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PERANCANGAN HOTEL & CONVENTION HALL UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR 

TROPIS 
 

Abstrak 
 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan salah satu dari 170 Perguruan Tinggi 
Muhammadiyah (PTM) di Indonesia. UMS terletak di Kecamatan Kartasura, Sukoharjo. UMS 
menerapkan “Wacana Keilmuan dan Keislaman” yakni mampu menumbuhkan budaya Islami 
yang menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang dilandasi nilai-nilai keislaman. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki sistem 2 kali wisuda yang pertama adalah 
wisudah jurusan yang bersekala satu jurusan dan yang kedua adalah wisuda universitas yang 
bersala besar satu universitas. Dari 2 acara besar tersebut mahasiswa yang di wisuda 
membutuhkan bangunan yang dapat menampung kegiatan acara wisuda jurusannya. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta belum memiliki fasilitas umum yang dapat menampung 
kegiatan tersebut. Sehingga penulis menulis dasar program perencanaan dan perancangan 
Arsitektur (DP3A) ini dengan tujuan: 1) Memenuhi kebutuhan tempat Peristirahatan sementara 
bagi para wisatawan dan keluarga wisudawan yang  berwisata atau datang ke Kota solo. 2) 
Merancang bangunan secara representatif dalam bentuk Hotel & Conention Hall yang nyaman 
dan sesuai prinsip Arsitektur Tropis. 3) Meningkatkan lapangan kerja di daerah tersebut. 4) 
Menambah bidang studi baru perhotelan. 5)Mewadahi kegiatan akademik, non akademik dan 
muktamar sebagai penginapan yang layak.  Metode yang dilakukan dalam perancangan konsep 
ini adalah dengan cara mengumpulkan data, metode pengolahan data dan pada bagian akhir 
dilakukan perumusan sebuah konsep. Hotel & Convention Hall UMS sebagai bangunan 
pendukung kegiatan akademik kampus dan umum akan sangat membantu bagi kelangsungan 
acara tersebut dan meningkatkan pendapatan Universitas Muhammadiyah Surakarta diluar 
kampus. Desain bangunan ini memiliki konsep Arsitektur Tropis yang di sesuaikan dengan 
iklim Tropis kota Surakarta. 
 
Kata Kunci: Hotel & Convention Hall, Arsitektur Tropis, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 

 
Abstract 

 
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) is one of 170 Muhammadiyah Universities 
(PTM) in Indonesia. UMS is located in the District of Kartasura, Sukoharjo. UMS implements 
"Scientific and Islamic Discourse" which is able to foster an Islamic culture that masters 
knowledge and skills that are based on Islamic values. Muhammadiyah University of Surakarta 
has a system of 2 graduations the first is a graduation department with a scale of one department 
and the second is a university graduation with a large scale of one university. From these 2 big 
events, students who need buildings that can help graduation programs majors. Surakarta 
Muhammadiyah University does not yet have public facilities that can support these activities. 
For writers who write basic architectural planning and design programs (DP3A) with the aim 
of: 1) Meeting the needs of a temporary resting place for tourists and families of graduates who 
are traveling or coming to the Solo City. 2) Design a representative building in the form of a 
comfortable Hotel & Meeting Hall and in accordance with the principles of Tropical 
Architecture. 3) Increase employment in the area. 4) Adding new fields of study in hospitality. 
5) Facilitating academic, non-academic and conference activities as appropriate 
accommodations. The method used in the design of this concept is to collect data, data 
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processing methods and at the end of the formulation of a concept. The UMS Hotel & 
Convention Hall as a supporting building for campus and public academic activities will be 
very helpful for participants of the Muhammadiyah Surakarta University budget increase 
program outside the campus. The design of this building has a concept of Tropical Architecture 
that is adapted to the comfort of the Tropical city of Surakarta.  
 
Keywords: Hotel & Convention Center, Tropical Architecture, Muhammadiyah University of 
Surakarta 
 

 

1. PENDAHULUAN 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) merupakan salah satu dari 170 Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah (PTM) di Indonesia. UMS terletak di Kecamatan Kartasura, Sukoharjo. 

Dalam hal sarana dan prasarana UMS sudah cukup baik dan terus membaik seiring berjalannya 

waktu, pembangunan Gedung baru dan renovasi kampus terus dilaksanakan untuk lancarnya 

kegiatan akademik kampus. UMS juga sedang melakukan pembangunan Edutorium yang 

direncanakan selesai tahun 2020 untuk menampung keberlangsungan acara muktamar 

Muhammadiyah serta acara-acara besar lainnya seperti, wisuda universitas, pertandingan 

olahraga, dan lainnya yang membutuhkan ruangan berkapasitas besar. UMS memiliki system 

2 kali wisuda yaitu Wisuda Jurusan yang biasa dilaksanakan di Ballroom Hotel dan Wisuda 

Universitas yang biasa dilaksana di GOR Kampus 2 UMS. 

Dari 2 acara besar tersebut, Wisuda Universitas nantinya akan di laksanakan di Gedung 

Edutorium UMS yang di targetkan selesai pada tahun 2020 sedangkan Wisuda Jurusan belum 

memiliki wadah dan seringkali di laksanakan di Hotel umum dan butuh banyak dana untuk 

sewa Gedung konferensi di Hotel umum. Maka dari itu mahasiswa yang di wisuda 

membutuhkan bangunan yang dapat menampung kegiatan acara wisuda jurusannya. Hotel dan 

Convention Hall UMS dibutuhkan untuk dapat menampung kelangsungan dan kelancaran 

acara wisuda Jurusan yang biasanya di gelar di hotel umum sebelum wisuda Universitas. Selain 

Wisuda Jurusan nantinya hotel ini juga dapat menampung sebagian besar acara kampus dan 

rapat-rapat besar seperti kegiatan seminar, workshop, raker, muktamar, dan kegiatan lainnya 

yang membutuhkan waktu lebih dari 1 hari. Selain acara-acara besar, hotel UMS juga bisa 

digunakan sebagai tempat penginapan untuk umum dan keluarga wisudawan yang hendak 

menghadiri acara wisuda anaknya. 

Kawasan kota solo merupakan area dataran rendah yang landai dan tidak memiliki laut, 

sehingga memiliki suhu yang cukup panas pada siang hari. Saat ini Indonesia memiliki 

permasalahan dalam hal pemanasan global yang berdampak pada lingkungan dengan 
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meningkatnya suhu bumi dan berkurangnya kadar oksigen. Pencegahan diperlukan untuk 

mengurangi dampak dari pemanasan global, salah satunya dengan menerapkan konsep 

arsitektur tropis pada bangunan. Indonesia memiliki iklim tropis sehingga sangat cocok untuk 

menerapkan konsep arsitektur tropis sebagai salah satu cara untuk mencegah pemanasan global 

di daerah-daerah di Indonesia khususnya di kota Solo. Dengan adanya Hotel & Convention 

Hall dengan konsep Arsitektur Tropis  Di kota  Solo ini, di harapkan dapat memenuhi 

kebutuhan sarana prasarana, hunian sementara bagi umum, keluarga wisudawan, dan acara-

acara besar mewadahi kegiatan yang membutuhkan waktu lebih dari satu hari. Selain itu, hotel 

ini juga dapat menambah income dan bisa membantu menambah fasilitas umum kampus serta 

meningkatkan daya saing baru. 

 

2. METODE 

Metode pengolahan data didapatkan dengan berbagai cara seperti observasi, interview, studi 

literatur dan survei lokasi site dan studi komparasi. Data yang telah terkumlul kemudian 

diolah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengidentifikasi potensi yang ada 

dilapangan yang selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi untuk 

mendapatkan solusi terbaik dalam konsep desain yang nantinya akan dipakai. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada hasil pembahasan akan dipaparkan mengenai site lokasi dan beberapa konsep 

perancangan  Hotel & Convention Hall Univesritas Muhammadiyah Surakarta: 

3.1 Tapak Terpilih 

Lokasi site terpilih berada di Jl. Dr.Rajiman No.284, Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, 

Jawa Tengah 57149, dengan luas site kurang lebih 1,1 Ha. 

 

Gambar 1. Lokasi Site 
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3.2 Konsep Arsitektur 

Pada desain Hotel & Convention Hall UMS ini lebih menekankan kepada konsep bangunan 

tropis modern kedalam gaya bangunan. Perancangan Hotel ini secara garis besar akan 

menerapkan konsep tropis sesuai dengan keadaan iklim yang terjadi di Indonesia. Konsep 

tropis ini di pilih karna dapat menambah suasana nyaman, tenang, damai dan alami untuk 

bersantai dan beristirahat. Dengan view dari ketinggian yang dimiliki oleh hotel ini pengguna 

akan merasa lebih menikmati suasana kota Solo. Selain mengaplikasikann gaya arsitektur 

tropis, hotel ini juga akan menghadirkan pelayanan hotel bintang 3 dengan fasilitas bintang 4 

yang dapat memanjakan pengunjung sehingga lebih dapat menarik pengunjung untuk datang 

dan menginap di hotel ini. Selain penginapan hotel ini juga menyediakan Convention Hall yang 

luas berkapasitas 1000 orang untuk kegiatan-kegiatan besar seperti rapat kerja, seminar, 

pameran, wisuda, muktamar, dan acara besar lainnya. Elemen desain yang harus diperhatikan 

adalah tata pencahayaan dan penghawaan. Dua elemen ini sangat berkaitan dan harus dilakukan 

dengan benar, dengan tujuan agar ruang-ruang didalam bangunan mendapat penghawaan dan 

pencahayaan alami yang optimal, agar dapat memberi kenyamanan lebih kepada 

penggunabangunan. Ruangan-ruangan yang banyak menggunakan penghawaan dan 

pencahayaan alami juga akan memiliki kelembaban udara yang cukup, sehingga kesehatan 

ruang selalu terjaga, selain itu, mempunyai pencahayaan dan penghawaan alami yang cukup 

juga dapat menghemat penggunaan energi listrik, karena tidak bergantung pada pencahayaan 

dan penghawaan buatan.Menghemat energi di dalam bangunan dapat dilakukan dengan 

meminimalisasi penggunaan pencahayaan dan penghawaan buatan. 

 

Gambar 2. Cross Ventilation Penghawaan Alami 

Cross ventilation berguna untuk kebutuhan kenyamanan thermal, mengeluarkan panas, dan 

membantu mendinginkan bagian dalam bangunan. 
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3.3 Konsep Struktur 

Pemilihan struktur bangunan akan berpengaruh terhadap kemampuan bangunan dalam 

menahan baban hidup dan beban mati. Struktur utama bangunan Podium Menggunakan 

dinding geser (shear wall) pada penguatan struktur  dinding basement dengan finishing acian 

halus. Menggunakan struktur rangka beton bertulang. Struktur Pendukung Menggunakan 

pondasi kombinasi antara footplat dengan tiang pancang. Dan Struktur Atap Mengguanakan 

struktur plat beton bertulang dengan kemiringan 3o, dan telah di finishing dengan waterproof, 

karena digunakan untuk perletakan media tanam roof garden. Sedangan untuk bangunan 

Tower Struktur Utamanya Menggunakan dinding geser (shear wall) pada penguatan struktur  

dinding basement dan core bangunan untuk menjaga stabilitas tower. Menggunakan struktur 

rangka beton bertulang. Struktur Pendukung Menggunakan pondasi kombinasi antara footplat 

dengan tiang pancang. Dan Struktur Atap Mengguanakan struktur plat beton bertulang dengan 

kemiringan 2-3o, di finishing dengan waterproof, karena digunakan untuk perletakan solar 

panel. Lalu yang terakhir Struktur bangunan Convention Hall, Struktur Utama Menggunakan 

struktur rangka (rigid frame) pada penguatan struktur kolom utama bangunan. Struktur 

Pendukung Menggunakan pondasi kombinasi antara footplat dengan tiang pancang. Struktur 

Atap Mengguanakan struktur space frame untuk menopang bentang atap yang lebar. 

3.4 Konsep Tata Massa Bangunan 

Bentuk dasar massa yang di gunakan adalah bentuk geometris yaitu bentuk dasar yang meliputi 

bentuk lingkaran, persegi, segi tiga, dan berbagai karakter di setiap bentuknya. Konsep tata 

masaa yang akan di gunakan adalah sistem massa majemuk atau lebih dari satu karna untuk 

mengoptimalkan lahan. 

 

Gambar 3. Konsep Pola Tata Massa Bangunan 
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3.5 Eksterior 

   

Gambar 4. Eksterior Bangunan Tower 

    

Gambar 5. Eksterior Bangunan Convention Hall 

    

Gambar 6. Eksterior Kawasan 

   

Gambar 7. Sky Garden 
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3.5 Interior 

 

Gambar 8. Lobby Hotel 

    

Gambar 9. Executive Suite Room 

    

Gambar 10. Junior Suite Room 

    

Gambar 11. Deluxe Room 
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Gambar 12. Standart Room 

    

Gambar 13. Interior Convention Hall 

 

Gambar 14. Meeting Room 

4. PENUTUP 

Berdasarkan Tugas Akhir Dasar Program Perencanaan dan Perancangan (DP3A) yang penulis 

buat, tujuan dari perancangan Hotel & Convention Hall Universitas Muhammadiyah Surakarta 

adalah untuk memenuhi kebutuhan tempat Peristirahatan sementara bagi para wisatawan dan 

keluarga wisudawan yang  berwisata atau datang ke Kota solo. Merancang bangunan secara 

representatif dalam bentuk Hotel & Convention Hall yang nyaman dan sesuai prinsip 

Arsitektur Tropis selain itu Perancangan ini juga diharapkan dapat meningkatkan lapangan 

kerja di daerah tersebut dan menambah bidang studi baru yaitu Perhotelan. Dengan Fasilitas 

yang dimiliki diharapkan dapat mewadahi kegiatan akademik, non akademik dan muktamar 

sebagai penginapan yang layak. 

 



9 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Ching, F. D. (2014). Architecture: Form, space, and order. John Wiley & Sons. 

Ernest, Neufert. (1992). Data Arsitek jilid 1 dan 2. Erlangga: Jakarta. 

Kersul, M. (2004). Meeting Incentive Trip, Conference and Exhibition. Jakarta: Graha Ilmu. 

Lawson, Fred. (1995). Hotels and Resorts Planning Design and Refurbisment. England: 

Butterworth Architecture. 

McLeod, Raymond, Jr. (1993). Management Information System, 5th. New York: Macmillan 

Publishing Company. 

Pariwisata, S. K. M. (1986). Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 37/PW. 340/MPPT. 

Pendit, N. (1999). Ilmu Pariwisata. Jakarta: Akademi Pariwisata Trisakti. 

Sulastiyono, A. (2011). Seri Manajemen Usaha Jasa Sarana Pariwisata dan Akomodasi: 

Manajemen Penyelenggaraan Hotel. Bandung: Penerbit Alfabeta. 

 

http://www.ums.ac.id/id/tentang-ums  

https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pr 

pickering.html?utm_source=google&utm_medium=business_listing 


