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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian Judul

WEDDING CENTRE di SURAKARTA

Untuk dapat memahami judul Wedding Centre di Surakarta, maka perlu

diuraikan terlebih dahulu pengertian dari kata-kata yang menyusun judul tersebut.

Wedding : Suatu kata dari bahasa Inggris yang berarti

pernikahan atau perkawinan.1 Sedangkan

pernikahan adalah hal tentang nikah (nikah:

perjanjian resmi antara lelaki dan perempuan

untuk membina hubungan keluarga sebagai

suami istri).2

Centre : Merupakan kata dari bahasa Inggris yang

berarti pusat.3 Sedangkan pusat adalah pokok

pangkal/yang menjadi tumpuan ,dapat juga

dikatakan sebagai tempat menjadi pokok

pangkal dari suatu wilayah.4

di Surakarta : Salah satu kota Madya di Jawa Tengah.5

Maksud dari Pengertian Judul

Wedding Centre di Surakarta adalah suatu wadah/tempat yang berfungsi

untuk melangsungkan pernikahan dan menyediakan semua perlengkapan

pernikahan dengan segala fasilitas penunjangnya di mana terletak di kota

Surakarta.

1 Prof. Drs. S. Wojowarsito, Kamus Inggris-Indonesia, 1982.
2 KBBI, Depdikbud, Balai Pustaka,1989.
3 Ibid, 1
4 Ibid, 2
5 BPS
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Wadah di sini berarti suatu bangunan atau gedung yang dapat

memfasilitasi kegiatan tersebut serta di dukung dengan bangunan fasilitas-fasilitas

yang memadai dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya di kota Surakarta.

1.2. Latar Belakang

1.2.1. Umum

Kota Surakarta merupakan salah satu pusat perekonomian dan

bisnis yang cukup ramai, dan menjadi barometer kota-kota di sekitarnya.

Seiring dengan berkembangnya bangunan komersial di kota Surakarta

yang sekarang ini mulai banyak di bangun adalah untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat sekitar kota Surakarta. Perkembangan wilayah Kota

Surakarta yang menuntut Kota Surakarta sebagai kota budaya, pariwisata,

pendidikan, olahraga, industri dan perdagangan mendorong pembangunan

kota untuk dapat memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih memadai untuk

mewadahi kegiatan-kegiatan yang muncul. seiring dengan perkembangan

tersebut dan kegiatan-kegiatan yang mendukung berkembangnya wilayah

Kota Surakarta itu sendiri.

Salah satu fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat adalah

penyediaan gedung pernikahan, yang sekarang ini banyak diminati oleh

para pasangan calon pengantin yang ingin melaksanakan resepsi

pernikahannya di tempat khusus yang menyediakan semua kebutuhan

pernikahan. Banyaknya kebutuhan yang harus dilengkapi dan dipersiapkan

mulai dari pemilihan kartu undangan, gaun pengantin, tempat resepsi, kue

pengantin dan souvenir pernikahan akan menghabiskan banyak waktu dan

tenaga.

Tersebarnya tempat-tempat penyedia jasa pernikahan diakui cukup

mempersulit para calon pengantin untuk mempersiapkan resepsi

pernikahannya. Terbatasnya waktu yang dimiliki semakin membuat para

calon pengantin kelelahan sehingga persiapan resepsi pernikahan menjadi
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kurang optimal. Jenis usaha jasa pernikahan sangat banyak dan variatif.

Mulai dari pengusaha bridal, pengusaha hidangan/katering, pengusaha kue

pengantin, fotografer dan para dekorator ruang serta undangan.

Masing-masing dari usaha ini mempunyai jenis yang variatif, namun ada

satu yang sama yaitu sebagai pelayan jasa dalam pernikahan.

Pada umumnya gedung-gedung yang digunakan untuk

melaksanakan acara pernikahan secara khusus belum ada di kota

Surakarta. Umumnya masyarakat menggunakan gedung pertemuan atau

menggunakan Ball Room di hotel dengan fasilitas seadanya, yang rata-rata

hanya menyewakan gedung, kursi dan sound system saja. Jika dulu resepsi

pernikahan hanya memfokuskan pada tempat resepsi dan makan untuk

menjamu tamu undangannya, sekarang mulai menambahkan hiburan

seperti tarian, permainan musik, dsb. Ini menunjukkan pertambahan jenis

usaha pernikahan.

Seperti diketahui bahwa untuk melangsungkan acara resepsi atau

pesta pernikahan membutuhkan suatu persiapan yang matang dan teliti,

mulai dari mencari gedung sampai kebutuhan akan gaun pengantin,

kebaya, catering, perias dan kebutuhan lainnya. Fasilitas untuk

melangsungkan acara resepsi pernikahan di Kota Surakarta sebenarnya

sudah tersedia namun fasilitas tersebut tidak ditunjang dengan berbagai

perlengkapan yang diperlukan untuk acara pesta pernikahan.

Peta lokasi gedung pernikahan di Kota Surakarta dapat dilihat pada

gambar 1.1
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Gambar 1.1 Peta Lokasi Gedung Pernikahan di Surakarta
(Sumber : Survei Penulis, 2010)
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Berikut adalah beberapa gedung lokasi pernikahan di Kota Surakarta dengan klasifikasinya seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Lokasi Gedung Pernikahan di Kota Surakarta

No. Nama Gedung Kapasitas Fasilitas Suasana Alamat
1. Wisma Batari 800 orang Dekorasi, R. Rias, Kursi, Parkir Piringan,

Standing Party
Jl. Slamet Riyadi No.183.
Kemlayan. Serengan
Telp. +62271-632453

2. Sasana Krida Kusuma 1000 orang Dekorasi, R. Rias, Fan, AC, Kursi,

Sound System, Parkir

Solonicestyle,
Standing Party

Jl. Mentri Supeno No.01.
Manahan. Laweyan
Telp. +62271-717508

3. Graha Sabha Buana 2000 orang Dekorasi, R. Rias, Fan, AC, Diesel,

Sound System, Kursi, Parkir

Piringan,
Standing Party

Jl. Letjen Suprato No.80.
Sumber. Banjarsari.
Telp. +62271-731041

4. Graha Wisata Niaga 4000 orang Dekorasi, R. Rias, Fan, AC, Diesel,

Sound System, Kursi, Parkir

Piringan,
Standing Party

Jl. Slamet Riyadi.
Sriwedari. Laweyan

5. Pusponugroho 750 orang Dekorasi, R. Rias, Fan, Kursi, Parkir Piringan,
Standing Party

Jl. Honggowongso
No.133. Keratonan.
Serengan
Telp. +62271-637150

6. Hotel Dana 1000 orang Dekorasi, R. Rias, Fan, Kursi Piringan,
Standing Party

Jl. Sriwedari No.286.
Sriwedari. Laweyan
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Sumber : Survei Penulis, 2010

Telp. +62271-711976

7. Mekar  Nugroho 500 orang Dekorasi, R. Rias, Fan, Kursi Piringan,
Standing Party

Jl Yosodipuro 72 RT
004/06,Ketelan,Banjarsari
Telp. +62271 720020

8. Sriwijaya 700 orang Dekorasi, R. Rias, Fan, Kursi Piringan,
Standing Party

Jl. Yosodipuro No.75.
Timuran. Banjarsari
Telp. +62271-710525

9. Wisma Nugroho 700 orang Dekorasi, Sound System, Kursi Piringan,
Standing Party

Jl. Honggowongso 133
Surakarta
Telp. +62856-4717-4123

10. Balroom Novotel 2000 orang Dekorasi, R. Rias, Sound System,

Kursi

Piringan,
Standing Party

Jl. Slamet Riyadi No.272.
Timuran. Banjarsari
Telp. +62271-724555

11. Graha Nikmat Rasa 1000 orang Dekorasi, R. Rias, Sound System,

Catering, Kursi

Piringan,
Standing Party

Jl. Dr. Rajiman No.523.
Laweyan
Telp. +62271-713905

12. PMS 250 orang Dekorasi, R. Rias, Kursi Piringan,
Standing Party

Jl. Ir. Juanda No.47.
Purwodiningratan. Jebres
Telp. +62271-642917
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa gedung-gedung

pernikahan diatas tidak ditunjang dengan fasilitas-fasilitas di bidang

perdagangan dan jasa perlengkapan pernikahan yang lengkap, seperti:6

fasilitas konsultasi, retail area yang berisi salon, wedding gown, foto

studio, flower shop, souvenir shop, interior decorator, biro perjalanan,

cake shop, video shooting, event organizer, kemudian dengan fasilitas

utama garden hall dan banquet hall, penginapan, ruang service dan

fasilitas parkir, sehingga masyarakat mendapatkan kepraktisan dalam

mengurus acara pesta pernikahan di dalam satu tempat saja. Untuk lingkup

persewaan gedung yang digunakan acara resepsi pernikahan diatas rata-

rata hanya disewa dari wilayah Karisidenan Surakarta. Suasana pesta

pernikahan yang ada pada gedung pernikahan di Kota Surakarta pun

dinilai kurang modern sesuai dengan perkembangan jaman sekarang ini,

karena rata-rata hanya menawarkan gaya piringan dan standing party.

Dengan adanya bangunan Wedding Centre, diharapkan para pelaku

bisnis yang ada di kota Surakarta dapat meningkatkan perekonomian

dengan mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan acara pernikahan.

Baik yang berupa pernikahan atau kegiatan pameran-pameran yang

mendukung kegiatan pesta pernikahan dan kegiatan sejenis seperti,

seminar pernikahan, pameran gaun pengantin, perhiasan, demo kecantikan,

busana tamu, dekorasi, kue atau menu resepsi, souvenir, kartu undangan

serta paket-paket pernikahan. Fasilitas utama yang disediakan pada

Wedding Centre ini adalah garden party/pesta kebun sehingga masyarakat

tidak bosan dengan gaya-gaya pesta pernikahan yang ada pada gedung

pernikahan di Kota Surakarta. Wedding Centre ini pun diharapkan bisa

memenuhi semua kebutuhan pernikahan bagi para pasangan calon

pengantin, sehingga mereka tidak perlu repot untuk menyiapkan beberapa

6 Gunardi, Linda (2001) Pusat penyelenggaraan pernikahan di Surabaya. TA, Petra Christian
University.
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kebutuhan di tempat berbeda-beda karena mereka membutuhkan

kepraktisan dalam satu tempat saja.

1.2.2. Khusus

Hubungan cinta kasih wanita dengan pria setelah melalui proses

dan pertimbangan, biasanya dimantapkan dalam sebuah tali

pernikahan/perkawinan, hubungan dan hidup bersama secara resmi

selaku suami istri dari segi hukum, agama dan adat. Selain itu pernikahan

juga menandai berakhirnya masa lajang bagi orang-orang yang belum

pernah menikah, yang diharapkan mereka dapat hidup lebih bahagia

dengan dikaruniai keturunan yang lebih baik dari Allah SWT.

Di Jawa seperti juga ditempat lain, pada prinsipnya perkawinan

terjadi karena keputusan dua insan yang saling jatuh cinta. Itu merupakan

hal yang prinsip. Meski ada juga perkawinan yang terjadi karena

dijodohkan orang tua yang terjadi dimasa lalu.Sementara orang-orang tua

jaman dulu berkilah melalui pepatah : Witing tresno jalaran soko kulino,

artinya : Cinta tumbuh karena terbiasa.

Di Jawa di mana kehidupan kekeluargaan masih kuat, sebuah

perkawinan tentu akan mempertemukan dua buah keluarga besar. Oleh

karena itu, sesuai kebiasaan yang berlaku, kedua insan yang berkasihan

akan memberitahu keluarga masing-masing bahwa mereka telah

menemukan pasangan yang cocok dan ideal untuk dijadikan

suami/istrinya.

Secara tradisional adat Jawa, pertimbangan penerimaan seorang calon

menantu berdasarkan kepada 3 hal, yaitu :

1. Bibit : artinya mempunyai latar kehidupan keluarga yang baik.

2. Bebet : calon penganten terutama pria, mampu memenuhi

kebutuhan keluarga.

3. Bobot : kedua calon penganten adalah orang yang berkualitas,

bermental baik dan berpendidikan cukup.
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Ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang dan keluarga sebelum

dan sampai menuju acara pernikahan, didalam masyarakat atau tradisi

Jawa mereka melakukan suatu prosedur yang lazim yaitu sebagai berikut :7

1. Nakokake, artinya keluarga dari pihak lelaki sowan kerumah

keluarga perempuan untuk menanyakan apakah putrinya sudah

mempunyai pasangan atau masih sendiri.

2. Nontoni, artinya keluarga perempuan memperkenankan kepada

keluarga lelaki untuk melihat putrinya.

3. Peningsetan, artinya acara yang menandai kecocokan antara kedua

keluarga untuk menikahkan putra putri mereka. Biasanya juga

dibicarakan masalah hari pelaksanaan acara resepsi pernikahan

calon pengantin tersebut.

4. Srasrahan, artinya penyerahan mas kawin secara simbolis dari

pihak lelaki kepada calon istrinya.

5. Midodareni, artinya acara yang diadakan pada malam hari sebelum

kedua calon pengantin dipertemukan. Pada hari ini juga diadakan

acara siraman, baik calon pengantin putra atau putri di kediaman

masing-masing menggunakan air dari tujuh sumber air. Untuk

calon pengantin putra satu dari sumber air, merupakan kiriman dari

sumber air calon pengantin putri.

6. Temu, artinya acara resepsi itu sendiri yang mempertemukan

pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Sebelum acara

temu kedua mempelai malaksanakan akad nikah di KUA, masjid

atau ditempat resepsi itu.

7. Ngunduh Mantu, artinya boyongan yang menandai pengantin putri

dibawa menuju rumah keluarga laki-laki.

Tidak kurang penting adalah pemilihan seorang pemaes, juru rias

penganten tradisional. Dalam upacara perkawinan tradisional, peran

seorang perias temanten sangat besar, karena dia beserta asisten-

asistennya akan membimbing, paling tidak memberitahu seluruh

7 Upacara Perkawinan Tradisional Jawa, www.weddingparade.com
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pelaksanaan upacara, lengkap dengan sesaji yang diperlukan. Seorang

pemaes yang kondang, mumpuni dan ahli dalam bidangnya ,biasanya

juga punya jadwal yang ketat, karena laris, diminta merias dibanyak

tempat, terlebih dibulan-bulan baik menurut perhitungan kalender Jawa.

Oleh karena itu, perias temanten harus dipesan jauh hari.

Dalam pelaksanaan perkawinan adat Jawa, pihak calon penganten

wanita secara resmi adalah yang punya gawe, pihak pria membantu.

Bagaimana pelaksanaan upacara perkawinan apakah sederhana sedang-

sedang saja atau pesta besar yang mengundang banyak tamu dan lengkap

dengan hiburan, secara realitas itu tentu tergantung kepada anggaran yang

tersedia.

Upacara panggih atau temu penganten dilaksanakan dirumah orang

tua penganten putri. Pada saat yang telah ditentukan, penganten pria

diantar oleh saudara-saudaranya kecuali kedua orang tuanya yang tidak

boleh hadir dalam upacara ini tiba didepan rumah pengantin putri dan

berhenti didepan pintu rumah. Sementara itu, pengantin wanita dengan

dikawal saudara-saudaranya dan diikuti kedua orang tuanya menyongsong

kedatangan rombongan pengantin pria dan berhenti dipintu rumah depan.

Prosesi temu penganten :

a) Balangan Suruh

Kedua penganten bertemu dan berhadapan langsung pada jarak

sekitar dua atau tiga meter, keduanya berhenti dan dengan sigap

saling melempar ikatan daun sirih yang diisi dengan kapur sirih

dan diikat dengan benang. Kedua penganten dengan sungguh-

sungguh saling melempar sambil tersenyum, diiringi kegembiraan

semua pihak yang menyaksikan. Menurut kepercayaan kuno, daun

sirih punya daya untuk mengusir roh jahat. Sehingga dengan saling

melempar daun sirih, kedua pengantin adalah benar-benar

pengantin sejati, bukan palsu.
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b) Ritual Wiji Dadi

Mempelai pria menginjak telur ayam kampung hingga pecah,

kemudian kaki mempelai pria dicuci oleh mempelai wanita

menggunakan air kembang. Simbolnya adalah rumah tangga yang

dipimpin seorang suami yang bertanggung jawab dengan istri yang

baik, tentu menghasilkan hal yang baik pula termasuk anak

keturunan.

c) Ritual Kacar Kucur atau Tampa Kaya.

Sepasang pengantin dengan bergandengan dengan jari kecilnya

berjalan menuju depan krobongan, tempat dimana upacara tampa

kaya diadakan.Upacara kacar kucur ini menggambarkan : suami

memberikan seluruh penghasilannya kepada istri. Dalam ritual ini

suami memberikan kepada istri : kacang, kedelai, beras, jagung,

nasi kuning, dlingo bengle, beberapa macam bunga dan uang

logam dengan jumlah genap.Istri menerima dengan segenap hati

dengan selembar kain putih yang ditaruh diatas selembar tikar tua

yang diletakkan diatas pangkuannya. Artinya istri akan menjadi ibu

rumah tangga yang baik dan berhati-hati. Catatan : Pada masa

dulu, ritual tampa kaya , dhahar kembul dll, memang dilakukan

didepan krobongan yang ada disenthong tengah ( Ruang tengah

rumah kuno yang biasa dipakai untuk melakukan sesaji). Pada

masa kini, ritual tersebut tetap diadakan meskipun upacara

perkawinan diadakan digedung pertemuan atau hotel. Dekorasi

dibelakang kursi temanten adalah ukiran kayu yang berbentuk

krobongan. Ini untuk mengikuti perkembangan zaman dan

sekaligus tetap melestarikan tradisi.

d) Ritual Dhahar Klimah atau Dhahar Kembul

Dengan disaksikan orang tua pengantin putri dan kerabat dekat,

sepasang pengantin makan bersama, saling menyuapi. Mempelai
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pria membuat tiga kepal nasi kuning dengan lauknya berupa telor

goreng,tempe, kedelai, abon, ati ayam. Lalu ia menyuapkan kepada

istrinya, sesudah itu ganti sang istri menyuapi suaminya, diakhiri

dengan minum teh manis bersama. Ini melambangkan bahwa mulai

saat ini keduanya akan mempergunakan dan menikmati

bersama apa yang mereka punyai.

e) Mertui atau Mapag Besan

Kedua orang tua pengantin putri menjemput kedua orang tua

pengantin pria didepan rumah ( untuk perkawinan digedung

menjemputnya didepan ruangan tempat berlangsungnya acara

ritual) dan mempersilahkan mereka masuk rumah/ ruangan tempat

upacara, selanjutnya mereka berjalan bersama menuju ketempat

upacara. Ibu-ibu berjalan didepan, bapak-bapak mengiringi dari

belakang. Kedua orang tua pengantin pria didudukkan sebelah kiri

pengantin, orang tua pengantin putri duduk disebelah kanan

penganten.

f) Upacara Sungkeman

Sepasang pengantin melakukan sungkem kepada kedua belah

pihak orang tua. Mula-mula kepada orang tua pengantin wanita

kemudian kepada orang tua pengantin pria. Sungkem adalah

merupakan bentuk penghormatan tulus kepada orang tua dan

pinisepuh. Pada waktu sungkem ( menghormat dengan posisi

jongkok , kedua telapak tangan menyembah dan mencium lutut

yang di-sungkemi), keris yang dipakai pengantin pria dilepas dulu

dan dipegangi oleh perias, sesudah selesai sungkem , keris

dikenakan kembali.

Upacara diatas merupakan tradisi yang berlaku di Jogjakarta dan di

Surakarta, didaerah lain masih ada tambahan ritual lain lagi :
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1) Sindhur Binayang

Sesudah ritual Wiji Dadi, ayah pengantin putrid berjalan didepan

kedua temanten menuju ke kursi pengantin didepan krobongan,

sedangkan ibu pengantin putri berjalan dibelakang kedua temanten,

sambil menutupi pundak kedua pengantin dengan kain sindhur. Ini

melambangkan sang ayah menunjukkan jalan menuju kebahagiaan,

sang ibu mendukung.

2) Timbang

Kedua penganten bersama-sama duduk dipangkuan ayahanda

pengantin putri. Sesudah menimbang-nimbang sejenak, ayahanda

berkata : Sama beratnya, artinya ayah mencintai keduanya , sama ,

tidak dibedakan.

3) Tanem

Selanjutnya, ayah mendudukkan sepasang pengantin dikursi

mahligai perkawinan. Itu untuk memperkuat persetujuannya

terhadap perkawinan itu dan memberikan restunya.

4) Bubak Kawah

Ayah pengantin putri, sesudah upacara Panggih, minum rujak

degan/ kelapa muda didepan krobongan. Istrinya bertanya :

Bagaimana Pak rasanya? Dijawab : Wah segar sekali, semoga

orang serumah juga segar. Lalu istrinya ikut mencicipi minuman

tersebut sedikit dari gelas yang sama, diikuti anak menantu dan

terakhir pengantin wanita. Ini merupakan perlambang permohonan

supaya pengantin segera dikaruniai keturunan.

5) Tumplak Punjen

Ritual ini dilakukan oleh orang tua yang mengawinkan putrinya

untuk terakhir kali. Tumplak artinya menuang atau memberikan



14

semua, punjen adalah harta orang tua yang telah dikumpulkan sejak

mereka berumah tangga.

6) Tukar Kalpika

Pengantin melakukan tukar cincin sebagai tanda kasih dan

keterikatan suami istri yang sah.8

Pada pernikahan modern lebih cenderung menggunakan gaya-gaya

resepsi barat. Gaya tersebut menekankan pada penataan ruang interior

serta dekorasi, atau penataan landscape untuk pesta kebun. Sementara gaya

pernikahan pada masa sekarang adalah dengan menggunakan gaya

perkebunan eropa karena pengantin bisa santai mengobrol bersama tamu

undangan dan hanya sebentar di pelaminan. Pada masa sekarang

masyarakat sudah menggunakan gedung gedung pertemuan untuk

melaksanakan prosesi resepsi pernikahan dengan alasan karena prosesi

tersebut memerlukan persiapan yang komplek meliputi, persiapan akan

undangan, makanan, dekorasi, tata rias, sound system, dokumentasi,

souvenir serta acara pendukung lain seperti hiburan tari atau musik.

Mengingat banyaknya persiapan tersebut diharapkan ada gedung yang

dapat memfasilitasi semua hal tersebut sehingga memudahkan masyarakat

yang ingin mengadakan suatu acara resepsi pernikahan.

Sebagai kota yang terus berkembang, Surakarta memiliki banyak

potensi untuk mengembangkan berbagai usaha baik dalam bidang

perdagangan dan bisnis, industri, pendidikan, pariwisata dan kebudayaan.

Potensi yang banyak dilirik oleh para pengusaha terutama dalam bidang

perdagangan, yang masih terus digali dan diusahakan untuk dapat

berkembang lebih baik lagi.

Berdasarkan media komunikasi yang ada mengenai iklan layanan

jasa untuk membantu mempersiapkan suatu pesta pernikahan bagi

pasangan yang akan menikah, maupun berdasarkan pengamatan dan

8 The Wedding Ceremony, Hardjo, Soedjarwo S. 2008
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pengalaman selama ini pada waktu mengahadiri pesta pernikahan teman

atau kerabat serta keikutsertaan dalam membantu mempersiapkan

pernikahan dalam keluarga sendiri, dimana semua perlengkapan yang

dibutuhkan baru bisa diperoleh ditempat-tempat berlainan di kota

Surakarta ini.

Dengan melihat gejala tersebut diatas, maka muncul gagasan untuk

menyediakan pusat fasilitas kelengkapan untuk keperluan pernikahan pada

satu tempat saja, mulai dari menyewakan gaun pengantin, make-up dan

lain-lainnya sampai pada menyediakan tempat resepsi pada kompleks itu

juga. Karena pada umumnya hanya tersedia perlengkapan pesta dan

dekorasi saja tanpa tersedianya ruangan resepsi itu sendiri atau yang ada

hanya menyediakan tempat resepsi beserta jasa dekorasi ruangan saja

tanpa menyediakan perlengkapan lain seperti penyediaan gaun pengantin

dan sebagainya.

Fasilitas utama yang disediakan adalah tempat resepsi di halaman

atau garden party dengan jenis perjamuan prasmanan (standing party).

Segi positifnya adalah banyak memberikan kelonggaran baik terhadap

biaya maupun terhadap jumlah kapasitas para undangan yang dapat

ditampung dalam satu pesta dibandingkan tempat resepsi di dalam ruangan

(banquet hall) dengan luasan yang sama, dimana jamuan prasmanan ini

tidak memerlukan kursi dan meja perjamuan yang banyak sesuai dengan

jumlah undangan. Tempat resepsi dalam ruangan tetap disediakan juga

tetapi bukan merupakan prioritas, yang menjadi prioritas di sini adalah

pesta kebun yang menjadi daya tarik utama. Sasaran penyediaan fasilitas

ini adalah masyarakat golongan menengah ke atas.

1.2.3. Perbedaan Perencanaan Weeding Centre di Surakarta Yang

Sudah Ada
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Dalam perencanaan Wedding Centre di Surakarta yang sudah ada

sebelumnya ada perbedaan-perbedaan dengan Wedding Centre yang baru,

antara lain terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Perbedaan Perancangan Wedding Centre

Lama Baru

 Konsep “ One Stop

Wedding Service “

 Tampilan Bangunan Post

Modern

 Konsep dengan fasilitas “

Garden Party “

 Tampilan Bangunan Modern

Sumber: Analisa Penulis, 2010

1.3. Rumusan Permasalahan

a) Bagaimana merencanakan dan merancang sebuah bangunan Wedding

Centre, yang berfungsi sebagai pusat penyelenggaraan pesta pernikahan

dengan fasilitas utama garden party yang mempunyai kapasitas yang besar

disertai dengan fasilitas penunjang yang lengkap dan nyaman.

b) Bagaimana merencanakan sebuah bentuk bangunan Wedding Centre

dengan arsitektur modern.

1.4. Tujuan dan Sasaran

1.4.1. Tujuan

Mengungkapkan suatu pemecahan masalah  dalam perencanaan

dan perancangan dalam satu wadah untuk kegiatan pesta

pernikahan dan kelengkapannya.

1.4.2. Sasaran

a. Penentuan lokasi yang strategis sebagai bangunan komersial.
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b. Penentuan konsep bangunan dengan fasilitas utama Garden Party.

c. Penentuan program ruang sesuai dengan fungsi, aktifitas dan

kapasitasnya.

d. Penentuan tampilan/fasade bangunan dengan gaya modern.

1.5. Batasan dan Lingkup Pembahasan

1. Batasan

Pembahasan hanya ditekankan pada permasalahan yang terkait dengan

perencanaan dan perancangan Wedding Centre, yang berfungsi hanya

sebagai tempat menyelenggarakan acara resepsi pernikahan beserta

kelengkapan fasilitasnya.

2. Lingkup Pembahasan

a. Disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan

sebelumnya.

b. Membahas tentang fungsi dari bangunan sebagai wadah untuk

kegiatan pernikahan.

1.6. Metodologi Pembahasan

1.6.1 Tahap Pengumpulan Data

a. Studi pustaka dan literatur

b. Studi Lapangan

c. Wawancara dengan pihak terkait

1.6.2 Tahap Analisa dan Sintesa

Mengidentifikasi masalah yang terkait dengan tujuan dan sasaran

kemudian menyimpulkan permasalahan dengan data yang tersedia.

1.6.3 Tahap Akhir

Konsep perencanaan dan perancangan desain.
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1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan secara garis besar landasan konsep yang meliputi

latar belakang, permasalahan, tujuan, dan sasaran, batasan dan

lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika

penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tinjauan umum tentang Wedding Centre dan jenis

prosesi pelaksanaan pernikahan.

BAB III WEDDING CENTRE DI SURAKARTA

Menguraikan tentang kondisi kota Surakarta dengan fasilitas

penunjang untuk acara resepsi pernikahan serta prosesi acara

pernikahan.

BAB IV ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN

DAN PERANCANGAN WEDDING CENTRE DI

SURAKARTA

Berisi tentang analisis pendekatan dan konsep perencanaan yang

digunakan sebagai acuan perancangan desain Wedding Centre.


