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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

1.1.1. Perancangan Convention Center  

 Industri MICE saat ini sedang menjadi salah satu tren dalam industri pariwisata 

dunia.  MICE merupakan singkatan dari Meeting, Incentive, Convention, Exhibition.  

Dari keterangan tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan dalam industri MICE 

adalah kegiatan-kegiatan yang berskala besar dan melibatkan banyak orang.  

Biasanya kegiatan-kegiatan MICE berhubungan juga dengan kegiatan bisnis dan 

hiburan.   

Di tengah perkembangan industri MICE yang tumbuh begitu pesat, keberadaan 

sebuah Convention Center menjadi sangat penting.  Selain sebagai sebuah venue 

penyelenggaraan kegiatan MICE, Convention Center juga menjadi daya tarik 

tersendiri untuk menarik berbagai pihak penyelenggara kegiatan MICE agar 

menyelenggarakan kegiatan MICE di venue tersebut.  Perkembangan pembangunan 

sebuah Convention Center saat ini menjadi salah satu fokus yang diutamakan oleh 

berbagai pihak yang bergerak dalam industri ini.  Berbagai kota di Indonesia 

bahkan di dunia berlomba-lomba dalam pembangunan gedung Convention Center 

yang dapat menarik berbagai macam wisatawan MICE dan pihak penyelenggara 

kegiatan MICE.  Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena Convention Center 

merupakan sebuah aset berharga bagi sebuah tempat (kota / negara) pelaksana 

kegiatan MICE.  Dalam sebuah artikel yang berjudul “Convention Center face 

fierce competition” (www.exhibitcitynews.com) menyebutkan bahwa sebuah venue 

dan lokasi venue menjadi faktor penting untuk menentukan tempat penyelenggaraan 

kegiatan MICE.  Dalam artikel tersebut juga disebutkan bahwa permasalahan utama 

dalam pemilihan sebuah venue adalah permasalah besaran ruang, susunan ruang, 

dan fleksibilitas ruang.  Selain itu reputasi dari pihak pengelola venue tersebut, 

keberadaan fasilitas penunjang, dan pelayanan yang baik juga menjadi faktor 

penentu dalam pemilihan sebuah venue.  Sedangkan permasalahan dalam pemilihan 

lokasi venue adalah permasalahan keamanan lokasi dan kualitas serta kuantitas 

akomodasi yang dimiliki oleh lokasi venue tersebut.   Robert R. Nelson, dalam 

bukunya yang berjudul Current Issue in Convention and Exhibition Facility 

http://www.exhibitcitynews.com/
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Development menyebutkan bahwa terdapat sepuluh pertanyaan yang harus dijawab 

sebelum mendirikan sebuah Convention Center.  Pertanyaan – pertanyaan tersebut 

adalah sebagai berikut, 

1. (If we build a Convention Center) How will be define success? 

2. Should we build a Convention Ceter? 

3. How will a new centers be financed? 

4. How will we get permission from the local citizens to build a center? 

5. Where will the new center be located? 

6. Who will market the building? 

7. Who will manage the building? 

8. What will be the centers booking policies? 

9. Who will provide services in the building? 

10. What design elements should be included in the centers? 

Kesepuluh pertanyaan tersebut berhubungan dengan aspek – aspek seperti 

rencana pembangunan, kefungsian, pengelolaan, dan elemen desain bangunan 

Convention Center.  Bagaimana dengan makna dalam bangunan Convention 

Center?  Pertanyaan – pertanyaan yang menyangkut tentang makna sebuah objek 

arsitektural telah ada sejak zaman arsitektur post modern, sebagai dampak dari 

perkembangan arsitektur modern yang lebih menonjolkan aspek kefungsian.  John 

Naisbitt dalam bukunya yang berjudul Global Paradox pernah menyebutkan bahwa 

pentingnya peran kekuatan lokal dalam perkembangan global.  Hal tersebut juga 

menjadi perhatian bagi beberapa pengamat dalam bidang arsitektur.  Sebagai 

sebuah artefak, arsitektur merupakan sebuah produk budaya yang terus berkembang 

dalam jangka waktu yang panjang berdasarkan konteks dan nilai – nilai lokal yang 

terdapat pada masyarakatnya.  Dalam sebuah artikel lain yang ditulis oleh Craig 

Guillot dengan judul “ Convention Center of the future, designed today “ 

(www.collaboratemeetings.com), bahwa terdapat lima aspek penting untuk menjadi 

sebuah Convention Center yanng sukses yaitu beauty, functional, efficiency, urban 

integration, a spirit of place, sustainability.  Dalam artikel tersebut ditulikan juga 

bahwa desain bagunan dengan fungsi Convention Center haruslah memiliki 

keterkaitan antara site / tapak / lokasi dengan desainnya. 

Jika sebuah objek arsitektural memiliki sebuah makna didalamnya, bagaimana 

kita dapat mengetahui dan membaca makna yang dimiliki oleh objek arsitektural 

http://www.collaboratemeetings.com/
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tersebut?  Apa saja tanda – tandanya.  Proses identifikasi sebuah desain arsitektural 

berawal dari tampilan visual yang coba dihadirkan oleh perancangnya.  Melalui 

tampilan visual bangunan, orang awam akan mampu mengidentifikasi apa fungsi 

dari bangunan tersebut.  Tampilan visual itulah yang nantinya menjadi pembeda 

dari masing – masing objek arsitektural.  Jika kita memaknai arsitektur sebagai 

sebuah bahasa yang digunakan para perancang untuk bekomunikasi dengan 

masyarakat awam , maka tampilan visual bangunan itulah yang menjadi media 

pertama perancang dalam berkomunikasi.  Oleh sebab itu kita perlu mengetahui apa 

saja sebab-sebab yang menjadikan sebuah Convention Center akan dimaknai 

sebagai sebuah Convention Center dan apa saja tanda - tanda visualnya sehingga 

fungsinya sebagai Convention Center melekat pada bangunan tersebut.  Salah satu 

cara yang dapat digunakan adalah dengan mengkajinya menggunakan pendekatan 

semiotika.  Sebab disetiap fungsi bangunan tertentu pasti memiliki tanda yang 

menyebabkan sebuah karakter tertentu melekat pada bangunan tersebut.  Selain itu 

dengan menggunakan pendekatan semiotika tidak hanya bentuk dan fungsi yang 

dapat diidentifikasi, tapi juga dapat mengidentifikasi makna yang terdapat di dalam 

desain bangunan tersebut. 

1.1.2. Semiotika dalam Arsitektur 

 Banyak sekali pemahaman yang timbul tentang definisi arsitektur, namun secara 

umum masyarakat memahami arsitektur sebagai seni dan ilmu dalam merancang 

bangunan.  Arsitektur telah dikenal manusia sejak zaman prasejarah dan terus 

berkembang seiring perkembangan ilmu pengetahuan.  Hingga saat ini arsitektur 

telah melewati berbagai macam masa dalam perancangan bangunan.  Di setiap masa 

perancangan arsitektur meninggalkan kesan tersendiri yang terbawa sampai 

sekarang. Arsitektur klasik dengan bangunannya yang monumental dan pilar-pilar 

yang berukuran besar.  Arsitektur gothic dengan jendela kaca patri yang berukuran 

besar dan menara runcing yang menjulang di sisi bangunan.  Arsitektur modern 

(International style) dengan rancangannya yang menjulang tinggi dan identik 

dengan bentuk kubus dengan material kaca sebagai selubung bangunan. Masyarakat 

awam akan dapat dengan mudah megidentifikasi hal-hal tersebut karena ada tanda-

tanda visual yang khas dari masing-masing langgam arsitektur tersebut.  Melalui 

tanda-tanda tersebut para arsitek mencoba mengkomunikasikan hasil rancangan 

mereka kepada masyarakat.  Dengan begitu masyarakat dapat langsung menangkap 
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makna yang ada dalam sebuah karya arsitektur, atau bahkan memaknai kembali 

karya-karya arsitektur tersebut.  Sebagai contoh, rumah yang memiliki dua buah 

pilar besar bergaya arsitektur klasik dapat dimaknai sebagai rumah milik orang 

kaya.  Bangunan bergaya gothic sampai sekarang identik dengan gaya bangunan 

peribadatan (gereja).  Kemudian sebuah bangunan yang memiliki kubah dan 

terdapat menara (minaret) disekitarnya akan dimaknai sebagai sebuah masjid. 

 Arsitektur tidak pernah lepas dari tanda. Sama halnya dengan sebuah teks yang 

di dalamnya terdapat huruf, kata, kalimat, dan paragraf yang merupakan tanda dari 

sebuah teks.  Kemudian berdasarkan komponen-komponen tersebut orang dapat 

membaca dan memahami maksud dari sebuah teks.  Lokasi, material, arsitek, 

lingkungan masyarakat dan hal-hal lainnya merupakan komponen pembentuk 

arsitektur.  Sehingga orang akan dapat membaca dan memahami maksud dari 

sebuah desain arsitektur. Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana 

cara mengidentifikasi tanda dan simbol.  Pada dasarnya semiotika merupakan 

sebuah bidang keilmuan dalam ilmu sastra dan komunikasi.  Seiring perkembangan 

ilmu pengetahuan pembacaan sebuah tanda juga dapat diterapkan dalam bidang 

arsitektur.  Oleh sebab itu semiotika arsitektur pada kajian kali ini digunakan 

sebagai metode untuk mengkaji tanda visual yang terdapat dalam berbagai 

rancangan Convention Center.  Sehingga diketahui apa saja tanda – tanda visual 

yang menyebabkan sebuah Convention Center dapat dimaknai sebagai sebuah 

Convention Center. 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Berdasrkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa sebuah Convention Center merupakan sebuah daya tarik 

tersendiri di dalam industri MICE.  Tampilan visual pada desain sebuah Convention 

Center menjadi suatu hal yang penting, sebagai wujud komunikasi Arsitektur.  Oleh 

sebab itu pendekatan semiotika perlu dilakukan untuk mengetahui tanda - tanda 

visual tertentu dalam desain sebuah Convention Center, apa yang membuatnya 

berbeda dengan bangunan-bangunan lainnya, dan apa yang membuatnya dimaknai 

sebagai sebuah Convention Center. 
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1.3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan yang telah teridentifikasi sebelumnya maka didapat 

sebuah rumusan masalah akan coba dikaji dalam skripsi ini yaitu,  

Apa saja tanda - tanda visual dari sebuah desain Convention Center jika dikaji 

dengan menggunakan pendekatan semiotika atsitektur? 

1.4. Batasan Masalah 

 Agar pemahaman proses pengkajian dapat lebih fokus, berikut ini merupakan 

beberapa batasan masalah yang dikemukakan,  

1. Kajian ini memiliki fokus pada tanda - tanda visual yang terdapat dalam sebuah 

desain Convention Center. 

2. Penelusuran tanda - tanda visual desain Convention Center tersebut berdasarkan 

pada analisa data / objek kajian / sampel dengan menggunakan pendekatan 

semiotika arsitektur. 

3. Teori semiotika yang digunakan pada kajian adalah teori semiotika dari Charles 

Sanders Pierce dan teori hubungan sastra dan arsitektur. 

1.5. Tujuan 

 Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui apa saja tanda - tanda visual dari 

sebuah desain Convention Center jika dikaji menggunakan pendekatan semiotika 

arsitektur. 

1.6. Manfaat 

 Diharapkan kajian dari perancangan ini dapat memberi manfaat sebagai berikut, 

1. Memperkaya wawasan arsitektural tentang pendekatan dalam melakukan sebuah 

kajian perancangan arsitektur melalui semiotika arsitektur. 

2. Menginformasikan bahwa semiotika arsitektur dapat digunakan sebagai alternatif 

pendekatan dalam pengkajian perancangan arsitektur. 
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1.7. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Kerangka pemikiran 

Perkembangan industri MICE dan kebutuhan fasilitas 

Convention Center yang semakin meningkat 

Terdapat beberapa pertanyaan dan isu yang menyangkut desain sebuah 

Convention Center seperti bentuk, fungsi, dan makna yang harus 

terjawab terlebih dahulu sebelum memulai mendirikan sebuah 

Convention Center 

Semiotika adalah sebuah pendekatan yang mengkaji dan 

mempelajari tentang tanda.  Jika dalam ilmu arsitektur kajian 

semiotika berhubungan juga dengan bentuk, fungsi, dan 

makna. 

Apa saja tanda - tanda visual dari sebuah desain 

Convention Center jika dikaji dengan menggunakan 

pendekatan semiotika atsitektur? 


