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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Pengertian Judul 

Untuk memahami maksud dari judul Surakarta Wedding Center, maka 

perlu diuraikan sebagai berikut : 

a. Surakarta 

Merupakan wilayah karesidenan (dalam bahasa Belanda “Residentie 

Soerakarta”) di Jawa Tengah pada masa kolonial Belanda. Wilayahnya 

mencakup daerah kekuasaan Kasunanan Surakarta dan Praja 

Mangkunegaran seluas 5.677 km2. Residen Surakarta merupakan 

kepanjangan tangan administrasi Gubernur Jenderal yang berkedudukan di 

Batavia, khusunya batas masa kolonial (Wikipedia,2020) 

b. Wedding 

Kata berasal dari bahasa inggris yang artinya pernikahan. Pernikahan 

merupakan suatu ikatan janji setia antara laki-laki dan perempuan yang di 

dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. 

(Wikipedia, 2020) 

c. Center 

Berasal dari bahasa inggris yang artinya pusat. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka maksud dari judulSurakarta Wedding 

Center adalah : Suatu tempat atau wadah atau gedung yang digunakan untuk 

melangsunhkan resepsi pernikahan dengan menyediakan berbagai kebutuhan atau 

perlengkapan serta fasilitas yang diperlukan dalam melaksanakan resepsi 

pernikahan yang terletak di Surakarta. 

 

1.2. Latar Belakang 

Perkembangan jaman serta berkembangnya teknologi dari masa ke masa 

menyebabkan gaya hidup dan budaya manusia makin berkembang. Kebutuhan 

masyarakat modern akan pemenuhan kebutuhan yang sifatnya praktis juga 

berdampak pada budaya pernikahan. Hampir setiap tahun selalu ada masyarakat 

yang menggelar acara pernikahan, oleh sebab itu ini dapat dijadikan sebagai lahan 
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bisnis yang menjanjikan. Hal ini ditandai dengan banyak diadakannya wedding 

expo di kota-kota besar di Indonesia termasuk juga kota Surakarta. Selain itu, 

angka pernikahan di Surakarta diketahui tiap tahun terus mengalami Peningkatan 

(www.dispendukcapil.surakarta.go.id, 2014). Peningkatan angka pernikahan 

harus diimbangi dengan ketersedianya fasilitas penunjang upacara pernikahan. 

Menyelenggarakan resepsi pernikahan di Surakarta menjadi pilihan, baik 

dari masyarakat yang tinggal di Surakarta ataupun masyarakat di sekitar kota 

Surakarta. Banyak orang yang memilih Surakarta untuk menyelenggarakan 

resepsi pernikahannya karena lokasinya yang strategis, mudah dijangkau, mudah 

dikenali, mudah dicapai serta komplit dalam menawarkan fasilitas kebutuhan 

resepsi pernikahan. Fasilitas gedung pernikahan di Surakarta sebagian besar hanya 

merupakan tempat untuk resepsi saja, sedangkan untuk melaksanakan akad nikah 

ataupun pemberkatan pernikahan sering dilakukan di rumah atau di tempat ibadah 

yang letaknya jauh dari lokasi pelaksanaan resepsi pernikahan. Begitu juga jauh 

dari studio foto, penyewaan gaun pernikahan, katering dan lain-lain, sehingga 

dalam menyelesaikan seluruh rangkaian resepsi pernikahan tidak efisien dalam 

segi waktu juga tenaga. 

Selain itu, manusia kini mulai mengesampingkan budaya termasuk nilai-

nilai sakral saat resepsi prnikahan berlangsung. Seiring ditinggalkannya nilai-nilai 

sakral tersebut harus dapat diatasi dengan membuat sebuah wedding center yang 

bukan hanya menampilkan fasad bangunan yang indah saja, namun juga harus 

dapat mengkomunikasikan nilai-nilai filosofis yang agung dan sakral pada sebuah 

resepsi pernikahan. 

 

 Di Indonesia terdapat banyak sekali suku yang budayanya masing-masing 

berbeda, sebagai contoh budaya dalam melaksanakan resepsi pernikahan. Salah 

satunya budaya pernikahan adat Jawa yang memiliki serangkaian tata cara ritual 

sebelum melangsungkan resepsi pernikahan. Diantaranya adalah acara siraman, 

upacara ngerik, midodareni, srah-srahan, nyanti dan masih banyak lagi. Seiring 

dengan globalisasi dan moderenisasi dalam segala hal, resepsi pernikahan modern 

atau gaya kekinian lebih banyak dipilih oleh calon pengantin karena diaggap lebih 

http://www.dispendukcapil.surakarta.go.id/
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praktis daripada menggunakan budaya tradisional. Gaya modern ini biasanya 

terlihat pada dekorasi dalam resepsi atau tema yang diterapkan saat resepsi 

berlangsung. Di jaman sekarang banyak juga pengantin yang memilih untuk 

merayakan resepsi pernikahan tidak di dalam gedung melainkan di luar gedung 

dengan konsep pesta kebun ataupun gaya resepsi di tepi pantai dengan gaya 

Eropa. 

 Sekarang ini banyak masyarakat yang lebih memilih menyelenggarakan 

resepsi pernikahan dengan menyewa gedung ketimbang merayakan di rumah 

sendiri. Masyarakat berharap dengan menggunakan jasa gedung dapat 

mempermudah dalam segala hal seperti mempersiapkan sound system, dekorasi, 

undangan, hidangan atau katering, dokumentasi, sovenir, baju pengantin, salon 

atau rias, penginapan, serta pengisi acara seperti tarian atau musik. Pemilihan 

tema wedding center bermaksud untuk memfasilitasi resepsi pernikahan dalam 

satu tempat atau berpusat di satu tempat saja. Calon pengantin tidak perlu repot 

dalam mempersiapkan resepsinya. 

 Pentingnya suatu lingkungan yang khusus untuk menyelenggarakan 

resepsi pernikahan akan lebih mempermudah calon mempelai dalam mengatur 

acara pernikahannya. Lingkungan ini tidak mengharuskan pihak keluarga 

pasangan melakukan penyewaan gedung pernikahan yang letaknya jauh dari 

tempat pemesanan kue, ataupun tempat penyewaan busana yang mengharuskan 

penyitaan banyak waktu untuk mempersiapkan hal-hal tersebut. Bangunan yang 

akan menyediakan fungsi penting dalam kelangsungan suatu resepsi pernikahan 

seperti wedding organizer office, galeri busana pengantin, bakeri dan katering, 

salon, ballroom, serta studio fotografi. Dari berbagai fungsi yang disebutkan maka 

calon pengantin tidak harus mendatangi banyak tempat, cukup dengan datang ke 

satu tempat sudah bisa mendapat fasilitas yang lengkap. Wedding center yang 

menawarkan dan menyediakan berbagai sesuatu yang berhubungan dengan 

resepsi pernikahan sekiranya akan menjadi yang pertama di kota Surakarta. Dalam 

perancangannya, wedding center akan menggunakan pendekatan konsep arsitektur 

neo vernakular, yaitu gabungan antara arsitektur tradisional jawa dengan 

arsitektur modern. Diharapkan dapat melestarikan adat pernikahan budaya jawa. 
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1.3. Rumusan Masalah 

 Dari uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan seperti berikut : 

− Bagaimana merencanakan Wedding Center di Surakarta sebagai pusat 

penyelenggaraan dan penyediaan perlengkapan pernikahan. 

1.4. Tujuan dan Sasaran 

− Menciptakan sebuah konsep perancangan desain arsitektur yang 

memusatkan perlengkapan dan kegiatan pernikahan, serta mampu 

menampung banyak orang. 

Sasaran : Memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengurus segala 

keperluan pernikahan yang terdapat dalam satu tempat. 

1.5. Batasan dan Lingkup Pembahasan 

 Batasan perencanaan Surakarta Wedding Center adalah : 

1. Perencanaan Wedding Center  di kota Surakarta hanya terkait pada disiplin 

ilmu arsitektur. 

2. Perencanaan Wedding Center  di kota Surakarta difungsikan untuk 

menunjang semua kegiatan pernikahan serta memberikan pelayanan 

terhadap masyarakat dan sekitarnya didasarkan atas pertimbangan 

komersial. 

3. Penekanan perancangan Surakarta Wedding Center hanya sebatas 

pelayanan jasa dan penunjang kegiatan. 

Lingkup pembahasan : 

1. Disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya. 

2. Membahas tentang fungsi dari bangunan sebagai wadah untuk kegiatan 

pernikahan. 

1.6. Keluaran 

 Menciptakan Wedding Center di kota Surakarta yang dilengkapi dengan 

fasilitas pernikahan. 

1.7. Metodologi Pembahasan 

a. Tahap Pengumpulan Data 

1. Studi pustaka dan literatur 

2. Studi lapangan 
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3. Wawancara 

b. Tahap Analisa 

Mengidentifikasi masalah yang terkait dengan tujuan dan sasaran 

kemudian menyimpulkan permasalahan dengan data yang tersedia. 

c. Tahap Akhir dan Sintesa 

Konsep perencanaan dan perancangan desain. 

1.8. Sistematika Pembahasan 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Berisikan tentang uraian garis besar Wedding Center yang terdiri dari latar 

belakang , rumusan permasalahan, tujuan, lingkup pembahasan, keluaran, 

metodologi pembahasan dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan tinjauan tentang pengertian pernikahan, ragam pernikahan, Studi 

Komparasi, Wedding Center di Surakarta 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI 

Berisikan tentang uraian tinjauan kota Surakarta, Tinjauan Wedding 

Center di Surakarta dengan penekanan gaya arsitektur modern, rencana 

tata bangunan dan lokasi, Wedding Center di Surakarta, gagasan perencana 

BAB IV ANALISIS PENDEKATAN SERTA KONSEP 

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN WEDDING CENTER 

Berisikan tentang, analisis dan konsep site, analisis dan konsep 

ruang,analisis dan konsep massa, analisis dan konsep tampilan arsitektur, 

analisis dan konsep struktur dan utilitas, analisis dan konsep penekanan 

arsitektur 


