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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 PENGERTIAN JUDUL 

Judul Studio Konsep Perancangan Arsitektur penulis adalah SOLO 

CONVENTION AND EXHIBITION PARK, kemudian dari judul tersebut  

diuraikan sebagai berikut : 

1) Solo adalah sebutan lain dari kota Surakarta yang merupakan kota otonom 

dengan status kota dibawah Provinsi Jawa Tengah, dengan penduduk sekitar 

547.116 jiwa  dan mempunyai wilayah administrasi berupa 5 Kecamatan, 

dan 51 Kelurahan. Secara geografis kota Solo berada di 105 mdpl dan di 

pusat kota 95 mdpl, dengan luas 46,01 km2 (0,14 % luas Jawa Tengah) 

(Kementrian Dalam Negri, 2017). 

2) Convention atau Konvensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

pemufakatan atau kesepakatan, baik skala adat, tradisi, perjanjian 

antarnegara, perjanjian antar penguasa pemerintah serta konferensi tokoh 

masyarakat atau partai politik dengan tujuan khusus. Jadi convention hall 

adalah ruang yang mewadai kegiatan tersebut (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2017). 

3) Exhibition merupakan bahasa inggris yang berarti pameran, pertunjukan 

hasil karya seni, barang hasil produksi, dan sebagainya (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2017). 

4) Park adalah bahasa Inggris yang berarti taman. Taman adalah kebun yang 

ditanami dengan bunga-bunga dan sebagainya, atau tempat orang mendapat 

atau mengenyam kebahagiaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2017). 

Berdasarkan uraian di atas, maka judul SOLO CONVENTION AND 

EXHIBITION PARK atau singkatnya disebut Solo Expo, merupakan ruang atau 

bangunan yang mewadahi kegiatan-kegiatan besar seperti pertemuan, jamuan, dan 

pameran untuk tujuan atau kebahagiaan tertentu dengan konsep berupa bangunan 

dan taman. Lahan outdoor juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tersebut 

didukung dengan view yang berupa taman, kolam ikan, bahkan kolam air mancur. 
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1.2 LATAR BELAKANG 

Saat ini, Indonesia sudah berkembang menjadi salah satu negara tujuan 

bisnis dan wisata. Hal itu dibuktikan dengan perolehan data dari Statistical Report 

on Visitor arrivals to Indonesia 2008– 2012, yang menyebutkan bahwa kunjungan 

wisatawan mancanegara untuk pertemuan, insentif, konvensi dan pameran atau 

meeting, incentive, convention, exhibition (MICE) bila digenapkan mencapai 41% 

sementara untuk wisatawan liburan 57% dan lainnya 2% (Kementrian Pariwisata, 

2012). 

MICE atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition dalam indsutri 

pariwisata atau pameran adalah suatu jenis kegiatan pariwisata dimana suatu 

kelompok besar, biasanya direncanakan dengan matang untuk tujuan tertentu. 

Dunia MICE merupakan salah satu bisnis yang menjanjikan, namun di Kota Solo 

belum dikembangkan karena memang belum ada tempat yang memadai untuk 

menyelenggarakannya padahal Solo mempunyai potensi. 

Mengamati perkembangan dan potensi Kota Solo dan sekitarnya yang 

sudah semakin marak, rasanya saat ini adalah saat yang tepat untuk 

diimplikasikannya suatu wacana dibangunnya sebuah konvensi dan pameran. 

Sekarang banyak sekali diagendakan perhelatan besar yang bertaraf nasional dan 

juga internasional, yang tentu saja melibatkan banyak sekali peserta. Contohnya 

World Heritage Cities Conference & Exhibition (WHCCE), Solo Batik Carnival, 

Festival Pasar Kumandang, Munas Apeksi, SIEM, Bengawan Solo Fair, 

Borobudur Travel Mart dan Munas Apeksi (Rahman, 2012). 

Selain itu banyak juga event-event di Solo yang diselenggarakan oleh 

kelompok mahasiswa atau umum dengan tujuan untuk memamerkan suatu karya, 

penyebaran informasi, ataupun sekedar kegiatan tertentu seperti pentas seni dan  

perlombaan seni yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Hal itulah yang 

mendasari kurangnya fasilitas ruang di Solo untuk menampung kegiatan tersebut. 

Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) juga menegaskan bahwa sektor 

ekshibisi di Solo perlu ditingkatkan. Pembangunan balai pertemuan atau 

convention hall sangat diperlukan. Merujuk dari adanya rencana membuat 

pameran tingkat internasional, Solo Expo di tahun 2013 yang selalu mempunyai 
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kendala tempat. Kapasitas pameran di convention hall yg ada di Diamond Solo 

masih sangat kurang (Solopos, 2012). 

Berikut adalah tabel kapasitas gedung pertemuan atau convention centre 

yang ada di Solo : 

Tabel 1. Tabel Kapasitas Gedung Pertemuan di Solo 
No. Nama Gedung Pertemuan Kapasitas Sumber 
1. The Alana Hotel and Convention 

Center 
± 1200 (The Alana Hotel and 

Convention Center, 2017) 
2. Diamond Solo Convention Center ± 3000 (Dinas Pariwisata Kota 

Surakarta, 2017) 
3. Hotel Lor in ± 1000 (PT. Lorin International 

Hotel, 2018) 
4. Wisma Boga Solo Baru ± 4000 (Admin, 2016) 
5. Hotel Dana ± 1500 (Hotel Dana Solo, 2017) 
6. Hotel Kusuma Sahid ± 4000 (Sahid Hotels and 

Resorts, 2017) 
7. Graha Saba Buana ± 2000 (Chillipari, 2014) 
8. Gedung Wanita Sasana Krida Kusuma ± 2000 (Chillipari, 2014) 
9. 
 

Best Western Premiere Solo Baru ± 1500 (Best Western Hotel and 
Resort) 

10. Solo Paragon Ballroom ± 1500 (Solo Paragon Hotel and 
Residences, 2018) 

Dengan melihat potensi kota, dan keterbatasan fasilitas MICE yang 

tersedia di kota Surakarta (Solo), maka diperlukan suatu fasilitas yang mampu 

mewadahi berbagai kegiatan konvensi dan ekshibisi dengan segala fasilitas 

pendukungnya yang sangat memadai (Santoso, 2015). 

Wacana adanya bangunan Solo Convention and Exhibition Centre perlu 

didukung dengan area yang luas dengan fasilitas seperti toilet yang memadai, 

penghawaan dan pencahayaan yang cukup, pasokan listrik dan cadangannya, 

telepon, akses kendaraan yang baik, fasilitas pemadam kebakaran, panggung, 

ruang-ruang khusus tamu VIP, kantin, P3K, dapur dan sebagainya.  

Pemerintah Kota Solo (Pemkot Solo) juga berencana mengembangkan 

Solo bagian Utara dalam rangka pemerataan fasilitas pemerintah dengan menata 

kawasan Pedaringan. Sesuai rencana tata guna lahan, Pemkot akan membangun 

Convention Hall dan Expo Center dilengkapi dengan SPBU di atas lahan sisi 

selatan Pedaringan (Solopos, 2016). 
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1.3 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat permasalahan 

diantaranya: 

1. Bagaimana merencanakan dan merancang bangunan yang dapat mewadahi 

berbagai kegiatan dengan fungsi konvensi dan ekshibisi? 

2. Bagaimana desain Convention and Exhibition Centre yang informatif 

fleksibel? 

3. Bagaimana penerapan elemen (taman) pendukung fungsi konvensi dan 

ekshibisi? 

1.4 TUJUAN DAN SASARAN 

1.4.1 Tujuan 

Menyusun konsep perencanaan dan perancangan bangunan Convention 

and Exhibition Park yang mendukung konsep fleksibilitas dan aksesibilitas 

sehingga diharapkan mampu memberikan fungsinya sebagai bangunan publik  

yang dapat mewadahi berbagai kegiatan konvensi dan ekshibisi. 

1.4.2 Sasaran 

Sasaran yang akan dicapai dalam penyusunan konsep perencanaan dan 

perancangan ini dibagi menjadi dua, yaitu : 

1) Sasaran non Fisik  

a. Mendapatkan konsep perencanaan dan perancangan Convention and Exhibition 

Park dengan fasilitas pendukung yang memadai. 

b. Menentukan konsep dasar pengolahan site, pencapaian, gubahan massa, zoning 

dan tampilan fasad bangunan. 

c. Menentukan konsep dasar efektif dan efisien dalam hal peruangan dan fasilitas 

ruang indoor dan outdoor yang mendukung pelayanan bagi user sehingga 

tercipta suasana yang nyaman bagi user di dalamnya. 

2) Sasaran Fisik  

a. Menciptakan suatu wadah yang mudah dalam hal pencapaian baik bangunan 

maupun ruang yang ada di dalamnya. 

b. Menentukam tata ruang yang nyaman dalam menunjang kegiatan yang 

berlangsung di dalamnya. 
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1.5 RUANG LINGKUP PEMBAHASAN 

Dari perencanaan yang akan dibahas mempunyai batas dan lingkup yang 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Konsep park diwujudkan ke dalam bentuk tata bangunan secara keseluruhan 

sebagai tempat yang nyaman untuk mewadahi segala kegiatan pertemuan dan 

pameran dengan penerapan arsitektur kontemporer. 

2) Pembagian zona ruang indoor dan outdoor. Zona indoor berbentuk tribun dan 

ruang-ruang fungsional, sedangkan zona outdoor berupa ruang terbuka hijau, 

lahan berpaving dan grassblock. 

3) Tidak disediakan hotel ditempat ini dengan pertimbangan banyak hotel yang 

ada skala kota dan adanya fasilitas shuttle bus. 

1.6 METODE PEMBAHASAN 

1.6.1 Tahap Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif dan kajian 

literatur yang akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut : 

1) Deskriptif 

Pengujian hipotesis-hipotesis dan dilakukan dengan melakukan survei di 

lapangan, kemudian melakukan observasi, wawancara, pengumpulan data, 

menentukan hasil dan mendokumentasikannya untuk kelengkapan data 

dokumen yang lain. 

2) Studi Literatur 

Penggunaan studi literatur dari buku, jurnal maupun website yang 

berhubungan dengan bangunan konvensi dan ekshibisi. 

3) Studi Lapangan 

Melakukan survei lapangan untuk melihat kondisi site, survei terhadap 

tempat-tempat yang sekiranya dapat digunakan untuk referensi dalam konsep 

desain di Bali Collection Nusa Dua dan Putrajaya International Convention 

Centre (PICC). 

4) Komparatif  

Membandingkan data yang didapat di lapangan dengan standar yang ada, atau 

membandingkan eksisting dengan bangunan yang sudah ada di daerah lain. 
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1.6.2 Tahap Analisis 

Tahap ini merupakan uraian permasalahan berdasar data yang telah 

terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan landasan teori yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ada di eksisting. 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Penyusunan laporan Studio Konsep Perancangan Arsitektur ini dibagi dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang yang dijadikan dasar acuan dirancangnya  

Solo Convention and Exhibition Park dengan mengangkat rumusan 

masalah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari hasil observasi 

dengan menggunakan metode yang disesuaikan dengan objek yang 

dibahas. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang dasar-dasar dan teori-teori terkait dengan 

permasalahan yang berhubungan dengan objek yang dibahas. 

BAB III  : GAMBARAN UMUM LOKASI DAN PERENCANAAN 

Berisi tentang data lokasi/data fisik, data sebaran aktivitas 

penduduk dan lingkungan di sekitar serta data terkait perencanaan 

dan perancangan. 

BAB IV  : ANALISIS PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN   

 DAN PERANCANGAN 

Pada bagian ini akan dijabarkan hasil dari observasi lapangan yang 

dilakukan oleh penulis dan diolah menjadi data yang berbentuk 

tabel, diagram, dan foto. 

 

 

 

 

 


