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BAB IV. PENELUSURAN MASALAH DESAIN  

4.1 Analisa Masalah 

 Masalah Fungsi Bangunan dengan Aspek Pengguna  

Pengunjung dari bangunan Convention Center adalah orang-

orang / wisatawan dengan tujuan wisata MICE (meeting, incentives, 

conference, exhibition) di mana orang-orang ini memerlukan fasilitas 

yang dapat mewadahi berbagai macam kegiatan MICE di dalam suatu 

wadah yang memiliki penyesuaian kebutuhan ruangan yang baik. 

Untuk itu, perencanaan dari bangunan Convention Centre perlu 

memperhatikan aspek kenyamanan keruangan dari pengguna dalam 

memaksimalkan ruang dengan kegiatan meninjau aspek integritas 

bangunan yang dibutuhkan. 

a. Penyesuaian Ruang dengan Kegiatan 

Pada perencanaan Convention Centre salah satu perencanaan 

aspek bangunan yang perlu diperhatikan adalah penyesuaian 

ruangan terhadap berbagai macam kegiatan konvensi maupun 

pameran. Seperti Berikut beberapa Purpose-designed point yang 

dapat dicapai dalam Congress, Convention, and Exhibition 

Facilities.Fred Lawson. 

1. Aula Conference dirancang untuk audiens yang besar dengan 

rancangan tempat duduk yang memperhatikan aspek visual dan 

akustik. Auditorium Conference dapat diperluas atau ditutup 

sebagian untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda. 

2. Aula terpisah untuk Pameran / Exhibition yang dapat digunakan 

juga sebagai aula Conference dengan skala lebih massif, Aula 
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ini juga dapat digunakan untuk Banquet dan resepsi dan 

prasmanan. 

Tuntutan akan penyesuaian ruang dengan kegiatan atau bisa 

diartikan dengan fleksibilitas ruang, pada dasarnya adalah suatu sifat 

kemungkinan dapat digunakannya sebuah ruang untuk bermacam-

macam sifat dan kegiatan, dan dapat dilakukannya pengubahan 

susunan ruang sesuai dengan kebutuhan tanpa mengubah tatanan 

bangunan. Tak hanya itu perkembangan materi exhibisi dari waktu 

ke waktu menuntut adanya ruang yang dapat mengantisipasi hal 

tersebut. Khusus untuk ruang exhibisi, selain karena adanya 

perkembangan materi paeran, tuntutan fleksibilitas ruang juga 

penting dikarenakan tuntutan perbaruan tata setiap event yang 

berbeda mengikuti perkembangan jaman akan kebutuhan pengguna 

yang akan selalu berkembang mengikuti trend. 

Fleksibilitas memungkinkan aula disesuaikan untuk tujuan 

yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda pula, ruang dapat 

diperluas atau dikurangi, tempat duduk dapat diatur ulang. Dalam 

beberapa kasus sering kali perlu juga dilakukan modifikasi akustik, 

baik dengan perubahan fisik untuk (changing absorption, reflection 

dan volume) atau dengan alat tertentu. 

Tidak hanya itu penggunaan ruang juga menuntut ruang 

ruangan bebas kolom yang dapat mengakomodasi pengunjung 

dalam jumlah besar dalam satu ruang. 

b. Lokalitas 

Terdapat satu pernyataan pemerhati perkembangan arsitektur 

di Nusantara  "Tidak bisa dipungkiri selama ini jati diri bangsa (Arsitektur),  
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pasca kemerdekaan kita mulai luntur ”- Maria I. Hidayatun, anggapan 

melunturnya jati diri kita dan terus tergerus disebabkan oleh oleh 

pemikiran arsitektur modern yang melanda Indonesia dan condong 

kearah keseragaman atau internasiaonal style, yang ternyata tidak 

mampu mengatasi persoalan-persoalan akan keadaan alam dan 

keberlanjutan memelihara selera budaya kita sendiri. Sudut pandang 

masyarakat yang selalu disuguhi akan kemolekan arsitektur modern 

dan membuat masyarakat terlena kemudian seakan akan 

mengagungkannya. Jati diri kita yang penting dan terpendam 

diperlukan sebagai bentuk dan ekspresi kita terhadap nilai nilai yang 

selama ini ada di sekitar kita. Maka dari itu perlunya mendekatkan diri 

pada aspek local, sebagai batasan dan konsep pemikiran yang 

dimana unsur lokal menjadi pertimbangan desain dan menjadikan 

citra jati diri bangsa.  

Dari poin tersebut, maka bangunan dari Convention Center, 

perlu menerapkan gaya Regionalisme dalam upaya menciptakan 

Arsitektur dengan jati diri bangsa. Regionalisme merupakan tema 

arsitektur yang diambil untuk memberikan jawaban / adaptasi 

bangunan terhadap arsitektur yang kontekstual dan tanggap 

terhadap kondisi lokal. 

c. Akustik Ruang  

Salah satu pertimbangan terpenting dalam mendesain ruang 

Convention adalah kebutuhan untuk memastikan akustik yang baik. 

Ini adalah faktor kunci yang mempengaruhi banyak aspek 

perencanaan dan desain (volume ruang, tata letak, lantai, pelapis 

interior, dan konstruksi plafon) dan pemasangan alat elektronik  

(penguat suara, alamat publik, dll.). Terlepas itu sebagian besar 
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ruang konferensi dirancang untuk memenuhi berbagai penggunaan 

alternatif lainya yang juga akan melibatkan perubahan akustik (untuk 

musik, pertunjukan grad, pameran, dan fungsi lainnya). 

Teknologi kontrol akustik dan standar dengan kualitas terus 

berkembang. Pencapaian akustik ruang sangat bergantung pada 

bentuk fisik, kegunaan ruang dan fitur peralatan elektronik yang 

digunakan. Pencapaian akustik penting  melihat fungsi dan kapasitas 

aula yang sering berubah. Dalam mempertimbangkan persyaratan 

desain dan pengaplikasinya, perlu ditinjau dahulu perkembangan 

yang ruang yang relevan terhadap fungsi dan kapasitas kemudian 

baru mempertimbangkan pencapaian apa yang akan diinginkan 

dalam ruang tersebut. 

d. Akses dan Sirkulasi 

Dalam perencanaan Convention Centre yang melayani orang 

dengan jumlah yang besar, perhatian khusus perlu diberikan pada 

akses, parkir, dan sirkulasi. Dalam berbagai kegiatan seringkali 

periode puncak kedatangan suatu acara berlangsung dengan waktu 

yang  sangat singkat, berlangsung selama 1-30 menit sebelum acara 

seperti resepsi prasmanan, perjamuan, pameran atau pertemuan 

terorganisir, bila fasilitas untuk itu tidak diperhatikan dapat 

menimbulkan crowd point yang menganggu sekitar. Perencanaan 

sirkulasi untuk mengarahkan lalu lintas pengunjung yang berbeda ke 

berbagai titik-titik Drop-off maupun sirkulasi khusus bagi EO / 

Penyelengara maupun tamu VIP. Arah gerak dan pemisahan jalur 

kelompok berbeda yang akan menghadiri berbagai pertemuan / 

kegiatan berbeda perlu diperhatikan secara lebih seksama.  
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 Masalah Fungsi Bangunan  dengan Tapak 

a. Pemilihan Struktur bangunan 

Berdasarkan data BPS Kota Surakarta tahun 2018, jenis tanah 

pada tapak yang akan dibangun Convention Center nantinya 

merupakan satuan batuan Aluvial  yang banyak terdapat di tengah 

kota Surakarta. Menurut Geologinesia.Flysh Geost, tanah Aluvial 

merupakan jenis tanah yang terbentuk dari endapan, baik endapan 

di sungai maupun danau.  

Sifat dan karakter tanah aluvial bergantung dari bahan yang 

membentuk endapan. Secara umum tanah ini memiliki tekstur 

tanah yang kasar dan halus. Memiliki warna coklat dan agak kelabu 

tergantuk lokasi endapan.  

Tanah cenderung mudah digarap (gembur) untuk lahan 

pertanian karena banyak menyerap air. Pemilihan struktur pondasi 

utama bangunan dianjurkan menggunakan pondasi dalam yang 

diperlukan untuk menyalurkan beban struktur bentang lebar dan 

dapat mencapai lokasi tanah yang keras, agar mengantisipasi 

terjadinya pergeseran / pergerakkan tanah saat diberi beban 

bangunan. 

Tingkat kemiringan tapak tidak lebih dari 2% dan dapat 

dikatakan datar – landau, maka dalam proses pembangunan tidak 

memerlukan banyak upaya pengolahan kontur lahan. 

b. Pemilihan Material Bangunan 

Lokasi tapak berada pada lingkungan padat lalu lintas, dan 

terletak dekat dengan rel kereta dalam kota, sehingga kebisingan 

merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan. Kebisingan yang 

https://www.geologinesia.com/2016/06/pengertian-jenis-dan-fungsi-tekstur-tanah.html
https://www.geologinesia.com/2016/06/pengertian-jenis-dan-fungsi-tekstur-tanah.html
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diakhibatkan dari lalu lintas kendaraan diharapkan tidak 

mempengaruhi aktivitas di dalam ruang. Pemilihan material 

bangunan sebagai pelingkup bangunan perlu memperhatikan dan 

memilih beberapa material khusus dalam upaya penanggulangan 

bising dari luar, sehingga tidak menganggu aktivitas bangunan di 

dalam. 

 Masalah Fungsi Bangunan dengan Lingkungan di Luar Tapak 

a. Klimatologi 

Sebagai bagian dari Indonesia, kota Surakarta memiliki iklim 

tropis, dengan ciri suhu udara, intensitas cahaya matahari, 

kelembaban udara, serta curah hujan dan pergerakan angin yang 

tinggi. Kondisi iklim semacam ini tidak sesuai dengan standar 

kenyamanan ruang karena terlalu acak, maka bangunan harus dapat 

menjadi jembatan antara keadaan iklim luar bangunan dengan 

standar kenyamanan dalam ruang yang berusaha dihadirkan. Lebih 

jauh lagi, Convention Centre merupakan bangunan yang menarik 

banyak pengunjung dalam satu waktu dimana kebutuhan yang 

diperlukan akan semakin kompleks, oleh karena itu diperlukan alat 

yang dapat mengatur aspek kenyamanan sesuai degan standart 

penerimaanya tanpa memandang aspek iklim. 

Dengan menghadirkan penghawaan buatan, di dalam 

perancangan Conventon Centre standart kenyamanan akan mudah 

dicapai. Namun perlu juga berbagai sistem dan aspek khusus yang 

dapat dimanfaatkan untuk menghemat segala pengeluaran agar 

bangunan dapat menerapkan aspek Green Buildings yang 

berdampak di masa depan. 
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b. Potensi dan Kendala Tapak 

Potensi tapak berada di ruas Jalan A.Yani sebagai jalan arteri 

sekunder adalah kemudahan akses ke-tapak maupun ke-luar tapak, 

karena merupakan jalan utama yang dapat menghubungkan seluruh 

kota Srakarta. Tapak berada di tengah kota dan berbagai fasilitas 

penunjang kegiatan MICE mudah ditemukan seperti hotel bintang 3 

– bintang 5, dekat dengan gerbang jalan tol, terminal, dan stasiun. 

Bangunan di sekitar tapak merupakan didominasi bangunan 1 

sampai 2 lantai, diharapkan dengan massa bangunan yang tinggi dan 

bentang lebar dapat terlihat jelas. 

Kendala pada tapak adalah hanya pada potensi kebisingan 

yang timbul dari aktivitas kereta dan aktivitas kendaraan pada pom 

bensin disebelah tapak. 

4.2 Masalah Masalah Yang Muncul  

 Wadah yang Representatif 

Kebutuhan sarana dan prasarana konvensi di Kota Solo yang 

memiliki tuntutan akan penyesuaian ruang dengan kegiatan atau bisa 

diartikan dengan fleksibilitas ruang di masa mendatang, dengan 

menciptakan ruang yang memungkingkan dikondisikan dalam 

bermacam-macam sifat dan kegiatan. Dengan merubah susunan, 

ukuran, dan volume ruang sesuai dengan kebutuhan. 

 Lokalitas sebagai jati diri 

Melunturnya unsur lokal akibat keseragaman bentuk atau 

internasional style dalam arsitektur modern, yang ternyata tidak mampu 

mengatasi persoalan, keadaan alam dan keberlanjutan memelihara 

selera budaya kita sendiri. Upaya menerapkan gaya Regionalisme 
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untuk memunculkan jati diri dengan adaptasi bangunan yang tanggap 

dengan kondisi lokal. 

 Akustik Ruang 

Pertimbangan dalam mendesain ruang Convention akan keadaan 

akustik, yang mempengaruhi banyak aspek perencanaan material, 

desain ruang dan pemasangan alat elektronik. 

 Akses dan Sirkulai 

Perhatian untuk mengarahkan massa dengan jumlah besar dalam 

berbagai kegiatan berbeda di satu waktu, pergerakan dan pemisahan 

jalur kelompok berbeda yang akan menghadiri berbagai pertemuan / 

kegiatan berbeda. 

 Sistem Konstruksi 

Sistem konstruksi akan ditentukan berdasarkan jenis tanah , 

banyaknya lantai bangunan dan tuntutan ruangan bebas kolom pada 

system struktur atap serta fungsi bangunan itu sendiri.  

 Pemilihan Material  

Pemilihan material seperti dinding, lantai, hingga penutup atap 

harus disesuaikan dengan fungsi dan penyelesaian masalah terhadap 

kondisi di sekitar tapak. 

4.3 Pernyataan Masalah  

Pernyataan masalah 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? 
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