GAUN, DLL 
YANG DIINGINKAN

MELAKUKAN 
TRANSAKSI

KELUAR DARI 
RUANG DISPLAY 

BRIDE

MASUK KE RUANG 
DISPLAY GROOM BERKONSULTASI

MELIHAT TUXEDO, DLL 
YANG ADA

MENCOBA TUXEDO, DLL 
YANG DIINGINKAN

MELAKUKAN 
TRANSAKSI

KELUAR DARI 
RUANG DISPLAY 

GROOM

MASUK KE RUANG 
DISPLAY BERKONSULTASI

MELIHAT CONTOH - 
CONTOH  YANG ADA

MELAKUKAN TRANSAKSIKELUAR DARI 
RUANG DISPLAY 



• POLA AKTIVITAS PENGELOLA 

 

Bagan 3. 7 Pola Aktivitas Pengelola 
Sumber: Analisa Pribadi 

3.1.1.3 Waktu Operasional Bangunan 

Tabel 3. 4 Waktu Operasional Bangunan 
Sumber: Analisa Pribadi 

FASILITAS KEGIATAN WAKTU 
OPERASIONAL

Ruang Display 
Bride (gaun, veil, 
sepatu)

- melihat - lihat koleksi 
busana, dll 

- fitting busana, dll 
- menyewa busana, dll 
- melakukan transaksi

Senin - Minggu 
pk 09.00 WIB - pk 
17.00 WIB
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DATANG

DROP OFF

PARKIR

PULANG

ABSENSI PAGI

MENYIMPAN BARANG

BEKERJA 
Menulis 

Berdiskusi 
Mengetik 
Membaca 

Rapat 
Fotokopi 

Menerima Tamu 

ISTIRAHAT, IBADAH, 
MAKAN SIANG

PULANG



Ruang Rias, 
menicure, 
pedicure

- trial make up 
- make up untuk acara 
- menicure, pedicure 
- melakukan transaksi

Senin - Minggu 
pk 09.00 WIB - pk 
17.00 WIB

Ruang Display 
Groom (Tuxedo, 
Suit, Hem, Dasi, 
Sepatu)

- melihat - lihat koleksi 
busana, dll 

- fitting busana, dll 
- menyewa busana, dll 
- melakukan transaksi

Senin - Minggu 
pk 09.00 WIB - pk 
17.00 WIB

Ruang Display 
Venue, Catering, 
Lighting & effect

- melihat - lihat koleksi 
- melakukan transaksi

Senin - Minggu 
pk 09.00 WIB - pk 
17.00 WIB

Ruang Display 
Cake, Dancer

- melihat - lihat koleksi 
- melakukan transaksi

Senin - Minggu 
pk 09.00 WIB - pk 
17.00 WIB

Ruang Display 
Undangan, 
Souvenir

- melihat - lihat koleksi 
- melakukan transaksi

Senin - Minggu 
pk 09.00 WIB - pk 
17.00 WIB

Ruang Display 
dekorasi & Florist

- melihat - lihat koleksi 
- melakukan transaksi

Senin - Minggu 
pk 09.00 WIB - pk 
17.00 WIB

Ruang Display 
video & foto

- melihat - lihat koleksi 
- melakukan transaksi

Senin - Minggu 
pk 09.00 WIB - pk 
17.00 WIB

Ruang Konsultasi - berkonsultasi 
- bertanya -tanya tentang 

harga paket pernikahan 
- melakukan transaksi

Senin - Minggu 
pk 09.00 WIB - pk 
17.00 WIB

Hall Serbaguna - wedding expo Senin - Minggu 
24 jam 

Event tahunan: 
Wedding Expo

Studio Foto Indoor 
(6 style)

- berfoto di dalam studio foto 
indoor

Senin - Minggu 
pk 09.00 WIB - pk 
17.00 WIB
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3.1.1.4 Jumlah Pengguna Bangunan 

Tabel 3. 5 Jumlah Pengguna Bangunan 
Sumber: Analisa Pribadi 

Studio Foto 
Outdoor (6 style)

- berfoto di studio foto outdoor Senin - Minggu 
pk 09.00 WIB - pk 
17.00 WIB

PELAKU JOBDESK JMLH

Manager Memimpin jalannya pelaksanaan tugas dan 
bertanggung jawab atas fungsi Kompleks Fasilitas 
Persiapan Pernikahan

1

Divisi 
Administrasi

Membantu tugas administrasi kompleks 2

Pelayanan 
Umum

Melayani pengunjung kompleks yang akan melakukan 
persiapan pernikahan

2

Divisi 
Pelaksanaan 

Memimpin jalannya pelaksanaan tugas di bidang 
administrasi dan bertanggung atas administrasi 

Kompleks

2

Konsultan WO Melayani pengunjung yang ingin berkonsultasi dan 

membawa pengunjung ke setiap pameran 

6

Staff  

Administrasi

Membantu tugas administrasi kompleks 2

Akuntan Membantu mengecek pemasukkan dari kompleks 1

Divisi Personalia Membantu merekrut orang baru guna menambah 
jumlah pengelola di kompleks

2

Staff Studio Foto Bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga 
barang - barang yang ada di studio foto

8

Staff  Venue, dll Bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga 
barang - barang yang ada di Ruang Display Venue, dll

6

Staff dekorasi, dll Bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga 
barang - barang yang ada di Ruang Display Dekorasi, 

dll

5

Staff Display 

Groom

Bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga 

barang - barang yang ada di Ruang Display Groom, dll

6

Staff Display 

Bride

Bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga 

barang - barang yang ada di Ruang Display Bride, dll

8
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3.2 Analisa Kebutuhan dan Persyaratan Ruang 
Analisa kebutuhan dan persyaratan ruang membahas mengenai 

fasilitas-fasilitas, besaran ruang, luas bangunan dan luas lahan parkir yang ada 
di Kompleks Fasilitas Persiapan Pernikahan ini. 
3.2.1 Studi Fasilitas 
A. Persyaratan - persyaratan yang berlaku terhadap ruang 

Staff Cake, dll Bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga 
barang - barang yang ada di Ruang Display Cake, dll

4

Staff Souvenir, dll Bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga 
barang - barang yang ada di Ruang Display Souvenir, 
dll

4

Staff Fotografi Melakukan pengambilan video saat pre - wedding, dll 4

Staff Hall 
Serbaguna

Bertanggung jawab untuk mengawasi dan menjaga 
barang - barang yang ada di Hall Serbaguna, dll 
terutama ketika ada wedding expo

5

Staff Video Melakukan pengambilan video saat pre - wedding, dll 4

Teknisi 
Bangunan

Bertanggung jawab untuk mengawasi, merawat, dan 
memperbaiki kondisi bangunan kompleks

4

Tenaga 
Kebersihan

Menjaga kebersihan kompleks 4

Kepala Bagian 
Keamanan

Bertanggung jawab atas segala jenis kegiatan 
pengamanan dan penertiban kompleks

1

Security Menjaga ketertiban dan keamanan di seluruh area 
kompleks

4

TOTAL PENGELOLA 85
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Tabel 3. 6 Persyaratan - Persyaratan yang Berlaku Terhadap Ruang 
Sumber: Analisa Pribadi 

NO NAMA RUANG

ASPEK

Akustik
Penca-
hayaan

Peng-
hawaan

Keama-
nan

Sta
bil

Te
na
ng

Ala
mi

Bu
ata
n

Ala
mi

Bu
ata
n

Ke
ba
kar
an

Se
kur
ita
s

1 Entrance gate ● ● ● ● ● ●

2 Ruang display bride ● ● ● ● ● ● ●

3 Ruang display groom ● ● ● ● ● ● ●

4
Ruang display venue, 
catering, lighting & 
effect

● ● ● ● ● ● ●

5
Ruang display souvenir, 
undangan

● ● ● ● ● ● ●

6
Ruang display cake, 
dancer

● ● ● ● ● ● ●

7
Ruang display dekorasi 
& florist

● ● ● ● ● ● ●

8
Ruang display video & 
foto

● ● ● ● ● ● ●

9
Ruang rias, menicure, 
pedicure

● ● ● ● ● ● ●

10 Studio foto indoor ● ● ● ● ● ● ●

11 Studio foto outdoor ● ● ● ● ● ●

12 Ruang konsultasi ● ● ● ● ● ● ●

13 Hall serbaguna ● ● ● ● ● ● ●

14 Restaurant ● ● ● ● ● ● ●

15 Ruang penitipan barang ● ● ● ● ● ● ●

16 Ruang manager ● ● ● ● ● ● ●

17
Ruang kantor 
administrasi

● ● ● ● ● ● ●
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A. Studi Besaran Ruang  
 Acuan studi yang digunakan untuk menentukan dasar perhitungan 
bersaran ruang, serta kapasitas ruang yang dibutuhkan pada projek Kompleks 
Fasilitas Persiapan Pernikahan ini: 

18
Ruang kantor supervisor 
dan staff

● ● ● ● ● ● ●

19 Lobby ● ● ● ● ● ● ●

20 Lobby kantor ● ● ● ● ●

21 Lounge kantor ● ● ● ● ●

22 Ruang rapat ● ● ● ● ● ● ●

23 Ruang arsip ● ● ● ● ● ● ●

24 Pantry ● ● ● ● ● ● ●

25
Gudang penyimpanan 
barang

● ● ● ● ● ● ●

26
Gudang penyimpanan 
busana

● ● ● ● ● ● ●

27 Ruang karyawan ● ● ● ● ● ● ●

28 Area parkir pengunjung ● ● ● ● ● ●

29 Area parkir pengelola ● ● ● ● ● ●

30 Lavatory ● ● ● ● ● ● ●

31 ATM center ● ● ● ● ● ● ●

32 Musholla ● ● ● ● ● ● ●

33 Klinik ● ● ● ● ● ● ●

34 Loading dock ● ● ● ● ●

35 Ruang CCTV ● ● ● ● ● ● ●

36 Ruang genset ● ● ● ● ● ● ●

37 Ruang ME dan panel ● ● ● ● ● ● ●

38 Ruang cooling tower ● ● ● ● ● ● ●

39 Ruang AHU ● ● ● ● ● ● ●

40 Ruang chiller ● ● ● ● ● ● ●

41 Roof tank ● ● ● ● ● ● ●

42 Ground tank ● ● ● ● ● ● ●
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o ASS : Asumsi berdasarkan studi analisis 
o HDI : Human Dimension & Interior Space 
o NAD  : Neufert Architect Data 
o TSS : Time Saver Standart 
 Sedangkan untuk perhitungan sirkulasi berdasarkan pada buku Time 
Saver Standart for Building Type 2nd Edition, sebagai berikut: 
o 5% - 10 %  : Sirkulasi minimum  
o 20%  : Kebutuhan akan keleluasaan sirkulasi  
o 30%  : Tuntutan kenyamanan fisik  
o 40%  : Tuntutan kenyamanan psikologis 
o 50%  : Tuntutan sesuai dengan spesifik kegiatan 
o 70% - 100% : Sirkulasi dengan banyak kegiatan 
  
 Besaran ruang dapat dianalisa melalui studi aktivitas yang ada di ruangan 
projek ini. Beberapa studi aktivitas yang dapat dijadikan acuan dalam pembuatan 
besaran ruang antara lain: 

Tabel 3. 7 Besaran Ruang  
Sumber: Analisa Pribadi 

Nama Ruang Jumlah Studi
Perhitungan

kapasitas Perabot Luas (m2)

FASILITAS UTAMA

Lobby 1 NAD 20 orang

4 sofa set 
@3.50 x 1.75 = 

6.125 m² 
6.125m² x 4 = 

24.5 m² 
1 meja 

informasi = 3 x 
6.10 = 18.3 m² 
6 sofa untuk 2 
orang @1.60 x 
0.85 = 1.36 m² 
1.36 m² x 6 = 

8.16 m² 

24.5 m² + 18.3 
m² + 8.16 m² = 

50.96 m² 

sirkulasi 50% 
= 50.96 m² + 
25.48 m² = 
76.44 m² 
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Ruang display 
bride 1 NAD 10 orang

2 ruang ganti 
bride = 20 m² 
20 m² x 2 = 40 

m² 
3 ruang ganti 

bridesmaid = 4 
m² 

4 m² x 3 = 12 
m² 

2 area 
konsultasi = 6 

m² 
6 m² x 2 = 12 

m² 
6 manekin 

@0.43 x 0.43 = 
0.19 m² 

0.19 m² x 6 = 
1.14 m² 

20 rak sepatu = 
0.31 x 0.20 = 

0.062 m² 
0.062 m² x 20 

= 1.24 m² 
10 rak gaun,dll 
@0.5 x 1.8 = 

0.9 m² 
0.9m² x 10 = 

9m²

40 m² + 12 m² 
+ 12 m² + 1.14 
m² + 1.24 m² + 

9 m² =71.38 
m² 

sirkulasi 100 
% = 

75.38 m² + 
75.38 m² = 
150.76 m²
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Ruang display 
groom 1 NAD 10 orang

4 ruang ganti 
groom = 4m² 
4 m² x 4 = 16 

m² 
3 ruang ganti 

bestman = 4 m² 
4 m² x 3 = 12 

m² 
2 area 

konsultasi = 6 
m² 

6 m² x 2 = 12 
m² 

6 manekin 
@0.43 x 0.43 = 

0.19 m² 
0.19 m² x 6 = 

1.14 m² 
20 rak sepatu = 
0.31 x 0.20 = 

0.062 m² 
0.062 m² x 20 

= 1.24 m² 
10 rak 

tuxedo,dll @0.5 
x 1.8 = 0.9 m² 
0.9m² x 10 = 

9m²

16 m² + 12 m² 
+ 12 m² + 1.14 
m² + 1.24 m² + 
9 m² = 51.38 

m² 

sirkulasi 
100%= 

51.38 m² + 
51.38 m² = 
102.76 m²

Ruang display 
venue, dll 1 ASS 10 orang

2 area 
konsultasi = 6 

m² 
6 m² x 2 = 12 

m² 
10 panel LED 
@6 x 0.8 = 4.8 

m² 
4.8 m² x 10 = 

48 m²

12 m² + 48 m² 
= 60 m² 

sirkulasi 50% 
= 

60 m² + 30 m² 
= 90 m²

Ruang display 
souvenir, dll 1 ASS 10 orang

2 area 
konsultasi = 6 

m² 
6 m² x 2 = 12 

m² 
10 lemari 

display @0.7 x 
2 =0.875 m² 

0.875 m² x 10 
=8.75m² 

5 rak display 
@2 x 2 = 4 m² 
4 m² x 5 = 20 

m² 

12 m² + 8.75 
m² + 20 m² = 

40.75 m² 

sirkulasi 50% 
= 40.75 m² + 
20.375 m² = 
61.125 m²
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Ruang display 
cake, dll 1 ASS 10 orang

2 area 
konsultasi = 6 

m² 
6 m² x 2 = 12 

m² 
panel LED @6 
x 0.8 = 4.8 m² 
4.8 m² x 10 = 

48 m² 
6 lemari display 

@0.7 x 1.25 
=0.875 m² 

0.875 m² x 2 
=1.75m² 

1 meja @2 x 6 
= 12 m²

12 m² + 48 m² 
+1.75 + 12 m² 

=73.75 m² 

sirkulasi 50 % 
= 73.75 m² + 
36.875 m² = 
110.625 m²

Ruang display 
video, dll 1 ASS 10 orang

2 area 
konsultasi = 6 

m² 
6 m² x 2 = 12 

m² 
10 panel LED 
@6 x 0.8 = 4.8 

m² 
4.8 m² x 10 = 

48 m²

12 m² + 48 m² 
= 60 m² 

sirkulasi 50% 
= 

60 m² + 30 m² 
= 90 m²

Ruang display 
dekorasi, dll 1 ASS 10 orang

2 area 
konsultasi = 6 

m² 
6 m² x 2 = 12 

m² 
10 panel LED 
@6 x 0.8 = 4.8 

m² 
4.8 m² x 10 = 

48 m²

12 m² + 48 m² 
= 60 m² 

sirkulasi 50% 
= 

60 m² + 30 m² 
= 90 m²
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Ruang rias, dll 1 ASS 10 orang

2 area 
konsultasi = 6 

m² 
6 m² x 2 = 12 

m² 
8 dressing table 
@1.2 x 0.55 = 

0.66 m² 
0.66m² x 8 
=5.28 m² 

5 kursi pedicure 
@1.5  x 2 =  m² 
3 m² x 5 = 15 

m²  
5 tub pedicure 

@0.6 x 0.6 
=0.36 m² 

0.36 m² x 5 = 
1.8 m² 

meja manicure 
@6 x 3 = 18m²

12 m² + 5.28 
m² + 15 m² + 
1.8 m² + 18m² 

= 52.08 m² 

sirkulasi 50% 
= 

40.28 m² + 
26.04 m² = 
66.32 m²

Ruang 
konsultasi 3 NAD 4 orang 30 m² 90m²

Total Fasilitas Utama: 1.018,03 m²

FASILITAS PENUNJANG

Restaurant 1 NAD 40 orang 1 meja @2m² 
40 x 2 = 80m²

80m² 

sirkulasi 40% 
= 80m + 32m² 

=112 m²

Ruang 
penitipan 
barang

1 NAD -
3 loker 

penitipan 
barang = 0.5 x 
1.5 = 0.75 m²

0.75m²  

sirkulasi 30% 
= 

0.75m² + 
0.225 m² = 1 

m²

Hall serbaguna 1 ASS 200 orang

150 x 1 = 
150m² 

80 booth @3 x 
3 = 9 m² 

9 m² x 80 = 
720 m² 

10 booth @ 6 x 
3 = 18 m² 

18 m² x 10 = 
180 m²

150 m² +720 
m² + 180 m² = 

1.050 m² 

sirkulasi 
100%= 

1.050 m² + 
1.050 m² = 
2.100 m²

Studio foto 
indoor 1 ASS 10 orang

area konsultasi 
= 6 m² 

6 x ruangan 
foto @30m² = 

180 m²

4m² + 120m² = 
124m² 

sirkulasi 100% 
= 124 m² + 
124m² =248 

m²
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Studio foto 
outdoor 1 ASS 10 orang

area konsultasi 
= 6 m² 

6 x ruangan 
foto @30m² = 

180 m²

6 m² + 180 m² 
= 124m² 

sirkulasi 100% 
= 124 m² + 
124m² =248 

m²
Total Fasilitas Penunjang: 2.709 m²

FASILITAS PENGELOLA

Ruang 
manager 1 NAD 1 orang 5 x 4 = 20m²

20m² 

sirkulasi 40% 
= 

20m² + 8m² = 
28m² 

Ruang kantor 
administrasi 1 NAD 8 orang

2 meja kantor 
@4.65 x 3.25 = 

15.1 m² 

15.1 m² x 2 = 
30. 2 m²

15.1 m² x 2 = 
30. 2 m² 

sirkulasi 40 % 
= 

30. 2 m² + 
12.08 m² = 
42.28 m²

Ruang kantor 
supervisor dan 

staff
1 NAD 15 orang 8 x 8 = 64 m²

64 m² 

sirkulasi 40% 
= 

64 m² + 25. 6 
m² = 89.6 m² 

Ruang arsip 1 ASS 3 orang 6 x 5 = 30 m² 30 m²

Ruang rapat 1 NAD 15 orang
1 set meja 

rapat = 5 x 3.6 
= 18 m²

18m²  

sirkulasi 40 % 
= 

18m² + 7.2 m² 
= 25.2 m²

Lounge kantor 1 ASS 15 orang

5 sofa set 
@3.50 x 1.75 = 

6.125 m² 
6.125m² x 5 = 

30.625 m²

30.625 m² 

sirkulasi 50% 
= 30.625 m² + 
15.3125 m² = 
45.9375 m²
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Lobby kantor 1 NAD 10 orang

4 sofa set 
@3.50 x 1.75 = 

6.125 m² 
6.125m² x 2 = 

12.25 m² 
1 meja 

informasi = 3 x 
6.10 = 18.3 m² 
6 sofa untuk 2 
orang @1.60 x 
0.85 = 1.36 m² 
1.36 m² x 6 = 

8.16 m² 

12.25 m² + 
18.3 m² + 8.16 
m² = 38.71 m² 

sirkulasi 50% 
= 38.71m² + 
19.4 m² = 
58.11 m² 

Pantry 1 ASS 10 orang

meja @2 x 2 = 
4m²  

4 kursi @0.6 x 
0.6 = 0.36 m² 
0.36 m² x 4 = 

1.44 m² 
1 kitchen set 

@9 m²  
1 sofa @1.5 x 
0.85 = 1.275m²

4m² + 1.44m² 
+ 9m² + 1.275 
m²= 15.715m² 

Gudang 
penyimpanan 

barang
1 ASS - 60 m² 60m²

Gudang 
penyimpanan 

busana
1 ASS - 60 m² 60m²

Ruang 
karyawan 1 NAD 10 orang 25 m² 25 m²

Sewing area 1 ASS 4 orang 30 m² 30 m²

Total Fasilitas Pengelola: 510.1425 m²

FASILITAS SERVIS

ATM Center 1 ASS 6 orang
2 x 1.5 = 3 m² 
3m² x 6 = 18 

m²
18m²

Musholla 1 ASS 10 orang 3 x 10 = 30 m² 30 m²

Klinik 1 NAD 2 orang 20 m² 20m²
Ruang ME dan 

panel 1 - - 20m² 20m²

Ruang AHU 1 - - 30 m² 30m²

Ruang chiller 1 - - 20 m² 20m²

Rooftank 1 - - 20 m² 20m²

Groundtank 1 - - 20 m² 20m²

Ruang genset 1 - - 20 m² 20m²
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b. Studi Luas Kebutuhan Ruang Luar 
Tabel 3. 8 Studi Luas Kebutuhan Ruang Luar 

Sumber: Analisa Pribadi 

c. Studi Luas Bangunan dan Luas Lahan Parkir 
• Area Parkir Pengunjung 

Ruang CCTV 1 - 2 orang 20 m² 20m²

Lavatory pria 4 ASS 10 orang

7 urinoir @0.6 x 
0.9  = 0.54 m² 
0.54 m² x 7 = 
3.78 m² 
3 kloset @1.5 x 
2= 3 m² 
3 m² x 3 = 9 m² 
Wastafel: 4.4 x 
0.6 = 2.64 m²

3.78 m² + 9 m² 
+ 2.64 m² = 

15.42m² 

sirkulasi 30% 
= 15.42 m² + 
4.626 m² = 
20.046m²

Lavatory 
wanita 4 NAD, 

TSS 8 orang

10 kloset @1.5 x 
2 = 3 m² 
3 m² x 8 = 24 m² 
Wastafel: 4.4 x 
0.6 = 2.64 m²

24 m² + 2.64 
m² = 26.64m²  

sirkulasi 30% 
= 

26.64 + 7.792 
m² = 34.432m²

Janitor 8 ASS 1 orang 3 m² 3 m² x 8 = 24 m²

Total Fasilitas Servis: 296.478 m²

TOTAL LUAS BANGUNAN 4.533,6 m²

sirkulasi antar ruang 10 % 453,36 m²

TOTAL KESELURUHAN 4.986,96 m²
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Nama Ruang Jumlah Luas (m2)

Plaza 1 225 m²

Tempat duduk 10 20 m² 
20 m² x 10 = 200 m²

Kolam ikan 2 9 m² 
9 m² x 2 = 18 m²

Loading dock 1 100 m²

TOTAL 543 m²

Sirkulasi 10% 54.3 m²

TOTAL KESELURUHAN 597.3 m²



Tabel 3. 9 Besaran Ruang Area Parkir Pengunjung 
Sumber: Analisa Pribadi 

• Area Parkir pengelola 

Tabel 3. 10 Besaran Ruang Area Parkir Pengelola 
Sumber: Analisa Pribadi 

Dari perhitungan di atas disimpulkan bahía kebutuhan luas lahan yang termasuk 
dalam perhitungan RTH dan KDB adalah: 
- Luas bangunan = 4.986,96 m² (bangunan keseluruhan lantai dasar) 
- Area Outdoor dan parkir = 3.059.3 m² 
- Total luas keseluruhan = Luas bangunan + area outdoor dan parkir 
         = 4.986,96 m² + 3.059.3 m² 
         = 8.046,26 m² (dibulatkan menjadi 8.100 m²) 

3.4 Analisa Lingkungan Buatan dan Alami 
3.4.1. Buatan 
• Aksesibilitas: Akses menuju ke tapak tergolong mudah karena jalanan sudah 

beraspal dan lebar jalan cukup besar untuk dilalui kendaraan bermotor, 
pencapaian menuju tapak juga mudah karena berada di daerah dekat dengan 
pusat kota. 

• Transportasi: Sudah banyak dilalui oleh kendaraan bermotor, termasuk 
kendaraan umum seperti angkot dan bis trans semarang. 

Asumsi 
Pengguna

Jumlah 
orang Jumlah Kendaraan Luas Parkir Luas (m²)

Mobil (35%) 75 200 : 4 (muatan) = 50 mobil 15 m² 750

Roda Dua (20%) 50 50 roda dua 2 m² 100

Bus (40%) 44 44:44 (muatan) = 1 bus 36 m² 36

Diantar (5%) 4 - - -

TOTAL 886

Sirkulasi 100% 1772 m²

Pengguna Jumlah Perhitungan Luas Luas (m²)

Mobil (20%) 15 orang 15 x ( 5m x 3m ) 225

Roda Dua (60%) 60 orang 60 x ( 1m x 2m ) 120

Diantar (20%) 10 orang - -

TOTAL 345

Sirkulasi 100% 690 m²
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3.4.2. Alami 
• Analisa SWOT 

Tabel 3. 10 Analisa SWOT 
Sumber : analisa pribadi, 2019 

 

Strength - Be rada d i kawasan pe run tukkan 
perdagangan dan jasa 

- Memiliki akseksibilitas yang mudah 
karena berada di jalan besar dan 
memadai untuk dapat dilalui bermacam - 
macam kendaraan bermotor karena 
terletak di tepi jalan besar 

- Area tapak cenderung datar sehingga 
tidak memerlukan penangangan khusus 
dalam hal struiktur dan dilalui oleh jalur 
transportasi umum 

- Sudah memiliki fasilitas yang memadai 
seperti: jaringan listrik, jaringan air bersih, 
dan jaringan telekomunikasi

Weakness - Lokasi tapak tidak memiliki banyak 
vegetasi sehingga terasa panas 

- Lokasi berada di jalan satu arah 
Opportunity - terletak di jalan besar yang dapat 

mempermudah akses ib i l i t as bag i 
masyarakat yang ingin berkunjung ke 
kompleks fasilitas persiapan pernikahan. 
Selain itu, tapak juga berada di dekat 
banyak venue/ tempat pernikahan 
sehingga memudahkan para calon 
pengantin untuk mengurus pernikahan 
mereka

Threath - Jalanan yang macet pada jam - jam 
tertentu
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BAB IV 

PENELUSURAN MASALAH 

4.1 Kajian Komprehensif 
 Kompleks Fasilitas Persiapan Pernikahan merupakan sebuah retail 
centers yang berisikan segala sesuatu tentang persiapan pernikahan, maka 
dibutuhkan bentuk bangunan dan interior yang menarik, kreatif dan kekinian 
supaya dapat menarik para calon pengantin untuk datang berkunjung. Selain itu, 
kompleks ini juga harus menciptakan suasana yang romantis dan natural supaya 
bisa mencerminkan bangunan untuk mempersiapkan pernikahan sehingga para 
calon pengantin yang hendak mempersiapkan pernikahannya juga tidak bosan. 
Seiring berjalannya waktu, perkembangan dunia pernikahan semakin pesat. Di 
jaman sekarang ini, orang semakin kreatif untuk mempersiapkan pernikahan 
mereka karena dirasa akan dikenang seumur hidup mereka. Apalagi banyak 
fenomena calon pengantin yang terkadang kebingungan hingga stress dalam 
mempersiapkan pernikahan sehingga desain kompleks ini harus di buat 
semenarik mungkin dan senyaman mungkin bagi para calon pengantin supaya 
dapat mempersiapkan pernikahan impian mereka sebaik mungkin.  
4.1.1 Analisa Masalah 
a. Masalah Fungsi Bangunan dengan Aspek Pengguna 
 Kompleks Fasilitas Persiapan Pernikahan membutuhkan penataan 
keruangan (spasial)/ organisasi ruang dan sirkulasi ruang yang menarik dan 
efektif untuk para pengunjung, hal ini bertujuan supaya para pengunjung tidak 
akan kebingungan untuk mencari arah dan supaya tidak ada yang terlewati sama 
sekali. Selain itu, masalah visual dan pencahayaan menjadi salah satu aspek 
penting dalam kompleks ini. Dengan adanya visual pencahayaan yang baik, 
maka dapat memperjelas apa yang akan dipilih oleh para calon pengantin dan 
mereka akan merasa nyaman berlama-lama di toko kita. 
b. Masalah Fungsi Bangunan dengan Tapak 
• Potensi 

Lokasi tapak berada di daerah yang dekat dengan pusat Kota Semarang 
dengan peruntukkanya sebagai tempat perdagangan dan jasa sehinnga lokasi ini 
akan mudah dijangkau oleh siapapun. Topografi di daerah ini cenderung datar 
dan tidak memerlukan penanganan khusus pada strukturnya. Pada sisi Timur 
tapak adalah jalan utama Jl.Gajahmada dengan lebar ± 16 m dan merupakan 
pertemuan antara Jl. Moh. Suyudi dengan Jl. Gajahmada. Jalan ini merupakan 
potensi yang yang paling besar untuk dijadikan pintu akses masuk utama tapak 
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karena akses yang mudah dan lebar jalan yang besar. Banyak kendaran umum 
sering melewati tapak ini. 
• Kendala 
 Pada area lokasi tapak jarang ditemui adanya vegetasi karena sebagian 
besar merupakan jalan beraspal dan berkeramik untuk para pejalan kaki . Hal ini 
membuat keadaan disekitar tapak terasa panas karena kurangnya vegetasi. 
Jalan Gajahmada juga merupakan jalan satu arah dan tergolong jalan yang 
cukup ramai tetapi tidak padat, tapi di waktu - waktu tertentu juga sering terjadi 
kemacetan. 
4.1.2 Masalah - Masalah yang muncul 
 Permasalahan yang muncul adalah bagaimana merancang sirkulasi 
ruang dan organisasi ruang yang efektif untuk pengunjung sehingga pengunjung 
tidak menjadi bosan dan tidak kebingungan mencari arah serta perencanaan 
bentuk bangunan yang dapat menciptakan kesan romantis, natural dan kekinian 
karena bangunan ini merupakan bangunan persiapan pernikahan sehingga 
terkadang calon pengantin merasa stress dalam mempersiapkan pernikahan 
mereka. Kurangnya vegetasi di area sekitar tapak juga menjadi salah satu 
masalah, terlebih bahwa salah satu ciri aristektur kontemporer adalah menyatu 
dengan ruang luar. 

4.2 Pernyataan Fokus / Permasalahan Desain 
• Bagaimana merancang sirkulasi ruang yang efektif dan menarik bagi 

pengunjung? 

• Bagaimana cara menciptakan suasana romantis dan natural ke dalam desain 
bangunan Kompleks Fasilitas Persiapan Pernikahan? 

• Bagaimana cara mengurangi hawa panas yang ada di sekitar tapak karena 
kurangnya vegetasi? 

4.3 Analisa Komprehensif antara Aspek Ruang pada Tapak dan 

Lingkungan Buatan dan Alami 
 Kompleks Fasilitas Persiapan Pernikahan berada di dekat pusat kota 
dengan jumlah vegetasi di sekitar tapak yang tidak banyak jumlahnya sehingga 
membutuhkan vegetasi tambahan yang dapat mengurangi hawa panas area 
sekitar tapak. Pemilihan warna - warna dan material serta visual bangunan 
menjadi poin penting dalam mendesain kompleks ini sehingga kompleks ini akan 
membuat pengunjung merasa nyaman dan tidak stress dalam mempersiapan 
pernikahan mereka.  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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

5.1 Elaborasi Teoritik 
5.1.1. Arsitektur Kontemporer 
 Arsitektur kontemporer muncul secara tidak langsung, gaya arsitektur ini 
muncul karena adanya semangat perubahan yang bersumber dari revolusi 
industri di Inggris. Revolusi ini mengakibatkan munculnya tipologi bangunan yang 
sebelumnya belum pernah ada, selain itu juga mengakibatkan adanya material 
dan teknik baru dalam arsitektur. Arsitektur kontemporer tercipta karena 
kebutuhan akan gaya baru pada masa itu kemudian berkembang terus ke era art 
dan craft, yaitu situasi dimana masyarakat sudah mulai jenuh dengan sistem 
fabrikasi dan melakukan gerakan sosial craftmanship. (Alfian Setya Nugraha:
2016) Arsitektur kontemporer berlanjut ke era perkembangan seni, seperti 
futurisme, kubisme, dan neoplastisisme. Gaya arsitektur ini semakin berkembang 
sesuai dengan keadaan dunia yang tidak lagi ingin terpaku pada aturan-aturan 
klasik. Salah satu ciri khas dari gaya arsitektur ini adalah menggunakan material 
kaca yang ditutup oleh secondary skin. 
 Arsitektur kontemporer merupakan suatu bentuk karya arsitektur yang 
sedang terjadi di masa sekarang dan telah diakui sebagai salah satu pendekatan  
secara internasional dalam merancang bangunan. 
 Prinsip arsitektur kontemporer menurut Ogin Schirmbeck: 
a. Memiliki fasad bangunan yang transparan 
b. Eksplorasi elemen lansekap area yang berstruktur 
c. Harmonisasi ruangan yang menyatu dengan ruang luar 
d. Gubahan massa yang ekspresif dan dinamis 
e. Bangunan yang kokoh 
f. Kenyamanan hakiki 
g. Konsep ruang yang terkesan terbuka 

5.1.2 Analogi Romantis 
 Kunci analogi romantis adalah evokatif, yaitu mampu menggugah rasa, 
membawa, menghasilkan reaksi emosional terhadap pengamat. Terdapat 2 jenis 
cara: 
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a. Menyatakan asosiasi 
 Perancangan romantis lebih mengacu kepada alam, masa lalu, tempat - 
tempat eksotis, dan benda primitif, dll. Contoh: Opera Sidney House di Australia, 
banyak orang menduga bahwa bentuknya merupakan analogi bentuk kapal layar 
b. Pernyataan yang dilebih - lebihkan 
 Mempengaruhi perasaan dengan adanya sarana - sarana yang formal. 

5.1.3 Organisasi Ruang  
 Menurut DK. Ching (2008:195), organisasi ruang dapat dibedakan 
menjadi 5 bagian, yaitu: 
a. Organisasi Linear: serangkaian ruang yang secara langsung dapat terkait 

antara yang satu dengan yang lainnya atau sekuen ruang linier yang 
berulang. 

Gambar 5.1. Organisasi Linear 
(Sumber: Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan,2008, hal 195) 

b. Organisasi Cluster: ruang - ruang yang dikelompokkan melalui kedekatan 
atau pembagian suatu tanda pengenal atau hubungan visual bersama. 
Organisai ruang ini bergantung pada kedekatan fisik untuk menghubungkan 
antar satu ruang dengan ruang yang lainnya. Organisasi cluster dapat 
menerima ruang - ruang yang tidak serupa bentuk, ukuran, dan fungsi dalam 
komposisinya. 

Gambar 5.2 Organisasi Cluster 
(Sumber: Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan, Edisi ketiga. 2008, 

hal. 195) 
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c. Organisasi Radial: sebuah ruang terpusat yang menjadi sentral organisasi - 
organisasi linear ruang yang memanjang dengan cara radial. Organisasi 
ruang radial mengombinasikan elemen organisasi ruang linier maupun 
terpusat. 

Gambar 5.3 Organisasi Radial 
(Sumber: Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan, Edisi ketiga. 2008, 

hal.195) 

d. Organisasi Grid: ruang - ruang yang diorganisir di dalam area sebuah grid 
struktur atau rangka kerja tiga dimensi lainnya. Dalam arsitektur, grid 
terbentuk oleh sistem struktur rangka kolom dan balok. Karena grid tiga 
dimensional terdiri dari unit - unit ruang yang moduler dan berulang, maka 
dapat dikurang, ditambahi, dan tetap dapat mempertahankan identitasnya 
sebagai grid karena kemampuannya dalam mengatur ruang. 

Gambar 5.4 Organisasi Grid 
(Sumber: Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan, Edisi ketiga. 2008, 

hal.195) 

e. Organisasi Terpusat: sebuah ruang sentral dan dominan, yang dikelilingi oleh 
sejumlah ruang sekunder yang dikelompokkan. Merupakan organisasi 
dengan komposisi yang stabil dan terkonsentrasi, pola sirkulasi di organisasi 
terpusat bisa berbentuk spiral, radial, atau bola balik. Namun, pola itu akan 
hilang di dalam atau di sekeliling ruang terpusatnya. 
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Gambar 5.5 Organisasi Terpusat 
(Sumber: Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan, Edisi ketiga. 2008, 

hal.195) 
5.1.4 Sirkulasi Ruang 
Pengertian sirkulasi ruang menurut Francis D. K Ching (1996:240), sirkulasi 
adalah jalur pergerakan dianggap sebagai elemen penyambung inderawi yang 
meaghubungkan ruang - ruang sebuah bangunan atau serangkaian ruang 
eksterior atau interior manapun secara bersama - sama karena kita bergerak 
dalam waktu melalui suatu sekuen ruang - ruang. 

4 elemen yang mempengaruhi pandangan kita terhadap bentuk dan ruang 
bangunan: 
- Pencapaian (pandangan dari jauh) 
- Pintu masuuk (dari luar ke dalam) 
- Konfigurasi jalurnya (sekuen ruang) 
- Hubungan - hubungan jalur - ruang (ujung, titik, dan pengakhiran jalur) 
- Bentuk ruang sirkulasi (koridor, aula, galeri, tangga, dan kamar - kamar) 

Unsur - unsur dari sirkulasi adalah: 
• Pencapaian Bangunan (Pandangan Dari Jauh) 
1. Langsung / frontal 

  Pencapaian bangunan mengarah langsung ke suatu tempat 
melalui sebuah jalan yang segaris dengan sumbu bangunan. 

 

Gambar 5.6 Pencapaian Bangunan secara Langsung 
(Sumber: Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan, Edisi ketiga. 

2008, hal 243) 
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2. Tersamar / tidak langsung 
  Arah pencapaian bisa diubah - ubah di beberapa bagian guna 
menghambat atau memperpanjang urutan pencapaian. 

Gambar 5.7 Pencapaian Bangunan secara Tersamar 
(Sumber: Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan, Edisi ketiga. 2008, 

hal 243) 

3. Berputar / spiral 
  Pencapaiannya dibentuk seperti sebuah jalan putar sehingga 
dapat memperpanjang urutan pencapaian atau memperlama waktu 
pencapaian menuju bangunan.  

Gambar 5.8 Pencapaian Bangunan secara Berputar 
(Sumber: Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan, Edisi ketiga. 2008, 

hal 243) 
Berdasarkan tradisi, portal dan pintu gerbang merupakan sarana untuk 
mengarahkan menuju jalur kelar dan menyambut ataupun melindungi 
kedatangan kita.  

• Pintu masuk ke dalam bangunan (dari luar ke dalam) 
 Pintu masuk ke dalam ruang paling baik ditandai dengan mendirikan 
sebuah bidang nyata ataupun tersamar, yang tegak lurus pada jalur pencapaian. 
Pintu masuk dikelompokkan menjadi:  
1. Rata 
 Pintu masuk yang rata memberi kesan mempertahankan bentuk 
permukaan dindingnya dan dapat dibuat tersamar dengan sengaja apabila 
diinginkan. 
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Gambar 5.9 Pengelompokan Pintu Masuk Rata 
(Sumber: Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan, Edisi ketiga.2008, 

hal. 250) 

2. Menjorok ke dalam 
 Pintu masuk yang menjorok ke dalam juga memberikan pernaungan atau 
perlindungan dan menerima sebagian ruang luar menjadi bagian dari bangunan. 
 

Gambar 5.10 Pengelompokan Pintu Masuk Menjorok ke Dalam 
(Sumber: Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan,  Edisi ketiga. 2008, 

hal. 250) 

3. Menjorok ke luar 
 Pintu masuk yang menjorok ke luar akan berfungsi sebagai penanda arah 
pencapaian atau arah masuk dan memberikan pernaungan atau perlindungan di 
atasnya. 
 

Gambar 5.11 Pengelompokan Pintu Masuk Menjorok ke Luar 
(Sumber: Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan, Edisi ketiga. 2008, 

hal. 251) 

• Konfigurasi Bentuk Jalan (Urutan Ruang - Ruang)  
Sifat konfigurasi sebuah jalur mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh pola 
organisasi ruang - ruang yang dihubungkannya. Konfigurasi sebuah jalur dapat 
memperkuat sebuah organisasi spasial dengan cara menyejajarkan polanya.  
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1. Linear 
Seluruh jalur adalah linear. Jalur yang lurus dapat menjadi elemen pengatur 
utama bagi serangkaian ruang. Jalur dapat berbentuk kurvalinear atau terpotong 
- potong, bersimpangan dengan jalur lain dan membentuk putaran balik. 
2. Radial 
Sebuah konfigurasi radial memiliki jalur - jalur linear yang memanjang dari atau 
berakhir di sebuah titik pusat bersama. 
3. Spiral 
Merupakan jalur tunggal yang menerus, berawal dari sebuah titik pusat, begerak 
melingkar, dan semakin lama semakin jauh darinya. 
4. Grid 
Terdiri dari dua buah jalur sejajar yang berpotongan pada interval - interval 
reguler dan menciptakan area ruang yang berbentuk bujur sangkar atau persegi 
panjang. 
5. Jaringan 
Sebuah konfigurasi yang terdiri dari jalur - jalur yang meaghubungkan titik - titik 
yang terbentuk di dalam ruang. 
6. Komposit 
Sebuah bangunan biasanya menggunakan kombinasi pola - pola yang 
berurutan. Titik - titik penting pada pola manapun akan menjadi push aktivitas, 
akses - akses masuk dalam ruangan dan aula sería tempat bagi sirkulasi vertikal 
yang disediakan dengan tangga, ram, dan elevator. Titik - titik ini menyelingi jalur 
pergerakan menuju sebuah bangunan dan memberikan kesempatan untuk 
berhenti sejenak, beristirahat, dan melakukan orientasi ulang. 

• Hubungan jalur - ruang 
Jalur dapat dikaitkan dengan ruang - ruang dengan berbagai cara: 
1. Melewati ruang - ruang / melewati ruang: ruang - ruang perantara dapat 

digunakan untuk menghubungan jalan dengan ruangnya, konfigurasi jalan 
fleksibel dan integristas ruang dipertahankan 

 

Gambar 5.12 Melewati Ruang - Ruang 
(Sumber: Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan, Edisi ketiga. 2008, 

hal. 278) 
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2. Menembus ruang - ruang / lewat menembusi ruang: jalan menembus sebuah 
ruang menurut sumbunya, yang menciptakan pola - pola istirahat dan gerak 
di dalamnya ketika memotong sebuah ruang. 

Gambar 5.13 Menembus Ruang - Ruang 
(Sumber: Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan, Edisi ketiga. 2008, 

hal. 278) 
3. Berakhir dalam ruang / menghilang dalam ruang: hubungan ruang ini 

digunakan untuk menandai ruang yang penting, lokasi yang menentukan 
jalan 

 

Gambar 5.14 Berakhir Dalam Ruang 
(Sumber: Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan, Edisi ketiga. 2008, 

hal. 278) 

Macam - macam sistem sirkulasi adalah: 
• Sistem sirkulasi manusia 
 Aktivitas yang dilakukan oleh para pengguna di dalam bangunan seperti 
para pengunjung yang sedang melihat - lihat ruang display, melakukan foto pre-
wedding, fitting busana, dll. 
• Sistem sirkulasi kendaraan 
 Dimana aktivitas kendaraan pengunjung kompleks maupun kendaraan 
pengelola kompleks juga termasuk kendaraan barang yang menyuplai 
kebutuhan.  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BAB VI 

PENDEKATAN PERANCANGAN 

6.1 Penetapan Pendekatan Perancangan 
6.1.1 Penerapan Arsitektur Kontemporer 
 Arsitektur kontemporer menonjolkan bentuk yang unik, permainan bentuk 
dan warna menjadi modal menciptakan daya tarik bangunan. Bangunan 
Kompleks Fasilitas Persiapan Pernikahan membutuhkan desain yang menarik, 
kreatif dan mengikuti gaya bangunan jaman sekarang ini sehingga tidak 
menimbulkan kesan membosankan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para 
pengunjung. Sehingga penggunaan arsitektur kontemporer merupakan 
pendekatan yang paling cocok untuk menyelesaikan permasalahan ini. 

Penerapan prinsip arsitektur kontemporer pada bangunan: 
a. Memiliki fasad bangunan yang transparan dan konsep ruang yang terkesan 

terbuka 
 Bangunan ini akan menggunakan fasad transparan yang ditutupi dengan 
secondary skin supaya mencerminkan salah satu ciri dari arsitektur kontemporer, 
hal ini juga dilakukan pada bangunan Nanshan Marriage Registration Center. 
Pengunaan fasad transparang menimbulkan kesan bangunan yang lebih 
terbuka. 

Gambar 6.1 Penggunaan material kaca yang ditutupi secondary skin 
Sumber: https://www.designboom.com/weblog/images/images_2/erica/468/

nanshan22.jpg 

b. Gubahan massa yang ekspresif dan dinamis 
 Bentuk bangunan dibentuk semenarik mungkin dengan membentuk fasad 
bangunan diberi lengkungan supaya menimbulkan kesan bangunan yang lebih 
ekspresif, contoh bentuk bangunan yang ekspresif adalah Heydar Aliyev Center 
karta Zaha Hadid.  
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Gambar 6.2 Heydar Aliyev Center 
Sumber: https://www.archdaily.com/448774/heydar-aliyev-center-zaha-hadid-architects 

c. Bangunan yang kokoh 
 Menggabungkan beberapa bentuk dasar seperti: persegi, lingkaran, 
supaya menjadi sebuah bentuk bangunan baru yang menarik dan tidak 
membosankan.  

6.1.2 Penerapan Arsitektur Analogi Romantis 
 Arsitektur analogi romantis harus mampu menggugah rasa, membawa, 
menghasilkan reaksi emosional terhadap pengamat. Bangunan Kompleks 
Fasilitas Persiapan Pernikahan membutuhkan desain yang romantis yang dapat 
menunjukkan bahwa kompleks ini merupakan kompleks persiapan pernikahan. 
Analogi romantis dirasa menjadi pendekatan yang paling cocok untuk 
menyelesaikan permasalahan ini.

6.2 Fasilitas  
 Magnet utama dalam persiapan pernikahan jaman sekarang adalah 
kelengkapan fasilitas. Suatu tempat persiapan pernikahan yang walaupun 
letaknya jauh dari pusat kota dan agak terpencil, tetapi dikelola dengan baik dari 
segi arsitektur, terlebih memiliki kelengkapan fasilitas persiapan pernikahan, 
maka tempat tersebut akan dicari banyak orang karena akan mempermudah 
mereka untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Selain itu, juga akan 
mempersingkat waktu karena tidak harus berpindah dari satu tempat ke tempat 
lainnya dan lebih praktis. 

6.3 Penetapan Pendekatan Perancangan Elemen Store Atmosphere 
Menurut Berman dan Evans (1995:554) serta Levy dan Weitz (2012:478) store 
atmosphere interior terdiri dari: 
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6.3.1 General Interior 
 General Interior toko menjadi salah satu kunci keberhasilan dari 
keseluruhan strategi store atmosphere. Sebisa mungkin interior toko didesain 
supaya dapat menarik perhatian pengunjung melalui display yang menarik. Hal 
ini juga akan membantu para pembeli untuk mengamati dan memilih - milih 
barang yang akhirnya akan melakukan pembelian. 
Elemen-elemen general interior terdiri dari:  
a) Flooring (pemilihan lantai) 
 Penentuan jenis lantai yang akan digunakan, desain, dan warna lantai 
sangatlah penting, karena konsumen dapat mengembangkan persepsi mereka 
berdasarkan apa yang mereka lihat. Lantai bisa dibuat dari semen, kayu,  karpet. 
Karpet  
b) Colors and Lighting (pewarnaan dan pencahayaan) 
 Pencahayaan yang dimiliki oleh setiap toko harus cukup untuk 
mengarahkan atau menarik perhatian pengunjung ke daerah tertentu dari toko. 
Tata pencahayaan yang baik akan mempunyai kualitas dan warna yang dapat 
membuat produk-produk yang ditawarkan terlihat lebih menarik dan kadang 
berbeda dengan keadaan aslinya. Penggunaan warna secara kreatif dapat 
meningkatkan citra pengecer dan membantu menciptakan suasana warna yang 
hangat (merah, emas, kuning) sehingga menghasilkan respon emosional, 
semangat, panas, dan aktif. Sedangkan, warna dingin (putih, bir, dan hijau) 
menghasilkan respon yang damai, lembut, dan menenangkan. 

Gambar 6.3 Makna Warna 
Sumber: https://muhanas07.files.wordpress.com/2015/04/393x270x12-pentingnya-

memilih-warna-rumah-menurut-fengshui-1-pagespeed-ic-mx5qd6yrb4.jpg?w=600&h=412 

c) Scents and sound (aroma dan suara) 
 Aroma dan suara dapat digunakan untuk mempengaruhi suasana hati 
pelanggan dan berkontribusi pada suasana yang menyenangkan. Aroma 
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memiliki dampak yang besar pada suasana hati dan emosi pelanggan. Aroma 
dalam hubungannya dengan musik, memiliki dampak positif pada tingkat 
kegembiraan dan kepuasan pelanggan dengan pengalaman berbelanja. Aroma 
yang netral menghasilkan perasaan yang lebih positif terhadap toko. Pelanggan 
di toko bararoma berpikir merken menghabiskan lebih sedikit waktu di toko 
daripada orang - orang di toko tanga aroma. Musik dapat menambah atau 
mengurangi paket atmosfär total pengecer. Namun, musik dapat dengan mudah 
diubah. Campuran musik klasik atau musik yang menenangkan mendorong 
pembeli untuk memperlambat, bersantai, dan memperhatikan barang yang dijual.  
d) Fixtures (Perabot Toko) 
 Pemilihan dan cara penyusunan peralatan penunjang membutuhkan 
perhatian lebih, ketelitian dan harus dilakukan dengan cara yang benar agar 
didapat hasil sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini dikarenakan barang-barang 
tersebut berbeda bentuk, karakter maupun harganya sehingga penyusunannya 
juga berbeda. 
e) Temperature (suhu udara) 
 Suhu ruangan harus selalu diperhatikan oleh pengelola toko supaya tetap  
selalu nyaman bagi pengunjung. Jumlah penggunaan AC harus disesuaikan 
dengan kebutuhan toko dan memperhatikan area pemasangan AC untuk 
menjaga kenyamanan pengunjung. 
f) Width Of Alsles (jarak antar rak) 
 Jarak antar rak barang diatur dengan maksud agar terdapat space yang 
cukup sehingga sirkulasi didalam toko lancar serta tercipta kenyamanan bagi 
pengunjung. 
g) Dressing Facilities (ruang ganti) 
 Ruang ganti pada toko bergengte menggunakan karpet. Toko berkualitas 
rata - rata menggunakan kamar semi - privat berlantai linoleum. Toko diskon 
menggunakan warung kecil atau tidak memiliki fasilitas ruang ganti.  
h) Multilevel Stores (toko multilevel) 
 Toko multilevel harus memiliki beberapa transportasi vertikal, seperti: lift, 
eskalator, dan tangga. Toko yang lebih besar mungkin memiliki kombinasi 
ketiganya. Toko yang lebih baik menghiasi eskalator mereka dengan air mancur, 
semak dan pohon. Desain penempatan transportasi vertikal menentukan 
kontribusinya terhadap atmosfer. 
g) Personel (karyawan) 
 Karyawan sopan, ramah, berpenampilan menarik dan mempunyai 
pengetahuan yang cukup mengenai produk yang dijual akan meningkatkan 
loyalitas konsumen dalam memilih toko untuk berbelanja. 
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h) Merchandise (variasi produk) 
 Pengelola toko harus memutuskan mengenai variasi, warna, ukuran, 
kualitas, lebar dan kedalaman produk yang akan dijual. Mereka harus memilih 
produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. 
j) Cleanliness (kebersihan) 
 Kebersihan menjadi salah satu faktor utama pemilihan lokasi berbelanja 
dan loyalitas dari konsumen. Oleh karena itu pengelola toko harus mempunyai 
rencana yang baik dalam pemeliharaan kebersihan baik interior maupun 
eksterior dan selalu memantau kebersihan toko. 

6.3.2 Interior (point-off-purchase) Display 
1. Straight (gridiron) traffic flow (arus sirkulasi yang luas), Pengaturan ini 
mengarahkan pelanggan sesuai gang-gang dan perabot dalam toko. 
2. Curving (free-flowing) Traffic Flow (arus sirkulasi  membelok), Pengaturan ini 
memungkinkan pelanggan membentuk pola sirkulasinya sendiri. 
Menurut Berman dan Ervans (1995:561), interior (point-off-purchase) display 
terdiri dari: 
a) Theme-Setting Display (tema khusus) 
 Dalam satu musim atau peringatan tertentu retailer dapat mendesain 
dekorasi toko atau ditetapkan untuk menarik perhatian konsumen. Tampilan 
pengaturan tema menggambarkan penawaran produk secara tematik dan 
memungkinkan toko menggambarkan suasana hati tertentu. Perusahaan - 
perusahaan sering mengganti display mereka untuk mencerminkan musim atau 
acara - acara khusus. Setiap tema khusus diberlakukan untuk menarik perhatian 
pelanggan dan membuat kegiatan berbelanja menjadi lebih menyenangkan.  
b) Racks and Cases (rak dan etalase) 
 Rak mempunyai fungsi utama untuk memajang dan meletakkan barang 
dagangan secara rapi. Masalah utama adalah kekacauan dan kemungkinan 
pelanggan mengembalikan barang ke tempat yang salah. Case berfungsi untuk 
memajang barang yang lebih besar atau berat daripada barang di rak. 
c) Assortment Displays (berbagai macam display) 
 Interior displays yang digunakan untuk berbagai macam produk yang 
berbeda dan dapat mempengaruhi konsumen untuk merasakan, melihat, dan 
mencoba produk. Kartu ucapan, majalah, buku dan produk sejenis lainnya 
merupakan produk-produk yang menggunakan assortment displays. 
d) Ensemble Displays 
 Merupakan bentuk interior displays yang digunakan untuk satu stel 
produk yang merupakan gabungan dari bermacam produk. Biasanya digunakan 
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untuk produk satu sel pakaian (sepatu, kaos kaki, celana, baju, dan jaket). 
Tampilan ansambel menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. 
e) Posters, signs, and cards display 
 Tanda-tanda yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang lokasi 
barang di dalam toko. Iklan yang mendorong konsumen untuk berbelanja barang 
adalah iklan promosi barang baru atau diskon khusus untuk barang tertentu. 
Hiasan dinding juga meningkatkan atmosfer toko dan menambah tampilan. 
Tujuan dari tanda-tanda itu sendiri untuk meningkatkan penjualan barang melalui 
informasi yang diberikan konsumen secara baik dan benar. Daerah belanja yang 
kurang diminati biasanya dibuat menarik dengan tampilan tanda-tanda yang 
sifatnya komunikatif pada konsumen. 

�63



BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN 

7.1 Landasan Perencanaan Tata Ruang 
 Tata ruang bagi kompleks fasilitas persiapan pernikahan  ini, khususnya 
lain ditata dengan bentuk linear, agar seluruh ruang display dan penunjang 
lainnya dapat dinikmati pengunjung dan tidak menimbulkan kebingungan di 
dalam sirkulasi. 

Gambar 7.1 Organisasi Linear 
(Sumber: Francis D.K. Ching. Arsitektur Bentuk, Ruang dan Tatanan, 1996, hal 195) 

Pada bagian pengelola diatur berdekatan atau didalam satu area supaya 
mempermudah pekerjaan dan jarak antar ruangnya tidak jauh sehingga dapat 
menghemat waktu. 

7.2 Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 
 Penggunaan tema arsitektur kontemporer sebagai arsitektur diterapkan 
agar pengunjung atau masyarakat diluar bangunan dapat mengetahui bahwa 
bangunan tersebut adalah bangunan Kompleks fasilitas persiapan pernikahan. 
Dalam penyajian ruang display di kompleks fasilitas persiapan pernikahan ini, 
menggunakan konsep kontemporer. Penciptaan ruang display bride, groom, dll 
yang tidak monoton, dengan pemberian beberapa texture, warna, bentuk yang 
menarik, dapat menambah daya tarik pengunjung untuk melihat keseluruh sudut 
ruang pamer utama. Permainan warna dan bentuk menjadi modal menciptakan 
daya tarik bangunan. 

7.3 Landasan Perancangan Stuktur Bangunan 

 Sistem struktur merupakan kumpulan dari berbagai elemen struktur yang 

dihubungkan satu dengan yang lain secara menerus. Projek bangunan Kompleks 
fasilitas persiapan pernikahan direncanakan untuk dibangun di Jl. Gajahmada.  
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Struktur bangunan utama di atas dikelompokkan menjadi 2 bagian struktur yakni 
struktur bawah (sub structure) dan struktur atas (upper structure). Penggolongan 
tersebut diuraikan sebagai berikut: 
7.3.1 Struktur Bawah (sub structure) 
 Merupakan struktur yang tidak terlihat atau berada di bawah permukaan 
tanah. Sub struktur ini bekerja sebagai penyalur beban dari bangunan itu sendiri 
menuju ke dalam tanah secara horizontal dan secara vertikal. 
Pondasi yang akan digunakan untuk kompleks fasilitas persiapan pernikahan ini 
adalah pondasi plat beton lajur dan pondasi setempat footplat, karena kompleks 
bangunan merupakan bangunan low rise dengan tinggi bangunan tidak melebihi 
dari 2 lantai.  
a. Pondasi pelat beton lajur 
 Pondasi pelat beton lajur atau jalur digunakan bila luas penampang yang 
menggunakan pondasi pelat setempat terlalu besar. Karena itu luas penampang 
tersebut dibagi dengan cara memanjangkan lajur agar tidak terlalu melebar. 
Ukuran lebar pondasi pelat lajur sama dengan lebar bawah pondasi batu kali, 
yaitu 70 – 120 cm. Ini disebabkan fungsi pondasi pelat lajur adalah 
menggantikan pondasi batu belah bila batu belah sulit didapat, atau memang 
sudah ada rencana pengembangan bangunan ke atas. 

Gambar 7.2 Pondasi plat beton lajur 
Sumber:http://bangunandasar.blogspot.com/2015/05/jenis-jenis-pondasi-bangunan.html 

a. Pondasi setempat foot plat 
 Bahan pondasi ini terbuat dari beton bertulang, Bahan yang sama untuk 
pembuatan balok atau plat lantai. Dalam menentukan dimensi pondasi ini diperlu 
kan perhitungan konstruksi beton bertulang oleh ahli struktur. 
 Untuk membuat pondasi foot plat, perbandingan campuran beton yang 
diperlukan adalah 1 PC :2 pasir : 3 kerikil atau 1 PC : 3 pasir : 5 kerikil, sedang 
kan untuk beton yang kedap air dapat menggunakan campuran dengan 
komposisi 1 PC : 1 ½  pasir : 2 ½  kerikil. PC dalam hal ini maksudnya adalah 
Portland Cement atau semen biasa yang digunakan pada bangunan. 
 Luas bidang pelat beton sebagai telapak kaki pondasi berupa bujur 
sangkar atau persegi panjang. Telapak kaki yang berbentuk bujur sangkar 
biasanya terletak di bawah kolom bangunan bagian tengah. Sedangkan untuk 
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yang berbentuk persegi panjang biasanya ditempatkan pada bawah kolom 
pinggir bangunan atau samping supaya lebih stabil. Luas telapak kaki pondasi ini 
tergantung pada perhitungan beban bangunan yang diterima dan daya dukung 
tanah (σ tanah) pada lokasi bangunan yang diperkenankan. Apabila daya dukung 
tanahnya semakin besar, maka luas pelat kaki pondasi foot plat dapat dibuat 
lebih kecil. 

Gambar 7.3 Pondasi Footplat 
Sumber:https://www.arsitur.com/2019/02/pondasi-foot-plat-dan-karakteristiknya.html 

7.3.3 Struktur atas (upper structure) 
 Struktur atas ini merupakan struktur badan bangunan dengan bagian 
penyusunnya berupa kolom, balok, dan plat lantai dan struktur di puncak 
bangunan berupa atap bangunan. 
Stuktur yang akan digunakan adalah struktur rangka ruang. Umumnya dipakai 
pada sistem struktur rangka adalah kayu, baja, beton, termasuk beton pra cetak. 
Semua bahan tersebut harus tahan terhadap gaya tarik, tekan, puntir dan lentur. 
Saat ini bahan yang paling banyak digunakan adalah baja dan beton bertulang 
karena mampu menahan gaya-gaya tersebut dalam skala yang besar. Untuk 
bahan pengisi non-strukturnya dapat digunakan bahan yang ringan dan tidak 
mempunyai daya dukung yang benar, seperti susunan bata, dinding kayu, kaca 
dll. 
 

Gambar 7.4 Sistem Rangka 
Sumber: http://beritanew98.blogspot.com/2017/12/pengertian-struktur-rangka-

skeleton.html 
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7.3.4 Penutup Atap 
a. Dak Beton 
 Atap yang digunakan adalah jenis atap dak beton. Penggunaan atap dak 
beton ini lebih fleksible untuk mengikuti desain dan bentuk bangunan yang 
direncanakan untuk dibangun namuun, proses pengerjaannya dikategorikan 
remit dan sulit dibongkar. Atap dak beton merupakan plat beton yang menutupi 
bagian atap bangunan dengan ketebalan minimal 7 cm dengan 1 lapis tulangan 
beton yang jarak antar tulangannya adalah 2x tebal plat. 

Gambar 7.5 Atap dak beton 
Sumber: http://sekilasinfokampus.blogspot.com/2014/02/perancangan-atap-dak-beton-

yang-baik.html 

b. Alumunium Composite Panel (ACP) 

ACP adalah bahan perpaduan antara plat alumunium dan bahan 

composite. Alumunium Composite Panel (ACP) dapat digambarkan sebagai 
panel datar yang terdiri dari bahan non-alumunium berupa bahan polytthylene 

yang disatukan di antara dua lembaran alumunium. Lembarannya bersifat kaku 
dan kuat, tetapi memiliki berat yang relatif ringan. Lembaran ACP tersedia dalam 

warna metalik dan warna non logam. Untuk pemesanan khusus, permukaannya 
dapat dibuat dalam berbagai pola dengan meniru bahan-bahan material lainnya 

seperti pola kayu, keramik, dan pola lainnya. Lembaran ACP biasanya diproduksi 
dengan ukuran ketebalan 1-10 mm, dan lebar 1.200-1.600 mm.

Keunggulan dari ACP adalah mudah diaplikasikan dalam berbagai jenis 
desain bangunan dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap cuaca serta 

iklim. Adapula kekurangan yang dimiliki oleh ACP yaitu kekuatan terhadap 
tekanan angin kurang sehingga beresiko terhadap keselamatan dan dalam suhu 

tinggi bisa menggelembung yang akan mengurangi keindahan.
ACP sendiri terbagi menjadi 2 madam menurut jenis lapisan catnya:

1. Jenis Polyester (PE), biasa digunakan untuk interior.
2. Jenis PVDF (Poly Vinyl De Flouride), biasa digunakan pada eksterior.
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Gambar 7.6 Alumunium Composite Panel 
Sumber: https://www.arsitag.com/article/mengenal-alumunium-composite-panel-acp 

c. Roof Garden 
 Roof garden merupakan inovasi bahkan solusi dalam pembuatan ruang 
terbuka hijau. Penggunaan roof garden dapat menambah daya tahan atap dan 
mengurangi kebisingan. Adanya roof garden menurunkan shut udara sehingga 
ruang - ruang di dalam gedung tidak panas dan bisa digunakan untuk menjadi 
sebuah ruangan tertentu. 

Gambar 7.7 Roof garden 
Sumber: https://www.arsitag.com/article/mengenal-alumunium-composite-panel-acp 

d. Struktur Rangka Baja 
 Baja merupakan bah material yang sangat kuat. Struktur baja memiliki 
kelebihan yaitu cepat dibangunan dan fleksibel dibandingkan dengan struktur 
rangka beton, dapat disatukan dengan material lainnya, serta dapat disambung. 
Struktur baja juga dapat dirangkai terlebih dahulu di pabrik. Namun, struktur baja 
juga memiliki beberapa kekurangan seperti tidak tahan panas dan bermasalah 
dengan korosi. 

7.5 Konsep Pelingkup 
7.5.1 Penutup Lantai  
Baja adalah material bangunan yang sangat kuat. Beberapa macam penutup 
lantai yang digunakan pada perencanaan bangunan Kompleks Fasilitas 
Persiapan Pernikahan ini adalah sebagai berikut : 
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a. Keramik  
 Keramik terbuat dari tanah liat ataupun marmer yang berfungsi sebagai 
pelapis lantai atau dinding. Penggunaan keramik ini akan diterapkan disebagian 
besar ruangan pada bangunan, seperti ruang kantor pengelola, kamar mandi, 
dan sebagainya. Lantai keramik memiliki banyak motif yang menarik dengan 
berbagai ukuran. Selain itu, lantai ini juga tahan terhadap api dan 
pemeliharaannya pun mudah. Dibalik kelebihan yang dimiliki,  karena 
pemasangan kermaik menggunakan nat, sehingga menyebabkan keramik bisa 
retak apabila terjadi perubahan suhu.  

Gambar 7.8 Lantai Keramik 
Sumber: http://arafuru.com/sipil/panduan-dasar-cara-mengganti-keramik-lantai.html 

b. Parquet 
 Parquet terbuat dari lapisan kayu lembaran. Penggunaan parquet ini 
direncanakan pada area – area tertentu seperti di ruang display, akses masuk ke 
toilet, dan lobby. Parquet sendiri dapat menimbulkan efek hangat dalam ruangan 
dan membuat tampilan lantai menjadi lebih menarik namun, lantai ini 
membutuhkan perawatan yang khusus serta harganya terbilang cukup mahal 
dibanding lantai lainnya. 

 

Gambar 7.9 Lantai Parquet 
Sumber: https://www.tokopedia.com/indosemerugroup/lantai-kayu-flooring-parket-

parquet-vinyl-di-malang-surabaya-bali 

c. Karpet 
 Lapisan karpet ini merupakan penutup lantai dengan bahan kain berbulu 
ataupun dengan kain wool yang sancta bermanfaat untuk meredamkan suara 
pada ruangan. Karpet ini digunakan pada ruang – ruang yang mengeluarkan 
kebisingan, seperti ruang hall serbaguna, musholla dan sebagainya. Mudah 
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dipotong sesuai dengan ukuran ruangan dan tahan terhadap perubahan suhu 
menjadi salah satu keunggulan penggunaan karpet untuk penutup lantai. 
Harganya yang mahal dan mudah kotor apabila terkena zar cair sehingga 
menimbulkan noda menjadi kelemahan penggunaan karpet.

Gambar 7.10 Lantai Karpet 
Sumber: https://jualkarpetlantai.com/karpet/karpet-lantai-tile-3/ 

7.5.2 Dinding 
a. Bata Ringan  
 Merupakan dinding yang berfungsi untuk mengisi dinding antar kolom. 
Setiap 1 m² butuh sekitar 8 bata ringan. Untuk ruang – ruang private 
menggunakan pembatas ruang dengan dinding bata ringan. Harga bata ringan 
dinilai lebih ekonomis dengan durabilitas penggunaan yang tinggi namun 
membutuhkan waktu yang lama untuk pemasangan dan mudah mengalami 
keretakkan. 
 

Gambar 7.11 Bata Ringan 
Sumber: https://solusikonstruksi.com/products/harga-bata-ringan-hebel/ 

b. Tempered Glass 
 Tempered glass adalah jenis kaca dengan permukaan paling kuat, tidak 
mudah pecah dan tahan terhadap perubahan suhu. Tempered glass merupakan 
jenis kaca yang sangat resisten atau tahan terhadap tekanan, panas, hingga 
perubahan cuaca sehingga material ini jauh lebih kuat dan. tahan terhadap 
berbagai goncangan dibandingkan dengan material kaca biasa. Penggunaan 
tempered glass akan digunakan pada bagian fasad bangunan. 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Gambar 7.12 Tempered Glass 
Sumber: http://id.hopson-glassfurniture.com/curtain-wall/laminated-glass-curtain-wall/

6-38mm-pvb-laminated-tempered-glass-curtain-walls.html 
c. Partisi 
 Merupakan dinding penyekat antar ruang. Bahan dinding partisi bisa 
berupa kalsiboard, gypsumboard, grc, kaca dll. Pemasangan dan pembongkaran 
untuk partisi tergolong cepat dan hemat biaya tetapi tidak kedap suara karena 
bahan yang digunakan cenderung tipis. 

Gambar 7.13 Partisi 
Sumber: https://indonesian.alibaba.com/product-detail/interior-removable-office-partition-

walls-design-60086120433.html 

c. Cladding Wall 
 Digunakan sebagai bahan eksterior bangunan sebagai pengisi antar 
kolom. Cladding wall dipilih karena akan membuat bangunan menjadi lebih 
menarik dan pemasangannya terbilang mudah tetapi banyak biaya yang akan 
dibutuhkan untuk penggunaan cladding wall. Untuk pemasangan cladding wall 
menggunakan rangka hollow atau aluminum. Bahan yang digunakan adalah 
ACP, Metal Cutting, GRC, Kaca.

Gambar 7.14 Cladding wall 
Sumber: https://www.wfm.co.in/post/wall-cladding-types/ 
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7.5.3 Kusen 
a. Kusen UPVC  
 Kusen UPVC terbuat dari material Polivinil Chloride yang merupakan 
material turunan dari plastik. Polivinil Chloride telah mengalami proses tertentu 
sehingga memilki sifat lentur. Bahan ini mampu meredam kebisingan suara dan 
lebih awet selain itu juga perawatannya mudah. 
 

Gambar 7.15 Kusen UPVC 
Sumber: https://www.upvcmurah.com/distributor-pintu-upvc-di-jakarta-termurah-jakarta-

upvc-murah-kualitas-terbaik/  

b. Kusen Aluminium 
 Penggunaan kusen aluminium ini yaitu pada area – area yang lumbar dan 
basah, seperti pada kamar mandi. Kelebihan yang dimilili oleh kusen aluminium 
ini adalah tahan terhadap air, rayap dan cuaca, beban material yang ringan, dan 
ada berbagai madam model fabrikasi serta lebih awet daripada menggunakan 
bahan kayu. 
 

Gambar 7.16 Kusen Aluminium 
Sumber: https://www.bukalapak.com/p/rumah-tangga/furniture-interior/dekorasi-rumah/

iz0ajr-jual-kusen-aluminium-alumunium-pintu-aluminium-jendela-sliding-jungkit 

7.5.4 Plafond 
a. Plafond Akustik 
 Plafond akustik atau yang biasa disebut dengan acoustic ceiling  
dipasang pada langit-langit sebuah ruangan sebagai penutup antara atap dan 
dalam ruangan dan juga sebagai fungsi desain interior. Penggunaan plafond 
akustik ini bisa meredamkan suara yang berasal dari dalam ruang dan 
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pemasangannya rapi. Plafond ini digunakan di hall serbaguna. Bahan plafond 
akustik terbuat dari sterofoam. Kekurangan dari penggunaan plafond ini adalah 
tidak tahan terhadap air. 

Gambar 7.17 Plafond Akustik 
Sumber: https://www.indotrading.com/product/plafon-akustik-armstrong-p509506.aspx 

b. Plafond PVC  
 Plafond PVC terbuat dari bahan polyvinul chloride dan bisa dibentuk 
sesuai keinginan desainer. Plafond ini tahan terhadap air, api, rayap seta kedap 
suara. Namun memiliki harga yang relatif mahal dan membutuhkan keahlian 
khusus untuk memasangnya. 

 

Gambar 7.18 Plafond PVC 
Sumber: https://www.facebook.com/pages/category/Home-Improvement/Plafond-

Pvc-2006442332700981/ 

7.6 Landasan Perancangan Utilitas Bangunan 
7.6.1 Sistem Instalasi Air Bersih 
Sumber air bersih berasal dari jaringan air PDAM dengan sumber cadangan dari 
sumur artesis. Air dari jaringan PDAM dialirkan ke ground water tank yang 
diletakkan di bawah muka air tanah, kemudian dipompakan ke roof tank yang 
letaknya lebih tinggi, terdapat dua jenis roof tank yang pertama untuk 
penggunaan sehari-hari, yang kedua untuk pencegahan kebakaran. Dengan 
mengandalkan gaya gravitasi, air dari roof tank kemudian didistribusikan ke tiap 
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titik pengambilan air seperti keran wastafel, keran bak air mandi, sprinkler dan 
hidrant dengan sistem shaft. Meskipun dengan pemakaian roof tank 
membutuhkan ruang tersendiri serta beban struktur yang lebih namun 
dibandingkan dengan menggunakan pompa yang langsung dialirkan ke titik-titik 
pendistribusian air akan lebih efektif karena memiliki banyak ruang akan 
mebutuhkan tenaga atau daya dari pompa dalam jumlah besar. (Idin Raja, dkk:
2018) 

Gambar 7.19 Instalasi Air Bersih 
Sumber: https://tropicalarchitectblog.files.wordpress.com/2016/08/skema-1.jpg 

7.6.2 Sistem Instalasi Air Kotor 
Jaringan air kotor dalam bangunan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu : 
• Limbah cair, berupa air kotor yang berasal dari floor drain kamar mandi, 

wastafel, dll., 

• Limbah padat, yang berasal dari kloset kamar mandi, 
• Air hujan. 
 Pada penanganan limbah cair, air kotor yang berasal dari floor drain 
kamar mandi dan wastafel disalurkan ke bawah melalui pipa menuju bak kontrol. 
Kemudian air dialirkan menuju sumur resapan sebelum dibuang ke saluran kota. 
Pada penanganan limbah padat, kotoran yang berasal dari kloset disalurkan 
melalui pipa limbah padat yang kemudian langsung disalurkan ke dalam 
septictank. Pada septictank, limbah kemudian ditampung dan diendapkan, lalu 
air yang tersisa dialirkan ke sumur resapan. Untuk penempatan septictank 
beserta resapannya, sebaiknya diletakkan berjauhan dengan sumur artesis 
maupun ground tank dengan jarak minimal 15 meter. Hal ini dilakukan agar 
jaringan air bersih tidak tercemar limbah dari septictank. Untuk penanganan air 
hujan, digunakan talang yang disesuaikan dengan bentuk atap, yang kemudian 
dialirkan secara vertikal melalui pipa menuju ke bak kontrol. (Idin Raja, dkk:2018) 
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Gambar 7.20 Instalasi Air Kotor 
Sumber: https://tropicalarchitectblog.files.wordpress.com/2016/08/skema-2.png?w=1180 

7.6.3 Sistem Jaringan Listrik 
PLN menjadi sumber utama suplai listrik ke bangunan, namun tetap diperlukan 
genset sebagai sumber listrik saat PLN terputus atau mati. 
7.6.4 Sistem Transportasi Bangunan 
a. Tangga 
 Sistem tranportasi vertikal konvensional dengan ketinggian optrade pada 
umumnya 15-18cm, dan lebar aantrade 25-30 cm dan diberi railing dengan 
ketinggian 80-90 cm. 
b. Ramp 
 Ramp digunakan sebagai penghubung level lantai berbeda dengan 
kemiringan maksimal 7 atau dengan perbandingan 1:7. Karena bentuknya 
miring, perlu diperhatikan pemilihan material yang tidak licin. 
c. Elevator 
 Merupakan sistem transportasi vertikal untuk orang maupun barang, dan 
ukuran dimensinya harus bisa menampung penyandang disabilitas. Menurut 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 30/PRT/M/2006, ukuran bersih ruang 
dalam adalah 140x140 cm. 

7.6.5 Sistem Penghawaan 
 Sistem penghawaan alami yang digunakan dalam bangunan adalah 
sistem cross ventilation, bukaan memasukkan udara dari luar bangunan ke 
dalam bangunan melalui lubang - lubang udara yang ada pada bangunan. 
Sistem penghawaan buatan yang digunakan dalam bangunan: 
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a. AC sentral 
 Pengkondisian udara secara sentral / terpusat untuk suatu luasan 
bangunan yang besar dengan satu unit pengondisi udara. Jenis ini paling banyak 
digunakan untuk perkantoran dan mall. Unit dikontrol secara terpusat dari satu 
sumber sehingga dibutuhkan Unit Pengendali Udara (Air Handling Unit) untuk 
mengatur sirkulasi dan kondisi udara yang dikehendaki untuk seluruh bangunan. 
Satu AHU dapat digunakan untuk satu lantai bangunan atau lebih tergantung 
kapasitas AHU yang beban kalor yang didinginkan. Seluruh mesin ditempatkan 
disebuah ruangan khusus yang terpisah jauh dari ruangan yang didingkan. 
Seluruh plafon dipasang insulasi agar pendinginan lebih efisien. Sayangnya, 
dengan penggunaan jenis AC ini akan menyusahkan apabila ingin mematikan 
sebagian AC yang tidak dibutuhan. 
 

Gambar 7.21 AC Sentral 
Sumber: https://2.bp.blogspot.com/-6YXH770NF6E/WazwWu4sCUI/AAAAAAAABkg/

iiZvHJfSodEJpRc0uCbU4h4kYs8Uetm8gCLcBGAs/s1600/
Apa%2BItu%2BInstalasi%2BAC%2BCentral.JPG 

` 
b. AC split 
 Pengkodisian udara menggunakan unit yang paling sederhana untuk 
setempat atau ruang yang terbatas. Unit pendingin ditempatkan di dalam 
ruangan, sedangkan unit pembuang panas diletakkan diluer ruangan dan 
disambungkan dengan supply listrik dan pipa freon. Bagian luar terdiri dari 
sebuah compressor dan sebuah kipas untuk mempercepat proses pendinginan 
dengan pembuangan panas dari unit Heat Exchanger. Kelebihannya adalah 
pemasangan mudah dan tidak perlu membuat lubang sebesar ukuran AC, cukup 
lubang kecil untuk memasang pipa external dan installs listriknya. 

Gambar 7.22 AC Split 
Sumber: https://d2pa5gi5n2e1an.cloudfront.net/global/images/product/airconditioners/

LG_T06EMV/LG_T06EMV_L_1.jpg 
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7.6.6 Sistem Penanggulangan Bahaya Kebakaran 
 Fire protection merupakan usaha melindungi penghuni bangunan dari 
bahaya kebakaran. 
Ada 3 jenis klasifikasi bahaya kebakaran: 
1. Klasifikasi A : bahaya api diakibatkan dari benda padat yang mudah terbakar. 
Tergolong bahaya ringan karena semua jenis alat pemadam dapat 
memadamkannya. 
2. Klasifikasi B : kebakaran biasanya diakibatkan oleh BBM dan membutuhkan 
bahan kimia untuk memadamkannya. 
3. Klasifikasi C : penyebabnya adalah hubungan pendek arus listrik. 
 Ada 2 sistem yang dapat diterapkan untuk mengatasi bahaya kebakaran 
dalam bangunan, yaitu secara aktif dan pasif. 
a. Aktif 
 Penanggulangan bahaya kebakaran secara aktif membutuhkan bantuan 
dari alat pemadam kebakaran. Alat yang dimaksud adalah APAR (Alat Pemadam 
Api Ringan) atau fire extinguisher yang berbentuk tabung. APAR merupakan 
peralatan wajib yang harus ada dalam bangunan untuk mencegah terjadinya 
kebakaran yang akan mengancam keselamatan pekerjanya. Selain itu juga 
menggunakan hydrant box. Hydrant box adalah sebuah kotak yang berisikan 
perlengkapan alat pemadam kebakaran yang penempatannya tidak boleh 
sembarangan dan posisinya harus gampang dicapai.  
 Pada bagian luar bangunan, biasanya terdapat hydrant pillar. Ada dua 
jenis hydrant pillar yang ada di Indonesia, yaitu hydrant pillar one way dan 
hydrant pillar two way. Biasanya hydrant pillar two way biayanya lebih mahal 
karena menggunakan 2 sambungan untuk mengeluarkan air sedangkan harga 
hydrant pillar one way jauh lebih murah karena hanya menggunakan satu output 
pengeluaran air. 
b. Pasif 
 Alat penanggulangan kebakaran pasif yang dapat digunakan untuk 
mengatasi bahaya kebakaran adalah: 
- Tangga darurat 
 Merupakan salah satu peralatan penyelamatan yang berupa tangga. 
Letaknya harus dekat dengan faslitas transportasi bangunan utama dan harus 
sama tiap lantainya. Lebar tangga hanya bisa digunakan untuk 2 orang dengan 
dinding pelingkup tangga harus tahan api guna memblokir asap, gas, dan api 
serta bebas dari asap, gas, dan api. 
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Gambar 7.23 Tangga darurat 
Sumber: https://d2pa5gi5n2e1an.cloudfront.net/global/images/product/airconditioners/

LG_T06EMV/LG_T06EMV_L_1.jpg 

- Smoke detector 
 Alat yang berguna untuk mendeteksi asap dalam waktu kurang dari 1 
menit. Pemakaian alat ini menjadi cara terbaik untuk mengetahui gejala 
kebakaran dengan cepat. Smoke detector biasanya dipasang pada ceilling 
bangunan selasar atau hall yang akan berbunyi dan dapat mengetahui lokasi api. 
Alat ini bekerja ganda yaitu sebagai unit penjejak dan unit protektif. 
 

Gambar 7.24 Smoke detector 
Sumber: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?

q=tbn:ANd9GcQDqvYEx_5gNLgSn6aWW3tMtlZkLae7ncSOv3aYK62HAPbiWU6PiA 

- Sprinkler 
 Adalah alat yang digunakan untuk memadamkan air secara otomatis 
dengan mengeluarkan debit air ketika ada api atau ketika telah melampaui suhu 
yang ditentukan. Biasanya sprinkler dipasang menempel di plafond. 

Gambar 7.25 Sprinkler 
Sumber: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?

q=tbn:ANd9GcSlf5sUYG2OsuYBq25407V3Nt3rs9P1kLZ5qoBvoish9zuYX1a1 
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BAB VIII 

STRATEGI DESAIN 

8.1 Tahapan Proses Perancangan Arsitektur 
Dalam menyelesaikan segala permasalahan desain, dibutuhkan 

beberapa strategi yang perlu ditempuh, antara lain: 

Tabel 8. 1 Tahapan Strategi Desain 
Sumber: analisa pribadi,2019 

Masalah Desain Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3

Pemilihan gaya 
bangunan luar 

Kompleks 
Fasilitas 

Persiapan 
Pernikahan 

Menganalisa 
pemilihan gaya 

arsitektur 
bangunan yang 

mendukung 
kegiatan 
Kompleks 
Fasilitas 

Persiapan 
Pernikahan 

bertaraf 
internasional

Menentukan 
pemilihan gaya 

arsitektur 
bangunan yang 
menarik bagi 

Kompleks 
Fasilitas 

Persiapan 
Pernikahan 

bertaraf 
internasional agar 

dapat menjadi 
daya tarik 

pengunjung

Merencanakan 
bentuk pameran  

dan design 
bangunan luar 

Kompleks Fasilitas 
Persiapan 
Pernikahan 

bertaraf 
internasional 

dengan 
pendekatan 
arsitektur 

kontemporer.

Sirkulasi ruang 
yang efektif untuk 

pengunjung 

Menganalisa 
kebutuhan dan 
kelengkapan 
fasilitas yang 
dibutuhkan  

dalam sebuah 
ruang khususnya 

ruang display 
kompleks 
fasilitas 

persiapan 
pernikahan

Menentukan 
metode 

perencanaan 
sirkulasi ruang 

yang yang efektif 
untuk pengunjung  
serta pendekatan 
arsitektur yang 
menarik untuk 
ruang display.

Merencanakan 
bentuk penataan 
sirkulasi ruang 
display yang 

menarik dengan 
pendekatan desain 

arsitektur 
kontemporer dan 

efektif dengan 
pendekatan 
keruangan 
(spasial)
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