
 

 

GEDUNG RESEPSI PERNIKAHAN PARIPURNA 
DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR EKOLOGIS DI YOGYAKARTA 

    
   

JANNIFER SHELLYN CHRISNESA | 12 01 14229 | 12 

 

BAB 2 

TINJAUAN PROYEK 

2.1.  Tinjauan Pernikahan 

2.1.1.  Definisi Pernikahan 

Definisi pernikahan menurut beberapa pihak akan dijabarkan sebagai berikut. 

Menurut KBBI, pernikahan merupakan suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh 

seorang laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan hukum dan ajaran agama.  

Purwa Hadiwardoyo dalam bukunya yang berjudul “Perkawinan Menurut 

Islam dan Katolik” menjelaskan definisi perkawinan dari segi agama Islam dan 

Katolik. Bagi Agama Islam, perkawinan merupakan suatu bentuk perjanjian teguh dan 

ibadat yang dilakukan oleh sepasang suami istri, di mana mereka melakukan 

hubungan timbal-balik sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus 

dipenuhi. Bagi Agama Katolik, pernikahan merupakan sebuah perjanjian antara pria 

dan wanita di hadapan Tuhan untuk membentuk suatu kebersamaan hidup baru yang 

dilandaskan pada kasih Kristus10. 

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan 

merupakan suatu bentuk ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk 

membentuk suatu keluarga atau rumah tangga baru secara kekal yang didasarkan pada 

Tuhan Yang Maha Esa di mana keberlangsungannya dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 11 

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka pernikahan dapat diartikan 

sebagai suatu bentuk perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk 

membentuk kehidupan bersama dalam bentuk keluarga baru yang dilandaskan pada 

kepercayaan akan Tuhan Yang Maha Esa dan dicatat secara hukum. 

 

2.1.2.  Tujuan Pernikahan 

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. 

                                                 
10Hadiwardoyo, Purwa. Perkawinan Menurut Islam dan Katolik Implikasinya dalam Kawin Campur. 

Yogyakarta: Kanisius, 1990. 

11 Mawardi. 1975. Hukum Perkawinan dalam Islam. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi 

Universitas Yogyakarta.  
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Yang dimaksud dengan keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan 

anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia.12 

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam sektor masyarakat, di mana 

terdapat anggota keluarga yang tinggal di dalamnya. Rumah tangga pada umumnya 

terdiri sepasang pria dan wanita yang hidup bersama membentuk satu keluarga dan 

memiliki anak. 

Kebahagiaan, keharmonisan, kerukunan, dan kesejahteraan pada umumnya 

menjadi idaman bagi setiap pasangan suami istri. Resepsi pernikahan menjadi salah 

satu momen yang penting bagi pasangan suami istri dalam mendukung kebahagiaan 

dalam rumah tangga. Resepsi pernikahan yang berjalan dengan lancar akan menjadi 

kenangan yang membahagiakan bagi pasangan suami istri. 

Lokasi pernikahan turut berperan penting dalam mencetak memori pernikahan 

sebab keindahan dari lokasi resepsi pernikahan akan dikenang seumur hidup bagi 

pasangan pengantin. Pada saat ini lokasi pernikahan tidak lagi diadakan di rumah, 

melainkan diadakan di tempat-tempat yang lebih unik, kreatif, dan memiliki nilai 

estetika yang lebih tinggi dari rumah biasa.  

 

2.1.3.  Syarat-Syarat dan Sahnya Perkawinan 

Perkawinan dapat dilangsungkan bila seseorang memenuhi syarat-syarat baik 

secara materiil, yaitu syarat-syarat mengenai diri pribadi calon mempelai, maupun 

syarat-syarat formil, yaitu syarat-syarat yang menyangkut formalitas atau tata cara 

yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan. 

Syarat-syarat materiil dalam perkawinan adalah sebagai berikut : 

a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan. 

b. Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun, dan wanita 16 tahun. Jika umur 

belum mencapai standar usia minimal, maka diperlukan suatu dispensasi 

dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik 

pihak pria maupun wanita. 

c. Tidak terkait tali perkawinan dengan pihak lain 

                                                 
12Sumiarni, Endang. Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan. Yogyakarta: Wonderful Publishing 

Company, 2005. 
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d. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu 

tunggu yang diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 

1975. 

e. Tidak melanggar larangan kawin, yaitu mengenai larangan perkawinan 

antara dua orang karena berhubungan darah, semenda, sesusuan, 

perkawinan, dan larangan agama. 

f. Tidak sedang bercerai untuk kedua kalinya dengan suami isteri yang akan 

dikawin 

g. Ijin dari kedua orang tua bagi pasangan yang belum mencapai usia 21 

tahun 

Syarat-syarat formil hukum perkawinan adalah sebagai berikut: 

a. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada 

pegawai pencatat perkawinan 

b. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan 

c. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaan 

masing-masing 

d. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan 

Sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan diukur dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-

masing orang yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga setiap perkawinan 

yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan 

dengan sendirinya tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum.  

(Abdurrahman, 1978) mengatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah 

merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, karena segala perkawinan di 

Indonesia sudah dianggap sah apabila hokum agama dan kepercayaan sudah 

menyatakan sah13. Meskipun demikian, pencatatan perkawinan memegang peranan 

yang sangat menentukan, karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat 

diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara, yang membawa konsekuensi bagi 

yang bersangkutan.14 

                                                 
13 Abdurrahman, “Sedikit Tentang Masalah Pencatatan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974”, dalam 

Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandung: Alumni, 1978, hlm.13. 
14 Aprimadhany, Nathasja Tiffany. "Wedding Center di Yogyakarta." UAJY's Library. Juni 21, 2013. http://e-

journal.uajy.ac.id/id/eprint/2406. 
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2.1.4.  Jenis-Jenis Pernikahan Berdasarkan Gayanya 

Indonesia termasuk dalam Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 

beranekaragam kebudayaan, adat istiadat, suku, dan bangsa. Pelaksanaan upacara 

penikahan di Indonesia tidak dapat dipungkiri masih menganut adat istiadat dan 

kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang. Secara garis besar, upacara 

pernikahan di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis, yaitu pernikahan 

dengan gaya tradisional dan pernikahan gaya modern. 

Tata cara pernikahan gaya tradisional menganut sistem yang telah diwariskan 

oleh nenek moyang, yang dianggap sakral dan akan memiliki dampak dalam 

pernikahan jika tidak dilaksanakan dengan benar. Tata cara pernikahan gaya modern 

mengombinasikan antara tata cara upacara adat dengan upacara pernikahan dari 

budaya Tionghoa dan budaya Amerika yang bersifat lebih sederhana dan praktis.15 

 

2.1.4.1. Pernikahan Tradisional 

Upacara pernikahan tradisional merupakan jenis upacara pernikahan yang 

dilakukan berdasarkan peraturan adat setempat. Di Indonesia terdapat berbagai 

macam adat istiadat yang berbeda di setiap daerahnya. 

Tata cara upacara pernikahan adat Jawa memilikibeberapa tahapan yang 

terdiri dari kegiatan Nontoni, Prosesi Lamaran, Upacara Peningset, Upacara Pasang 

Tarub, Upacara Siraman, Midodareni, Langkahan, Ijab Kabul, Upacara Panggih, 

Upacara Resepsi, Upacara Kirab Temanten, dan Upacara Ngundhuh Mantu16. 

Rangkaian upacara pernikahan tersebut yang terjabar sebagai berikut : 

 

 

1. Nontoni 

Nontoni merupakan suatu tata cara adat pernikahan ketika pihak 

keluarga pengantin pria melakukan proses penyelidikan dan peninjauan 

mengenai kondisi pengantin wanita dan latar belakangnya. Hal ini 

                                                 
15 Aprimadhany, Nathasja Tiffany. "Wedding Center di Yogyakarta." UAJY's Library. Juni 21, 2013. http://e-

journal.uajy.ac.id/id/eprint/2406. 

16 Hariwijaya, M. Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa. Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004. 
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disebabkan karena pada zaman dahulu tidak semua calon pengantin saling 

mengenal akibat adanya perjodohan. Peninjauan yang dilakukan terkait 

dengan kondisi bibit, bebet, dan bobot dari calon pengantin wanita. Bibit 

adalah faktor darah dan keturunan. Bebet adalah faktor status sosial calon 

mempelai dan keluarganya terkait dengan asal usul perilaku dan 

tindakannya. Bobot adalah faktor harta benda yang menyangkut kesiapan 

kedua calon pengantin dalam hal materi saat berkeluarga kelak. Setelah 

pihak pengantin pria dan keluarganya setuju dengan keadaaan atau kondisi 

pengantin wanita maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah 

penentuan jadwal lamaran dengan keluarga pengantin wanita. 

2. Prosesi Lamaran 

Lamaran berarti meminang, terjadi pertemuan antara dua keluarga 

saat orangtua dari pengantin pria menanyakan kepada orangtua pengantin 

wanita perihal status putrinya, apakah sudah memiliki calon suami atau 

belum, yang kemudian jika belum memiliki calon suami dilanjutkan 

dengan penentuan tanggal untuk proses meminang.  

Pada saat meminang, terjadi peristiwa rombongan keluarga pria 

beserta calon pengantin pria datang ke rumah keluarga calon mempelai 

wanita dengan membawa sejumlah bingkisan. Jenis bingkisan yang 

dibawa adalah cincin yang kemudian dipakai oleh calon pengantin wanita 

sebagai bentuk ikatan. Pada saat upacara lamaran juga terjadi pembicaraan 

mengenai penentuan hari, tanggal, waktu, dan pekaksanaan upacara 

pernikahan. 

3. Upacara Peningset 

Adalah upacara yang berisi penyerahan sesuatu sebagai tanda 

pengikat dari keluarga pihak pengantin pria kepada keluarga pihak 

pengantin wanita. Jenis ikatan yang dimaksud adalah hati, lisan, dan 

perbuatan keluarga calon pengantin wanita untuk tidak menerima lamaran 

dari pria lain. 

Jenis Upacara Peningset ada 2, yaitu Peningset utama dan 

Peningset tambahan. Peningset utama adalah sepasang cincin untuk calon 

pengantin pria dan calon pengantin wanita serta kain kemben. Peningset 

tambahan dapat berupa uang, emas, pakaian, buah-buahan, jajan pasar, 
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kue, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan perekonomian keluarga calon 

pengantin pria. 

 

Gambar 1. Upacara Peningsetan 

Sumber : Penulis 

 

4. Upacara Pasang Tarub 

Pasang Tarub merupakan upacara pemasangan janur kuning di tepi 

tratag. Pada umumnya upacara Pasang Tarub bersamaan dengan upacara 

Siraman, yaitu sehari sebelum upacara pernikahan dilaksanakan. Upacara 

Pasang Tarub sebagai simbol menolak bala. 

 

Gambar 2. Upacara Tarub 

Sumber : Penulis 

5. Siraman 

Siraman berasal dari kata “siram” yang berarti guyur/mandi. 

Siraman berisi upacara atau ritual mandi dan memakai kain basahan yang 
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disebut lawon atau pethakan. Maksud dan tujuan dari Siraman adalah agar 

calon pengantin menjadi bersih secara spiritual dan berhati suci. 

Siraman dilakukan sehari sebelum acara pernikahan berlangsung. 

Siraman pengantin pria dan pengantin wanita pada umumnya dilakukan di 

kediaman masing-masing, atau dengan kata lain dilakukan secara terpisah. 

Namun tidak menutup kemungkinan Siraman dilakukan secara bersamaan. 

Bagi calon pengantin wanita, setelah Siraman selesai, pengantin wanita 

dibopong oleh ayahnya menuju ke kamar pengantin untuk dirias. Namun 

apabila kondisi ayah dari pengantin wanita tidak memungkinkan untuk 

membopong, maka dapat dilakukan dengan berjalan di depan pengantin 

wanita. 

 

Gambar 3. Siraman 

Sumber : Penulis 

 

6. Midodareni 

Midodareni memiliki arti putri dari sorga yang sangat cantik dan 

sangat harum baunya. Malam Midodareni dilakukan sehari sebelum 

upacara pernikahan dan setelah Siraman dilangsungkan. Pada upacara ini 

pengantin wanita harus berada di dalam kamar pengantin dan dilarang 

untuk keluar. Sedangkan pengantin pria datang ke rumah pengantin wanita 

tanpa disertai dengan kedua orang tua untuk mendengarkan wejangan dari 

ayah pengantin wanita terkait rumah tangga yang akan dijalaninya 

bersama dengan sang anak. 
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Gambar 4. Midodareni 

Sumber : Penulis 

7. Langkahan 

Langkahan dilakukan jika pengantin memiliki kakak yang belum 

menikah. Langkahan berisi permohonan ijin dan restu dari pengantin 

kepada kakaknya untuk dapat menikah lebih dahulu. Pada umumnya 

Langkahan disertai dengan cara sungkeman dan dilengkapi dengan adanya 

kado atau hadiah kepada sang kakak. 

 

Gambar 5. Langkahan 

Sumber : Penulis 

8. Ijab Kabul 

Ijab Kabul merupakan tahapan terpenting dalam upacara 

pernikahan. Dalam Ijab Kabul terjadi pengesahan pernikahan secara 

agama  dan negara sesuai dengan agama pengantin. Pada upacara ini 

terdapat saksi pernikahan dan keluarga pengantin wanita menyerahkan 

pengantin wanita kepada pengantin pria, kemudian pengantin pria 
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menyerahkan emas kawin kepada pengantin wanita serta mengucapkan 

janji untuk hidup bersama seumur hidup. Upacara Ijab Kabul dilakukan di 

hadapan pemuka agama dan dihadapan pengurus catatan sipil/KUA. 

 

Gambar 6. Ijab Kabul 

Sumber : Penulis 

 

9. Upacara Panggih 

Upacara Panggih merupakan terjadinya pertemuan antara 

pengantin pria dengan pengantin wanita. Upacara Panggih terdiri dari 

beberapa rangkaian acara, yaitu adicara Bucalan Gantal, Ngidak Tigan, 

Wisuhan, Kacar-Kucur, Pangkon Timbang, Dhahar Saklimah, Ngunjuk 

Degan lan Tilik Pitik, dan Sungkeman. 

Upacara Bucalan Gantal adalah upacara saat terjadi proses saling 

melempar sirih antar pengantin. Upacara ini memiliki arti bahwa kedua 

mempelai secara lahir batin telah menyatukan tekad dan rasa yang utuh 

untuk menghadapi suka duka bersama dalam kehidupan berumahtangga. 

Ngidak Tigan merupakan upacara saat pengantin pria menginjak 

telur yang diletakkan di atas nampan dan kemudian pengantin wanita 

mencuci dan mengeringkan kaki pengantin pria. Setelah itu acara 

dilanjutkan dengan pengantin wanita sungkem kepada pengantin pria 

sebagai tanda hormat yang kemudian dibagunkan oleh pengantin pria 

sebagai bukti bahwa tanda hormat pengantin putri sangat dihargai oleh 

suaminya. Upacara Ngidak Tigan melambangkan peralihan dari masa 

lajang kedua pengantin yang akan memasuki dunia kehidupan baru yang 
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penuh tantangan. Disamping itu, upacara Ngidak Tigan juga sebagai 

lambang kewajiban suami-istri secara biologis dalam melanjutkan 

keturunan. 

 

 

Gambar 7. Ngidak Tigan  

Sumber : Penulis 

 

Wisuhan merupakan acara saat mempelai menyucikan tangannya 

ke dalam bokor berisi kembang setaman sebagai simbol kesucian niat lahir 

batin dalam menempuh hidup baru. Upacara Wisuhan dilanjutkan dengan 

acara mempelai saling berjabat tangan sebagai tanda saling menghormati 

dan mencintai. Upacara Wisuhan diakhiri dengan mempelai wanita 

mengitari mempelai pria sebagai simbol pelindung. Dalam hal ini 

pelindung yang dimaksudkan adalah istri berkewajiban melindungi 

suaminya agar tidak tergoda oleh wanita lain. 

Kacar-Kucur melambangkan bahwa suami bertugas mencari 

nafkah untuk keluarga, secara simbolik menyerahkan hasil jerih payah 

kepada istrinya. Ritual yang dilakukan saat upacara kacar-kucur adalah 

pengantin pria berdiri di depan pengantin wanita dalam posisi agak 

menunduk lalu mengucurkan bungkusan kacar-kucur ke dalam bentangan 

Sapu Tangan Tuak di atas pangkuan pengantin putri. Bungkusan kacar-

kucur berisi beras, kedelai, kacang, uang, dll yang melambangkan hasil 

jerih payah suami. 
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Pangkon Timbang merupakan upacara yang melambangkan kedua 

orang tua pengantin putri tidak membeda-bedakan antara anak sendiri 

dengan menantu. Tata acara pangkon timbang adalah ayah pengantin putri 

duduk di pelaminan dengan posisi lutut tegak siku-siku, kemudian 

pengantin duduk di atas kedua kaki ayah pengantin putri. Setelah itu, ayah 

pengantin putri didampingi istrinya mendudukkan pengantin di pelaminan 

yang ditunjukkan dengan gerakan menekan pundak pengantin. 

Dhahar Saklimah adalah upacara yang memiliki makna agar kedua 

mempelai dapat hidup rukun, saling mengisi, dan tolong menolong. 

Upacara ini dilakukan dengan ritual pengantin membuat kepelan dari nasi 

punar lalu saling menyuapi pasangannya sebanyak tiga kali. 

Ngunjuk Degan lan Tilik Pitik adalah upacara yang dilakukan oleh 

ayah mempelai pengantin putri diikuti istrinya dan kemudian dilanjutkan 

oleh kedua mempelai. Ritual ini memiliki arti bahwa ayah dan ibu 

pengantin merasa puas atas perta perkawinan yang diselenggarakan. 

Setelah upacara ngunjuk degan, dilakukan upacara tilik pitik. Upacara tilik 

pitik dilakukan dengan ritual orang tua dari pihak mempelai putri 

menjemput kedua orang tua dari pihak mempelai pria yang berada di 

depan pintu sehingga dapat memasuki ruangan pesta. Upacara tilik pitik ini 

memiliki makna kedua orang tua pengantin putra menengok putranya yang 

sedang melaksanakan upacara pernikahan sekaligus memberikan restu. 

Selain itu, upacara tilik pitik juga menunjukkan keingian besan untuk lebih 

mempererat persaudaraan di antara kedua keluarga besar. 

Sungkeman adalah wujud bahwa kedua mepelai akan patuh dan 

berbakti kepada kedua orang tua, baik kepada orang tua pengantin putri 

maupun orang tua pengantin pria. Ritual dilakukan dengan cara pengantin 

pria melepas keris dan mempela putri melepas selop yang kemudian 

dilakukan sungkeman kepada kedua orang tua mempelai putri dan orang 

tua mempelai pria. 

 

10. Upacara Resepsi 

Upacara resepsi pernikahan ditujukan bagi para hadirin/tamu 

undangan. Upacara ini memiliki makna pihak keluarga besar dari kedua 
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mempelai mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas doa restu 

maupun bantuan yang diberikan sehingga acara dapat berlangsung dengan 

sukses. Acara resepsi pernikahan berisi jamuan makan yang berisi 

hidangan untuk tamu undangan. 

 

11. Upacara Kirab Temanten 

Dalam adat Jawa, terdapat 2 jenis Kirab, yaitu Kirab Kanarendran 

dan Kirab Kesatriyan. Acara kirab diawali dengan kehadiran Cucuk 

Lampah, Senopati Kembar, Patah Sakembaran, Putri Domas, dan 

Manggalayuda yang berjalan menuju ke pelaminan kemudian mempelai 

diikuti kedua orang tua pengantin putri dan pria turun dari pelaminan 

menuju ke ruang ganti pakaian. Setelah selesai berganti pakaian, mempelai 

dan orang tua kembali ke pelaminan sama seperti saat prosesi turun. 

 

12. Upacara Ngundhuh Mantu 

Upacara Ngundhuh Mantu dilakukan 5 hari/sepasar setelah 

upacara Panggih dan diselenggarakan oleh keluarga temanten pria. 

Upacara biasanya tidak sebesar upacara Panggih dan hanya dikhususkan 

bagi keluarga dan kerabat dekat saja. Upacara ini memiliki maksud untuk 

memberi pengalaman bagi temanten putri agar dapat hidup di lingkungan 

keluarga pria. 

 

2.1.4.2. Pernikahan Modern 

Pernikahan modern di Indonesia merupakan jenis pernikahan yang tata 

caranya mengadopsi dari budaya Tionghoa dan budaya Amerika. Pernikahan dengan 

gaya modern bersifat lebih sederhana daripada pernikahan tradisional. Secara garis 

besar susunan acara pernikahan modern adalah pra wedding, prosesi blessing, dan 

resepsi pernikahan. Meskipun bersifat sederhana dan ringkas, namun pernikahan 

dengan gaya modern tetap mempertahankan nilai-nilai sakral yang terdapat dalam 

upacara pernikahan. Jika dilihat secara runtut, upacara pernikahan gaya modern dapat 

dilihat pada penjelasan berikut ini. 
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1. Pra Wedding 

Pra wedding merupakan rangkaian acara yang dilaksanakan mulai 

dari pagi-pagi buta saat pengantin harus memulai untuk berias hingga 

sebelum acara blessing dimulai. Pada saat pra wedding terdapat beberapa 

rangkaian acara dan prosesi yang harus dijalani oleh pengantin maupun 

keluarga. 

Rangkaian acara dan upacara yang terjadi saat pra wedding antara 

lain adalah rias pengantin, ritual oleh calon pengantin pria dan calon 

pengantin wanita, dan ritual temu pengantin. 

Rias pengantin atau make up dilakukan oleh pengantin dan 

keluarga. Make up pada umumnya dilakukan di salon. Pada saat make up, 

kedua pengantin dalam kondisi dipingit (tidak boleh bertemu) sehingga 

make up pengantin dilakukan secara terpisah antara pengantin wanita 

dengan pengantin pria. 

 

Gambar 8. Make Up Pengantin 

Sumber : Penulis 

 

Ritual Calon Pengantin Pria adalah prosesi pemasangan jas dan 

serangkaian kegiatan adat istiadat yang dilakukan oleh pengantin pria 

dalam kegiatan yang tersusun sebagai berikut : 

a. Pemberian hormat dari mempelai pria kepada orang tua 

b. Kedua orang tua memasangkan jas kepada mempelai pria 

c. Kedua orang tua memasangkan sarung tangan kepada 

mempelai pria 
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d. Orang tua memasangkan bross korsase, bross korsase dipasang 

dengan posisi terbalik 

e. Orang tua memberi hand bouquette 

f. Orang tua mengapit mempelai pria kemudian berjalan menuju 

ke pintu masuk kamar 

g. Pengapit memberikan hormat kepada orang tua mempelai pria 

h. Pengapit bersalaman dengan mempelai pria 

i. Orang tua menyerahkan mempelai pria kepada pengapit 

j. Mempelai pria bersama dengan pengapit berjalan menuju ke 

mobil untuk menjemput mempelai wanita 

 

Gambar 9. Prosesi Pasang Jas 

Sumber : Penulis 

Ritual Calon Pengantin Wanita adalah prosesi penutupan waring 

dan serangkaian kegiatan adat istiadat yang dilakukan oleh pengantin 

wanita dalam kegiatan yang tersusun sebagai berikut : 

a. Mempelai wanita memberi hormat kepada kedua orang tua 

b. Mempelai wanita duduk di kursi dengan diapit oleh kedua 

orang tua 

c. Orang tua merapikan mahkota, anting, kalung, dan sarung 

tangan mempelai wanita 

d. Orang tua menutup waring dan mempelai wanita ikut 

merapikan waring 
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Gambar 10. Prosesi Tutup Waring 

Sumber : Penulis 

 

Setelah melaksanakan ritual pengantin, terdapat prosesi yang 

bersifat optional, yaitu prosesi langkahan. Pada prosesi langkahan, 

pengantin ijin kepada saudara yang lebih tua dan belum menikah untuk 

mendahului melangsungkan pernikahan. Upacara ini dilakukan jika 

terdapat saudara yang lebih tua dan belum menikah saja, dan jika tidak 

memiliki saudara yang belum menikah, upacara ini tidak perlu dilakukan. 

Tata cara upacara/prosesi langkahan dilakukan sebagai berikut : 

a. Kedua mempelai bersalaman dengan kakak 

b. Kakak menggunting pita langkahan 

c. Kedua mempelai menyerahkan bingkisan pelangkahan 

 

 

Gambar 11. Prosesi Langkahan 

Sumber : Penulis 

 

Prosesi temu pengantin adalah ritual saat kedua mempelai 

dipertemukan di pagi hari untuk kemudian dapat melanjutkan pada 
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upacara blessing dan resepsi pernikahan. Kegiatan prosesi temu pengantin 

terdiri dari : 

a. Pengapit turun dari mobil dan membukakan pintu bagi 

mempelai pria 

b. Orang tua mempelai wanita menunggu mempelai pria di depan 

pintu masuk kamar mempelai wanita 

c. Mempelai pria berjalan menghampiri kamar mempelai wanita 

dengan diapit oleh pengapit 

d. Mempelai pria dan pengapit memberi hormat kepada orang tua 

mempelai wanita 

e. Pengapit menyerahkan mempelai pria kepada orang tua 

mempelai wanita 

f. Orang tua mengapit mempelai pria masuk ke kamar pengantin 

wanita 

g. Mempelai pria memegang dan mencium tangan mempelai 

wanita 

h. Orang tua mundur ke belakang  

i. Mempelai wanita memutar bross korsase mempelai pria yang 

sebelumnya terpasang terbalik 

j. Mempelai pria memberikan hand bouquette kepada mempelai 

wanita 

 

Gambar 12. Prosesi Temu Pengantin 

Sumber : Penulis 
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Setelah kedua pengantin bertemu, dilakukan ritual makan mie swa 

dan ronde. Ritual ini dilakukan oleh kedua pengantin dengan tujuan 

sebagai tanda bahwa dalam mengarungi kehidupan berumahtangga akan 

ada suka duka yang harus dihadapi bersama. 

 

Gambar 13. Ritual Makan Mie Swa dan Ronde 

Sumber : Penulis 

2. Blessing atau Pemberkatan Pernikahan 

Pada prosesi blessing, kedua mempelai mengalami bagian 

terpenting dalam upacara pernikahan. Proesesi blessing adalah suatu 

kegiatan di mana pengantin pria mengucapkan janji setia untuk hidup 

bersama seumur hidup. Pada prosesi blessing ini juga terjadi 

penandatanganan surat nikah secara agama dan kenegaraan.  

Pada proses pemberkatan pernikahan dihadiri oleh kedua 

mempelai, saksi, seluruh keluarga pengantin, dan petugas pemberkatan 

pernikahan dan dilakukan di lokasi pemberkatan pernikahan. 

 

Gambar 14. Pemberkatan Pernikahan 

Sumber : Penulis 
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Pelaksanaan prosesi catatan sipil dihadiri oleh kedua mempelai, 

orang tua mempelai, saksi, dan petugas catatan sipil. Prosesi catatan sipil 

dipimpin oleh petugas catatan sipil. Prosesi catatan sipil pada umumnya 

dilakukan setelah acara pemberkatan pernikahan dan berada di lokasi 

pemberkatan pernikahan. 

 

Gambar 15. Pencatatan Sipil 

Sumber : Penulis 

3. Resepsi Pernikahan 

Acara Resepsi pernikahan terdiri dari beberapa ritual dan kegiatan. 

Rangkaian acara yang dilaksanakan pada acara resepsi pernikahan tersusun 

sebagai berikut : 

a. Make up ulang / Retouch 

Retouch dilakukan oleh keluarga dan mempelai di hotel ataupun di 

salon. 

 

Gambar 16. Re-Touch Make up 

Sumber : Penulis 
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b. Persiapan resepsi 

Koordinator lapangan melakukan pengecekan terhadap seluruh 

komponen pendukung acara seperti dekorasi, lighing, sound sistem, 

layout meja tamu, tempat parkir, souvenir, alat tulis, buku tamu, kotak 

sumbangan, hingga gembok dan kunci kotak sumbangan. 

 

Gambar 17. Persiapan Resepsi 

Sumber : Penulis 

 

c. Upacara Tea Pai / Pai Ciu 

Upacara ini sebagai tanda bahwa pengantin meminta restu dari sanak 

saudara yang lebih tua dan keluarga memberi restu kepada pengantin 

yang melaksanakan pernikahan. 

 

Gambar 18. Upacara Tea Pai / Pai Ciu 

Sumber : Penulis 
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d. Foto bersama sebelum acara 

Foto bersama dilakukan oleh mempelai bersama dengan keluarga, 

kemudian sebelum kegiatan resepsi mulai pegantin menuju ke ruang 

tunggu untuk menunggu pesta resepsi pernikahan dimulai. 

 

 

Gambar 19. Foto Bersama 

Sumber : Penulis 

 

e. Penerimaan tamu 

Penerimaan tamu dilakukan oleh orang tua dan petugas penerima tamu 

dengan diiringi alunan lagu dari band pendukung acara.. 

 

 

Gambar 20. Penerimaan Tamu 

Sumber : Penulis 
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f. Welcome speech oleh MC 

MC naik ke panggung untuk memberikan kata sambutan kepada tamu 

undangan, sementara orang tua pengantin mempersiapkan diri untuk 

memasuki ruang pesta 

 

Gambar 21. Welcome Speech oleh MC 

Sumber : Penulis 

 

g. Prosesi masuk orang tua dan saudara kandung 

Urutan atau tatanan masuk orang tua dan saudara kandung dalam 

memasuki ruangan tersusun mulai dari orang tua mempelai pria, orang 

tua mempelai wanita, saudara kandung mempelai pria, dan saudara 

kandung mempelai wanita. 

 

Gambar 22. Prosesi Masuk Orang Tua 

Sumber : Penulis 
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h. Prosesi masuk kedua mempelai 

Prosesi masuk kedua mempelai diiringi dengan alunan musik dari band 

pendukung acara. Pengantin dengan bergandengan tangan memasuki 

ruang resepsi pernikahan dan berjalan menuju ke atas panggung yang 

kemudian disusul oleh orang tua. 

 

Gambar 23. Prosesi Masuk Kedua Mempelai 

Sumber : Penulis 

 

i. Kata sambutan 

Kata sambutan dilakukan oleh perwakilan dari pihak keluarga di atas 

panggung. 

 

Gambar 24. Kata Sambutan 

Sumber : Penulis 

 

j. Doa bersama 

Doa bersama dapat dipimpin oleh perwakilan dari pihak keluarga atau 

dari petugas pemberkatan pernikahan. 
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k. Tuang Shampagne 

Pada prosesi tuang shampagne terdapat botol dan gelas-gelas 

shampagne yang telah disusun dengan rapi. Shampagne dituang oleh 

kedua mempelai di meja shampagne. 

 

Gambar 25. Tuang Shampagne 

Sumber : Penulis 

 

l. Wedding toast 

Pada saat wedding toast, petugas membagikan gelas kepada keluarga 

dan mempelai, MC memberikan instruksi kepada tamu undangan untuk 

mempersiapkan gelas minuman dan melakukan toast. 

 

Gambar 26. Wedding toast 

Sumber : Penulis 

 

m. Makan bersama 

Makan bersama dilakukan oleh seluruh anggota keluarga, pengantin 

dan tamu undangan. 
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Gambar 27. Makan Bersama 

Sumber : Penulis 

 

n. Prosesi Wedding cake 

Prosesi wedding cake dilakukan oleh kedua mempelai. Jenis peralatan 

yang dibutuhkan adalah pedang dan kue suap sayang. Kue pernikahan 

dipotong oleh mempelai dengan menggunakan pedang yang diberikan 

oleh petugas, kemudian mempelai melakukan suap sayang dengan 

menggunakan kue. 

 

Gambar 28. Prosesi Wedding cake 

Sumber : Penulis 

 

o. Prosesi Wedding kiss 

Wedding kiss biasanya dilakukan di area tengah pelaminan, dipimpin 

oleh MC dan diiringi oleh musik band. Setelah wedding kiss selesai, 

mempelai melakukan suap sayang kepada orang tua mempelai pria dan 

wanita. 
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Gambar 29. Wedding Kiss 

Sumber : Penulis 

 

 

p. Foto bersama dan hiburan 

Foto bersama dipandu oleh MC, biasanya dilakukan oleh pengantin 

dan tamu undangan atau keluarga. 

 

Gambar 30. Foto Bersama dan Hiburan 

Sumber : Penulis 

 

q. Clossing 

Clossing acara berupa ucapan terima kasih yang disampaikan melalui 

perwakilan MC dengan posisi orang tua dan mempelai berada di atas 

panggung. Setelah itu orang tua dan mempelai berjalanan menuju ke 

pintu keluar untuk bersalaman dengan tamu undangan. 
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2.1.5.  Kegiatan Persiapan Pernikahan 

Resepsi pernikahan dapat berjalan dengan lancar jika dipersiapkan dengan 

matang. Persiapan pernikahan pada umumnya dilakukan selama 6 sampai dengan 12 

bulan sebelum acara dilaksanakan. Pesta pernikahan sederhana dapat menjadi meriah 

jika dipersiapkan dengan matang, dengan cara menonjolkan acara tertentu dari 

pesta17. Jenis-jenis kegiatan yang perlu dipersiapkan sebelum melaksanakan respsi 

pernikahan terdiri dari : 

1. Estimasi budget atau biaya pernikahan 

2. Mempersiapkan cincin pernikahan 

3. Memilih jasa Event Organizer (bila perlu) untuk membuat susunan 

rangkaian acara 

4. Menentukan gedung untuk acara resepsi pernikahan 

5. Menentukan konsep dan tema pernikahan 

6. Membuat daftar tamu dan mempersiapkan undangan 

7. Menyiapkan jasa fotografer untuk foto pre-wedding dan 

mendokumentasikan momen pernikahan 

8. Mempersiapkan baju pernikahan bagi pengantin dan seragam untuk 

keluarga 

9. Menentukan jasa penata rias dan penata rambut 

10. Mempersiapkan dekorasi gedung dan kamar pengantin 

11. Menyiapkan jasa katering 

12. Mempersiapakn souvenir pernikahan 

13. Menentuan entertainer, MC, pemain musik, sound sistem, lighting 

14. Mempersiapkan surat kelengkapan menikah 

15. Mempersiapkan kue pernikahan 

16. Mempersiapkan hotel bagi kerabat dari luar daerah 

17. Menyiapkan jasa transport 

 

                                                 
17 Aprimadhany, Nathasja Tiffany. 2013. "Wedding Center di Yogyakarta." UAJY's Library. Juni 21. http://e-

journal.uajy.ac.id/id/eprint/2406. 
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2.1.6.  Pendukung Acara Pernikahan 

Pendukung acara pernikahan terdiri dari berbagai macam pihak yang saling 

bekerjasama untuk dapat merangkai seluruh kegiatan pernikahan sehingga dapat 

berjalan dengan lancar. Jenis-jenis pendukung acara pernikahan antara lain adalah : 

1. Wedding organizer 

Merupakan penyedia jasa yang mengemas suatu acara dalam resepsi 

pernikahan menjadi suatu rangkaian acara yang menarik untuk disajikan. 

2. Penata rias 

Penata rias bertugas untuk merias wajah dan menata rambut pengantin dan 

keluarganya. Penata rias dan penata rambut dapat menjadi satu vendor atau 

dapat pula berasal dari dua vendor yang berbeda. 

3. Gaun pengantin 

Gaun pengantin merupakan busana yang dikenakan oleh pengantin saat 

melangsungkan acara resepsi pernikahan. Selain itu terdapat pula hal yang 

perlu untuk dipikirkan, yaitu tema atau seragam yang akan dikenakan oleh 

pihak keluarga pengantin saat melangsungkan acara resepsi pernikahan 

4. Mobil pengantin 

Mobil pengantin berfungsi untuk mengamankan pengantin ketika pengantin 

melakukan perpidahan dari satu lokasi ke lokasi lain pada saat 

melaksanakan resepsi pernikahan 

5. Dekorasi  

Dekorasi bertugas untuk mendekorasi ruangan menjadi indah dan menarik 

untuk dinikmati, di mana dekorasi disesuaikan dengan jenis tema dan 

konsep yang dipilih oleh pengantin 

6. Foto dan Video shooting 

 Foto dan video shooting bertugas utuk mengabadikan momen pernikahan 

pengantin ke dalam bentuk foto maupun video. 

7. Gedung Resepsi  

Gedung resepsi merupakan tempat mewadahi berlangsungnya kegiatan 

resepsi pernikahan. 

8. Food and beverage 

Food and beverage bertugas untuk menyiapkan jenis-jenis makanan yang 

menjadi hidangan dalam acara resepsi pernikahan 
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9. Multimedia 

Multimedia bertugas untuk mengatur sistem penayangan jalannya 

rangkaian acara resepsi pernikahan. 

10. Lighting 

Lighting bertugas untuk mengatur efek cahaya yang dibutuhkan pada saat 

rangkaian acara resepsi pernihakan berlangsung 

11. Sound sistem 

Sound sistem bertugas untuk mengatur efek-efek suara saat rangkaian acara 

resepsi pernikahan berlangsung. 

12. Musik 

Musik adalah pendukung acara yang bertugas untuk memainkan musik 

selama acara berlangsung, sehingga suasana yang ditimbulkan menjadi 

lebih hidup dan meriah. 

13. Kartu undangan 

 Undangan merupakan suatu surat yang bersifat mengundang para undangan 

atau tamu untuk datang ke acara resepsi pernikahan yang akan 

dilaksanakan. 

14. Kue pengantin 

 Kue pengantin merupakan bentuk simbol dari harapan pengantin bagi 

kehidupan rumah tangga yang akan ditempuh 

15. Souvenir pernikahan 

 Souvenir pernikahan merupakan tanda terimakasih yang diberikan 

pengantin bagi para tamu karena telah hadir ke dalam resepsi pernikahan 

dan turut berbahagia atas pernikahan yang telah terjadi 

16. MC-Entertainment 

 MC dan Entertainment berfungsi untuk memeriahkan jalannya acara resepsi 

pernikahan. Selain itu, MC dan Entertainer juga memiliki peranan dalam 

menentukan sukses atau tidaknya konsep dan tema yang telah dipilih oleh 

pengantin. 

 

2.1.7.  Jenis Resepsi Pernikahan 

Kegiatan resepsi pernikahan adalah suatu kegiatan pesta yang diadakan setelah 

upacara pernikahan secara agama dan negara telah selesai diselenggarakan. Resepsi 
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pernikahan memiliki peranan yang cukup penting dalam membentuk memori atau 

kenangan bagi pengantin.  

Penyelenggaraan kegiatan resepsi pernikahan dapat dilakukan pada lokasi 

terbuka ataupun tertutup. Kegiatan resepsi pernikahan yang dilakukan pada area 

terbuka (luar ruangan) disebut dengan kegiatan resepsi outdoor sedangkan kegiatan 

resepsi pernikahan yang diselenggarakan di dalam ruangan disebut dengan kegiatan 

resepsi indoor.  

Kegiatan resepsi pernikahan berdasarkan cara penyelenggaraanya dapat 

dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu secara prasmanan dan cia ciu. 

 

2.1.7.1. Resepsi Pernikahan Outdoor 

Resepsi pernikahan outdoor merupakan rangkaian kegiatan resepsi pernikahan 

yang proses pelaksanaannya dilakukan di ruang terbuka. Resepsi pernikahan outdoor 

membutuhkan penataan ruang eksterior, seperti pada area taman atau tepi kolam. 

Kendala yang sering terjadi pada acara resepsi pernikahan outdoor adalah cuaca, 

terutama angin dan hujan. 

 

Gambar 31. Resepsi Pernikahan Outdoor 

Sumber : Penulis 

 

2.1.7.2. Resepsi Pernikahan Indoor 

Resepsi pernikahan indoor adalah rangkaian kegiatan resepsi pernikahan yang 

proses pelaksanaannya dilakukan dalam ruang tertutup, pada umumnya dilakukan di 

dalam gedung serbaguna atau ruang aula. Kegiatan resepsi pernikahan indoor lebih 

fleksibel untuk dilaksanakan sebab tidak terkendala oleh faktor cuaca. 
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Gambar 32. Resepsi Pernikahan Indoor 

Sumber : Penulis 

 

2.1.7.3. Resepsi Pernikahan Prasmanan 

Resepsi pernikahan prasmanan adalah rangkaian kegiatan resepsi pernikahan 

yang proses pelaksanaannya tamu undangan dijamu dengan hidangan yang disediakan 

pada meja buffet dan pondok-pondok yang melayani hidangan dengan jenis tertentu. 

Pada jenis resepsi pernikahan prasmanan umumnya tamu undangan diberi kesempatan 

untuk berkeliling ruangan dalam menentukan jenis makanan yang akan disantap. 

 

Gambar 33. Meja Buffet Resepsi Pernikahan Prasmanan 

Sumber : Penulis 
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2.1.7.4. Resepsi Pernikahan Cia ciu 

Resepsi pernikahan cia ciu adalah rangkaian kegiatan resepsi pernikahan yang 

proses pelaksanaannya disediakan meja berbentuk lingkaran dengan kapasitas 8-12 

orang per meja. Penyajian hidangan dilakukan per menu dengan kurun waktu tertentu 

dan diletakkan di tengah-tengah meja untuk kemudian disantap bersama-sama oleh 

tamu undangan. 

 

Gambar 34. Resepsi Pernikahan Cia ciu 

Sumber : Penulis 

 

2.2.  Tinjauan Gedung Resepsi Pernikahan Paripurna One Stop Service 

2.2.1.  Gedung Resepsi Pernikahan  

Gedung resepsi pernikahan merupakan suatu gedung atau area yang berfungsi 

untuk mewadahi seluruh rangkaian kegiatan resepsi pernikahan mulai dari persiapan 

resepsi hingga clossing acara.  

Dalam gedung resepsi pernikahan diperlukan ruangan yang dapat menampung 

kebutuhan ruang saat berjalannya acara maupun ruangan yang bersifat mendukung 

keberlangsungan acara resepsi pernikahan.  

 

2.2.2.  Gedung Resepsi Pernikahan Paripurna 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia18, kata “Paripurna” berarti 

lengkap, penuh lengkap, pepak. Jika sifat paripurna diterapkan dalam bangunan maka 

                                                 
18 Sugono, Dendy. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Februari 04. Accessed November 14, 2016. 

http://kbbi.web.id/paripurna. 



 

 

GEDUNG RESEPSI PERNIKAHAN PARIPURNA 
DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR EKOLOGIS DI YOGYAKARTA 

    
   

JANNIFER SHELLYN CHRISNESA | 12 01 14229 | 43 

 

paripurna berarti suatu bangunan mampu mewadahi seluruh rangkaian kegiatan yang 

akan diwadahinya secara lengkap, total atau tuntas. 

Gedung resepsi pernikahan paripurna yaitu merupakan suatu gedung yang 

berfungsi sebagai wadah kegiatan upacara pernikahan, terutama resepsi. Bagian-

bagian kegiatan yang diwadahi dalam gedung resepsi pernikahan paripurna adalah 

kegiatan yang bersifat sebagai persiapan hingga proses pelaksanaan beserta 

komponen-komponen dan kebutuhan yang bersifat mendukung keberlangsungan 

acara upacara pernikahan. 

 

2.2.3.  Gedung Resepsi Pernikahan Paripurna One Stop Service 

One stop service merupakan istilah yang berarti “pelayanan satu kali selesai”. 

Yang dimaksud dengan one stop service adalah sistem pelayanan yang dilakukan oleh 

suatu kantor saat masyarakat memerlukan pelayanan apa saja dapat dilakukan dengan 

menghubungi dan menerima layanan dari kantor tersebut yang berfungsi sebagai front 

line yang juga sebagai back line. Sistem pelayanan yang dilakukan yaitu dengan cara 

mengintegrasi pelayanan publik dari sudut pandang dan kepentingan masyarakat atau 

pelanggan.  

Berdasarkan tujuannya, konsep one stop service dapat dibedakan menjadi 3 

jenis, yaitu first stop, convenience store, dan true one stop. Ketiga konsep one stop 

service tersebut akan dijelaskan sebagai berikut19 : 

1. First stop 

Pelayanan berisi informasi yang bersifat memandu masyarakat atau 

pelanggan untuk mengetahui jenis-jenis pelayanan yang dibutuhkan. 

2. Convenience store 

Berbagai jenis transaksi pelayanan dilokasikan di satu kantor atau jika 

memungkinkan di satu situs internet. Jenis pelayanan yang menggunakan 

sistem convenience store adalah pelayanan administratif yang tidak terlalu 

kompleks serta tidak membutuhkan pengetahuan dan waktu yang banyak. 

3. True one stop  

                                                 
19 Rusli, Budiman. 2013. "One stop service: Alternatif Pelayanan Sektor Publik yang Responsif dan Terpadu." 

UNPAD Repository. Accessed November 14, 2016. 

http://repository.unpad.ac.id/17411/1/pustaka_unpad_one_stop_service.pdf. 
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Jenis pelayanan true one stop mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan 

dan melibatkan berbagai kewenangan. Mode pelayanan ini digunakan 

untuk jenis-jenis pelayanan yang cukup kompleks. 

Berdasarkan media yang digunakan untuk memberikan pelayanannya, model 

one-stop service memiliki beberapa alternatif, yaitu sebagai berikut:  

1. Lokasi fisik kantor 

Yaitu dengan menyediakan satu bangunan perkantoran atau lembaga di 

mana pelanggan memperoleh pelayanan langsung secara tatap muka, yang 

didukung oleh adanya bagian front-line dan bagian back office. 

2. Internet atau website 

Yaitu pelaksanaan transaksi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi yakni melalui media internet atau website. Situs 

pelayanan publik ini dapat diakses oleh masyarakat dari rumah, kantor 

ataupun tempat-tempat umum  

3. Kios-kios pelayanan (one-stop kios) 

Yaitu media pelayanan mandiri berupa kios-kios di mana masyarakat atau 

pelanggan dapat memperoleh pelayanan publik secara otomatis termasuk 

melakukan transaksi pembayaran. 

4. Pusat informasi (call center) 

Yakni aplikasi atau penggunaan telepon untuk menyampaikan informasi 

tentang pelayanan publik atau bahkan juga transaksi. 

Gedung Resepsi pernikahan paripurna menerapkan konsep one stop service 

dengan adanya pelayanan first stop yang kemudian dilanjutkan dengan adanya lokasi 

fisik kantor dan kios-kios pelayananan sebagai pendukung. 

 

2.2.4.  Pedoman Perencanaan dan Perancangan Gedung Resepsi Pernikahan 

Proses perencanaan dan perancangan gedung resepsi pernikahan mengadopsi 

beberapa karakter bangunan, antara lain adalah bangunan hotel, restoran, gedung 

pertunjukan, kantor, dan ruang konvensi. Karakter utama yang diterapkan dalam 

gedung resepsi pernikahan yaitu adanya ruangan luas dengan kemungkinan terjadinya 
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kegiatan pertemuan dan perjamuan di dalamnya. Karakter pendukung ruang 

konvensi20 yang diterapkan dalam gedung resepsi pernikahan antara lain adalah :  

- Adanya fleksibilitas gerak dan adanya ketersediaan ruang untuk jamuan 

makan dengan dapur sebagai ruang pendukung utama.  

- Adanya ruang pendukung bagi pekerja yang bertugas untuk melayani tamu 

yang tidak mengganggu kegiatan di ruang publik. Ruang pendukung yang 

disediakan bagi pekerja memiliki jalur sirkulasi terpisah dari area 

jangkauan publik namun masih memiliki hubungan kedekatan ruang. Pada 

umumnya ruang pendukung berada di belakang ruang publik. 

- Jika terdapat beberapa ruang konvensi, maka digunakan foyer sebagai 

ruang penghubung. 

- Ruang konvensi membutuhkan kamar tidur sebagai fasilitas penunjang 

bagi para tamu yang membutuhkan tempat peristirahatan saat melakukan 

kegiatan konvensi. 

- Adanya fasilitas berupa dapur kecil, meja, dan kursi serta tambahan efek 

pencahayaan untuk mendukung keberlangsungan acara. 

Ruang konvensi memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai ruang perjamuan dan 

ruang pertemuan. Desain ruang konvensi perlu memperhatikan sistem audiovisual 

ruang, peningkatan ventilasi, foyer yang cukup luas dan ruang kontrol, serta adanya 

ruang kedap suara21. 

Pada tabel berikut ini akan ditampilkan beberapa jenis ruang, kegiatan yang 

diwadahi, dan standar ruang yang dibutuhkan dalam gedung resepsi pernikahan. 

 

Tabel 3. Jenis Ruang pada Gedung Resepsi Pernikahan 

                                                 
20 Neufert. (1980). Architect's Data. USA: Halsted Press. 
21 Chiara, Joseph. Time-Saver Standards for Building Types. Singapore: McGraw-Hill, 2001. 

Jenis 
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Kegiatan Standar Keterangan 
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Jamuan 
 

Standar Cia 

ciu untuk 

kapasitas 10 

orang 
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Sumber : Penulis 

 

Dapur Mempersiapkan 

Hidangan 

Jamuan 

 

Pembagian 

zona ruang 

dalam 

dapur. 

 

Stage Ritual Upacara 

Pernikahan dan 

Hiburan 

 

 

Ketinggian 

panggung 

maksimal 

1,1 m dan 

minimal 

0,6-0,9 m. 

Ruang 

Transit 

Mempersiapkan 

diri dan 

perlengkapan 

yang 

dibutuhkan saat 

menampilkan 

hiburan 

 

Ruang 

disediakan 

bagi para 

pendukung 

acara atau 

vendor 

Ruang 

Kontrol 

Mengontrol 

sistem 

multimedia, 

sound sistem, 

dan lighting  

 

Ruangan 

harus dapat 

melihat 

stage secara 

langsung 

 

 



 

 

GEDUNG RESEPSI PERNIKAHAN PARIPURNA 
DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR EKOLOGIS DI YOGYAKARTA 

    
   

JANNIFER SHELLYN CHRISNESA | 12 01 14229 | 47 

 

2.3. Tinjauan Bangunan Sejenis 

2.3.1.  Nanshan Wedding Center 

 

Gambar 35. Nanshan Wedding Center dari Sisi Utara 

Sumber : http://www.archdaily.com/208303/nanshan-wedding-center-urbanus 

 

Lokasi   : Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China 

Tahun  : 2011 

Arsitek  : Urbanus 

Luas Area : 3.002,5 m² 

Luas Lantai  : 977,5 m² 

Nanshan Wedding center merupakan suatu bangunan yang terletak di daerah 

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China dengan fungsi sebagai gedung pusat 

pernikahan. Nanshan Wedding center meruapakan jenis tipologi baru dalam dunia 

arsitektur. Desain bangunan Nanshan Wedding center dibuat dengan harapan dapat 

memberikan identitas baru dalam proses mengurus registrasi pernikahan, di sisi lain 

arsitek juga memiliki harapan dapat menyediakan ruang publik baru bagi masyarakat  

dengan bentuk yang berbeda. Pada akhirnya, bangunan yang diciptakan dapat 

mengubah identitas bangunan pemerintahan yang dapat mengurangi kesenjangan 

antara pemerintah dengan rakyat. 

Strategi desain yang diterapkan dalam bangunan Nanshan Wedding center 

adalah untuk mengakomodasi gedung pusat pernikahan dengan tersedianya program 

yang lebih baik. Desain bangunan oleh Urbanus ini bergaya modern dengan lokasi 
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yang cukup strategis, yaitu di Timur Laut Lijing Park in Nanshan District dengan 

ukuran panjang 100 m dan lebar 25 m. Bangunan utama diletakkan pada tapak bagian 

Utara yang merupakan area dekat sudut jalan raya. Di sisi lain, terdapat paviliun kecil 

pada bagian Selatan tapak yang terhubung dengan bangunan utama. Pavilion 

dihubungkan dengan dua buah jembatan yang menggantung di atas kolam. 

Pengaturan bangunan ini dibuat dengan tujuan menciptakan nuansa upacara 

pernikahan sekaligus sebagai poin utama bagi bangunan serta simbol bagi landmark 

kawasan. 

Ide pokok dari proses desain bangunan Nanshan Wedding center adalah untuk 

memberi contoh pengalaman sirkulasi yang terjadi di dalam gedung. Jalan kecil 

berbentuk spiral menerus bersifat menghubungkan aspek-aspek pernikahan secara 

berurutan. Aspek-aspek yang dihubungkan antara lain adalah kedatangan pengantin, 

persiapan menjelang masuk gedung dengan adanya perhatian khusus dari kerabat 

keluarga, pengambilan foto, proses upacara, pendakian jembatan, proses melihat ke 

bawah, penerbitan, proses menuruni jembatan, melewati kolam, dan akhirnya 

berkumpul bersama sanak saudara. Gedung Nanshan Wedding center didesain khusus 

untuk menciptakan memori tentang upacara pernikahan. 

 

Gambar 36. Analisis Pergerakan dalam Gedung Nanshan Wedding Center 

http://www.archdaily.com/208303/nanshan-wedding-center-urbanus 

Pendekatan yang diterapkan dalam desain bangunan disesuaikan dengan 

kondisi lingkungan bangunan yang berara di area permukiman. Ruangan besar yang 
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terdapat di dalam gedung dibagi menjadi ruangan-ruangan yang lebih kecil untuk 

meningkatkan privasi. Kulit bangunan terdiri dari dua lapisan struktur, lapisan 

pertama terbuat dari bahan aluminium yang saling bertautan membentuk motif bunga 

sebagai cermin dari ruang interior yang ada di dalamya. Lapisan kulit kedua 

merupakan dinding kaca yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan iklim. Desain 

ruang interior dan fasade luar bangunan dirancang dengan warna putih untuk 

mencerminkan suasana spiritual dari upacara pernikahan. 

 

Gambar 37. Situasi Nanshan Wedding Center 

http://www.archdaily.com/208303/nanshan-wedding-center-urbanus 
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Gambar 38. Siteplan Nanshan Wedding Center 

http://www.archdaily.com/208303/nanshan-wedding-center-urbanus 

 

Gambar 39. Denah  Nanshan Wedding Center 

http://www.archdaily.com/208303/nanshan-wedding-center-urbanus 

 

 

 

Gambar 40. Potongan Nanshan Wedding Center 

http://www.archdaily.com/208303/nanshan-wedding-center-urbanus 

 

 

Gambar 41. Maket Ilustrasi Nanshan Wedding Center 
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http://www.archdaily.com/208303/nanshan-wedding-center-urbanus 

 

 

Gambar 42. Gedung Nanshan Wedding Center dari Sisi Selatan 

http://www.archdaily.com/208303/nanshan-wedding-center-urbanus 

 

2.3.2.  Grand Pasific Hall 

 

Gambar 43. Gedung Grand Pasific Hall 

Sumber : Penulis 
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Grand Pasific Hall merupakan suatu bangunan yang kerap digunakan oleh 

masyarakat kota Yogyakarta untuk menyelenggarakan acara resepsi pernikahan. 

Grand Pasific Hall terletak di Jalan Magelang Km 4.5, DIY. Luas bangunan gedung 

Grand Pasific Hall adalah 3600 m² dengan ukuran panjang 60 m x lebar 60 m. 

Kapasitas bangunan ini adalah : 

Cia ciu   : 175 – 200 meja 

Standing party : 3000 – 5000 pax 

Theatre : 1000 – 5000 kursi 
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Gambar 44. Denah Gedung Grand Pasific Hall 

Sumber : Grand Pasific Hall 

 

2.3.3.  Tentrem Ballroom 

Tentrem Ballroom merupakan salah satu bangunan yang kerap digunakan oleh 

masyarakat kota Yogyakarta untuk menyelenggarakan acara resepsi pernikahan. 

Tentrem Ballroom terletak pada area sekitar Hotel Tentrem Yogyakarta yang terletak 

pada Jl. AM. Sangaji No. 72 A, Daerah Istimewa Yogyakarta 55233.  

 

Gambar 45. Tentrem Ballroom 

Sumber : Penulis 

Konsep desain yang diterapkan dalam Tentrem Ballroom adalah dekorasi 

artistic bangunan yang merefleksikan modernitas dan kemewahan melalui sentuhan 

gaya klasik dan budaya tradisional Jawa. Tentrem Ballroom memiliki luas bagunan 

sebesar 1.872 m². Ruangan utama Tentrem Ballroom berbentuk persegi panjang yang 

dibagi dengan sekat-sekat nonpermanent menjadi 3 bagian ruang. Kapasitas ruang 

Tentrem Ballroom dapat menampung 400-1250 orang tergantung dari jenis ruang 

yang digunakan. 
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Gambar 46. Foyer & Selasar Tentrem Ballroom 

Sumber : Penulis 

 

Gambar 47. Dimensi dan Kapasitas Ruang Tentrem Ballroom 

Sumber : http://www.hoteltentrem.com/tentrem/index.php/meeting-banquet/ballroom/ballroom-

dimension-2015/ 

 

Zona ruang dalam bangunan Tentrem Ballroom dibagi menjadi dua, yaitu 

zona privat dan zona publik. Zona privat dalam ruang Tentrem Ballroom antara lain 

adalah ruang dapur, ruang transit pendukung acara, dan ruang selasar sebagai area 

penghubung antara zona publik dan zona privat. Sedangkan zona publik terdiri dari 

area ruang ballroom, foyer, dan selasar penghubung antar ruang ballroom. Ruang 

dapur adalah ruangan pendukung yang berfungsi sebagai area untuk mempersiapkan 

hidangan jamuan yang akan diberikan kepada tamu undangan. Ruang transit 

merupakan ruangan pendukung tempat para vendor dan pengisi acara mempersiapkan 

diri dan menyimpan barang-barang bawaan. Selasar ruang pendukung 
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menghubungkan seluruh area ruang pendukung ballroom seperti ruang dapur dan 

ruang transit, serta sebagai jalur sirkulasi penghubung antara ruang pendukung 

dengan ruang utama ballroom. Ruang Ballroom merupakan ruang utama tempat 

berlangsungnya upacara resepsi pernikahan. Ruang foyer merupakan zona transisi 

bagi tamu undangan dari area outdoor menuju ke area ballroom, sedangkan selasar 

penghubung ballroom sebagai area penghubung dari seluruh ruangan ballroom dan 

area foyer. Pada Tentrem Ballroom, zona privat terletak di bagian belakang ballroom 

dan selasar penghubung zona privat dirancang mengelilingi area ballroom utama 

sehingga memudahkan pergerakan seluruh pendukung acara. 


