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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pengertian judul

Judul : Convention dan Exhibition Centre di Solo Baru

Penekanan pada Arsitektur Modern Kontemporer

Convention : Sebuah kegiatan sekelompok orang (negarawan,

cendikiawan, usahawan, dsb) dimana pertemuan tersebut

untuk membahas kepentingan bersama/mufakat. (Keputusan

Dirjen Pariwisata Nomor : Kep-06/U/IV/1992; pasal 1 :

pelaksanaan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan

pameran).

Dan : Penghubung satuan bahasa yang setara.

( http://kamusbahasaindonesia.org/pusat KamusBahasa.org )

Exhibition : Suatu kegiatan untuk menyebar luaskan informasi dan

promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan

konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.

Centre : Sentra/ pusat dimana suatu tempat menjadi suatu

pemusatan pusat kegiatan.

( http://kamusbahasaindonesia.org/pusat KamusBahasa.org )

Convention dan Exhibition Centre : Suatu bangunan yang menjadi

wadah pusat koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan

kegiatan konferensi dan pameran yang memberikan fasilitas

dan sarana pertemuan dan pameran.

Di : Kata depan untuk menandai sebuah tempat.

( http://kamusbahasaindonesia.org/pusat KamusBahasa.org )
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Solo Baru : Solo Baru adalah bagian dari Kabupaten Sukoharjo dan

masuk dalam Karisedenan Surakarta.

Penekanan Arsitektur Modern Kontemporer: Desain bangunan menekankan

pada form follow function (bentuk mengikuti fungsi)

dengan desain yang kekinian yang lebih maju, variatif,

fleksibel, dan inovatif (Le Corbusier, 1965)

Jadi pengertian “Convention dan Exhibition Center di Solo Baru

Penekanan Arsitektur Modern Kontemporer “ Sebuah bangunan yang

menjadi wadah pusat koordinasi kegiatan yang berhubungan dengan

konferensi dan pameran yang memberikan fasilitas dan sarananya di Solo

Baru dengan menekankan pada form follow function (bentuk mengikuti

fungsi) dengan desain yang kekinian yang lebih maju, variatif, fleksibel, dan

inovatif.
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1.2. Latar belakang

Perkembangan budaya dan peradapan yang semakin meningkat pada abad

21 ini menimbulkan sejumlah penemuan dan permasalahan beserta

penyelesaiannya yang perlu diketahui dan diatasi oleh umat manusia. Penyebaran

dan pertukaran informasi maupun hal-hal baru beserta masalah-masalah yang

sifatnya universal terhadap kepentingan selain melalui media massa, dapat juga

dilaksanakan melalui konvensi dan pameran baik bersifat internasional, nasional,

maupun regional. Dalam lingkup yang lebih kecil dapat juga dilaksanakan seperti

pada perusahaan, kantor pemerintah, dan lain sebagainya. Hal ini membawa

banyak perubahan dalam sector penghidupan umat manusia hamper diseluruh

Negara. Perkembangan massa ini yang dikenal dengan istilah globalisasi yang

semakin bebas dan terbuka sehingga serasa tanpa batas. Dengan adanya massa

globalisasi yang semakin bebas dan terbuka diperlukan pembinaan dan

pengembangan masalah tentang konvensi dan pameran.

Penyelenggaraan konvensi dan pameran diharapkan dapat menjadi

dinamisator bagi perkembangan industry ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan

pariwisata, hiburan, transportasi, dan sebagainya. Dari konteks hubungan diatas

dapat dilihat bahwa kegiatan konvensi dan pameran merupakan perpaduan antara

kegiatan bisnis (meeting, congresses) dan rekreasi. Melalui konvensi dan pameran

tersebut para peserta disamping mengikuti pertemuan dan pelaksana kegiatan

pameran sebagian waktunya dapat dimanfaatkan untuk menikmati produk-produk

wisata di daerah tempat kegiatan konvensi dan pameran diselenggarakan. Adanya

globalisasi dan otonomi daerah memberi peluang dan tantangan bagi

pengembangan disetiap wilayah. Setiap daerah diharuskan mengembangkan

segala kemampuan daya tarik yang dimilikinya baik yang bernilai comporative

advantage (keunggulan berbanding) maupun competitive advantage (keunggulan

bersaing). Adanya tantangan perdagangan bebas seperti AFTA dan juga usaha

untuk meningkatkan penerimaan asli daerah agar dapat bertahan di era otonomi

daerah maka diperlukan strategi untuk menghadapinya. Berbagai macam strategi

dilakuhkan dalam persaingan global seperti meningkatkan kegiatan
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kepariwisataan, perdagangan, dan investasi serta MICE (Meeting,

Incentives,Conferences,Exhibition) sebagai sector usaha.

Tabel 1.1. Titik Kegiatan/ Bangunan yang mendukung adanya
Convention dan Exhibition Centre

No.
Jenis

Kegiatan
Bangunan Pendukung

1.
Pusat

Perbelanjaan

1. The Park Solo Baru
2. Hartono Mall
3. Pusat Grosis Solo Baru
4. Carefour
5. Pusat Penjualan Komputer
6. Pusat Penjualan Elektronik
7. Soba Swalayan
8. Dsb.

2. Dealer

1. Dealer Isuzu
2. Dealer Honda
3. Dealer Suzuki
4. Dealer Mercedes Benz
5. Dealer Nissan
6. Dealer Toyota
7. Adira Finace
8. ACE Inferma
9. Dsb.

3. Penginapan

1. Hotel Best Western
2. Hotel Vape
3. Hotel Tosan
4. Hotel Brother

4. Industri

1. PT. Sritek
2. PT. Konimex
3. Batik Keris
4. PT. Tyfountex
5. PT. Suwastasama
6. CV. Tunas Jaya

5. Pendidikan

1. Universitas Muhammadiyah
surakarta

2. Universitas Veteran Bangun
Nusantara

3. Sekolah Ilmu Tinggi Ilmu
Ekonomi Surakarta

4. STIE Trianandra
5. Akademi Teknologi Warga

Surakarta
6. Akademi Bahasa Asing

Prawira Martha Sukoharjo
7. Politeknik Kesehatan Bhakti

Mulia

(Sumber : http://sukoharjokab.go.id/, 2015)
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Gambar 1. 1. Titik Kegiatan Bangunan Pendukung Convention dan Exhibition Centre
(Sumber: http://maps.google.com/,2015)

Solo Baru adalah bagian dari Kabupaten Sukoharjo dan masuk dalam

Karisidenan Surakarta Jawa Tengah. Memiliki potensi sebagai pintu gerbang

perdagangan Internasional di Jawa Tengah. Terutama dengan adanya

pengembangan pembangunan fasilitas umum di daearah tersebut. Dengan adanya

Bandara Adi Sumarmo Internasional Airport yang merupakan salah satu bandara

bertaraf Internasional, serta terdapat Stasiun Solo Balapan yang merupakan

transportasi darat yang menghubungkan antara daerah satu kedaerah lainnya, dan
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jaringan transportasi darat (jalan) yang berfungsi sebagai penghubung antar

daerah. Potensi ini memungkinkan Solo Baru sebagai simpul perdagangan dan

jasa secara Nasional bahkan Internasional. Hal ini juga didukung dengan adanya

banyaknya bangunan besar yang bersifat universal berdiri kokoh di Solo Baru.

Dengan kondisi keamanan Solo Baru dimana isu-isu Gangguan keamanan tidak

pernah menjadi momok di Kota ini.

Namun di Kota tersebut belum terdapat fasilitas untuk terselenggaranya

bisnis MICE yang memadai dan representative. Selama ini kegiatan pertemuan

dan pameran di Solo Baru diselenggarakan Hotel yang menyediakan fasilitas Ball

Room sebagai wadah fasilitas konvensi dan pamearan dengan kapsitas 150 hingga

1500 orang serta di gedung pertemuan yang tidak dilengkapi fasilitas pendukung

yang memadai. Dari uraian di atas Solo Baru membutuhkan wadah yang dibangun

khusus untuk keperluan konvensi dan pameran serta aktifitas masal baik out door

maupun in door. Sebagai Gerbang bagi Solo Baru dalam memasuki pasar global,

maka tampilan Convention dan Exhibition Centre bergaya arsitektur yang

mencerminkan kemajuan teknologi yaitu penekanan desain konsep Arsitektur

Modern Kontemporer.
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1.3. Perumusan masalah

1. Bagaimana menentukan SITE yang tepat untuk Convention dan

Exhibition Centre di Solo Baru guna mendukung fungsi bangunan

yang bersifat universal?

2. Bagaimana menentukan kegiatan pada Convention dan Exhibition

Centre di Solo Baru?

3. Bagaimana mendesain kebutuhan ruang, tatanan ruang, besaran ruang

serta sistem peruangan yang mempunyai fleksibilitas dalam

pemakaian sehingga secara teknis mampu melayani kegitan konvensi

dan pameran sebagai fungsi utama maupun kegiatan-kegiatan yang

lain secara simultancons ( secara serempak dalam waktu yang sama)?

4. Bagaimana mewujudkan desain Convention dan Exhibition Centre di

Solo Baru dengan penekanan Arsitektur Modern Kontemporer?

1.4. Tujuan dan Sasaran

1.4.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui SITE yang tepat untuk Convention dan Exhibition

Centre di Solo Baru guna mendukung fungsi bangunan yang bersifat

universal.

2. Untuk mengetahui kebutuhan kegiatan pada Convention dan

Exhibition Centre di Solo Baru.

3. Untuk mengetahui desain kebutuhan ruang, tatanan ruang, besaran

ruang serta sistem peruangan yang mempunyai fleksibilitas dalam

pemakaian sehingga secara teknis mampu melayani kegitan konvensi

dan pameran sebagai fungsi utama maupun kegiatan –kegiatan yang

lain secara simultancons ( secara serempak dalam waktu yang sama).

4. Untuk mengetahui mewujudkan desain Convention dan Exhibition

Centre di Solo Baru dengan penekanan Arsitektur Modern

Kontemporer.
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1.4.1 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya desain Convention dan

Exhibition Centre di Solo Baru yang berhubungan dengan :

1. SITE yang tepat untuk Convention dan Exhibition Centre di Solo Baru.

2. Mampu menentukan kegiatan Convention dan Exhibition Centre di

Solo Baru.

3. Secara teknis mampu melayani kegitan konvensi dan pameran sebagai

fungsi utama maupun kegiatan –kegiatan yang lain secara simultancons

( secara serempak dalam waktu yang sama).

4. Penekanan pada Arsitektur Modern Kontemporer.

1.5. Lingkup Pembahasan

Pembahasan berpedoman pada tujuan dan sarana yang telah ditentukan

dan menyangkut aspek-aspek dalam disiplin arsitektur dan hal-hal lain diluar

disiplin ilmu arsitektur akan dibahas sebatas bila memang menunjang

pembahansan perencanaan.

1.6. Metode Pembahasan

Guna mendaptkan hasil yang optimal berdasarkan penjelas – penjelasan

dan data yang otentik, maka metodelogi pembahasan sebagai berikut :

1. Teknik pengumpulan data:

a. Observasi

b. Wawancara

c. Study literature

d. Majalah, Koran, dan beberapa catatan dari instansi yang

bersangkutan

e. Studi perbandingan dengan beberapa tensis

2. Sumber data

a. Data Primer : Instansi yang bersangkutan

b. Data Sekunder : Majalah, Buku, Jurnal, Karya Ilmiah, dsb.

3. Model analisa dan Konsep
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a. Sistem penataan ruang yang mampu mewadahi beberapa

kegiatan konvensi dan pameran secara fleksibel, yang

berlangsung secara bersamaan.

b. Program ruang yang secara teknis mampu melayani kegiatan

MICE dengan mobilitas user yang tinggi dan sistem kominikasi

yang mewadai.

c. Kelengkapan fasilitas dan sarana serta koordinasi komite

penyelenggara yang mendukung kelancaran kegiatan MICE.

d. Ungkapan desain eksterior dan interior yang merupakan wujud

antara karakteristik kegiatan yang bersifat formal.

e. Perencanaan sistem konstruksi dan jaringan utilitas dengan

menggunakan teknologi modern, sejalan dengan relafansinya

terhadap kebutuhan dalam perencanaan.

f. Penyelesaian interior menunjang kenyamanan kegiatan yang

diwadahi serta mampu menciptakan citra arsitektur setempat.

g. Penyelesaian akustik pada ruang pertemuan, menentukan

besaran unit aktifitas konvensi yang mempunyai toleransi

terhadap unsur tuntutan dan persyaratan dari segi kenyamanan

akustik, bahan akustik dan faktor teknis lainya.

h. Fleksibelitas penyusunan, menerapkan besaran unit optimal

tersebut secara fleksibel terhadap komponen-komponen teknis

ruang bangunan.

Teknik Analisis Data dengan Metode Interaktif

Diagram Metode Interatif

Pengumpulan

data

Reduksi data Penyimpulan

Sajian data
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