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BAB VI 

HASIL RANCANGAN 

 

6.1  Rancangan Kawasan  

Perancangan kawasan merupakan tahapan akhir yang berkelanjutan dari 

beberapa proses yang telah dilakukan sebelumnya yaitu perumusan masalah, 

analisis, dan juga konsep. Dari beberapa proses tersebut kemudian menghasilkan 

keseluruhan rancangan dalam satu kawasan. Dalam perancangan tersebut diambil 

beberapa nilai yang diperoleh dari konsep dasar perancangan Malang Wedding 

Center yaitu nilai-nilai dalam pernikahan Islam yang difokuskan pada adab-adab 

dalam pernikahan. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah nilai keterbukaan, 

keindahan, privasi, dan juga ukhuwah, dimana dari nilai-nilai tersebut telah 

mencakup dari nilai Islam pada umumnya yaitu ‘hablum minallah (adanya 

pernikahan yang merupakan amalan sunnah Allah dan sunnah Rasulullah), 

hablum minannas (walimah sebagai satu wadah untuk mempererat tali 

silaturrahim, serta adanya fasilitas penunjang yang dapat memberikan link untuk 

hubungan sesama manusia dalam ekonomi dan juga sosial), serta hablum minal 

alam (penataan layout kawasan yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar, serta 

diberikannya ruang terbuka hijau sebagai area rekreatif yang alami)’. Dengan 

adanya nilai-nilai tersebut akan dapat menguatkan nilai-nilai dasar dalam 

pernikahan Islam. 

Penggunaan nilai tersebut diaplikasikan dalam kawasan antara lain dalam 

penataan massa, penataan pola sirkulasi, serta penataan sistem utilitas dalam satu 
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yang datang adalah yang telah melakukan penyewaan sebelumnya dan juga area 

tamu undangan. Sehingga sifat dari area ini merupakan area yang publik namun 

telah memiiki privasi dengan tingkatan yang sedang. 

Sementara itu, area yang paling belakang merupakan area yang privat, 

sehingga massa yang memiliki tingkat privasi tinggi diletakkan pada area 

belakang. Dalam hal ini yaitu guest house serta fasilitas penunjang yang berfungsi 

sebagai servis. Selain dengan penggunaan perbedaan zonasi pada kawasan, untuk 

menguatkan nilai privasi pada guest house adalah dengan menggunakan kolam 

sebagai batas area dan juga tanaman bambu yang memberikan batasan visual dari 

dan ke dalam area guest huse. 

Lebih jauh, terkait dengan perancangan siteplan dalam kawasan Malang 

Wedding Center digunakan nilai keindahan dalam pernikahan Islam. Nilai 

keindahan ini muncul pada bentukan atap yang diambil dari bentuk bunga. 

Sehingga dapat mencerminkan hal yang indah yang terkait dengan pernikahan. 

Gambar 6.2 berikut ini merupakan gambar dari site plan Malang Wedding Center: 
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6.1.3 Perancangan Terkait dengan Utilitas Kawasan 

  Rencana utilitas kawasan terbagi manjadi 2 bagian, yaitu utilitas terkait 

dengan elektrikal (listrik) kawasan dan utilitas terkait dengan mekanikal 

(plumbing) kawasan. 

 

6.1.3.1 Utilitas Energi Listrik 

  Energi listrik yang digunakan dalam perancangan Malang Wedding 

Center ini bersumber dari PLN tanpa terdapat alternatif sumber energi yang lain. 

Semua sumber energi listrik terdistribusikan dari gedung elektrikal yang 

merupakan pusat pengolahan pendistribusian listrik ke setiap bangunan. Hal ini 

diberikan sebagai upaya dalam  pengantisipasian jika terjadi konsleting yang 

makro (skala kawasan). 

  Untuk menjaga terjadinya pemadaman listrik dari PLN, maka tedapat 

emergency pasokan listrik yang berasal dari sumber listrik genset yang terdapat 

dalam gedung elektrikal (Power House). Dengan pengolahan listrik yang terpusat 

yang kemudian akan disebarkan ke seluruh bangunan melalui sistem penyebaran 

standar dalam aliran listrik kawasan. Kebutuhan listrik dibedakan menjadi 2 

bagian, yaitu untuk kebutuhan aliran listrik terhadap bangunan dan kebutuhan 

aliran listrik terhadap kawasan. 

 Kebutuhan listrik bangunan disesuaikan dengan voltase setiap bangunan yang 

dibutuhkan, sehingga dapat memberi daya listrik sesuai kebutuhannya. Sedangkan 

kebutuhan dalam pendistribusian terhadap kawasan yaitu terkait dengan PJU 

(Penerangan Jalan Umum) dan kebutuhan listrik kawasan yang lainnya. Gambar 
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sebagai kolom beban dari atap. Pondasi yang terakhir yaitu pondasi batu kali. 

Pondasi ini digunakan pada keseluruhan bangunan, penempatan pada bawah 

dinding secara keseluruhan. 

 

6.3.2 Struktur Tengah 

  Struktur tengah menggunakan pasangan 1/2 bata yang diikat pada kolom-

kolom praktis menggunakan sistem angkur, seperti pada penjelasan gambar 6.46. 

Hal ini untuk mengantisipasi adanya kerapuhan perekat bata yang memiliki masa 

perawatan lama karena ketinggian dinding yang tinggi, serta sambungan kolom 

dan balok. Pada sistem penulangannya tetap menggunakan kaidah penulangan 

struktur yang terdapat tulangan tumpuan dan tulangan lapangan. 

 

6.3.3 Struktur Atas 

  Pada struktur atas yaitu struktur atap, menggunakan material atau sistem 

rangka atap space frame. Penggunaan space frame memiliki kelebihan yang 

mudah untuk dibentuk menjadi bentukan dinamis. Sedangkan penutup atap 

menggunakan penutup atap berjenis steel deck. Gambar 6.39 berikut ini adalah 

gambar detail dari struktur atas: 
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