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Sragen Convention Centre 

ABSTRAK 

Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan kekayaan alam,kekayaan 

budaya,dan juga banyaknya peniggalan benda-benda bersejarah dari masa 

lampau, salah satunya adalah Situs Sangiran yang berada di Kota Sragen. Situs 

Sangiran merupakan suatu tempat dimana ditemukannya berbagai fosil manusia 

purba dan merupakan salah satu museum terbesar di Asia sehingga dapat 

menarik minat dari wisatawan asing. 

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kota yang berada di Jawa 

Tengah yang letaknya berdekatan dengan Surakarta. Batas wilayah Sragen 

sebelah Timur yaitu Ngawi, sebelah Barat yaitu Surakarta, sebelah Utara dengan 

Grobogan serta Sebelah Selatan dengan Karanganyar. 

Perancangan ini ditujukan sebagai wadah akomodasi yang dikelola 

secara profesional dan komersial untuk mendukung kelancaran dari aktivitas 

bisnis dan wisata di Sragen dengan menekankan konsep postmodern dengan 

memunculkan dua gaya arsitektur yaitu modern dan tradisional. 

Kata kunci : Situs Sangiran, Convention Centre, Sekelompok Orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kota yang berada di Jawa Tengah 

yang letaknya berdekatan dengan Surakarta. Batas wilayah Sragen sebelah Timur 

yaitu Ngawi, sebelah Barat yaitu Surakarta, sebelah Utara dengan Grobogan serta 

Sebelah Selatan dengan Karanganyar. 

Sragen mempunyai julukan sebagai Bumi Sukowati karena dipakai saat 

masa kasunanan Surakarta dan menjadi pusat pemerintahaan. 

Di kota Sragen terdapat suatu gedung yang sering digunakan untuk 

berbagai kegiatan seperti acara pernikahan, seminar, exhibition dan pertemuan 

yaitu gedung Kartini dan gedung KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), 

Gedung Kartini yang berlokasi di JL. Raya Sukowati No.13 Sragen-Jawa Tengah 

sedangkan Gedung KNPI berlokasi di JL. Raya Sukowati, Sragen, dengan 

kapasitas hanya 300 – 500 orang, kapasitas tersebut kurang untuk mewadahi acara 

seperti pernikahan, rapat, exhibition dan pertemuan yang pengunjungnya 

mencapai lebih dari 500 orang. Hal ini terlihat saat diadakannya acara-acara 

tersebut, Gedung Kartini dan KNPI tidak dapat menampung tamu-tamu yang telah 

diundang. Hal tersebut melatarbelakangi dibutuhkannya suatu Convention Centre 

di Sragen untuk mewadahi semua kegiatan-kegiatan tersebut yang mempunyai 

kapasitas besar untuk  menampung  banyak pengunjung. 

Selain itu juga untuk meningkatkan reputasi, dengan adanya aneka ragam  

pariwisata yang yang di Sragen seperti situs Sangiran dan wisata batik Kliwonan 

yang reputasinya sudah mendunia, maka akan mampu menarik banyak wisatawan 

asing yang datang untuk berwisata maupun mempelajari fosil-fosil maupun 

membatik. Para ahli fosil (paleontologi) dari berbagai penjuru dunia pun 

berkumpul dan mengadakan suatu pertemuan untuk mengadakan suatu rapat yang 

membahas tentang penelitian tentang fosil-fosil yang ada di museum sangiran. Di 

Situs Sangiran sudah terdapat suatu ruang pertemuan yang kapasitasnya hanya 

memuat 20 - 25 orang, sedangkan kunjungan para turis tersebut 704 orang/tahun. 

Kapasitas ruang pertemuan disana kurang memenuhi untuk suatu kegiatan berupa 

rapat besar, seminar maupun pameran, karena banyaknya kunjungan turis, 



sehingga dibutuhkannya suatu wadah untuk memenuhi kegiatan yang melibatkan 

banyak orang. Sedangkan di Sentra Batik Kliwonan ada sekitar 85 Usaha Kecil 

Menengah yang telah menyerap 5000 tenaga pembuat batik. Secara keseluruhan 

ada sekitar 15.000 pembuat batik tersebar di semua wilayah Kabupaten Sragen. 

Setahun mereka mampu menghasilkan batik jenis katun sebanyak 50.000 potong 

dan batik jenis sutera dari alat tenun dan bukan mesin, jumlahnya sebanyak 

365.000 potong. Batik yang dihasilkan dari sentra industri tersebut kemudian 

disetorkan ke pengusaha batik Solo. Untuk mempromosikan kerajinan batik 

kliwonan maka diperluakan suatu kegiatan pameran yang mampu menampung 

banyak pengunjung sehingga perlu adanya tempat untuk mewadahi kegiatan 

tersebut.  

Di Sragen juga sering diadakan kegiatan dari berbagai partai politik untuk 

melakukan konferensi dengan melibatkan banyak orang yaitu pada saat salah satu 

parpol (partai politik) mengadakan rapat besar di Sragen yaitu dengan 

mengundang 1000 partisipan. Selain itu pemerintah daerah juga sering 

mengadakan suatu rapat yang melibatkan banyak orang. Sehingga dibutuhkan 

kapasitas ruang  besar dan fasilitas modern yang mampu menunjang kelancaran 

acara-acara tersebut. Selain itu juga sering adanya kunjungan-kunjungan dari 

pejabat untuk melakukan suatu rapat besar di Sragen. 

I.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana menyediakan sarana dan prasarana yang mampu mewadahi segala 

kegiatan yang membutuhkan kapasitas besar seperti rapat besar, pernikahan, 

seminar, exhibition dan pertemuan berupa Convention Centre dalam konteks 

aktivitas wisata dalam kawasan daerah tujuan wisata dan bisnis di Sragen ? 

I.3. Tujuan 

Dalam perancangan Sragen Convention Centre ini bertujuan : 

a. Mampu mewadahi segala kegiatan seperti seperti rapat besar, pernikahan, 

seminar, exhibition dan pertemuan. 

b. Mampu mendukung kelancaran aktivitas ekonomi atau bisnis dan wisata 

khususnya di Sragen dan Jawa Tengah umumnya. 



c. Membantu meningkatkan pertumbuhan usaha dibidang industri pariwisata. 

d. Untuk meningkatkan wisatawan asing. 

I.4. Lingkup Pembahasan 

Lingkup Pembahasan dalam perancangan Sragen Convention Centre ini antara 

lain : 

a. Pembahasan lebih ditekankan pada aspek-aspek di dalam lingkup disiplin 

ilmu arsitektur, sedangkan aspek diluar ilmu arsitektur akan dibahas jauh 

diperlukan dan sifatnya hanya informasi. 

a) Segi teknologi 

Penerapan beberapa sistem modern yang diharapkan mampu 

memudahkan dalam opeasionalisasi kegiatan sesuai dengan tuntutan . 

b) Segi sosial budaya 

Penggunaan secara simbolis pada penampilan bangunan sebagai suatu 

identitas dari kota Sragen 

b. Perencanaan Sragen Convention Centre (SCC) diproyeksikan untuk 5 

hingga 10 tahun mendatang dan merupakan prospek pembangunan 

kepariwisataan Indonesia. 

I.5. Keluaran 

Keluaran pada Sragen Convention Centre adalah : 

a. Sebagai wadah akomodasi yang dikelola secara profesional dan 

komersial untuk mendukung kelancaran dari aktivitas bisnis dan wisata 

di Sragen. 

b. Sebagai wadah akomodasi di kota Sragen dituntut menyediakan sarana 

dan fasilitas pertemuan, konferensi, serta pameran, untuk menunjang 

aktivitas tersebut kedalam wadah yang komplek. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Tinjauan Convention Centre 

Convention Centre adalah adalah sebuah bangunan besar yang dirancang 

untuk mengadakan konvensi, di mana individu dan kelompok berkumpul untuk 

mempromosikan dan berbagi kepentingan bersama. Pusat konvensi biasanya 



menawarkan luas lantai cukup untuk menampung beberapa ribu peserta. Tempat 

sangat besar, cocok untuk pameran dagang utama, kadang-kadang dikenal sebagai 

pusat pameran. Pusat konvensi biasanya memiliki setidaknya satu auditorium dan 

juga mengandung ruang konser, ruang pertemuan, dan ruang pertemuan. yang ada 

di beberapa hotel resor (http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_center),2012. 

1.2. Metode perancangan yang digunakan 

Topik pembahasan yang akan dibicarakan pada dasar program perencanaan 

dan perancangan arsitektur (DP3A) kali ini mengacu pada beberapa metode 

perancangan. Tidak lain sebagai pendekatan penalaran untuk upaya menciptakan 

sebuah hasil perancangan yang diharapkan. Metode yang digunakan adalah 

Cultural, Sustainable  & Eco Design 

1.3. Elemen Perancangan  

Sebelum mengetahui pengertian dari Struktur dan Konstruksi Bentang Lebar, 

terlebih dahulu kita mengetahui pengertian dari Struktur dan Konstruksi. Struktur  

merupakan bagian bangunan yang menyalurkan beban-beban. 

Konstruksi  merupakan suatu kegiatan mengolah sumber daya proyek 

menjadi hasil kegiatan yang berupa bangunan. 

Dari kedua pengertian diatas dapat diartikan dalam pengertian sederhana 

yaitu struktur adalah susunannya sedangkan konstruksi adalah penyusunan dari 

susunan-susunan. Bangunan bentang lebar merupakan bangunan yang 

memungkinkan penggunaan ruang bebas kolom yang selebar dan sepanjang 

mungkin. Bangunan bentang lebar biasanya digolongkan secara umum menjadi 2 

yaitu Bentang Lebar Sederhana dan Bentang Lebar Kompleks.  

1.4. Gaya Arsitektur 

Istilah Post-Modern sebenarnya sudah dikenal sejak pertengahan tahun 1970-

an, Pada dasarnya Post-Modern merupakan reaksi (anti-thesis) dari modernisme 

(thesis) yang sudah berjalan lama. Irwing Howe menggambarkannya sebagai “the 

radical breakdown of the modernist”. Jadi keduanya memang tidak bisa 

dipisahkan satu sama lain dan berkelanjutan. 

Post-Modern bukanlah gerakan revolusioner yang ingin lepas dan membuang 

nilai-nilai Modernisme(Stern,1980). Perkembangan Post-Modern bahkan sangat 

dipengaruhi oleh modernism. Di dunia arsitektur sendiri gerakan ini sering 

http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_center


disebut sebagai Beyond the Modern Movement karena memang berkembang 

setelah Modern Movement. Tetapi ada juga yang menyebutnya sebagai Super-

mannerism karena merupakan kelanjutan dari Mannerisme pada era Renaissance 

di Italy. 

III. Gambaran Lokasi 

3.1. Sragen 

Luas wilayah Kabupaten Sragen 941,55 Km²  ini terbagi menjadi 20 

Kecamatan, 208 Desa dan juga memiliki batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara  : Kabupaten Grobogan 

Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar 

Sebelah Barat  : Kabupaten Boyolali 

Sebelah Timur  : Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) 

Kabupaten Sragen dipetakan menjadi dua wilayah : Utara Bengawan Solo dan 

Selatan Bengawan Solo. 

Utara  : 11 Kecamatan, 116 Desa dan 4 Kelurahan. 

Potensi  : pertanian, pariwisata, industry dan perdagangan. 

Selatan  : 9 Kecamatan, 80 Desa dan 8 Kelurahan, Tanah relative lebih 

subur. 

Potensi  : pertanian sawah, perdagangan, industry dan pariwisata. 

Luas wilayah : 94.155 Ha 

Luas sawah : 40.129 Ha 

Tanah kering : 54.026 Ha 

IV. Analisa Pendekatan Serta Konsep 

4.1.  Dasar Pendekatan 

Metode pendekatan ditujukan sebagai acuan dalam menyusun Landasan 

Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Sragen Convention Centre. 

Dengan metode pendekatan, diharapkan perencanaan dan perancangan mencapai 

hasil yang optimal dalam memenuhi fungsi, persyaratan ruang dan estetika dalam 

tampilan arsitektur secara keseluruhan. Dasar-dasar pendekatan yang digunakan 

pada Sragen Convention Centre meliputi pendekatan fungsional, kontekstual, 

teknis, kinerja dan arsitektural. 



4.2. Pemilihan lokasi dan tapak 

Untuk menentukan lokasi bangunan Convention Centre, maka perlu 

diperhatikan sifat atau karakteristik kgiatan-kegiatan yang ada pada bangunan 

tersebut yang bersifat komersial dan jasa dengan pengunjungnya adalah semua 

lapisan masyarakat. 

Terlepas dari pertimbangan diatas, daya tarik lokasi menjadi factor yang 

cukup menentukan dalam pemilihan lokasi, mengingat fungsi yang ditawarkan 

bersifat mengundang dan mengandung unsur perkumpulan dan hiburan. Selain itu, 

bangunan Sragen Convention Centre juga menuntut kemudahan terhadap fasilitas-

fasilitas, seperti kemudahan transportasi, akomodasi penginapan dan pusat bisnis. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka lokasi yang baik dan cocok 

adalah di Bagian wilayah kota yang merupakan sub wilayah pengembangan Kota 

Sragen dan merupakan dominasi perdagangan-jasa, perkantoran dan fasilitas 

umum. Ini meliputi kecamatan Sragen Tengah, Sragen Timur dan Sragen Selatan 

serta memiliki daya tarik lokasi dan memiliki tata guna lahan pada area tertentu 

untuk fasilitas perdagangan dan jasa. Hal ini merupakan kawasan dengan 

dominasi permukiman, tetapi pada jalan-jalan tertentu digunakan untuk 

perdagangan, jasa dan fasilitas umum. 

4.3. Analisa dan Konsep Perancangan 

4.3.1. Analisa pengguna/user, fasilitas dan aktifitas 

Dalam kegiatan pertemuan sekelompok orang, hubungan antara 

pengguna/user, fasilitas dan aktivitas saling berhubungan, hal ini dikarenakan 

suatu hubungan yang saling membutuhkan diantara pengguna, fasilitas yang 

disediakan dengan aktivitas yang dilakukan,berikut adalah analisa pengguna/user, 

fasilitas dan aktivitas Sragen Convention Centre : 

a. Analisa Pengguna/user Sragen Convention Centre 

a) Pengunjung 

Pengunjung Convention Centre biasanya adalah masyarakat umum 

yang tergabung dalam suatu komunitas maupun yang ingin mengunjungi acara 

seseorang serta menghadiri acara-acara yang diadakan oleh suatu event 

organisier untuk menghibur, baik itu para pengunjung domestik maupun turis. 

Secara lebih signifikan pengunjung masih dibedakan sebagai berikut : 



 Pengunjung dengan tujuan belajar yaitu adanya pameran-pameran yang 

diadakan untuk tujuan agar masyarakat mengerti tentang sesuatu yang 

dipamerkan tersebut. 

 Pengunjung dengan tujuan konferensi yaitu dengan adanya rapat besar 

dari komunitas tertentu untuk membahas suatu perkara. 

 Pengunjung dengan tujuan wisata/hiburan yaitu pengunjung yang datang 

untuk menikmati acara-acara yang diselenggarakan. 

b) Masyarakat sekitar 

Selain itu masyarakat sekitar Sragen Convention Centre merupakan 

pengguna yang perlu di wadahi kegiatan sosialnya sebagai hubungan timbal 

balik yang menguntungkan antara pengelola, pemerintah dan masyarakat 

sekitar. 

c) Karyawan  

Karyawan pengelola Sragen Convention Centre yang kegiatannya 

perlu diwadahi. 

4.4. Analisa dan Konsep Tapak 

4.4.1. Analisa dan Konsep Pencapaian 

Jalan menuju Sragen Convention Centre adalah jalan utama yang mempunyai 

lebar 10 m, kondisi jalan ramai karena merupakan jalan arteri. SCC dikelilingi 

oleh 2 jalur jalan aspal 

4.4.2. Analisa dan Konsep Sirkulasi 

Site Sragen Convention Centre dikelilingi oleh 1 jalan, kondisi jalan baik 

sehingga memudahkan sirkulasi kendaraan. Kedua jalan tersebut memiliki 2 jalur 

yang memungkinkan pengunjung dapat mudah mencapai kawasan. 

4.4.3. Analisa dan Konsep Lansekap 

Site berada pada daerah pemukiman, yang letaknya dekat dengan Situs 

Sangiran. Kondisi tanah yang datar harus diolah agar tercipta keindahan dalam 

kawasan SCC. 

4.4.4. Analisa dan Konsep Pola Aktifitas 

Pada umumnya aktifitas yang dilakukan pengunjung datang ke Sragen 

Convention Centre adalah mereka yang ingin menghadiri acara-acara formal 

maupun non formal yang di selenggarakan di SCC yang dapat mewadahi 



sekelompok orang dalam jumlah banyak selain itu juga sebagai tempat wisata bagi 

para pengunjung yang ingin mendokumentasi dengan bangunan Sragen 

Convention Centre. 

4.4.5. Analisa View 

Kondisi site yang berada daerah permukiman dan persawahan maka view 

dapat dialokasikan para area persawahan yang berkesan natural. Selain itu harus 

dimunculkan view pada kawasan dengan cara memberikan sentuhan dari tatanan 

vegetasi maupun sculpture. 

4.4.6. Analisa dan Konsep Klimatologi 

Angin di Indonesia cenderung berhembus dari selatan ke utara dan 

sebaliknya. Pada umumnya terjadi angin muson barat dan angin muson timur hal 

ini menyebabkan terjadinya musim penghujan dan musim kemarau pada sebagian 

wilayah Indonesia. Selain itu Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang 

mendapatkan cukup sinar matahari, hal ini merupakan suatu anugrah tersendiri, 

karena sinar matahari sangat bermanfaat bagi kehidupan dan merupakan sebuah 

daya tarik wisatawan mancanegara yang negaranya merupakan negara beriklim 

subtropis. 

  Hal ini menjadi bahan pertimbangan dalam suatu perencanaan 

pembangunan agar dapat mengciptakan sirkulasi angin yang baik. 

4.4.7. Analisa Konsep Tata Massa 

Pada kawasan SCC pola tata massanya akan ditata dan diatur sesuai 

kaidah-kaidah arsitektur. Pada kawasan Sragen Convention menerapkan pola tata 

massa simetris dan terpusat untuk memisahkan antara bangunan utama dengan 

bangunan penunjang. 

4.4.8. Analisa dan Konsep Ruang 

Kebutuhan Ruang 

Analisa kebutuhan ruang di dasarkan pada pola aktivitas yang terjadi 

dalam kawasan, adapun aktivitas-aktivitas tersebut dibagi menjadi : 

a. Macam kegiatan 

Kegiatan yang terjadi dalam SCC dikelompokkan sesuai dengan 

pelakunya sebagai berikut : 

a) Kegiatan peserta/tamu 



 Kegiatan umum 

Meliputi kegiatan registrasi (pendaftaran peserta), surat 

menyurat(pengiriman berita), informasi dan mengurus 

perjalanan. 

 Kegiatan pertemuan formal 

Meliputi kegiatan utama yaitu International Congress, Associte 

Convention dan Corporate Event. 

 Kegiatan pertemuan non formal 

Meliputi kegiatan yang tidak formal seperti pameran, Incentive 

Travel Program, dan penjamuan. 

 Kegiatan makan dan minum 

Dilakukan pada saat low session pertemuan dan dapat dilakukan 

di restoran, lounge atau bar. 

b) Kegiatan penyelenggara 

 Kegiatan kesekretariatan 

Merupakan kegiatan administrasi pihak penyelenggara meliputi 

perijinan, RAB dan kegiatan kepanitiaan, juga mengurusi 

fasilitas akomodasi, perjalanan dan protokoler. 

 Kegiatan penterjemah bahasa 

Untuk konvensi tingkat Internasional sangat dibutuhkan demi 

kelancaran acara, minimal membutuhkan 8 bahasa. 

 Kegiatan tour package 

Adalah kegiatan acara pre and post convention tours, ladies 

spouse programmed, official and social event. 

b. Kegiatan pengelola 

Adalah seluruh kegiatan administrasi dan operasional yang mencakup 

departemen antara lain : 

a) Administrasi dan manajemen front office 

b) Administrasi dan manajemen humas 

c) Administrasi dan manajemen akuntansi 

d) Administrasi dan manajemen pemasaran 

e) Administrasi dan manajemen personalia 



f) Administrasi dan manajemen konsumsi 

g) Administrasi dan manajemen rumah tangga 

h) Administrasi dan manajemen keamanan 

i) Administrasi dan manajemen teknik dan logistik 

c. Kegiatan service 

a) Departemen makanan dan minuman 

Mengatur pembuatan dan pengolahan makanan serta minuman. 

b) Departemen rumah tangga 

Mengatur kegiatan pelayanan binatu dan maintenance seluruh 

furniture, perabot serta alat konvensi. 

c) Departemen teknik 

Mengurusi pelayanan mekanikal, elektrikal bangunan dan 

maintenance. 

d) Departemen logistic 

Mengurusi penerimaan, penimbangan, pemeriksaan, distribusi dan 

pengembalian barang 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Dalam perancangan ini, Sragen Convention Centre memiliki banyak 

potensi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata dan pusat bisnis di 

Kota Sragen. Daya tarik utama selain situs Sangiran adalah dengan banyaknya 

wisata lain yang ada di Kota Sragen. 

5.2. Saran 

Dalam perencanaan sebuah bangunan hendaknya di perhatikan dalam 

pemilihan gaya atau style, yang mana dalam pemilihan tampilan karakter fasad 

harus sesuai dengan kondisi iklim, cuaca, topografi, maupun dimana bangunan itu 

didirikan dan mengikuti perkembangan jaman. Hal ini akan sangat berpengaruh 

pada tingkat kenyamanan pengguna. 

 

 

 



HASIL 

Dengan adanya Sragen Convention Center, diharapkan mampu memenuhi 

kebutuhan fasilitas industry dan pariwisata di kota Sragen dan sekitarnya dan 

mampu bersaing dengan tempat-tempat lain yang sejenis di kota-kota lain. 
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