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WONOGIRI CONVENTION AND EXHIBITION CENTER 

Abstrak 

Wonogiri Convention And Exhibition Center adalah sebuah bangunan yang menjadi 

wadah pusat penyelenggaraan kegiatan untuk membahas keperluan bersama yang 

dilakukan oleh banyak orang yang berhubungan dengan konferensi, pertemuan dan 

pameran di Kabupaten Wonogiri yang menekankan pada pendekatan Arsitektur Neo- 

Vernakular dengan desain yang kekinian yang lebih maju, variatif,fleksibel, dan inovatif. 

Keberhasilan kota Surakarta menjadi salah satu kota MICE diharapkan dapat tertular ke 

daerah-daerah disekitarnya terutama Kabupaten Wonogiri. Penyelenggaraan  konvensi 

dan pameran diharapkan dapat menjadi dinamisator bagi perkembangan industry dan 

ekonomi. Namun di kabupaten Wonogiri sendiri belum terdapat fasilitas yang mampu 

mewadahi kegiatan konvensi dan pameran secara nyaman. Dari potensi yang dimilik 

Kabupaten Wonogiri untuk prospek kedepan Wonogiri Convention And Exhibition  

Center ini diharapkan mampu mengatasi kendala-kendala yang ada untuk perkembangan 

dan kemajuan Kabupaten Wonogiri. 

Kata kunci : perancangan Convention And Exhibition Center, MICE, Arsitektur 

Neo-Vernakular 

Abstract 

Wonogiri Convention And Exhibition Center is a building that becomes a center for 

organizing activities to discuss common needs carried out by many people relating to 

conferences, meetings and exhibitions in Kabupaten Wonogiri which emphasize the Neo- 

Vernacular Architecture approach with a more advanced contemporary design, varied, 

flexible, and innovative. The success of Surakarta city is one of the cities of MICE which 

is expected to be spread to the surrounding areas, especially Kabupaten Wonogiri. 

Organizing conventions and exhibitions is expected to be a dynamic for industry and 

economic development. However, in Wonogiri district itself there are no facilities that  

are able to accommodate convention and exhibition activities comfortably. The potential 

of Kabupaten Wonogiri for the future prospects of the Wonogiri Convention And 

Exhibition Center is expected to be able to overcome the obstacles that exist for the 

development and progress of Kabupaten Wonogiri. 

Keywords: design of the Convention And Exhibition Center, MICE, Neo-

Vernacular Architecture 
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1. PENDAHULUAN

Kementrian  Pariwisata  (Kemenpar)  menyebut  wisata   Meeting   Intentive Conference  

dan   Exhibition   (MICE)   Indonesia   semakin   prospektif.   Kegiatan MICE dalam 

negeri terus meningkat terutama dilingkungan  korporasi  dan  pemerintahan,   baik   yang 

diselenggarakan   sendiri   maupun   diserahkan   kepada event organizer. MICE  

(Meeting,  Insentive,  Convention  and  Exhibition)  sendiri adalah  suatu  jenis  kegiatan  

di   mana   suatu   kelompok   besar,   biasanya direncanakan dengan matang, berangkat 

bersama untuk suatu tujuan tertentu. 

Adanya  tantangan  perdagangan  bebas  seperti  AFTA   dan   juga   usaha   dan 

strategi  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah  agar  dapat   bertahan   di   era 

otonomi  ini  menjadikan  penyelenggaran  konvensi  dan  pameran  ini  diharapkan   

dapat menjadi dinamisator bagi  perkembangan  industri  ekonomi  yang berkaitan 

dengan   kegiatan    pariwisata,    hiburan,    transportasi,    dan    sebagainya. 

Keberhasilan  Surakarta  sebagai  salah  satu  kota   MICE   diharapkan   dapat   tertular 

ke kabupaten-kabupaten sekitarnya. 

Kabupaten  Wonogiri  mempunyai  program  pemerintah  daerah   berupa   event-  

event  tahunan  yang  memiliki   jenis  kegiatan   yang  sama namun  diselenggarakan 

di berbagai tempat, selain itu Wonogiri juga belum  mempunyai  gedung  yang  di 

gunakan  untuk  acara  wisuda  dan  pernikahan  yang  layak   sehingga   kebanyakan 

acara  diselenggarakan  diluar  kota   khususnya   di   daerah   Surakarta.   Oleh   karena 

itu bisa dikatakan Kabupaten Wonogiri belum memiliki fasilitas untuk 

diselenggarakannya bisnis MICE yang memadai dan representive. Sehingga 

diperlukannya  pemusatan   kegiatan   dengan   difasilitasinya   kegiatan   tersebut   

dengan sebuah bangunan Convention And Exhibition Center . 

Selain itu pada tahun 2018 terjadi peningkatan di sektor pariwisata di kabupaten 

Wonogiri, dengan munculnya berbagai macam tempat wisata baru, hal ini 

dilatarbelakangi oleh kekayaan alam yang ada di Kabupaten Wonogiri yang mulai 

diperhatikan. Berkembangnya Pariwisata di Kabupaten Wonogiri dapat dikembangkan 

beriringan dengan perkembangan MICE. Kedua nya dapat berjalan beriringan dengan 

cara mampu menjadikan keduanya bersimbiosis mutualisme, sehingga perkembangan 

keduanya dapat berdampak pada perkembangan wilayah kabupaten Wonogiri 

Dari  uraian   diatas   menjadi   latar   belakang   munculnya   gagasan   perancangan 

dan perencanaan Wonogiri Convention And Exhibition Center. Melalui gagasan 
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ini diharapkan  dapat  menentukan  site  yang tepat untuk perancangan dan 

perencanaan  Wonogiri  Convention  and   Exhibition   Center   guna   mendukung   

fungsi  serta  mewadahi  kegiatan  yang  bersifat  universal  di  Kabupaten  Wonogiri 

serta mewujudkan desain Wonogiri Convention and Exhibition Center dengan  

pendekatan pada Arsitektur Neo-Vernacular. 

2. METODE 

2.1 Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi/studi lapangan

b. Wawancara

c. Studi literatur

d. Majalah, artikel dan beberapa data dari instansi yang bersangkutan

e. Studi perbandingan

2.2 Sumber Data 

a. Data Primer : Instansi terkait, beberapa bangunan konvensi.

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

2.3 Analisis 

a. System penataan ruang yang mampu mewadahi kegiatan secara fleksibel dalam waktu

yang bersamaan.

b. Program ruang yang dapat melayani kegiatan dengan sarana dan prasarana yang

memadai.

c. Kelengkapan fasilitas serta koodinasi penyelengara yang mendukung kelancaran

kegiatan.

d. Perwujudan karakter bangunan dalam eksterior dan interior.

e. Perencanaan sistem konstruksi dan jaringan utilitas dengan menggunakan teknologi

modern, sejalan dengan relefansinya terhadap kebutuhan dalam perencanaan.

f. Penyelesaian akustik pada ruang pertemuan, menentukan besaran unit aktifitas

konvensi dan persyaratan dari segi kenyamanan akustik, bahan akustik dan faktor

teknis lainnya

g. Fleksibelitas penyusunan, menerapkan besaran unit optimal tersebut secara fleksibel

terhadap komponen teknis dalam bangunan.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada hasil dan pembahasan akan dipaparkan mengenai site eksisting dan konsep desain 

untuk perancangan dan perencanaan Wonogiri Convention And Exhibition Center. 

3.1 Site Eksisting 

Site berada di Jl Diponegoro, Wonogiri. site berupa lahan perkebunan dan persawahan 

dengan luas 21.350 m2. Kondisi site dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Lahan berada dikawasan komersil, perumahan, pelayanan umum dan jasa.

b. Berada di pinggir Jalan raya antar kabupaten dan propinsi

c. Tanah milik Provinsi sehingga agar perencanaan dan pembangunan dapat

terealisasikan maka diperlukan pembelian lahan oleh PEMDA Kabupaten Wongiri

karena setiap pembangunan harus dilakukan pada tanah milik PEMDA.

Gambar 1 Sarana Prasarana Disekitar Lokasi 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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3.2 Konsep Mikro 

3.2.1 Konsep Pencapaian 

a. Konsep

Gambar 2 Analisa Pencapaian 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

Site Wonogiri Convention And Exhibition Center berada di Jl Diponegoro, 

Wonogiri.memiliki lebar 10 m, dengan jalur 2 arah tidak terdapat pembatas berupa RTH 

ditengah jalan namun kondisi cukup ramai karena juga merupakan jalan penghubung 

antara Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Merespon dari site 

lokasi ME dan SE berada di sebelah selatan karena mudah dijangkau melalui jalan utama 

kabupaten Wonogiri, membedakan antara pintu masuk dan keluar dari site, dan 

menyediakan jalur pedestarian. 

3.2.2 Konsep Sirkulasi 

a.Konsep

Gambar 3 Analisa Sirkulasi 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

Untuk mempermudah sirkulasi pada site dengan memberikan perbedaan tinggi jalur 

pedestarian dan jalur kendaraan untuk menambah kenyamanan 
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dan keamanan. Kemudian Membuat jalur sirkulasi yang jelas dan nyaman didalam site 

dengan memdesain jalur ME dan SE terdapat di depan dengan jalur yang jelas agar tidak 

terjadi penumpukan kendaraan. 

3.2.3 Konsep Kebisingan 

a. Konsep

Gambar 4 Analisa kebisingan 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

Untuk mengatasi kebisingan pada site dengan menempatkan zona privat (ruang konvensi) 

jauh dari zona terbising. Pada site bagian selatan menjadi area paling bising karena 

terletak tepat dipinggir jalan raya hal ini dapat diatasi dengan penzoningan, Kemudian 

memberikan vegetasi dan pagar pembatas didepan site yang berfungsi mereduksi bunyi. 

Contoh pohon akasia, pohon mahoni dan lainya. 

Gambar 5 Konsep Kebisingan 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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3.2.4 Konsep Ruang 

Tabel 1 Rekapitulasi Besaran Ruang 

No Jenis Kelompok Ruang Luas m
2
 

1 Kelompok Ruang Kegiatan Konvensi 8742.42 

2 Kelompok Ruang Kegiatan Exhibition 5463.64 

3 Kelompok Kegiatan Penunjang 2447.82 

4 Kelompok Kegiatan Pengelola 668 

5 Kebutuhan Ruang Fasilitas Umum 8969 

Total 26290.88 

Sumber : Data Penulis, 2019 

Hasil dibulatkan menjadi 26300m2

Berdasarkan hasil diatas, jumlah lantai dapat diketahui sebagai berikut : 

1. Luas Site : 21350 m
2
 

2. Luas Total Ruang : 26300 m
2
 

3. KDB ( Koefisien Dasar Bangunan) maksimal 85%, Pada Perencanaan menggunakan

KDB sebesar 60%

4. Luas lahan yang tertutupi bangunan : 21.350 X 60% = 12.810 m
2
 

5. Kebutuhan outdoor : 1000+455+3750+1200 = 6405 m
2
 

6. Kebutuhan indoor : 26300 – 6405 = 19895m
2
 

7. Jumlah lantai : 19895 /12810 = 1.55 = 2 lantai 

8. Sisa untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau) : 19895 – 12810 = 7085 m
2

9. ARP ( Angka Ruang Parkir : 20% x 19895 = 3979 m
2
 

10. Kebutuhan basement parkir = kebutuhan indoor / ARP = 7085 /3979 = 1.8 = 2 Basement

3.2.5 Konsep Penanganan Akustik 

Gambar 6 Konsep Penanganan Akustik 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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a. Konsep

Pemilihan jenis dan alokasi material akustik serta desain ruang secara keseluruhan ( 

bentuk dasar denah, bentuk dasar potongan, plafon, dinding, lantai). 

Pengaturan interior, serta perolehan waktu dengung dan system bunyi pada ruang eksibi 

dan ruang pamer akan menghasilkan kualitas akustik yang baik pada Wonogiri 

Convention And Exhibition Center. 

Penggunaan material akustik untuk mengendalikan kualitas akustik ( reflector, 

absorber dan diffuser) dengan alokasi sesuai fungsi ruang. Contoh material pemantul ( 

reflector ) adalah gypsum board, plexiglass, dan papan plastik kayu, lalu contoh material 

penyerap ( absorber ) adalah soft board, selimut akustik ( glasswool, rockwool) acoustic 

tile, mineral tile, dan karpet empuk). 

3.2.6 Konsep Massa 

a. Konsep

Untuk menentukan gubahan masa Wonogiri Convention And Exhibition Center harus 

memenuhi kriteria bangunan yang selaras dan dinamis dengan lingkungan sekitar. Untuk 

memperoleh itu maka pengaplikasian Wonogiri Convention And Exhibition Center harus 

mengadopsi kebudayan sekitar namun tetap terkesan modern sehingga pendekatan 

Arsitektur Neo-vernakular dapat dicapai. Namun Bentuk massa yang dipilih harus sesuai 

dengan fungsi ruangnya dan juga mengikuti bentuk site Wonogiri Convention and 

Exhibition Center. Misalnya untuk ruang konvensi untuk mendapatkan kualitas visual 

yang lebih baik maka sebaiknya mengubah layout tata tempat duduk bagi audiens dengan 

sudut 1400 dan layout kursi berbentuk kipas, dan untuk ruang pamer berbentuk persegi 

panjang dengan ruang bebas tanpa kolom. Maka gubahan massa yang dapat diterapkan 

pada Wonogiri Convention and Exhibition Center adalah sebagai berikut : 
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Gambar 7 Gambaran Rencana Konsep Massa 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

Gambar 8 Potongan Kawasan 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

Gambar 9 Denah Lantai 1-3 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

Gambar 10 Denah Lantai 1-3 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

3.2.7 Konsep Tampilan Arsitektur 

a. Konsep Eksterior

1. Tampak depan yang elegan dan dinamis dengan ornament perpaduan antara arsitektur

budaya setempat dengan arsitektur modern.

2. Penggunaan material finishing ACP pada eksterior akan menambah kesan elegan dan

indah.

3. Pemakaian bidang transparan pada bagian depan fasad dengan menggunakan kaca

ultra violet untuk mengurangi panas dalam ruang. Dan untuk penampila atraktif

dengan penyelesaian bentuk warna, bentuk, bahan, geometris dan dimensi bangunan.
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a. Konsep Interior

Gambar 11 Gambaran Ekterior 

        Sumber : Analisa Penulis, 2019 

1. Warna yang selaras dengan alam diterapkan pada ruangan yang melibatkan banyak

orang sehingga akan kesan nyaman dankesan ruangan menjadi lebih luas.

2. Pemakaian jenis lantai sesuai dengan fungsinya, missal ruangan bersifat umum dengan

lantai keramik dengan ornamen-ornamen yang unik, ruang prifat dengan lantai

keramik yang netral atau putih serta pemakaian paving block pada lantai parkiran,

3. Perbedaan tinggi plafond akan memberikan kesan megah jika dipadu padankan

dengan lampu ruangan maupun lampu hias secara benar.

Gambar 12 Gambaran Interior 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 
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3.2.8 Konsep Struktur dan Utilitas 

a. Konsep Penerapan Struktur Pada Bangunan

Tabel 2 Penerapan struktur pada bangunan 

Aplikasi Pada Bangunan Analisa 

Kaki atau Pondasi bangunan Menggunakan jenis pondasi tiang pancang, 

karena melihat dari fungsi bangunan yang 

diperuntukkan untuk banyak orang sehingga 

diperlukan pondasi yang kokoh, dan dilihat 

juga dari kondisi tanah pada site serta 

jumlah lantai pada Wonogiri Convention 

and Exhibition Center. 

Kepala atau Atap bangunan 1) Menggunakan atap pelana dengan

material atap genteng beton  pada

gedung konvensi dan pameran

2) Menggunakan atap joglo dengan

material atap sirap pada area drop off

3) Menggunakan atap space frame karena

mudah dibentuk dan diterapkan pada

area ruangan convention.

Struktur bangunan Mengguna struktur rangka yang terdiri dari 

kolom dan balok dengan penutup lantai plat 

beton 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

b. Konsep Penerapan Utilitas Pada Bangunan

1. Perhitungan lift dan eskalator

Untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan maka penulis melakukan 
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perhitungan ulang kebutuhan lift, untuk bangunan berlantai 2dengan fungsi bangunan 

Convention Center maka aksesbillitas pengguna lebih efektif menggunakan escalator, 

sehingga dilakukan pembagian jumlah rata-rata pengguna lantai dengan presentase 40% 

menggunakan lift dan 60% menggunakan escalator, maka 40% dari jumlah pengunjung 

3000 adalah 1200. 

a. Jarak siklus = 2 x jumlah tinggi bangunan = 2 x 17 m = 34

b. Waktu perjalanan ( RT ) = jarak siklus / kecepatan lift = 34 / 0.5 m/det = 68

c. Jumlah orang yang diangkut = 13% x jumlah pengguna gedung yang menggunakan

lift = 13 % x 1200 = 156

d. Kapasitas lift = 300 x P / RT = (300 x 6) / 68= 26

e. Jumlah lift yang dibutuhkan = jumlah orang yang diangkut kapasitas lift =

156 / 26 = 6 lift 

Maka jumlah lift yang dibutuhkan adalah 6 lift untuk pengunjung, ditambah 1 lift 

untuk service. 

Daya angkut eskalator ganda dalam waktu 5 menit adalah 450 orang, maka untuk 1800 

orang jumlah eskalator yang dibutuhkan adalah 1800 / 450 = 4 eskalator. Untuk 

menentukan panjang eskalator adalah apabila tinggi suatu lantai gedung adalah 8.5 ( 

8500 mm ) dengan kemiringan 30 derajat maka : 

L = 1,732 x H + 4765 ( rumus untuk kemiringan 30 derajat ) L = 1,732 x 8500 + 4765 

= 19.487 m 

Maka panjang escalator kurang lebih 19 meter 

c. Sistem Jaringan Air Bersih

Diagram 1 Jaringan Air Bersih 

 Sumber : Analisa Penulis, 2019 

METERAN 

POMPA 

PDAM 

DISTRIBUSI 
DOWN TALK POMPA SUMUR 

DISTRIBUSI 

PDAM 
DISTRIBUSI 
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WC dan 

KM SEPTICTANK 

PLN GENSET 

AUTOMATIC 

SWITCH 
TRAFO 

GARDU 

d. Sistem Jaringan Air Kotor

Diagram 2 Jaringan Air Kotor 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

e. Jaringan Limbah Makanan

SARINGAN 
PASIR DAN 

BEDENG 
RUMPUT 

LIMBAH 

DAPUR 

BAK 

PENANGKAP 

LEMAK 

PERESAPAN 

f. Jaringan Air Hujan

Diagram 3 Jaringan Limbah Makanan 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

Diagram 4 Jaringan Air Hujan 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

g. System Jaringan Listrik

Diagram 5 Jaringan Listrik 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

FESES 

PERESAPAN 

URINE 

AIR 

HUJAN 

SUB PANEL 

LAMPU 

SUB PANER 

POWER 

MAIN 

PANEL 

METERAN 

MENYIRAM 

TANAMAN 

BAK 

PENAMPUNG 

RIOL 

KOTA 

SALURAN 

DRAINASE 
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h. Sistem Jaringan Penghawaan

1. AC Central

2. AC Split

3. Exhaust Fan

4. Blower

i. Jaringan Telekomunikasi

1. Telepon, FAX, Internet

2. System Private Auto Branch

Exchange

3. CCTV Monitor

4. Pengeras Suara

j. Sistem Penanggulangan Kebakaran

1. Pencegahan Aktif

 Alat pemadam kebakaran potable / APAR memiliki daya layanan 200-250 m2/unit

dengan jarak pemasangan 20-25 m.

 Hydrant bangunan memiliki daya layanan 800 m2 dengan jarak pemasangan

maksimal 35 m.

 Sprinkler memiliki daya layanan 25 m2 tiap unitnya dengan jarak pemasangan

disesuaikan dengan luas ruangan.

 Detektor api, detekor panas, dan detektor asap

 Terminal box

2. Pencegahan pasif

 Tangga darurat dengan jarak satu dengan lainnya 25 m, memiliki lebar

minimal 1,2 m dan dilengkapi dengan pintu darurat dengan lebar 90m.

 Koridor dengan lebar minimal 1.8 m dan dilengkapi dengan tanda atau

signature exit dan diberi lampu LED.

3.2.9 Konsep Konsep Penekanan Arsitektur Neo Vernakular 

a. Konsep

Prinsip asrsitektur Neo-vernakular adalah melestarikan unsur-unsur lokal sehingga 

bentuk dan sistemnya terutama yang berkaitan dengan iklim setempat, seperti 

penghawaan, pencahayaan alamiah, antisipasi terhadap regionalisme yang merupakan 

aspek mendasar. Unsure kebudayaan yang bisa ditonjolkan dalam bangunan adalah 

berupa Batik Khas Wonogiri, Kesenian Kethek Ogleng. Selain itu Wonogiri juga 

mempunyai Museum Karst yang pola atau ciri khas sebuah batuan karsrt bisa terapkan 

untuk ornament pada bangunan misalnya untuk kolom di fasad bagian depan. 
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Gambar 13 Detail Eksterior 

    Sumber : Analisa Penulis, 2019 

Gambar 14 Detail Arsitektur 

Sumber : Analisa Penulis, 2019 

4. PENUTUP

Tujuan yang ingin dicapai dalan perancangan dan perencanaan Wonogiri Convention 

and Exhibition Center adalah 

a. Untuk mengetahui site yang  tepat  untuk  perancangan  dan  perencanaan

Wonogiri Convention and Exhibition Center guna mendukung fungsi serta

mewadahi kegiatan yang bersifat universal di Kabupaten Wonogiri.

b. Untuk menyusun konsep perencanaan dan perancangan merencanakan dan

mendesain Wonogiri Convention and Exhibition Center sebagai pusat konvensi dan

pameran di Kabupaten Wonogiri dengan fasilitas yang memadai, dan ruang yang

fleksible.

c. Untuk mewujudkan desain Wonogiri Convention and Exhibition Center di

Kabupaten Wonogiri dengan pendekatan pada Arsitektur Arsitektur Neo-

Vernacular.

PERSANTUNAN 

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, Penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dengan 

penuh rasa hormat, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

a. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta anugerahnya, serta

tidaklupa kepada Rasulullah Muhammad SAW sehingga dalam pengerjaan tugas

akhir ini dapat berjalan dengan baik dan lancer.

b. Bapak, Almh. Ibu, Kakak dan seluruh keluarga saya atas segala perhatian, kasih

sayang serta doa yang tiada hentinya.



16  

c. Ibu Dr. Ir. Widyastuti Nurjayanti, MT selaku Ketua Program Studi Arsitektur 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

d. Ibu Ronim Azizah, ST, MT selaku Koordinator Studio Konsep Perancangan 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

e. Bapak M.S Priyono Nugroho ST., MT selaku dosen pembimbing SKPA ini yang 

telah membimbing dan selalu memberikan arahan, semangat serta motivasi 

f. Sahabat-sahabat ku Deka, Cita, Redicha, dan Devi yang tidak henti-hentinya 

memberikan semangat serta motivasi. 
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