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ABSTRAK
Pernikahan sebagai sebuah perwujudan bentuk hidup bersama yang dilakukan antara laki – laki
dan perempuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara jasmani dan rohani. Sebagai sebuah
momen sekali dalam seumur hidup para mempelai menginginkan pelaksanaan pernikahan yang
berkesan dan tak terlupakan. Seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut kepraktisan.
Salah satu penerapannya yaitu didalam pelaksanaan pernikahan. Kebutuhan tempat pernikahan
yang praktis dan eksklusif menjadi tujuan perencanaan dan perancangan Wedding Venue & Resort
untuk menciptakan suasana lebih akrab dan kekeluargaan. Pelaksanaan pernikahan di tempat
wisata dengan pemandangan alam di Pantai Batu Burung Kota Singkawang membantu
menciptakan pernikahan yang berkesan dan tak terlupakan. Metode perancangan yang digunakan
yaitu metode proses perancangan lima langkah dengan tahap mencari gagasan yang diangkat,
mengumpulkan dan analisis informasi, analisis data yang diperoleh, pengaplikasian konsep ke
tapak dan tahap persiapan dokumen gambar rencana beserta detail. Hasil akhir perancangan
yaitu penerapan tempat pernikahan bervariasi dengan konsep terbuka dan tertutup serta fasilitas
lain yang menunjang kebutuhan tempat pernikahan yaitu penginapan dan tempat wisata.
Penggunaan langgam bangunan Indies Empire membantu menekankan nilai desain untuk
memunculkan kesan romantis namun tidak menghilangkan sisi tropis pada daerah perancangan.
Kata kunci: Tempat pernikahan, resort, pantai Batu Burung

ABSTRACT
Marriage as a manifestation of the form of living together between men and women to meet the
needs of life physically and spiritually. As a once-in-a-lifetime moment, the bride wants a
memorable and unforgettable wedding. Along with the development of the era that requires
practicality, one of the implementation is in the marriage. The need for a practical and exclusive
wedding venue is the goal of planning and designing the Wedding Venue & Resort to create more
intimate and familial atmosphere. The wedding ceremony with sight of the natural scenery at
Batu Burung Singkawang Beach helps create a memorable wedding. The design method used is
the five-step design process with the stage of finding ideas, collecting and analyzing information,
analysis the obtained data application of the concept to the site and the preparation phase of the
drawing plan documents and details. The final result of the design is the application of wedding
venues with open and closed concepts and other facilities that support the needs of the wedding
venue which is lodging and tourist attractions. The use of the Indies Empire building style helps to
emphasize the value of design to create a romantic impression but does not eliminate the
tropical side of the design area.
Keywords: Wedding venue, resorts, Batu Burung Beach

1. Pendahuluan
Manusia adalah makhluk sosial yang berarti manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan serta
kebiasaan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup
seorang diri, manusia membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi. Ketergantungan inilah yang
membawa seseorang untuk dapat menjalin hubungan sebagai orangtua, keluarga, teman serta
sahabat. Keharusan untuk hidup bersama dan berdampingan dengan orang lain menjadi salah satu
kriteria dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun
bersifat rohani. Memenuhi wujud bentuk hidup bersama dapat dilakukan antara laki – laki dan
perempuan melalui sebuah ikatan yaitu pernikahan.
Pernikahan seringkali disebut sebagai momen sekali dalam seumur hidup sehingga bagi para
pengantin yang akan melaksanakan pernikahan menginginkan pernikahan yang berkesan dan tak
terlupakan. Pelaksanaan pernikahan itu sendiri terdapat upacara pernikahan yang memiliki banyak
ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya maupun kelas sosial. Upacara
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pernikahan merupakan sebuah acara yang dilangsungkan untuk merayakan pernikahan bersama
keluarga, teman serta kerabat.
Seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut kepraktisan, manusia cenderung
melasanakan kegiatan secara efisien, salah satunya dalam pelaksanaan pernikahan. Pernikahan yang
biasanya digelar menurut adat istiadat kini dikemas dengan gaya yang lebih sederhana dan praktis.
Pernikahan seperti ini lebih diminati karena lebih santai dan mudah dalam pelaksanaan namun tidak
menghilangkan kesakralan dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan yang pada dasarnya memerlukan
banyaknya persiapan hingga mengundang banyak tamu kini dapat dilaksanakan secara praktis yaitu
hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan kerabat sehingga lebih prakis karena tidak perlu banyak
mengundang tamu dan dapat menciptakan suasana lebih akrab dan kekeluargaan. Pernikahan seperti
ini biasanya lebih eksklusif dan lebih memberikan kesan yang dalam baik kepada pengantin maupun
tamu undangan.
Pelaksanaan yang praktis serta eksklusif dapat diwujudkan dengan mengadakan pernikahan
secara lengkap yaitu persiapan sebelum pernikahan, pelaksanaan pernikahan serta kegiatan setelah
pernikahan. Keistimewaan yang didapat dari pernikahan yang praktis dan eksklusif yaitu pelaksanaan
akad dan resepsi yang dibarengi dengan acara bulan madu sehingga pelaksanaan pernikahan dapat
diadakan di tempat wisata. Selain lebih unik dan romantis, hal ini dapat menjadi pernikahan yang tak
terlupakan sambil menyaksikan dan menikmati panorama keindahan alam.Pernikahan yang praktis
dan eksklusif dapat dilakukan secara sederhana namun tetap mementingkan mutu acara dan
dekorasi tempat. Karena dilaksanakan di tempat wisata yaitu di luar kota, maka seringkali difasilitasi
dengan fasilitas wisata. Pihak pengundang dapat menyediakan keperluan akomodasi dengan fasilitas
yang tersedia.
Pemilihan lokasi pernikahan menjadi tujuan utama dalam melaksanakan pernikahan yang
praktis dan eksklusif. Selain tempat wisata, faktor keindahan panorama alam menjadi salah satu
syarat lokasi pelaksanaan pernikahan. Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia
yang memiliki banyak potensi destinasi tempat wisata khususnya wisata alam dan wisata bahari.
Sebagai daerah yang dikelilingi oleh laut dan sungai, wisata yang banyak diminati yaitu wisata bahari.
Banyaknya potensi area wisata bahari di Kalimantan Barat, menjadi daya tarik bagi daerah itu
tersendiri, salah satunya yaitu Kota Singkawang.
Kota Singkawang merupakan kota yang terkenal akan wisata bahari dan siap dalam sektor
pariwisata. Letaknya relatif dekat dengan Ibukota Kalimantan Barat yaitu 135 km dari Kota
Pontianak. Dengan lokasi yang mudah dalam pencapaian dari kota lainnya, kota Singkawang
seringkali menjadi tujuan pelaksanaan pernikahan tamasya. Tercatat pada tahun 2013, wisatawan
lokal yang datang ke Singkawang yaitu sebanyak 367.282 orang dengan pengunjung terbanyak yaitu
di area pesisir pantai. Dengan posisi di pesisir pantai serta di kelilingi oleh gunung dan bukit, Kota
Singkawang banyak memiliki objek – objek wisata menarik dan berpotensi untuk dikembangkan serta
memberikan peluang investasi bagi para investor.
Potensi pernikahan di Kota Singkawang dapat didukung dengan adanya fasilitas serta
akomodasi, baik bagi pengantin maupun tamu undangan. Akomodasi yang dapat diberikan berupa
penginapan, sehingga pelaksanaan pernikahan dapat dihadiri oleh tamu dari berbagai daerah serta
dapat memberikan bulan madu romantis bagi para pengantin baru. Suasana romantic ini dapat
diwujudkan menggunakan pencahayaan maupun dengan bentuk bangunan. Bentuk bangunan yang
diambil yaitu berupa langgam Indische Empire Style, sebuah gaya bangunan yang memiliki ciri klasik
dengan perpaduan arsitektur lokal pada masanya. Langgam ini dapat menjadi nilai jual, yaitu
pemunculan suasana desain yang baru sehingga dapat menciptakan tempat pernikahan tamasya
yang dinikmati oleh pasangan maupun tamu undangan. Keindahan dan kenyamanan menjadi kriteria
dalam melaksanakan resepsi pernikahan, maka dari itu, Wedding Venue & Resort di Singkawang
sebagai tempat pelaksanaan pernikahan di Kalimantan Barat dapat menjadi sebuah tempat
pelaksanaan pernikahan yang dapat menciptakan momen seumur hidup yang tak terlupakan.
2. Kajian Literatur
Wedding adalah sebuah kosakata didalam bahasa Inggris yang berarti pernikahan. Venue
merupakan kosakata bahasa Inggris yang memiliki arti yaitu tempat. wedding venue dapat diartikan
sebagai tempat untuk melangsungkan pernikahan. Pada umumnya, wedding venue diadaptasi dari
budaya barat dimana akad nikah atau pemberkatan pernikahan hingga acara resepsi dilakukan pada
satu wilayah atau satu tempat dengan memanggil pendeta atau penghulu ke tempat acara
pernikahan yang berlangsung baik secara indoor maupun outdoor. Proses pernikahan secara umum
dibagi menjadi tiga yaitu pra pernikahan, pernikahan dan pasca pernikahan (Ismunanto, 2012).
Menurut Aryati (2010), Jenis resepsi pernikahan dapat dibedakan menjadi dua jeni yaitu pernikahan
adat atau tradisional dan pernikahan modern atau internasional. Berdasarkan hal tersebut maka
konsep pernikahan dibedakan menjadi dua yaitu konsep pernikahan indoor atau didalam bangunan
maupun konsep pernikahan outdoor yaitu diluar ruangan (Firtrati,2014).
Resort merupakan sebuah hotel yang dibangun di tempat – tempat wisata dengan tujuan
pembangunan yaitu fasilitas dari suatu aktivitas wisata (Marlina, 2008 : 61). Klasifikasi resort
merupakan pengelompokkan resort berdasarkan kelas atau tingkatan, yang didasarkan ukuran
penilaian tertentu. Sistem klasifikasi telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Perhubungan No. PM.10/PW.301/Pdb – 77 tentang usaha dan klasifikasi hotel dengan dasar jumlah
kamar, fasilitas, peralatan yang tersedia dan kualitas pelayanan. Pada hotel bintang 3 (***) klasifikasi
berupa jumlah kamar standar minimal 20 kamar, dua kamar suite, dua restoran, dua kolam renang
dan fasilitas penunjang seperti lapangan tenis, fitness serta spa dan sauna.
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Struktur terbagi menjadi dua bagian yaitu sub structure atau struktur bawah dan super structure
atau struktur diatas tanah yang melipupti struktur atap dan struktur utama (Idham, 2013). Struktur
bawah yang meliputi pondasi merupakan system struktur yang menopang keseluruhan beban
bangunan dan meneruskannya ke dalam tanah. Pemilihan jenis pondasi dapat bergantung terhadap
kondisi tanah dan lingkungan tapak serta bentuk bangunan. Struktur atas dibagi menjadi tiga bagian
yaitu lantai, sistem bangunan dan struktur atap. Struktur lantai pada umumnya menggunakan lantai
kayu dan lantai beton dan pada bangunan komersil dapat menggunakan lantai plat beton tergantung
bentuk bangunan serta fungsi – fungsi ruang yang digunakan.
Sistem bangunan adalah sistem struktur yang dipakai untuk menyangga beban atap dan
membentuk ruang fungsi. Pada dasarnya sistem bangunan terdiri dari kolom atau dinding dan terbagi
menjadi dua sistem yaitu sistem rangka dan sistem dinding pemikul. Sistem rangka dapat berupa
kayu, baja maupun beton dan sistem dinding pemikul dapat berupa dinding batu bata ataupun beton
bertulang. Secara bahan, struktur atap dapat menggunakan atap kayu, baja maupun beton. Terhadap
bentuk bangunan, atap dapat berupa atap miring. Rangka atap kayu memiliki massa yang lebih besar
dengan bentang yang terbatas. Berbeda dengan baja yang memiliki bentang lebih besar dan massa
yang ringan, baja dapat terhitung lebih praktis dan efisien.
Tinjauan Arsitektur Indische Empire Style
“Indische”, secara harfiah berarti seperti “Indies” atau Hindia. “Indischgast” atau “Indischman”
dalam bahasa Belanda berarti orang Belanda yang dulu tinggal lama di Indonesia. “Hij is Indisch”,
berarti dia mempunyai darah Indonesia. Kebudayaan “Indisch”, adalah percampuran antara
kebudayaan Eropa, Indonesia dan sedikit kebudayaan tertentu dari orang Cina peranakan (Milone,
1966 : 408). Handinoto (1994) menyatakan bahwa Indische Empire Style merupakan suatu gaya
arsitektur colonial yang berkembang pada abad ke 18 dan 19 pada kota – kota di Indonesia yang
bermula di daerah pinggiran kota Batavia (Jakarta).
Munculnya gaya arsitektur ini sebagai akibat dari suatu kebudayaan yang berkembang di Hindia
Belanda sampai akhir abad ke 19. Arsitektur Indisch merupakan tiruan dari gaya aristokratik kalangan
orang – orang Eropa. Mengadaptasi bentukan klasik dan romantis zaman Yunani, berikut merupakan
ciri – ciri Arsitektur Indische Empire di Indonesia. Arsitektur Indisch merupakan tiruan dari gaya
aristokratik kalangan orang – orang Eropa. Mengadaptasi bentukan klasik dan romantic zaman Yunani,
berikut merupakan ciri – ciri Arsitektur Indische Empire di Indonesia.
Tabel 1: Ciri – ciri arsitektur indies dan contoh bangunan
CIRI - CIRI ARSITEKTUR INDISCHE EMPIRE STYLE
Memiliki bentuk dan denah simestris
Teras panggung
Kebun - kebun mengelilingi bangunan
Penggunaan pergola dan air mancur pada taman
Langit - langit bangunan tinggi
Barisan kolom yunani di tengah yang menjulang ke
atap
Terdapat central room
Paviliun di area taman dan pohon palem mengelilingi
jalan
Atap tropis yaitu atap miring (perisai, pelana, dll)
Penggunaan kayu pada kuda - kuda pintu dan jendela
Pintu berbentuk segiempat dengan lengkungan diatas
pilar sebagai struktur maupun ornamen
Tympanum diatas pintu, jendela, serta bentukan atap.
Biasanya terbentuk dari lis profil
Sumber: (Handinoto, 1994)

3. Lokasi Perancangan
Lokasi perancangan terletak di Kota Singkawang merupakan salah satu bentuk pemerintahan
kota di Kalimantan Barat. Terletak di antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang,
dengan
luas wilayah 504 km2. Suhu udara wilayah
kota Singkawang
berkisar antara 21,0oC hingga 33,5oC
o
o
dengan suhu rata-rata harian antara 24,3 C hingga 30,6 C. Curah hujan di Kota Singkawang dalam
periode 2003-2007 berkisar antara 2.729 mm hingga 3.889 mm dengan jumlah hari hujan antara 184197 hari. Bulan paling kering terjadi pada bulan agustus, sedangkan bulan paling basah adalah bulan
desember. Berdasarkan hasil dari pembobotan lokasi perancangan, maka lokasi terpilih yaitu Pantai
Batu Burung di Jl. Menuju Sinka, Kecamatan Singkawang Selatan, kota Singkawang.
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sumber: (Google Earth, dimodifikasi, 2017)

Gambar 1: Lokasi perancangan Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang

Wilayah site terpilih yaitu di Pantai Batu Burung memiliki batas – batas wilayah yang terbagi
menjadi empat yaitu bagian utara berbatasan dengan laut Natuna, bagian timur berbatasan dengan
laut Natuna, bagian barat berbatasan dengan permukiman dan daerah pemancingan serta bagian2
selatan yang berbatasan dengan kaki gunung. Luas area pada site terpilih yaitu sebesar ± 40000 m
dengan kondisi lahan yaitu berkontur dengan kemiringan 5% dari batas pantai ke Jalan Malindo.
Akses masuk sudah tersedia namun hanya cukup untuk satu mobil sehingga untuk jalur keluar –
masuk harus menunggu kendaraan lain untuk lewat.
Lahan masih belum terolah dengan kondisi tapak penuh batu di tepian pantai dan di area – area
tanah lainnya Terdapat beberapa teluk – teluk kecil di bagian pantai yang di pisahkan oleh bebatuan
sehingga memberikan kesan seperti berada diatas tebing. Area dikelilingi oleh pepohonan besar di
beberapa titik serta beberapa emak belukar.

sumber: (Dokumen penulis, 2017)

Gambar 2: Kondisi eksisting lahan dan pantai di Kota Singkawang

4. Landasan Konseptual
Fungsi dari perancangan Wedding Venue & Resort di Singkawang yaitu fungsi pernikahan dan
fungsi resort di mana resort mencakup akomodasi dan rekreasi. Pada fungsi pernikahan dibagi sesuai
dengan tiga tahapan. Tahapan pertama yaitu persiapan sebelum pernikahan berupa wedding planner
dan project yang menawarkan dekorasi, make up dan baju, florist, hiburan, undangan, hiburan serta
makanan dan kue untuk persiapan pernikahan. Tahap kedua yaitu pernikahan yang dibagi menjadi
akad dan resepsi. Beberapa yang ditawarkan yaitu gedung pernikahan indoor dan outdoor (hall dan
garden) serta bridal suites bagi yang melaksanakan acara pernikahan. Tahap ketiga berupa bulan
madu yang menjadi salah satu dari bagian fungsi akomodasi.
Akomodasi sebagai salah satu sarana untuk bulan madu bagi para pengguna wedding venue
dibagi menjadi beberapa bagian terutama untuk penginapan. Untuk penginapan dibagi menjadi hotel
dengan tiga kelas berbeda yaitu kelas standar I berupa kenanga, kelas delux dengan nama amaryllis
dan kelas suite dengan nama bougenville. Selain hotel juga disediakan cottage sekelas suite di tempat
perancangan. Beberapa fungsi lain juga dibedakan menjadi fungsi administrasi yaitu kantor pengelola,
tata graha, binatu, mekanikal dan elektrikal, restoran, lobby, ruang informasi, tempat penitipan, front
office serta mushola.
Fungsi rekreasi pada perancangan dibedakan menjadi dua yaitu rekreasi berupa kolam renang
dan spa sauna. Untuk kolam renang di bagi menjadi kolam renang I dan kolam renang II dengan
perbedaan kedalaman. Pada spa dan sauna dibuat khusus untuk pasangan yang ingin menggunakan
bersamaan namun tidak menutup kemungkinan untuk digunakan personal.
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sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 3: Alur pernikahan dan kebutuhan tempat Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang

Berdasarkan analisis kebutuhan ruang serta perhitungan besaran ruang yang dilakukan terhadap
tiap fasilitas,
maka diperoleh besaran ruang pada perancangan Wedding Venue & Resort yaitu sebesar
4076.3 m2. Besaran ruang ini merupakan besaran ruang yang dihitung secara makro berdasarkan area
perancangan. Perhitungan besaran ruang didasarkan hasil KDB dari luas lahan tapak, sehingga lahan
yang terbangun yaitu berkisar 1,6 Ha. Namun karena terpotong oleh GSP (Garis Sempadan Pantai)
sepanjang 100 meter, maka lahan yang dapat terbangun hanya sebesar 1,4 Ha. Mempertimbangkan
sempitnya lahan,
maka di ambil asumsi 10% dari total lahan terbangun untuk penginapan yaitu
sebesar 14002 m2. Karena2terdapat dua jenis penginapan maka asumsi lahan penginapan dibagi dua
yaitu 1400 m : 2 = 700 m untuk masing – masing jenis penginapan.
Tabel 2: Total besaran ruang Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang
JUMLAH KAMAR HOTEL
Kamar Kenanga
Kamar Amaryllis
Kamar Bougenville
JUMLAH COTTAGE
Cottage Family
Cottage Couple

2

2

2

40% X 700 m = 280 m : 20 m =
2
2
2
40% X 700 m = 280 m : 30 m =
2
2
2
20% X 700 m = 140 m : 48 m =
2

40% x 700 m2 = 280 m2 : 86 m =
2
60% x 700 m2 = 420 m2 : 54 m =

12 Kamar
9 Kamar
3 Kamar
3 Kamar
7 Kamar

Sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Berdasarkan perhitungan di atas, maka kamar penginapan di resort yaitu 24 kamar hotel dan 11
cottage dengan total keseluruhan yaitu sebanyak 32 kamar sehingga sesuai dengan standar hotel
bintang tiga. Karena terpotong oleh GSP dan jarak antar cottage, maka jumlah cottage dikurangi
menjadi 8 kamar yaitu cottage family sebanyak 3 buah dan cottage couple sebanyak 4 buah dengan
total cottage 7 buah. Untuk kapasitas pernikahan, didapat perhitungan dengan kebutuhan area sebagai berikut :
Tabel 3: Total besaran ruang Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang
FASILITAS
Wedding Paviliun
Wedding Garden
Wedding Hall
Private Villa
Wedding Planner & project
Main entrance
Food and Beverage
Room Management
Spa & Sauna
Swimming Pool
Kantor Pengelola
Servis
Hotel
Cottage
TOTAL

BESARAN RUANG
226
360.2
669
205
344
73.2
239.4
69
88
131
122.7
176.8
702
670
4076.3

Sumber: (Analisis Penulis, 2017)
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Organisasi pada perancangan dibagi menjadi dua jenis yaitu secara makro dan secara mikro.
Pada organisasi ruang secara makro, dibagi menjadi per area seperti area bangunan utama, area
pernikahan yang berupa indoor dan outdoor, area penginapan dan area akomodasi. Berikut ini
organisasi ruang secara makro pada kawasan perancangan.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 4: Alur pernikahan dan kebutuhan tempat Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang

Analisa eksternal adalah analisa mengenai lingkungan sekitar terhadap tapak untuk menentukan
tata letak bangunan, tata hijau, pola sirkulasi dan perparkiran serta elemen – elemen pendukung
perancangan lainnya. Data pada lokasi terpilih berada di kawasan Jl. Malindo (Jalan Menuju Sinka)
dengan lebar jalan ± 4.50 meter, jalan menuju Pantai Batu Burung ± 2.50 meter.dengan KDB sebesar
40% dan KLB sebesar 1,0. Analisa eksternal terdiri dari beberapa sub bagian analisis yaitu analisis
orientasi, analisis perletakan, analisis sirkulasi, analisis vegetasi dan zoning kawasan.
Wedding Venue dan Resort yang merupakan tempat pernikahan dengan akomodasi penginapan
tidak hanya menjual suasana namun juga pemandangan yang menarik. Dalam memaksimalkan
potensi view yang menarik perlu adanya beberapa factor pertimbangan agar bangunan menjadi
tempat yang memberikan kenyamanan baik secara pandangan dan suasana.
Orientasi menggunakan data potensi tapak (karakteristik tapak, gerakan udara, arah matahari,
dan lain sebagainya), aksesibilitas, pandangan dari luar ke dalam tapak dan pemandangan dari dalam
tapak ke luar. Pandangan dari Jalan Malindo terbagi menjadi tiga yaitu area tak terlihat, area sedikit
terlihat dan area yang terlihat. Terbagi menjadi tiga bagian karena kondisi topografi tapak yaitu
memiliki kontur dengan kemiringan mengarah ke pantai sehingga hanya bagian pantai yang terlihat
jika berada di Jalan Malindo. Terbagi menjadi tiga yaitu view A yang menghadap kearah Laut Natuna
memberikan nilai lebih karena mendapat view terbaik dan terkena langsung dengan sinar matahari
pagi. View B yang menghadap ke Jalan Malindo memiliki kekurangan yaitu arah pandang yang
terhalangi karena meninggi dan membuat jalan tidak terlihat. View C menghadap kearah barat tapak
yaitu area permukiman warga. View ini memiliki keuntungan karena menghadap kearah jalan namun
mendapat pemandangan rumah warga sehingga tidak menarik.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 5: Orientasi kawasan Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang
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Analisis perletakan terkait data peraturan setempat, tingkat kebisingan, topografi tapak serta
arah angin. Area ini dibagi kembali menjadi dua bagian yaitu area boleh adanya bangunan dan area
tidak boleh adanya bangunan. Di area tertinggi bagian luar GSP berpotensi sebagai tempat bangunan
dengan fungsi yang dapat melihat keseluruh tapak dan view utama tanpa ada gangguan serta dapat
melihat kearah jalan. Area tengah di bagian luar GSP berpotensi sebagai area yang melihat view
tanpa gangguan karena pada area rendah tidak diperbolehkan adanya bangunan.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 6: Perletakan kawasan Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang

Analisis sirkulasi meliputi data aksesibilitas dan pencapaian dari luar ke tapak dengan melihat
kondisi tapak secara eksisting. Berdasarkan data diatas, sirkulasi berupa jalan utama yaitu jalan
Malindo memiliki lebar jalan sebesar 4.5 meter dengan perkerasan aspal. Jalan ini dapat menuju ke
arah Sinka Zoo. Jalan sekunder berupa jalan lingkungan yaitu jalan menuju Pantai Batu Burung. Jalan
ini memiliki lebar 2.5 meter dengan perkerasan menggunakan paving block. Poin A,B dan C terletak
di Jalan Malindo sehingga menjadi poin utama untuk akses masuk. Poin D, E dan F terletak di jalan
lingkungan dan menjadi alternatif sirkulasi masuk kawasan. Berdasarkan analisis sirkulasi, maka letak
aksesibilitas kawasan.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 7: Sirkulasi kawasan Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang

Analisis vegetasi meliputi analisis lingkungan yaitu kondisi iklim dan arah matahari. Berdasarkan
iklim dan lingkungan, area tepian pantai yang terkena angin laut dan pantulan sinar matahari
sehingga kurang nyaman bagi penglihatan. Kebisingan pada kawasan yaitu kebisingan dari suara
ombak dan kebisingan dari suara kendaraan serta polusi udara. Kebisingan kendaraan merupakan
kebisingan linier yang berasal dari jalan di sekitar tapak. Kebisingan ombak berasal dari kebisingan di
area yang dekat pantai.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 8: Vegetasi kawasan Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang
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Zoning kawasan dapat ditentukan melalui tingkat kebisingan, aksesibilitas jalan menuju tapak,
serta beberapa pertimbangan lainnya yaitu arah matahari. Hasil zoning kawasan di dapat bahwa area
publik terletak di depan jalan yaitu langsung berdekatan dengan jalan Malindo. Area servis berada di
dekat jalan lingkungan dan area privat yang berada di sebelah timur tapak karena fungsi dan arah
orientasi utama kawasan.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 9: Zoning kawasan Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang

Gubahan dibagi menjadi dua yaitu konsep gubahan massa bangunan dan konsep gubahan
kawasan. Sesuai analisa, konsep gubahan kawasan mencakupi tata guna lahan, sirkulasi kawasan,
ruang terbuka, bentuk dan massa bangunan serta landmark. Memanfaatkan orientasi sekunder yang
berupa pantai sebagai view utama kawasan, maka di ambil sebuah garis yang dapat melihat
keseluruhan view mengikuti bentuk tapak yaitu berbentuk busur. Kemudian diambil kembali garis
busur untuk menghadap kea rah orientasi utama kawasan sehingga tercipta sebuah lingkaran yang
terlihat terpusat di dalam tapak.
Konsep terpusat ini diambil sebagai penanda bahwa pusat dari kawasan yaitu kegiatan
pernikahan maka di titik tempat diambilnya utama terpusat di letakkan wedding garden. Untuk
mendapatkan perletakan massa bangunan lainnya maka di ambil grid dari lingkaran tersebut sebesar
10 meter yang kemudian sesuai dengan analisa perletakan dan konsep tapak yaitu meletakkan
bangunan menyesuaikan grid tersebut.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 10: Gubahan lansekap kawasan Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang

Pada konsep gubahan massa, memperhatikan fungsi dan pendekatan tropis. Gubahan massa
bangunan pada kawasan perancangan Wedding Venue & Resort di Singkawang memiliki beberapa
pertimbangan yaitu langgam Indie sebagai pendekatan perancangan bentuk bangunan, bentuk dasar
solid sebagai pemanfaatan ruang – ruang bangunan, mampu menunjukkan bahwa bangunan
merupakan sebuah tempat pernikahan dan resort secara bersamaan, mempertimbangkan unsur
bukaan terhadap kondisi iklim dan lingkungan sekitar, mempertimbangkan bentuk terhadap ruang –
ruang yang ada.
Sebagai perancangan tempat pernikahan, maka penting untuk memunculkan suasana – suasana
romantic. Hal ini dapat berpengaruh dalam gubahan bentuk bangunan. Dasar – dasar desain pada
bangunan mengacu kepada arah arsitektur Indische Empire yang menggabungkan arsitektur barat
dan timur pada masanya.
Pada gubahan bentuk main building, bentukan dasar diawali dengan bendutak dasar
bersadarkan hasil dari pembagian area di gubahan lasekap kawasan. Setelah menjadi bentuk dasar,
dibuat bentukan yang kaku untuk mempermudah pembagian ruang – ruang serta perletakan jendela,
pintu dan struktur bangunan. Penambahan lantai 2 sesuai dengan bentuk dasar kemudian area
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setengah lingkaran di turunkan setinggi lantai sebagai penanda pintu masuk utama bangunan.
Beberapa bagian di lantai dua di masukkan ke dalam secara simetri kemudian diberi teras di bagian
yang sisa tersebut sebagai penahan panas. Penambahan setengah lantai untuk lantai di basement
dilakukan untuk mengikuti kondisi kontur serta peraturan RTRW terhadap jumlah lantai dan luasan
bangunan. Penggunaan atap perisai dibagi menjadi atap utama kemudian dibagi menjadi beberapa
anak atap. Penambahan teras di belakang yaitu untuk menurun kea rah kolam renang di kawasan.
Unsur ornament yaitu kolom – kolom silinder dan gawang – gawang penghias serta bentuk kubah
setengah bola untuk dekorasi terakhir bangunan main building sesuai dengan langgam Indies.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 11: Gubahan bangunan main building Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang

Bentukan dasar wedding hall berdasarkan hasil analisa pembagian area pada tapak kawasan.
Karena fungsi hall maka lebih efektif jika bangunan berbentuk psergi panjang, maka dipotongan
bentuk dasar menjadi platonic solid berupa persegi. Ditambahkan atap perisai dengan teras di sisi
depan dan kanan sebagai peredam panas dan kemudian ditambahkan jendela dan kolom – kolom.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 12: Gubahan bangunan wedding hall Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang

Bentukan dasar cottage berdasarkan hasil analisa pembagian area berupa persegi panjang.
Pemotongan area depan dan belakang untuk menciptakan teras depan dan belakang cottage serta
jendela pada bagian depan dan belakang untuk pemanfaatan udara serta cahaya alami. Pembentukan
atap perisai kombinasi serta penambahan pergola pada bagian teras menyesuaikan salah satu ciri –
ciri langgam Indies.

sumber: (Analisis Penulis, 2017)

Gambar 13: Gubahan bangunan cottage Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang

Konsep struktur dibagi menjadi tiga yaitu konsep struktur bawah, konsep struktur atas dan
konsep struktur kawasan. Konsep struktur dibagi menjadi konsep pondasi, konsep sistem struktur dan
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konsep atap. Konsep – konsep ini langsung dibagi berdasarkan bangunan. Untuk konsep struktur
bangunan main building dan wedding hall menggunakan pondasi telapak. Untuk private villa, cottage
spa dan sauna mengunakan pondasi batu kali setempat. Pada pondasi bawah main building, dibagi
menjadi dua tipe yaitu P1 dan P2. Pondasi 1 atau P1 merupakan pondasi utama yang berdiri
menopang kolom – kolom utama di bangunan. Karena bangunan memiliki bentang 6m x 4m dengan
tinggi bangunan 3 lantai maka di pakai ukuran telapan sebesar 1,2m x 1,2m. Pada pondasi 2 atau P2
merupakan pondasi tambahan pada bagian bangunan.
Sistem struktur bangunan rangka pada bangunan main building memiliki ukuran grid sebesar 4m
x 6m, 4m x 4m dan 5m x 4m. Grid ini diletakkan kolom – kolom berbentuk bulat untuk menambah
estetika bangunan. Berdasarkan perhitungan, maka ukuran kolom yang digunakan yaitu 30cm x 30cm
dengan bentuk bulat dan persegi serta kolom praktis berukuran 15cm x 15cm. Pada bangunan yang
menggunakan pondasi batu kali, ukuran balok yang digunakan yaitu sebesar 20cm x 15cm dengan
kolom sebesar 15cm x 15cm. bangunan – bangunan ini meliputi bangunan cottage, bridal suites, spa
sauna dan bangunan servis.
Untuk atap bangunan, mempertimbangkan iklim dan curah hujann serta konsep tropis maka
menggunakan atap miring. Atap miring terdiri dari atap pelana dan atap perisai dengan bahan
menggunakan baja ringan. Pada atap main building, digunakan kombinasi atap dengan menggunakan
atap utama berupa perisai dan diapit oleh atap – atap kecil berupa atap pelana yang diatasnya
diletakkan kubah dan beton press di depan atap pelana untuk memunculkan gaya indies.

sumber: (Analisis Penulis, 2018)

Gambar 14: Konsep struktur bangunan Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang

Struktur kawasan menggunakan sistem retaining wall yang pada awalnya dilakukan sistem cut
and fill di beberapa area seperti area kolam renang, area wedding pavilion dan area wedding garden.
Penggunaan ini dilakukan di tapak berkontur agar menjadikan beberapa area tersebut menjadi area
yang rata tanahnya.

sumber: (Analisis Penulis, 2018)

Gambar 15: Konsep struktur kawasan Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang

Konsep utilitas di bagi menjadi konsep air bersih, konsep air kotor, dan konsep drainase dan
kemudian dilanjutkan dengan konsep listrik. Dalam menganalisa sistem – sistem utilitas, dilakukan
analisa dengan pembagian menjadi 3 (tiga) zona area kawasan. Pembagian sistem zona pada kawasan
agar memudahkan pendistribusian air bersih. Zona satu diisi oleh bangunan3 di sekitar bangunan
utama dan privat villa. Di zona ini, diperlukan tanki air bersih sebesar 30,9 m . Zona dua diisi oleh
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bangunan
wedding hall, wedding garden dan bridal suites. Kebutuhan tanki air bersih sebesar 31.3
m3. Pada zona tiga yang berisi area cottage dan spa sauna memerlukan tanki air bersih sebesar 13 m3.
Semua kebutuhan tanki ini untuk kapasitas selama seminggu dengan sistem pompa seminggu sekali
dari air PDAM.

sumber: (Analisis Penulis, 2018)

Gambar 16: Konsep air bersih kawasan Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang

Secara bangunan, sistem pembuangan air kotor akan diletakkan masing – masing per bangunan
sesuai dengan kebutuhan dari kotoran yang dihasilkan. Beberapa di antaranya yaitu pembuangan air
kotor limbah padat dan limbah cair. Berikut ini perhitungan kebutuhan tanki pembuangan per
bangunan di kawasan. Untuk air buangan kawasan, dibagi menjadi tiga zona seperti yang sudah di
jelaskan dalam sistem air bersih. Zona – zona ini hanya untuk pembuangan seperti air hujan dan air
buangan yang bersifat cair dan tidak berbau.

sumber: (Analisis Penulis, 2018)

Gambar 17: Konsep air kotor dan drainase kawasan Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang
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Jaringan listrik berasal dari dua yaitu dari PLN dan dari mesin genset. Perhitungan listrik didapat
berdasarkan kebutuhan listrik per hari untuk pencahayaan, penghawaan dan kebutuhan listrik untuk
pompa air. Berikut ini kebutuhan kapasitas listrik di kawasan perancangan. Berdasarkan perhitungan,
kebutuhan listrik untuk pencahayaan dan penghawaan yaitu sebesar 185893.6 Watt atau 186 KVA.
Selain kebutuhan untuk pencahayaan dan penghawaan, juga
dibutuhkan untuk keperluan lain – lain
yaitu dengan perhitungan luas netto bangunan x 2 watt/m2.
Kebutuhan listrik di kawasan juga digunakan untuk pompa air. Jumlah kebutuhan total dari
perhitungan kebutuhan pencahayaan, penghawaan, dan pompa air sebesar 199633,4 W atau sebesar
200 KVA. Kapasitas genset yang diperlukan yaitu harus bisa menanggung beban KVA setara atau
diatas 200 KVA.

sumber: (Analisis Penulis, 2018)

Gambar 18: Konsep listrik kawasan Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang

5. Hasil Perancangan
Berdasarkan analisa – analisa yang dilakukan pada poin pembahasan, hasil yang didapat dari
analisa – analisa yaitu area yang terdapat di kawasan perancangan adalah area pernikahan indoor
berupa wedding hall, pernikahan outdoor berupa pavilion dan garden, area penginapan meliputi area
hotel di main building, cottage, serta privat villa. Beberapa fasilitas tambahan seperti spa dan sauna
serta kolam renang. Pada bagian parkir, area dibagi menjadi parkir pernikahan dan parkir pengunjung
hotel dan pengelola kawasan.

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 19: Lansekap kawasan perancangan Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang
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sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 20: Eksterior kawasan perancangan Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang

sumber: (Penulis, 2018)

Gambar 21: Interior kawasan perancangan Wedding Venue & Resort di Kota Singkawang

5. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diberikan dari hasil perancangan ini yaitu dalam mendesain bangunan
pernikahan perlu adanya perhitungan kapasitas berdasarkan jumlah pernikahan tiap harinya.
Bangunan pernikahan harus mampu menunjang segala jenis tema pernikahan. Kebutuhan
akad/pemberkatan menyesuaikan pengguna bangunan pernikahan. Resort menjadi penunjang
utama bangunan pernikahan baik bagi pengguna berupa keluarga, pasangan suami – istri maupun
para pasangan yang berbulan madu.
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