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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat di masa 

sekarang ini, menjadikan terjadinya banyak inovasi dan informasi baru yang 

berkembang di masyarakat setiap saat. Kegiatan konvensi menjadi salah satu 

gerbang menyebarnya informasi tersebut, jenis kegiatan tersebut lebih dikenal secara 

internasional dengan istilah MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition). MICE 

merupakan salah satu sektor pariwisata yang sedang mengalami perkembangan 

pesat, menjadi salah satu industri besar yang berkembang di dunia.  

Kota Surakarta yang sudah dikenal sebagai kota budaya dan pariwisata di Jawa 

Tengah, saat ini sedang mendongkrak pariwisata di sektor MICE melihat target 

pengembangan kota kearah kota Destinasi MICE oleh Kementrian Pariwisata. Melihat 

proyek pengembangan kota Pariwisata dibidang MICE, maka keselarasan antara 

potensi terhatap pengadaan fasilitas sebagai sarana kegiatan yang representative 

perlu diperhitungkan dan diperhatikan.  

Saat ini ketersediaan akan fasilitas yang dapat mewadahi kegiatan konvensi di 

Surakarta, masih dirasa kurang jika melihat proyeksi Kementrian Pariwisata untuk 

beberapa tahun kedepan, dalam menjawab Potensi menjadikan Kota Surakarta 

sebagai destinasi MICE. Potensi aktivitas pariwisata Kota Surakarta dalam 5 tahun 

terakhir menunjukkan kemajuan pesat, beberapa event budaya dalam lingkup lokal, 

nasional maupun internasional mampu menarik wisatawan local maupun 

mancanegara dan berdampak pada peningkatkan gairah ekonomi di masyarakat. 

Berbagai usaha jasa bisnis berkembang, termasuk jasa hotel, konvensi dan pameran. 

Sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi kontributor kedua dalam 

perekonomian Kota Surakarta dengan tingkat pertumbuhan yang paling tinggi.  
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Prestasi tersebut tidak terlepas dari semngat kota Surakarta yang konsern 

terhadap perwujudan Kota Surakarta menjadi kota budaya. Sejak tahun 2007 Pemkot 

Surakarta secara rutin menyelenggarakan event-event budaya. Keberhasilan Kota 

Surakarta dalam mengangkat Pariwisata, tentu menimbulkan dampak yang tidak 

ringan, sarana kegiatan konvensi dan ekshibisi menjadi kebutuhan utama mengingat 

semakin banyaknya event-event bertaraf Internasional seperti Surakarta Batik 

Carnival (SBC), Surakarta Internasional Ethnic Musik ( SIEM ), World Heritage Cities 

Conference & Expo (WHCCE) yang akan menarik jumlah penonton hingga ribuan 

orang.  

Untuk sekarang ini keberadaan gedung yang mewadahi kegiatan konvensi dan 

ekshibisi di Kota Surakarta masih terbilang kurang, Hal inilah yang kemudian juga 

menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kota Surakarta khususnya bagi para 

penyedia jasa kegiatan yang bersangkutan, bagaimana Kota Surakarta dapat 

mempromosikan diri sebagai Kota MICE apabila tempat yang representative masih 

dirasa kurang untuk memenuhi target beberapa tahun kedepan.  

Maka dengan akan dikembangkanya MICE di Surakarta, Kota Surakarta wajib 

memiliki fasilitas untuk mewadahi kegiatan tersebut, baik dengan lingkup lokal, 

nasional, maupun internasional,  yang berfocus untuk menjawab tantangan, isu, 

permasalahan dan permintaan pengguna yang selalu berkembang di kemudian hari.  

Untuk itu Proyek bangunan Convention Center kali ini diharapkan dapat 

menjawab potensi yang ada dengan menciptakan bangunan yang representative, 

danmewadahi segala kegiatan dengan proyeksi skala beberapa tahun mendatang. 

Untuk menciptakan kegiatan dan wadah yang representativ, perhatian akan berbagai 

standart dan fasilitas pendukung bangunan sangat krusial, proyek kali ini difokuskan 

untuk mewadahi beranekaragam kegiatan konvensi dalam upaya menjawab potensi 

MICE di Kota Surakarta. 
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1.2 Masalah Desain  

Masalah desain dari projek ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang Convention Centre dengan memperhatikan segi 

ekspansibilitas, konvertibilitas, dan versabilitas dengan pendekatan 

Transprograming yang kontekstual dan tanggap terhadap kondisi lokal?  

2. Bagaimana menciptakan Convention Centre yang nyaman dan aman bagi 

pengunjung? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Pembahasan 

 Tujuan Pembahasan 

Tujuan yang akan dicapai dalam proyek “Perancangan Convention 

Center di Surakarta” ini adalah: Terciptanya wadah baru, sebagai fasilitas 

kegiatan konvensi yang berperan dalam menjawab keresahan yang timbul di 

masyarakat kota Surakarta khususnya menyangkut minimnya fasilitas kegiatan 

konvensi. Keberadaan gedung konvensi di kota Surakarta yang dirasa kurang 

tidak hanya dapat mematikan potensi kegiatan Pariwisata MICE di kota 

tersebut, tetapi juga dapat menimbulkan tanggapan negative masyarakat 

seputar upaya pemerintah dalam mewujudkan kota Surakarta sebagai kota 

wisata dan budaya.  Untuk itu keberadaan gedung Convention Center ini dirasa 

penting sebagai jawaban akan keresahan masyarakat terhadap minimnya 

fasilitas dan wadah untuk menampung Meeting, Incentive, Conference, 

Exhibition (MICE) yang sedang sangat diminati sebagai salah satu Potensi 

Pariwisata di Surakarta. 
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 Manfaat Pembahasan 

Landasan Teori dan Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

a. Manfaat Praktis 

 Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait 

Diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya mendongkrak 

Paiwisata di kota Surakarta, khususnya di bidang MICE yang sedang 

dikembangkan lebih serius oleh Kementrian Pariwisata. Potensi 

kegiatan pariwisata dibidang MICE di kota Surakarta sendiri sedang 

mengalami peningkatan yang terbilang cukup tinggi, 30% dari tahun 

lalu dan di prediksi akan terus meningkat melihat kota Surakarta 

merupakan salah satu dari 11 kota yang menjadi target 

perkembangan Pemerintah menuju kota destinasi wisata Meeting, 

Incentive, Conference, and Exhibition (MICE). 

Untuk itu keberadaan gedung Convention Center ini diharapkan 

menjadi venue baru untuk menjawab potensi kegiatan Meeting, 

Incentive, Conference, and Exhibition (MICE) di Surakarta. 

 Bagi Masyarakat 

DIharapkan venue baru ini dapat menjawab keresahan yang 

timbul di masyarakat kota Surakarta terkait minimnya fasilitas 

kegiatan konvensi yang dapat mematikan potensi kegiatan 

Pariwisata MICE di masa mendatang. Ini juga menjadi Solusi 

terhadap fasilitas kegiatan konvensi untuk berbagai kalangan yang 

ada untuk saling berkegiatan, bertukar informasi dalam kegiatan 

Konvensi  dalam upaya menselaraskan potensi dengan penyediaan 

fasilitas untuk mengangkat perekonomian  kota Surakarta. 
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b. Manfaat Teoritis 

Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah khasanah 

kepustakaan mengenai pengembangan suatu kompleks ataupun 

pembahasan terkait, sebagai bahan diskusi akademis serta referensi 

penelitian selanjutnya. 

1.4 Sistematika Pembahasan 

 BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang projek, permasalahan desain dalam projek, 

tujuan dan manfaat pembahasan serta sistematika pembahasan. 

 BAB II : Gambaran Umum 

Bab ini berisi gambaran umum lokasi dan tapak yang direncanakan, 

fungsi bangunan projek, gambaran lingkungan sosial dan budaya tapak. 

 BAB IV : Penyelusuran Masalah Desain 

Pada sub bab mengenai kajian komprehensif, dilakukan analisa 

mengenai potensi dan kendala terlebih dahulu, selanjutnya masuk ke 

penjabaran permasalahan desain berdasarkan analisa antara aspek ruang 

terhadap tapak dan lingkungan, baik buatan maupun alami. 

 BAB V : Kajian Teoritik 

Bab ini menguraikan berbagai teori yang digunakan sebagai dasar 

dalam pemecahan masalah desain berdasarkan pernyataan masalah desain 

yang sudah diputuskan. 

 BAB VI : Pendekatan Desain 

Pada bab ini berisi pendekatan yang digunakan sebagai sikap dalam 

pemecahan masalah yang ada. 

 BAB III : Pemrograman Arsitektur 

Pada bab ini dilakukan analisa kebutuhan dan persyaratan ruang, studi 

preseden projek sejenis dan pola hubungan ruang. 
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 BAB VII : Konsep Perencanaan 

Bab ini berisi penetapan konsep-konsep perencanaan sebagai landasan 

dalam proses perancangan arsitektur. 

 BAB VIII : Strategi Desain 

Bab ini berisi uraian proses perancangan arsitektur sebagai tahapan 

dalam memecahkan masalah desain. 

Daftar Pustaka 

Berisikan sumber-sumber data dan referensi yang digunakan dalam 

projek, baik yang berasal dari media cetak ataupun media elektronik, meliputi 

daftar pustaka, daftar gambar, daftar tabel dan daftar bagan/diagram. 

Lampiran 

Berisi data-data penyerta atau pelengkap yang berkaitan dengan projek 

“Perancangan Convention Center di Surakarta”.  
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