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BAB V 

KONSEP PERANCANGAN 

 

Pada dasarnya, sebuah konsep merupakan pilihan atau kesimpulan dari 

beberapa alternatif yang disediakan. Dalam kaitannya dengan perancangan 

Malang Wedding Center, konsep yang diambil adalah konsep atau penyimpulan 

dengan mengambil nilai-nilai dalam perilaku pernikahan Islam. Nilai dan 

karakteristik yang dimiliki oleh pernikahan Islam diambil untuk dijadikan sebagai 

pendekatan dalam tahapan analisis yang kemudian menghasilkan beberapa 

alternatif perancangan. Dari beberapa alternatif tersebut kemudian disimpulkan 

dalam masing-masing aspek perancangan seperti konsep tapak, konsep bentuk, 

serta konsep ruang. 

Lebih jauh, mengenai pemilihan keputusan desain dari Malang Wedding 

Center antara lain sebagai berikut: 

 

5.1 Konsep Dasar 

Perancangan Malang Wedding Center ini menggunakan pendekatan 

arsitektur Islam dengan fokus pada tuntunan perilaku Islam dalam pernikahan. 

Dari pendekatan tersebut kemudian diperoleh beberapa prinsip dasar yang 

dijadikan sebagai konsep atau ide dasar dalam perancangan Malang Wedding 

Center. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, berikut 

adalah beberapa nilai yang diambil dari pendekatan tuntunan perilaku Islam dalam 

pernikahan: 
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Tabel 5.1 Konsep Dasar 

No. Nilai Dasar Parameter Arsitektural Aplikasi Desain 

1. Keterbukaan 

 Tidak ada penghalang 
masif 

 Luas dan lapang 
 Dapat diakses dari 4 sisi 

 Batas menggunakan dinding 
1 meter dengan diberikan 
vegetasi 

 Terdapat beberapa alternatif 
entrance untuk antisipasi 
pengguna yang membludak. 

2. Kesederhanaan 

 Menggunakan material 
lokal 

 Menggunakan material 
yang ramah lingkungan 

 Tidak menggunakan 
material yang berlebihan 
dan mubadzir 

 Menggunakan vegetasi 
sebagai elemen pembatas 
pada tapak 

 Batu bata yang merupakan 
hasil produksi di lingkungan 
sekitar tapak digunakan 
sebagai material penghangat 
ruangan 

3. Privasi 

 Memiliki penutup 
 Tidak menggunakan 

material yang transparan 
 Memiliki batas wilayah 

masing-masing 

 Batas tapak dan bangunan 
menggunakan dinding 
dengan diberikan vegetasi 

 Dinding lebih minim bukaan 
namun lebih dimaksimalkan 
pada atap 

 Penggunaan bukaan yang 
satu sisi 

4. Ukhuwah 

 Saling berhubungan 
 Tidak saling 

membelakangi 
 Fungsi yang saling terkait 

 Terdapat ruang luar sebagai 
penghubung antar massa 

 Zonasi disesuaikan dengan 
fungsi dari massa 

5. Keindahan 

 Pemakaian warna yang 
cerah 

 Material yang digunakan 
membentuk irama 

 Terdapat alur pada setiap 
aspek 

 Menggunakan vegetasi 
seperti tanaman sikat botol 
yang memiliki bunga yang 
cerah 

 Pemakaian cat yang soft 
untuk memberikan warna 
yang natural 

Sumber: Hasil Analisis, 2012 
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