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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 PENGERTIAN CONVENTION AND EXHIBITION CENTRE 

2.1.1 Pengertian Convention 

  Menurut Fred Lawson 1981 Convention didefinisikan sebagai pertemuan 

oleh orang – orang untuk sebuah tujuan atau untuk bertukar pikiran, berupa 

pendapat dan informasi dari sesuatu perhatian atau permasalahan bersama dari 

sebuah kelompok. Convention pada umumnya tentang pemberian informasi yang 

dikemas dalam sebuah topik dan biasanya terdapat pameran atau eksibisi di 

dalamnya. (Lawson, Fred, Confernce, Convention and Exhibition Facilities, The 

Architecture press, London, 1981, hal. 2.). 

  Convention menurut Dirjen Pariwisata adalah kegiatan berupa pertemuan 

antar kelompok (negarawan, usahawan, cendikiawan, dan sebagainya) untuk 

membahas masalah – masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama atau 

bertukar informasi tentang hal – hal baru untuk dibahas (Keputusan Dirjen 

Pariwisata Nomor : Kep-06/U/IV/1992; pasal 1 : pelaksanaan usaha jasa konvensi, 

perjalanan insentif dan pameran). 

  Menurut wikipedia, Convention adalah pertemuan besar yang dilakukan 

olah sekelompok orang untuk tujuan tertentu. 

2.1.2 PENGERTIAN EXHIBITION 

  Pengertian Exhibition menurut Oxford Dictionary adalah pertunjukan atau 

pameran yang dilakukan secara umum, atau kegiatan memamerkan (Oxford 

Learner’s Dictionary, 1991). Dapat diartikan bahwa Exhibition merupakan sebuah 

kegiatan pameran yang dilakukan di tempat umum yang bisa disaksikan oleh 

banyak orang. 

  Sedangkan menurut Direktorat Jendral Pariwisata No. Kep. KM. 

108/HM.703/MPPT-91 pasal 1 yaitu exhibition merupakan suatu kegiatan 

menyebar luaskan informasi atau promosi. 

2.1.3 PENGERTIAN CENTRE 

  Menurut Cyril M. Harris dalam bukunya yang berjudul Dictionary of 

Architecture and Construction (1975) bahwa Centre adalah core atau inti dari 

sebuah konstruksi. (Harris, Cyril M, Dictionary of Architecture and Construction, 

McGraw-Hill, Inc, United Stated of America, 1975, hal. 94.). 

  Centre menurut Oxford Dictionary diartikan sebagai titik tengah dari 

tempat atau sekelompok bangunan sehingga membentuk poin inti dari sebuah 

jalan atau area; bagian inti untuk beraktifitas; pusat konsentrasi atau titik dari 

penyebaran, (Oxford Learner’s Dictionary, 1991). 
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2.1.4 Kesimpulan 

  Dari potongan kata diatas yang diperoleh arti – artinya dapat disimpulkan 

bahwa Convention and Exhibition Centre adalah suatu tempat atau wadah yang 

didalamnya terdapat berbagai kegiatan khusus atau sebagai pusat kegiatan 

pertemuan dan juga tempat pameran guna mengakomodir para pelaku kegiatan. 

Pertemuan atau meeting itu dapat berupa rapat, seminar, workshop, dan lain 

sebagainya. Namun didalamnya juga terdapat wadah untuk melakukan kegiatan 

pameran sebagai kegiatan untuk mempromosikan barang/jasa maupun pameran 

berupa pameran karya dan semacamnya. 

2.2 FUNGSI CONVENTION DAN EXHIBITION CENTRE 

 2.2.1 Fungsi Convention Centre 

 Sebagai media komunikasi untuk sebuah kelompok untuk membahas 

permasalahan, memprensentasikan karya/ produk, untuk bertukar pikiran dan 

saling tukar menukar informasi. 

 Memberi kemudahan dalam segala pihak dalam melakukan kegiatan konvensi 

dengan memberikan wadah untuk kegiatan konvensi. 

2.2.2 Fungsi Exhibition Centre 

 Memberikan tempat untuk jasa memamerkan barang / produk karya 

 Untuk mempermudah promosi bagi pelaku perusahaan produksi. 

2.3 TUJUAN CONVENTION AND EXHIBITION CENTRE 

 2.3.1 Tujuan Convention Centre 

 Memecahkan masalah dalam organisasi dalam bentuk pertemuan agar saling 

berbagi pendapat. 

 Memberi wadah kegiatan komunikasi untuk setiap kelompok atau pelaku yang 

membutuhkannya. 

 Tempat untuk berbagi ilmu dalam kegiatan seminar ataupun workshop. 

 Meningkatkan kualitas pariwisata di suatu daerah dengan menarik atau 

mengundang banyak pengunjung dari luar kota sehingga juga sebagai ajang 

promosi kota setempat. 

2.3.2 Tujuan Exhibition Centre 

 Menyediakan tempat atau wadah yang dapat menampung kegiatan promosi atau 

pameran di sebuah kota. 

 Meningkatkan hubungan antara produsen dan konsumen karena terjadi interaksi 

langsung di dalam ajang pameran atau promosi ini 

 Meningkatkan kualitas dalam sektor pariwisata dengan mengundang pengunjung 

dari luar kota atau negri. 
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2.4 TINJAUAN CONVENTION AND EXHIBITION CENTRE 

 2.4.1 Tinjauan Convention Centre 

Menurut Lawson 1981 acara konvensi mempunyai beberapa tipe konvensi yaitu: 

 Seminar : yaitu acara untuk bertukar informasi yang dipandu oleh 

profesional dan terdapat interaksi tanya jawab di dalamnya. Biasanya 

dihadiri lebih dari 30 orang. 

 Workshop :  pertemuan yang bertujuan untuk melatih para pemula untuk 

dapat saling bertukar ilmu. Acara ini biasanya dihadiri antara 30-35 orang. 

 Simposium : adalah diskusi panel para ahli yang terdapat pula pendengar 

yang berjumlah besar. 

 Panel : terdapat 2 atau lebih pembicara yang saling berdiskusi yang 

dipimpin oleh moderator. 

 Forum : Suatu diskusi panel yang mempertemukan antara 2 kubu yang 

berbeda pendapat, dan dipimpin oleh seorang moderator. 

 Ceramah : yaitu dengan 1 pembicara seorang ahli yang menjelaskan 

tentang materinya. 

 Institusi : yaitu terdiri dari kursus dan kegiatan tatap muka antar 

kelompok untuk membahas masalah atau materi. 

Convention centre dalam kenyataannya bisa juga digunakan untuk melakukan 

kegiatan seperti konser musik atau pertunjukan budaya seperti pada Sentul 

Convention Centre yang pernah dipakai untuk konser Rihana 

 2.4.2 Tinjauan Exhibition Centre 

  Menurud Lawson 1981, exhibition punya 4 kategori, diantaranya adalah : 

 Hotel Exhibition, biasanya terdapat di suatu tempat berupa hall pada area 

hotel melalui acara konvensi 

 Consumer Exhibition dan Pameran berskala besar, acara ini dilakukan di 

area khusus eksibisi atau Exhibition centre. 

 Peluncuran Produk, yaitu pameran tentang produk baru yang biasanya 

dilakukan dalam skala kecil. 

 Stand Display yang acaranya bergabung dengan acara lain seperti seminar 

dan sebagainya. 

2.5 TINJAUAN PERENCANAAN CONVENTION AND EXHIBITION CENTRE 

 Dalam perencanaan Convention and Exhibition Centre ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan yaitu : 

 2.5.1 Lokasi dan Pencapaian 

 Menurut Fred Lawson (1981; hal.158) percencanaan lokasi dan pencapaian ke 

bangunan harus memenuhi beberapa syarat yaitu : 
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a) Lokasi berdekatan dengan jalan utama dan lalu lintas yang lancar 

b) Berdekatan dengan hotel berbintang dan perkantoran 

c) Memiliki sistem lalu lintas dengan lebar jalan yang cukup lebar 

d) Pintu masuk harus terlihat jelas dan mudah dikenali 

e) Pintu masuk harus mempunyai fasilitas bag drop yang dapat dilalui mobil 

dan taksi. 

 

2.5.2 Ruang dan Fasilitas 

Jenis ruang dan fasilitas yang tersedia dalam ruangan Convention and Exhibition 

Centre menurut Fred Lawson (1981; hal. 91) adalah sebagai berikut : 

a) Ruang Convensi Utama atau auditorium, berjumlah satu atau dua dengan 

kapasitas antara 1000 – 3000 tempat duduk. 

b) Ruang konvensi sedang atau ballroom berjumlah dua atau tiga buah 

dengan kapasitas 200 – 500 tempat duduk. 

c) Ruang pertemuan berjumlah empat sampai sepuluh buah dengan 

kapasitas antara 20 – 50 tempat duduk. 

d) Exhibition hall. 

e) Servis food untuk peserta konvensi. 

f) Monitor televisi dan broadcasting. 

g) Pelayanan pers, cenference organizer untuk delegasi. 

h) Pelayanan penggandaan, printing, dan penerjemah bahasa. 

i) Pelayanan recording, filming, dan publisitas. 

j) Pelayanan parkir untuk delegasi (VIP) dan parkir umum. 

2.5.3 Akustik Ruang (Pada Convention Room) 

Penyelesaian kebisingan dapat dilakukan dengan berbagai cara menurut 

Mediastika (2005; hal.122), yaitu : 

a) Penyelesaian kebisingan secara outdoor yaitu dengan memperpanjang 

medium yang dilalui gelombang bunyi agar intensitasnya menurun. 

Caranya adalah menjauhkan posisi ruangan dari jalan yang dilalui 

kendaraan atau benda bising lainnya. 

b) Penyelesaian kebisingan pada selubung bangunan yaitu dengan 

mengatur lubang – lubang udara pada dinding yang gunanya menyerap 

suara dari dalam maupun luar. 

c) Penyelesaian kebisingan ruangan dengan interior yaitu dengan 

menambahkan lapisan pada dinding dan langit – langit bangunan yang 

dapat menyerap pada beberapa sisi dan dapat memantulkan di sisi yang 

lainnya. 

2.5.4 Peraturan Bangunan Setempat 

Convention and Exhibition Centre di Semarang harus mematuhi peraturan yang 

ada dalam pelaksanaan mendesain dan membangun, antara lain : 
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a) Garis Sepadan Bangunan (GSB) 

Dalam pasal 13 UU No. 28 tahun 2002, Garis Sepadan Bangunan 

merupakan garis yang membataskan jarak bebas minimum dari sisi terluar 

sebuah masa bangunan terhadap batas lahan yang dibangun. 

b) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 

Adalah luas total maksimal lantai dasar bangunan dibandingkan dengan 

luas lahan. 

c) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 

Adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap 

luas perpetakan atau luas tapak. 

d) Ketinggian Bangunan (KB) 

Adalah jumlah lapis bangunan yang dihitung dari lantai dasar bangunan 

ataupun dari permukaan tanah. 

2.6 PELAKU KEGIATAN KONVENSI DAN EKSIBISI 

Mengingat bahwa Convention and Exhibition Centre adalah wadah untuk kegiatan 

pertemuan dan pameran. Pelaku kegiatan Convention and Exhibition Centre dibagi 

menjadi beberapa jenis, antara lain : 

 2.6.1 Pemakai Utama 

1) Peserta 

 Pejabat Pemerintah meliputi delegasi pemerintah baik dalam 

maupun luar negeri yang mengunjungi suatu konvensi dan pameran. 

Biasanya tujuan mereka datang adalah untuk membahas masalah 

negara. Untuk tujuan di eksibisi biasanya untuk melihat – lihat karya 

seperti produk pameran sayembara arsitektur dan lain – lain. 

 Usahawan di bidang konvensi biasanya datang dalam bentuk 

seminar produk. Dan dalam bidang eksibisi datang dalam pameran 

promosi produk. Tujuannya tak lain untuk memperluas koneksi antar 

pengusaha dengan konsumen dan masyarakat umum serta 

pengusaha lainnya. 

 Cendekiawan dan profesional meliputi ilmuan dan sebagainya, 

dalam acara konvensi mereka datang guna membahas suatu 

permasalah sains dan atau membagi ilmu mereka dalam seminar dan 

sejenisnya. Apabila dalam kegiatan pameran, tak terlalu sering 

mereka melakukan pameran, namun biasanya pameran dilakukan 

berupa memamerkan karya nya seperti pameran desain arsitektur 

 Peserta umum peserta ini biasanya datang dalam acara berupa 

konser pertunjukan musik maupun kebudayaan. Dalam bidang 

eksibisi, mereka datang untuk sekedar melihat pameran. 

2) Masyarakat umum 

 Penyelenggara disebut Organizing Comitee yang merupakan induk 

atau sponsor dari penyelenggara acara beserta kepanitiaannya. 
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 Pengelola pada umumnya bangunan seperti ini dikelola oleh pihak 

swasta. Mereka mengelola dalam bidang perawatan bangunan, 

kelancaran operasional, dan administrasi. 

 

2.7 TINJAUAN KERJA RUANG KONVENSI DAN EKSIBISI 

Menurut Lawson (1901; hal 106-146), kinerja persyaratan ruang untuk elemen – elemen 

ruang pada konvensi dan eksibisi hall adalah sebagai berikut: 

2.7.1 Perencanaan Auditorium 

Auditorium adalah tempat yang biasanya dimanfaatkan untuk pertunjukan, 

seminar dan acara lain di dalamnya yang biasanya menampung peserta yang 

banyak. Beberapa faktor yang mempengaruhi dalam mendesain auditorium 

adalah: 

1. Jumlah maksimal pengguna yang dapat ditampung. 

2. Jenis kegiatan yang fleksibel sesuai dengan teknis ruangan. Misal dapat 

digunakan untuk acara pertunjukan atau konser, namun di lain waktu dapat 

digunakan untuk acara seminar, dan lain sebagainya. 

3. Pelayanan yang digunakan dalam pre function hall seperti; perjamuan, cofee 

bar, dan service. 

4. Konfigurasi dan hubungan ruang sekitarnya. 

5. Aksen dan persyaratan sirkulasi. 

6. Bentuk auditorium yang direncanakan. Menurut Roderick Ham (1974; hal. 

17-23) bentuk auditorium dan hubungannya dengan panggung adalah 

sebagai berikut: 

 360 o Encirclement  

Jenis ini memiliki letak panggung yang dikelilingi oleh audiensi di semua 

sudutnya. Pintu masuknya berada di bawah atau sejajar panggung. 

Bentuk ini di Indonesia diaplikasikan pada panggung – panggung 

tradisional seperti pendopo yang berada di tengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Bentuk Theatre 360 Encirclement 

Sumber: Theatre Planning, Roderick Ham, 1972 
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 210 – 220 Encirclement  

Posisi tempat duduk mengelilingi 2/3 dari panggung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 180 Encirclement 

Bentuk ini digunakan pada jaman romawi kuno, posisi audience berada 

tepat di depan panggung. Bentuk ini dikenal dengan sebutan “thrust 

stages” 

 90 Encirclement 

Bentuk ini mirip dengan kipas, pandangan seluruh audience terfokus 

pada panggung. Bentuk ini fleksibel dengan back ground screen. 

 Zero Encirclement 

Bentuk ini biasa disebut “End Stages” yang memiliki stages dikelilingi 

posisi audience. Bentuk ini muncul karena pilihan struktur shell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Penataan tempat duduk auditorium yang direncanakan 

Menurut Lawson (1981; hal. 142) hal yang perlu diperhatikan adalah estetika 

pengaturan tempat duduk, perawatan, pembersihan, jarak pandang, dan 

orientasi pada audio visual, kapasitas, dan lamanya evakuasi ketika terjadi 

bencana. Ada 2 sistem penataan tempat duduk yaitu: 

 Sistem Tradisional 

 
Gambar2.2 Bentuk Theathre 210-220 Encirclement 

Sumber: Theatre Planning, Roderick Ham, 1972 

 
Gambar2.3 bentuk Theatre Zero Encirclement 

Sumber: Theatre Planning, Roderick Ham, 1972 
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Tempat duduk disusun terbagi menjadi beberapa baris. Terdapat jalur 

sirkulasi diantara pemisahan tempat duduknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistem Kontinental 

Sistem tempat duduk yang dapat mengefisiensi ruang sehingga dapat di 

masuki pengunjung lebih banyak dari sistem tradisional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.2 Perencanaan Banquet Hall dan Ballroom 

Pada gedung Convention dan Exhibition harus ada suatu ruangan ini. Banquet hall 

adalah ruangan yang digunakan untuk kepentingan lain dalam suatu acara. Misal 

untuk rapat, untuk ruang VIP atau untuk menjamu tamu – tamu penting dalam 

event. Dalam mendesain Banquet hall dan Ballroom perlu memperhatikan 

beberapa hal di bawah ini: 

 Lokasi 

 Perletakan banquett hall harus dekat dengan dapur untuk pelayanan 

banquet  serta dapat dilalui untuk pelayanan lobbi. Hal ini dimaksudkan agar 

mengurangi keramaian dalam ruangan hall serta dapat mendukung 

pelayanan untuk kebutuhan makanan dan minuman. Bentuk dari koridor 

 
Gambar2.4 Sistem Penataran Auditorium Tradisional 

Sumber: Conference, Convention, and Exhibition Facilities, Fred Lawson, 1981 

 
Gambar 2.5 Sistem Penataran Auditorium Continental 

Sumber : Conference, Convention, and Exhibition Facilities, Fred Lawson, 1981 
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servis harus memanjang sehingga mudah dalam mengakses makanan atau 

minuman. 

 Desain Banquet Hall 

Desain bangquet hall dapat dibagi sesuai dengan kebutuhan. Desain banquet 

hall harus menciptakan suasana menyenangkan. Untuk itu disarankan untuk 

meninggikan langit – langit 4 – 6 meter agar hawa di dalam ruangan sejuk, 

dan untuk dinding dan lantai diberi hiasan – hiasan sesuai dengan tema atau 

kebudayaan setempat. 

 

2.7.3 Perencanaan Exhibition Hall 

Menurut Lawson (1981; hal. 76-78), persyaratan perencanaan exhibition hall 

antara lain: 

 Persyaratan Ruang 

 Dalam perhitungan luas satu stand pameran membutuhkan 15m2. Jika 

peserta pameran sebanyak 100 peserta, maka kebutuhan ruang yang 

dibutuhkan adlan 1500 m2. Pada perencanaan Exhibition Centre disini 

membutuhkan ruang yang sangat besar. Dalam gedung eksibisi besar 

biasanya memiliki ruang yang besar. Seperti pada contohnya yaitu gedung 

eksibisi di dallas. Area ruangan eksibisi di Dallas Convention Centre seluas 

20.000m2 atau dapat menampung sekitar 700-1000 peserta dalam satu 

gedung. 

 Lantai 

 Muatan spesifik untuk lantai permanen berkisar antara 14 sampai 17 

KN/m2 (300 – 350 LBS/FT2). Kemudian seperti kebanyakan gedung eksibisi, 

lantai harus menggunakan karpet karena karpet berguna dalam menutup 

rangkaian kabel dan sebagai isolator, sehingga mengurangi bahaya 

tersetrum. 

 Dinding 

Beberapa tipe bahan dinding yang dapat dipakai di ruangan eksibisi antara 

lain: 

 Beton dengan tekstur. 

 Beton datar dengan dinding plester yang di finising cat atau vynil. 

 Dilapisi dengan lembaran – lembaran logam yang dipadu dengan 

struktur beton, balok – balok atau dengan pengisian tembok. 

 Tembok dengan hiasan lampu dan peredam suara. 

 Langit – Langit 

Langit – langit pada hall eksibisi harus mempunyai ketinggian minimal 5 

meter.hal ini dikarenakan pengunjung yang banyak akan menimbulkan 

kepengapan dalam ruangan, sehingga butuh sirkulasi udara yang baik. 

 

2.7.4 Perencanaan sistem Air Conditioning(AC) 

Menurut Lawson (1981; hal. 204), sistem AC pada gedung konvensi dan eksibisi 

tergantung dari beberapa faktor antara lain: 

a. Skala dan Luasan 
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 Untuk pusat kongres atau pameran yang sangat besar yang 

memungkinkan adanya bukaan dalam ruangan tersebut. Luasan ruangan 

akan menjadi pertimbangan dalam memilih AC dan kekuatan AC itu. Bisa 

menggunakan AC split maupun Non-split. 

b. Ketentuan yang Digunakan 

 Ketentuan yang ada biasanya digunakan untuk menentukan jumlah 

minimal udara bersih yang harus dikeluarkan. Pada ruangan mechanikal, 

dapur dan ruangan lain diperlukan ventilasi yang sesuai agar menjaga 

ruangan tersebut tetap fresh. 

c. Biaya Operasional 

 Biaya dalam hal ini adalah biasa pengoprasian AC. Sebisa mungkin 

menggunakan AC dengan efektif. Disarankan untuk menggunakan AC 

dengan sistem ducting karena penggunaannya lebih efisien dan hemat 

energi serta biaya daripada AC split biasa. 

 

2.7.5 Perencanaan Pencahayaan 

Dalam pencahayaan ada beberapa pertimbangan. Seperti pada contohnya di area 

konvensi. Fungsi ruang yang menggunakan proyektor di dalamnya mengharuskan 

intensitas cahaya yang redup. Sehingga kurang disarankan untuk memakai 

pencahayaan alami. Namun pada area eksibisi, sangat disarankan untuk 

pencahayaan alami karena ruangannya memang luas dan untuk efisiensi 

penggunaan energi. Menurut Lawson (1981;hal. 201), sistem pencahayaan dapat 

dibagi dua yaitu: 

d. Pencahayaan Langsung 

Pemasangan pencahayaan pada langit – langit auditorium yang berukuran 

besar. Umumnya menggunakan pencahayaan vertikal dengan sudut 

maksimal 10 derajat. 

e. Pencahayaan Tak Langsung 

Bentuk pencahayaan ini biasanya melingkar juga digunakan untuk memecah 

pencahayaan di daerah khusus. Pencahayaan yang melingkar dapat 

mengurangi tingkat kekontrasan. 

 

2.7.6 Perencanaan Simultaneus Interpretation System (SIS) 

1. Jenis SIS 

Menurut Lawson (1981; hal. 229), SIS pada Convention Centre dibagi tiga 

jenis antara lain: 

f. Cable on hired-wired system 

Merupakan jenis instalasi permanen yang diperlukan dengan kabel 

pemilah bahasa yang dipasang pada terminal dan diletakkan sesuai 

dengan letak tangan masing – masing peserta konvensi. 

g. Induction Loop system 

Sistem induksi yang menggunakan transmisi dengan pembangkit yang 

berasal dari medan magnet dengan kabel yang diputar mengelilingi 

auditorium 

h. Infrared System 
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Menggunakan radiasi infra merah dari berbagai sumber di dalam ruangan 

dan menggunakan frekuensi yang berbeda (dapat mencapai 9 frekuensi) 

 

2. Lokasi Ruang SIS 

 Ruangan ini biasanya terletak di bagian atas dan di belakan atau samping 

hall. Perletakan ruangan ini tidak boleh menghalangi stage. Ruangan ini harus 

dikelompokkan menjadi satu agar penerjemah dapat berkomunikasi secara 

visual melalui jendela yang berada disamping ruangan. 

 Ruang SIS harus memiliki pintu masuk yang berada di luar area hal 

2.7.7 Parkir Kendaraan. 

Banyak contoh konfigurasi kendaraan dalam ruang parkir, namun tekanan 

desain adalah 1) efisiensi penggunaan lahan, 2) pola sirkulasi yang lancar dan 

aman 3) ketertiban dan keteraturan. Pola konfigurasi kendaraan yang dicatat 

efisien, adalah sebagai berikut: Ukuran dasar ruang kendaraan dalam areal parkir 

adalah 2.30 x 5,5 m/ per kendaraan. Pola konfigurasi dengan berbaris, berbanjar, 

miring 45o berhadapan dan miring 45o bertolak belakang, akan menghasilkan 

beberapa dimensi ruang seperti dibawah. 

Konfigurasi Parkir Roda 4, Berbaris, Berbanjar Dan Sudut     

 

Gambar 2.6 Posisi Parkir pilihan 

Sumber : Studi Banding 

2.8 TINJAUAN STRUKTUR KABEL 

Sejajar 450 

Berhadapan 

2.00   3.50   2.00             5,00       5.50         5.50                         5.20     3.50    5.20                     3.50       10.30      3.50   

Berbaris Berbanjar Sejajar  450 

berhadapan 

Sejajar 450 

Bertolakan 

Sejajar 450 

       3.50        8.70        3.50                      5.20     3.50    8.70       3.50   5.20          
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2.8.1 Tinjauan 

Struktur kabel merupakan sebuah sistem struktur yang bekerja berdasarkan 

prinsip gaya tarik. Terdiri atas kabel baja, sendi, batang, dan lain sebagainya 

sehingga terbentuk sebuah bangunan penutup dengan prinsip gaya tarik tersebut. 

(Makowski, 1988) 

Struktur kabel mempunyai beberapa jenis diantaranya adalah: 

 Struktur Gantungan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Struktur Gantungan 

Sumber: Google.com 

Merupakan bentuk struktur kabel yang terdiri dari dua buah tiang penumpu 

yang dihubungkan oleh kabel sehingga tercipta sebuah rentangan kabel 

yang disususn secara sejajar sehingga dapat diletakkan material penutup 

atap untuk menutupi sebuah area tertentu. Sehingga terbentuk struktur 

atap yang digunakan pada bangunan.  

Prinsip kerja struktur ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.8 Prinsip Gaya pada Struktur Gantungan 

Sumber: Google.com 

Struktur kebel gantungan secara prinsip terdiri dari kabel yang 

membentang diantara Elemen Penumpu yang berbentuk tiang yang 

ditegakan secara vertikal. Disebut pier atau pylon pada jembatan Sehingga 

terbentuk sebuah rentangan kabel yang bekerja menyalurkan beban mati 

kabel pada tiang penumpu. Pada tiang penumpu tersebut menyalurkan 

gaya secara vertikal dan horisontal ke tanah.  

 Struktur Kabel Pengaku (Cable-Stayed) 

 

Gambar 2.9 Struktur kabel pengaku 

Sumber: Google.com 

1. Gaya tarik pada kabel  

2. Gaya tekan pada kolom  

3. Pondasi mengalami efek  

 gaya guling (roll force)    
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Bentuk dari cable-stayed structure terdiri dari sebuah tiang penumpu dan 

sebuah batang. Yang dihubungkan oleh kabel pada titik-titk kritis sepanjang 

batang kemudian ujung kabel lainya dihubungkan pada satu titik di tiang 

penumpu. Struktur cablle-stayed sangat efektif pada bentang lebar dengan 

menggunakan sedikit tiang penumpu. Hal ini sangat bermanfaat pada 

ruangan yang membutuhkan bentang sangat lebar tanpa adanya kolom.  

Prinsip kerja struktur ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.10 prinsip gaya pada struktur kabel pengaku 

Sumber : google.com 

Cable-Stayed stucture menahan beban mati dari batang horisontal 

diteruskan oleh kabel yang kemudian diteruskan pada tiang penumpu. Pada 

batang penumpu tidak terjadi momen lentur seperti pada sistem 

Suspension Struscture. Hal ini dikarenakan bentuk struktur yang memiliki 

sumbu bagi pada tiang penumpu. Dan berakibat gaya horisontal pada 

sebelah kiri struktur akan di lawan oleh gaya horisontal pada sebelah kanan 

struktur sehingga menimbulkan efek saling meniadakan.  

 

 Struktur Kabel Berpelengkung Ganda 

 
Gambar 2.11 struktur kabel berpelengkung ganda 

Sumber: google.com 

Bentuk dari struktur ini merupakan perkembangan dari struktur gantungan. 

Terditi dari kabel dan tiang penumpu yang disusun sedemikian hingga 

sehingga mencegah gaya angin uplift pada bentang sangat lebar. Cable 

truss merupakan struktur kompleks yang menggunakan banyak elemen 

kabel guna mendapatkan tingkat efisiensi pada bentang lebar.   

Prinsip kerja struktur ini adalah sebagai berikut: 

1. Gaya pada batang balok bekerja 

beban merata  

2. Gaya tarik pada kabel di tiap titik 

kritis  

3. Kolom mengalami tekan dari 

beban total   
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Gambar 2.12 prinsip gaya struktur kabel berpelengkung ganda 

Sumber: google.com 

2.8.2 Contoh bangunan dengan menggunakan Struktur Kabel 

 Milwauke Art Musseum 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 milwauke art Musseum, santiago Calatrava 

Sumber: google.com 

Elemen kedua adalah jembatan yang membentang pada danau Michigan 

dengan sistim cable stayed bridge. Menggunakan single pylon terkantilever. 

Calatrava merencanakan jembatan tersebut dengan meyesuaikan gaya dari 

bangunan utama. Konsep dari jembatan tersebut mengambil bentuk tiang 

utama dari kapal layar. Dengan tali-tali yang membentang pada jembatan. 

Pada kabel jembatan bekerja gaya tarikyang diteruskan oleh tiang 

penyangga utama dengan reaksi tekan. Untuk menyeimbangkan gaya 

beban jembatan digunakan kabel guy sebagai pengikat tambahan yang 

bekerja gaya tarik  

 

Arsitek  :   Santiago Calatrava  

Konstruksi :   2001  

Lokasi  :   Milwaukee. Wisconsin, USA 
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 Millenium Dome, England 

Gambar 2.14 Milenium dome, England 

Sumber: google.com 

Merupakan gedung eksibisi dengan style dom. Struktur pada gedung ini 

menggunakan cable-stayed dipadu dengan struktur gantungan yakni 

dengan menegangkan kabel – kabel yang digantung pada atap – atap 

penutupnya. 

 

 Darling Harbour Exhibition Centre, Australia 

 

Gambar 2.15 Darling Harbour Exhibition Centre 

Sumber: google.com 

Menggunakan strutur Kabel dengan sistem kabel stayed yang menyangga 

atap – atap di bawahnya. Sehingga tidak perlu kolom di dalamnya. 

2.9 STUDI BANDING 

 2.9.1 Bandung Convention Centre 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Bandung Convention Centre 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 

a.  Lokasi 

Terletak di jalan Jalan Soekarno hatta no. 354, Bandung, Jawa 

Barat. Bandung Convention Centre mempunyai  area seluas 18.000 m2, 

Arsitek  : Richard Roger 

Konstruksi : 1999 

Lokasi  : Greenwich, Penissula 

Arsitek  : Philip cox 

Konstruksi : 1988 

Lokasi  : Sydney, Australia 
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dan luas bangunan 2600 m2. Lokasi pada BCC ini merupakan lokasi yang 

strategis karena berada di pusat kota, dekat dengan fasilitas yang 

menunjang gedung konvensi seperti hotel dan akses transportasi umum. 

 

b. Fasilitas dan kapasitas 

BCC mempunyai beberapa kelompok fasilitas ruang antara lain 

adalah: 

 Lobby   : Mampu menampung 100 – 200 orang 

dalam lobbi nya, area ini biasa digunakan untuk registrasi dan 

pembukaan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Lobbi BCC 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 Hall Konvensi Utama : Hall konvensi pada BCC ini mampu 

menampung kurang lebih 2000 – 3000 orang untuk peserta berdiri 

atau 500 orang peserta duduk. Hall ini digunakan untuk pameran, 

seminar, dan acara lain seperti pernikahan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Hall Konvensi BCC 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 Loading dock dan gudang : Berada di belakang gedung, merupakan 

area untuk masuk barang – barang pameran ataupun seminar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Loading dock dan gudang 

Sumber: dokumentasi pribadi 
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 Parkir : Parkir mampu menampung 500 mobil dalam sekali acara. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 parkir BCC 

Sumber: Dokumentasi pribadi 

c. Sirkulasi 

Berikut gambaran sirkulasi pada Bandung Convention Centre : 

 

 

Gambar 2.21 Sirkulasi BCC 

Sumber: analisa pribadi 

d. Tampilan bangunan 

Eksterior: 

Tampilan bangunan pada Hall BCC menggunakan konsep ekonomis. Tak 

banyak bentuk di kreasikan di bangunan ini. namun sentuhan “Jawa” 

tetap terlihat pada drop zone di depan lobbi dengan menggunakan tiruan 

soko guru. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22 eksterior BCC 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 

Interior: 

Interior BCC ini menggunakan Plafond gysum dengan pola. Hal ini di 

sebabkan karena penggunaan lampu down light dan untuk hiasan interior. 

Main 

Entrance 

Drop Out 

Zone 

Parkir 

Loading Dock 

Lobbi 

Ruang Panitia Back Stage 
Side 

Entrance 

Hall Konvensi 
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Gambar 2.23 interior BCC 

Sumber: dokumentasi pribadi 

e. Utilitas Bangunan 

Bandung Convention Centre mempunyai beberapa utilitas untuk 

menunjang aktivitas di dalamnya. Berikut utilitas pada bangunan ini: 

1. Penghawaan Udara 

Penghawaan udara pada BCC ada beberapa tipe yaitu: 

 Exhaust Fan : Pada pantry, gudang, lavatori 

 AC Central : Pada Lobbi, hall konvensi dan eksibisi. 

 AC Split  : Pada ruang pengelola 

 Blower  : Pada Genset 

 

2. Pencahayaan 

Pencahayaan dari gedung BCC kebanyakan menggunakan 

pencahayaan buatan dan pencahayaan alami. Pada Hall Konvensi 

menggunakan lampu – lampu neon, dan pada ruang panitia 

menggunakan pencahayaan alami dan buatan. 

 

3. Sound Sistem dan Akustik Ruangan 

Sound sistem pada Hall Konvensi BCC Sound yang terpasang pada 

dinding – dinding Hall. 

 

4. Jaringan Air Bersih 

Jaringan air bersih menggunakan PDAM. Di dukung dengan dua 

buah pompa besar untuk mengalirkan air ke seluruh ruangan. 

 

5. Pencegah Bahaya Kebakaran 

Menggunakan hydrant pillar, sprinkler, dan pompa joki serta 

smoke detector, heat, dan flame detector sebagai alarm otomatis 

terjadi kebakaran.  

 

6. Sistem Keamanan 

Keamanan menggunakan satpam dan CCTV. 

 

 

f. Struktur Bangunan 

Struktur pembentuk bangunan pada BCC antara lain adalah: 
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 Pondasi Sumuran: Bandung merupakan kota dengan tanah yang 

padat, sehingga pondasi Sumuran sudah cukup untuk 

menegakkan bangunan ini yang hanya 1 lantai. 

 Kolom Baja Konventional: Baja konventional merupakan kolom 

yang kuat, yang tahan karat dan ringan, sehingga mengurangi 

biaya perawatan dan menambah umur bangunan 

 Rangka atap baja: Konvensi dan eksibisi mempunyai syarat agar 

ruangan tersebut bebas dari penghalang seperti kolom, sehingga 

dibutuhkan rangka atap bentang lebar agar mampu memenuhi 

ayarat tersebut 

 

 

 

 

 

Gambar 2.24 rangka atap BCC 

Sumber: dokumentasi pribadi 

2.9.2 Marina Convention Centre Semarang 

a. Lokasi 

  Berlokasi di jalan Marina Raya Semarang. Di dalamnya memilki 

ruang atau hall untuk pameran dan beberapa ruang pertemuan.  Memiliki 

luas bangunan 20.000 meter persegi dan sanggup menampung sekitar 

5000 orang di dalamnya dengan lahan parkir yang sanggup menampung 

hingga 600 mobil. Gedung ini berbatasan langsung dengan pantai Marina 

dan Laut Jawa. Akses menuju gedung ini melewati perumahan marina. 

 

b. Fasilitas dan Kapasitas 

Marina Convention Centre mempunyai beberapa ruangan sebagai 

penunjang kegiatan Convention dan exhibition. Ruangan tersebut antara 

lain: 

 Ruang Konvensi  : Ruangan ini berupa hall yang luas yang 

bisa dimanfaatkan untuk pameran ataupun kegiatan konvensi 

dengan luas kurang lebih 6000 m2 dan kapasitas 5000 orang 

berdiri atau 3000 kursi. 

 Ruang Penunjang : Beberapa ruang penunjang disediakan 

di gedung ini seperti front office, toilet, dan mushola. 

 Ruang Service  : Terdapat beberapa ruang service 

sebagai pelengkap kebutuhan beraktifitas seperti dapur, ruang 
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genset, interpreter, locker, lighning and sound control room, dan 

lain – lain nya. 

 Ruang Parkir  : Untuk kebutuhan pengunjung dan 

pengelola dalam memarkirkan kendaraannya 

 

c. Tampilan Bangunan 

 Eksterior : Menggunakan konsep analogi “kapal pesiar” 

karena letaknya yang berada di wilayah pantai yang sangat kental 

dengan suasana laut. Penggunaan kaca dan struktur bentang 

lebar digunakan karena menganut desain post modern. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25 eksterior MCC 

Sumber: dokumentasi pribadi 

 Interior  : Pada interior diberi kesan elegan dengan warna 

kecoklatan kemudian diperindah dengan pola lampu pada plafon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26 interior MCC 

Sumber: dokumentasi pribadi 

d. Struktur Bangunan 

 Kolom Beton  : karena akan memakai bentang lebar 

sehingga perlu kolom beton untuk perkuatan yang kuat. 

 Rangka Atap Baja : Baja mampu membentangkan dirinya 

hingga 20 meter tanpa penyangga, dan hall konvensi eksibisi 

butuh suatu area yang luas tanpa penghalang, maka dari itu 

bangunan ini menggunakan rangka baja. 

2.9.3 Jogja Expo Centre 
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a.  Lokasi 

Terletak di Jalan Janti, Yogyakarta. Bangunan ini mempunyai luas 

17.000 m2 dengan mempunyai fasilitas ruangan hall konvensi dan eksibisi. 

b. Fasilitas dan kapasitas 

JEC mempunyai beberapa kelompok fasilitas ruang antara lain 

adalah: 

 Bima Hall 

Bima hall adalah ruang konvensi terbesar yang mampu menampung 

2500 orang untuk acara theatre atau penonton berdiri dalam 1 

bagian ruangnya. Bima hall terdiri dari 3 bagian yang apabila di 

gabungkan mempunyai luas 8600 meter persegi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.27 Denah Bima Hall 

Sumber: www.JEC.co.id 

 Arjuna Hall 

Arjuna Hall adalah Hall berukuran sedang. Arjuna hall mempunyai 3 

bagian hall. Masing – masing bagian mampu menampung sekitar 350 

orang, atau 1000 orang untuk 3 bagiannya. Arjuna hall mempunyai 

luas 1066 meter persegi. Ruangan ini biasa digunakan untuk pameran 

tingkat sedang dan workshop. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.28 Denah Arjuna Hall 

Sumber: www.jec.co.id 

 Yudhistira Hall 

Yudhistira hall adalah hall sedang. biasa digunakan untuk rapat dan 

diskusi. Hall ini juga mempunyai 3 bagian yang masing – masing 

mampu menampung 250 orang. Total tampungnya dari 3 bagian 

adalah 800 orang. Luas total dari Yudhistira hall adalah 882 meter 

persegi. 
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 Nakula Sadewa VIP room 

Merupakan VIP room, yang biasa digunakan untuk menjamu tamu 

VIP dan undangan. Ruangan ini mampu menampung 90 orang 

dengan luas 90 meter persegi. 

 Hanoman room 

Hanoman room adalah ruang konvensi kecil dengan kapasitas 100 

orang. Luas ruangan ini adalah 144 meter persegi. 

 Lobbi 

Lobbi pada JEC biasa digunakan untuk registrasi atau pameran 

terbuka. Luas ruangan ini 240 meter persegi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.29 yudhistira, hanoman, nakula sadewa, dan lobbi 

Sumber: www.jec.co.id 

c. Tampilan bangunan 

Eksterior 

Tampilan bangunan ini menggunakan arsitektur jawa dengan atap khas 

jawa. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.30 eksterior JEC 

Sumber: dokumentasi pribadi 

Interior 

Interior menggunakan pendekatan dengan pencahayaan efektif dan 

pengaturan pantulan suara yang baik. 
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Gambar 2.31 interior JEC 

Sumber: dokumentasi pribadi 

d. Utilitas Bangunan 

Jogja Expo Centre mempunyai beberapa utilitas untuk menunjang 

aktivitas di dalamnya. Berikut utilitas pada bangunan ini: 

1. Penghawaan Udara 

Penghawaan udara pada JEC ada beberapa tipe yaitu: 

 Exhaust Fan : Pada pantry, gudang, lavatori 

 AC Central : Pada Lobbi, hall konvensi dan eksibisi. 

 AC Split  : Pada ruang pengelola 

 Blower  : Pada Genset 

2. Pencahayaan 

Pencahayaan dari gedung JEC kebanyakan menggunakan 

pencahayaan buatan dan pencahayaan alami. Pada Hall Konvensi 

menggunakan lampu – lampu neon, dan pada ruang panitia 

menggunakan pencahayaan alami dan buatan. 

3. Sound Sistem dan Akustik Ruangan 

Sound sistem pada Hall Konvensi JEC Sound yang terpasang pada 

dinding – dinding Hall. 

4. Jaringan Air Bersih 

Jaringan air bersih menggunakan PDAM. Di dukung dengan dua 

buah pompa besar untuk mengalirkan air ke seluruh ruangan. 

5. Pencegah Bahaya Kebakaran 

Menggunakan hydrant pillar, sprinkler, dan pompa joki serta 

smoke detector, heat, dan flame detector sebagai alarm otomatis 

terjadi kebakaran.  

6. Sistem Keamanan 

Keamanan menggunakan satpam dan CCTV. 

 

e. Struktur Bangunan 

Struktur pembentuk bangunan pada BCC antara lain adalah: 

 Pondasi Sumuran: Jogja merupakan kota dengan tanah yang 

padat, sehingga pondasi Sumuran sudah cukup untuk 

menegakkan bangunan ini yang hanya 2 lantai. 

 Kolom Baja Konventional: Baja konventional merupakan kolom 

yang kuat, yang tahan karat dan ringan, sehingga mengurangi 

biaya perawatan dan menambah umur bangunan 

 Rangka atap baja: Konvensi dan eksibisi mempunyai syarat agar 

ruangan tersebut bebas dari penghalang seperti kolom, sehingga 

dibutuhkan rangka atap bentang lebar agar mampu memenuhi 

ayarat tersebut. 


