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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
Perkembangan budaya dan peradaban yang semakin meningkat pada abad 21 ini,

menimbulkan sejumlah penemuan dan permasalahan beserta penyelesainya yang perlu
diketahui dan diatasi oleh umat manusia. Penyebaran dan pertukaran informasi maupun hal-hal
baru beserta masalah-masalah yang sifatnya universal terhadap kepentingan manusia selain
melalui media massa, dapat juga dilaksanakan melalui pertemuan dan konvensi baik bersifat
internasional, nasional, maupun regional. Dalam lingkup yang lebih kecil dapat juga dilaksanakan
seperti pada perusahaan, kantor pemerintah, dan lain sebagainya. Menghayati menyebabkan
menurunya nilai-nilai budaya yang luhur, ditambah lagi kurangnya fasilitas yang diperlukan bagi
pembinaan dan pengembangan masalah tentang konvensi maupun eksibisi.

Convention dan Exhibition Centre merupakan fasilitas gedung yang menjadi salah satu
syarat pada suatu kota untuk menjadikannya sebagai kota MICE. Event – event lokal seperti
acara seminar, konser musik, pameran maupun acara pernikahan menjadi event – event yang
biasanya di selenggarakan di gedung ini. Penyelenggaraan pertemuan atau konvensi dan eksibisi
diharapkan dapat menjadi dinamisator bagi perkembangan industry ekonomi yang berkaitan
dengan kegiatan seperti pariwisata, hiburan, transportasi, dan sebaginya. Dari konteks hubungan
diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan konvensi dan eksibisi merupakan perpaduan antara kegiatan
bisnis (Meeting, Congresses) dan rekreasi. Melalui kegiatan tersebut para peserta disamping
mengkuti pertemuan, sebagian waktunya dapat dimanfaatkan untuk menikmati produk-produk
wisata di daerah tempat kegiatan konvensi diselenggarakan (Direktorat Bina Hubungan Lembaga
Wiasata Internasional, 1988, Petunjuk penyelenggaraan Konvensi di Indonesia, Depparpostel,
Jakarta, hal.1-2).

Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah membutuhkan gedung pertemuan dan pameran
dengan kapasitas yang besar. Ketersediaan gedung Convention dan Exhibition Centre dengan
skala ruang yang luas, selain karena melibatkan beberapa orang, ruangan tersebut juga harus
mampu menampung seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh para peserta berkaitan dengan
kegiatan konvensi maupun eksibisi tersebut. Beberapa fasilitas ruang konvensi dan eksibisi di
Semarang masih dalam kondisi yang terbatas, kebanyakan dari penyelenggara konvensi eksibisi
memanfaatkan ruang - ruang pada beberapa hotel bintang di Semarang, karena fasilitas dan
kenyamanannya lebih terjamin. Namun kelemahannya, ruang konvensi pada hotel - hotel
tersebut belum dapat secara optimal mengakomodir seluruh kebutuhan aktivitas konvensi
maupun eksibisi. Karena sebaiknya lokasi penyelenggaraan, tempat dekat dengan pusat
kedatangan, fasilitas perkantoran, perdagangan, jasa, akomodasi penginapan, dan memilki tapak
yang luas. Dengan melihat potensi kota, dan keterbatasan fasilitas konvensi yang tersedia di kota
Semarang, maka diperlukan suatu fasilitas yang mampu mewadahi berbagai kegiatan konvensi
dan ekshibisi dengan segala fasilitas pendukungnya yang sangat memadai. Perencanaan
bangunan Convention dan Exhibition Center di Semarang ini diharapkan dapat menjadi
landmark kota Semarang. Dengan fleksibilitas ruang (kapasitas dapat menyesuaikan volume
segala event, yang sangat fleksible, sehingga sangat mudah disetting menurut kebutuhan
konsumen, dengan begitu harga lebih ekonomis).



2

TA-130Semarang Convention and Exhibition Center

Dari uraian tersebut diatas, Kota Semarang membutuhkan wadah yang dibangun khusus
untuk keperluan konvensi, maupun eksibisi yang dapat mengakomodir segala kebutuhan
penggunanya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan perancangan Semarang Convention
Center yang memiliki fasilitas penunjang yang memadai. Sebagai gerbang bagi kota Semarang
dalam memasuki pasar global, maka tampilan bangunan Semarang Convention and Exhibition
Centre bergaya arsitektur yang mencerminkan kemajuan teknologi namun tetap memperhatikan
masalah kontekstual, yaitu dengan penekanan desain konsep Arsitektur Modern.

1.2 Tujuan dan Sasaran
1.2.1 Tujuan

Memperoleh suatu Judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan suatu penekanan
desain yang spesifik sesuai karakter/keunggulan judul dan citra yang dikehendaki atas
judul yang diajukan tersebut. Serta merumuskan pemecahan yang terkait dengan
perencanaan dan perancangan sebuah bangunan Convention and Exhibition Centre di
Semarang.

1.2.2 Sasaran
Tersusunnya landasan program perencanaan dan perancangan “Semarang Convention
and Exhibition Centre” dengan penekanan desain Arsitektur Modern berdasarkan
aspek – aspek panduan perencanaan dan perancangan.

1.3 Manfaat
1.3.1 Subyektif

Secara subyektif untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh tugas akhir
sebagai ketentuan kelulusan sarjana strata 1 (S1) pada Jurusan Arsitektur Fakultas
Teknik UNDIP Semarang, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Landasan Program
Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A).

1.3.2 Obyektif
Diharapkan usulan Semarang Convention and Exhibition Centre dapat diterima oleh
masyarakat kota Semarang. Selain itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan
pengetahuan dan wawasan, baik bagi mahasiswa yang akan menempuh Tugas Akhir
maupun bagi mahasiswa arsitektur lainnya dan masyarakat umum yang membutuhkan.

1.4 Lingkup Pembahasan
1.4.1 Ruang Lingkup Substansial

Lingkup pembahasan dititik beratkan pada hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu
arsitektur tentang perencanaan dan perancangan Semarang Convention and Exhibition
Centre sebagai bangunan bermasa tunggal dengan menggunakan penekanan desain
arsitektur konsep arsitektur modern.
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1.4.2 Ruang Lingkup Spasial
Lingkup pembahasan dititikberatkan pada era perencanaan di wilayah kota Semarang.
Lokasi akan terdapat pada area perkotaan dengan aksesbilitas mudah dan dekat dengan
tempat penginapan dan kantor.

1.5 Metode Pembahasan
Metode yang digunakan ialah dengan mengadakan pengumpulan data primer dan data sekunder
yang akhirnya dianalisa sehingga memperoleh dasar program perencanaan dan perancangan.
Metode yang digunakan antara lain:
- Metode deskriptif, yaitu melalui pengumpulan data. Data diperoleh dari hasil wawancara

dengan narasumber, observasi lapangan, dan dengan mempelajari buku-buku yang terkait
dengan teori, konsep, standar perencanan dan perancangan.

- Metode dokumentatif, yaitu dengan mendokmentasikan data yang akan menjadi bahan
dalam penyusunan ini.

- Metode kompratif, yaitu dengan mengadakan studi banding terhadap beberapa Convention
and Exhibition Centre yang lain yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi.

1.6 Sistematika Pembahasan
Kerangka bahasan laporan perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan judul Semarang
Convention Hall adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode pembahasan dan sistematika
bahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar serta alur pikir dalam menyusun
Landasan Program Perencanaan dan Perancangan (LP3A).
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Membahas Regulasi (peraturan – peraturan), referensi melalui sumber – sumber yang berisi
syarat maupun teori dan standart dari pembahasan, studi literatur tentang Convention and
Exhibition Centre mencakup pengertian, fungsi, maksud dan tujuan, jenis, pelaku dan aktifitas,
dan pola hubungan antar ruang konvensi.
BAB III DATA
Membahas tentang tinjauan kota Semarang berupa data – data fisik dan nonfisik berupa, seperti
letak geografi, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, serta kebijakan tata ruang wilayah di Kota
Semarang. Selain itu terdapat juga pembahasan mencakup data-data yang ada di lapangan yaitu
convention and Exhibition Centre sebagai bahan studi banding dalam melakukan analisa.
BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR
Menguraika dasar pendekatan pada perencanaan dan perancangan Semarang Convention and
Exhibition Center yang meliputi pendekatan aspek fungsional, pendekatan aspek kontekstual,
pendekatan aspek teknis, aspek kinerja, aspek visual arsitektural, serta pendekatan aspek lokasi
dan pemilihan tapak
BAB V KONSEP DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
Menguraikan konsep dasar perancangan yang meliputi perancangan Semarang Convention and
Exhibition Center serta program perancangan meliputi program ruang, penentuan luas dan
besaran tapak, dan penekanan arsitektural.
DAFTAR PUSTAKA
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Diagram 1. Alur pikir
Sumber : penulis, 2015

1.7 Alur Pikir

Latar Belakang
Aktualita
 Manusia sebagai mahluk sosial membutuhkan hubungan dengan manusia lainya, terutama

berkembangnya perdaban manusia dibidang sosial, ekonomi, budaya, dan IPTEK
 Semarang merupakan ibukota Jawa Tengah yang sedang mengembangkan dirinya menjadi kota

MICE (Meeting, Incentiven Convention, and Exhibition)
 Semarang sebagai Ibukota Jawa Tengah, belum memiliki fasilitas khusus yang memadai dan

representative dengan kapasitas besar untuk diselenggarakannya Meeting, Conferences, and
Exhibition sebagai sector usaha menghadapi globalisasi dan otonomi daerah.

Urgensi
 Perlunya suatu wadah yang dibangun khusus untuk kebutuhan konvensi, pameran, serta

aktifitas yang bersifat massal dan sementara lainya.
Originalitas
 Diperlukan perencanaan dan perancangan Convention and Exhibition Centre di Semarang yang

merupakan wadah komersial untuk kegiatan konvensi, pameran, serta aktifitas yang bersifat
massal dan sementara lainya, yang dilengkapi fasilitas penujuang, dengan penekanan desain
konsep Arsitektur Modern.

Tinjauan Pustaka :

 Landasan Teori
 Standar Perencanaan

dan perancangan

Studi Lapangan:

Tinjauan Kota Semarang,
Tinjauan Lokasi dan Tapak

Studi banding :

 Jakarta Convention Center
 Jogja Expo Centre

Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan

Aspek Fungsional, Aspek Kontekstual,
Aspek Kinerja, Aspek Teknis

Pemahaman Convention Hall

Konsep Dasar Perencanaan dan Perancangan Semarang
Convention and Exhibition Center, Program Ruang dan Tapak
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