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BAB V. KAJIAN TEORITIK  

5.1 Landasan Teori Efisiensi Ruang dan Desain 

 Pendekatan Transprograming 

Transprogramming merupakan pendekatan desain yang 

dekemukakan oleh Bernard Tschumi sebagai salah satu opsi yang ia 

formulasikan untuk fungsi dan ruang. Transprogramming sendiri 

melibatkan kombinasi dari beberapa program yang sifat dan konfigurasi 

spasialnya berbeda untuk mewujudkan suatu konfigurasi efisiensi 

ruang. Oleh karena itu objek tersebut berasal dari berbagai konfigurasi 

yang bersimpangan dimana antar program saling melekat. Dengan 

menggabungkan beberapa program dengan fungsi maka perubahan 

program tersebut akan menggunakan ruang yang sama. 

Adapun ciri – ciri daripada Transprograming adalah sebagai berikut : 

• Mengunakan program sebagai tahapan desain  

• Hasil merupakan sinergi antara berbagai pemrograman 

Penedekatan ini dimulai dengan Analisa program dan poin 

permasalahan yang diksplorasi dan diselesaikan terlebih dahulu 

kemudian menjadi dasar tahapan selanjutnya. Prinsip pendekatan ini 

sesuai dengan kutipan Meneer Koolhas “not the form but the 

performance of the building”. Tidak dengan mengejar bentuk luar 

terlebih dahulu yang nantinya terkadang fungsi terkesan dipaksakan 

dan terasa kurang pas. Dengah hanya mengejar bentuk akhir dapat 

membuat performa bangunan menjadi lemah karena terpaku pada 

bentuk akhir yang diinginkan. 
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 Sebelum merancang bangunan ini diperlukan analisa ruang untuk 

mengetahui kebutuhan tiap program yang berkaitan. Analisa yang telah 

dilakukan dapat digunakan untuk mengetahui ruang-ruang yang dapat 

diintegrasikan maupun ruang yang harus disegregasikan.  

Selanjutnya konfigurasi ruang dapat menyesuaikan hasil analisa. 

Konteks lahan dan pengguna memiliki peran penting dalam 

keberlangsungan program di dalam bangunan karena aktivitas dalam 

bangunan akan berubah sesuai dengan perubahan suasana dan 

pengguna di sekitar lahan. 

Ruang merupakan elemen yang sangat penting dalam arsitektur. 

Ruang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia baik secara 

psikologis emosional (persepsi), maupun dimensional. Manusia berada 

dalam ruang, bergerak serta menghayati, dan melakukan aktivitas atau 

kegiatan yang dikehendakinya. Ruang dalam arsitektur dan aktivitas 

memiliki keterkaitan yang erat, dimana ruang dapat tercipta melalui 

aktivitas manusia yang berada di dalamnya. Namun tanpa kita sadari 

kekosongan dari suatu ruang pada suatu waktu karena tidak adanya 

aktivitas di dalamnya membuat ruang tersebut menjadi tidak bermakna. 

Kekosongan tersebut merupakan suatu hal yang biasa terjadi dan 

diabaikan. Arsitektur pada hakekatnya harus mampu menjawab 

permasalahan ini. Sehingga efisiensi ruang menjadi suatu hal yang 

penting.  
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 Fleksibilitas Ruang 

a. Pengertian fleksibilitas 

Pengertian fleksibilitas adalah sifat kemungkinan dapat 

diubahnya penataan ruang sesuai dengan kebutuhan tanpa 

mngubah tatanan bangunan keseluruahan (Chiristian Norberg-Shulz, 

Intentions in Architecture, 1965). Hal ini menunjukkan bahwa 

fleksibilitas ruang berupaya menghindari terjadinya ruang yang tidak 

efektif serta dapat terjadi kesesuaian karakter bila terjadi perubahan 

pemakaian. 

Fleksibilitas dianggap menjadi solusi yang sesuai untuk 

mengatasi kelemahan dalam bangunan untuk berbagai fungsi 

penggunaan dan secara teoritis dapat menyerap dan 

mengakomodasi pengaruh perubahan-perubahan situasi dan waktu.. 

Dalam usaha mengantisipasi kegiatan didalam bangunan 

konvensi yang terus berkembang, maka diperlukan suatu pola 

penataan ruang yang fleksibel (dapat diubah-ubah). Dan diharapkan 

agar ruang-ruang yang ada dapat digunakan dengan efektif dan 

efisien, sebagai sifat dari bangunannya. 

Dari beberapa prinsip diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Fleksibilitas penggunaan ruang 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. 

Kriteria yang menjadi pertimbangan fleksibilitas adalah: 

• Segi teknik, yaitu kecepatan perubahan, kepraktisan, resiko 

rusak kecil, tidak banyak aturan, memenuhi persyaratan ruang 

• Segi ekonomis, yaitu murah dari segi biaya pembuatan dan 

pemeliharaan. (web. arsiteka) 
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b. Bentuk Fleksibilitas 

Bentuk-bentuk Fleksibilitas yang akan dikernukakan disini 

terdiri dari dua bagian, yaitu: 

1. Fleksibilitas fungsi, adalah sebuah ruangan yang bisa digunakan 

untuk berbagai macam fungsi tanpa harus banyak merubah 

ruangan tersebut. 

2. Fleksibilitas Ruang, adalah  pengaturan ruang dengan konsep 

ekspansibilitas, konvertibilitas, dan versabilitas. 

Menurut Feireiss (1998) (dalam web. arsiteka), untuk 

mengantisipasi hal-hal di atas, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, 

salah satunya Pemakaian sekat pembatas yang tidak permanen, 

sehingga mudah untuk diubah sewaktu-waktu. 

 Regionalisme 

Regionalisme dalam arsitektur merupakan suatu gerakan dalam 

arsitektur yang menganjurkan penampilan bangunan yang merupakan 

hasil senyawa dari internasionalisme dengan pola cultural dan teknologi 

modern dengan akar, tata nilai dan nuansa tradisi yang masih di anut 

oleh masyarakat setempat. 

Adapun ciri – ciri daripada arsitektur regionalis adalah sebagai berikut : 

• Menggunakan bahan bangunan dengan teknologi modern yang 

mensinergikan suatu nilai maupun unsur lokal 

• Tanggap dalam mengatasi pada kondisi iklim setempat 

• Mengacu pada tradisi, warisan sejarah serta makna ruang dan 

tempat. 

Kemunculannya juga bukan merupakan ledakan daripada sikap 

emosional sebagai respon dari ketidak berhasilan dari arsitektur modern 
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dalam memenuhi keinginan individu, akan tetapi lebih pada proses 

pencerahan dan evaluasi terhadap kesalahan masa arsitektur modern.  

Maksud dan tujuan daripada regionalisme dalam arsitektur ini 

adalah untuk menciptakan arsitektur yang kontekstual yang disinergikan 

dengan kondisi site. Site bukan hanya sekedar lahan dan kontur yang 

terkait kondisi alam saja tapi juga terkait dengan tempat dan ruang 

tertentu, yang memiliki potensi fisik, sosial, dan ekonomi dan secara 

kultur memiliki batas – batas arsitektral maupun sejarah. Dengan 

demikian arsitektur regionalis, senantiasa mengacu pada relativitas; 

menerjemahkan seperti apa yang dimaui oleh makna ruang dan tempat 

(site). 

5.2 Landasan Teori Kenyamanan dan Keamanan 

 Kenyamanan 

a. Akses dan Sirkulasi 

Dalam Convention Centre, kebutuhan acces akan arah gerak 

dan pemisahan kelompok - kelompok yang menghadiri pertemuan 

yang berbeda perlu diperhatikan secara lebih seksama.  

Perencanaan sirkulasi juga diperlukan untuk mengarahkan 

lalu lintas pengunjung ke berbagai titik-titik Drop-off maupun 

sirkulasi khusus bagi EO / Penyelengara, tamu VIP, dan sirkulasi.  

Mengutip Fred Lawson, dalam bukunya Congress, 

Convention, and Exhibition Facilities, beberapa perhatian yang 

diperlukan untuk mengetahui potensi problem akses biasanya 

muncul ada pada beberapa kasus seperti berikut:  

• Pemakaian Gedung multi - purpose sebagai saran konvensi, 

pameran, fungsi sosial, dimana pengunjung harian dan 
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kelompok-kelompok  pengguna Gedung yang selalu berbeda 

dengan persyaratan akan skala dan perhatian yang berbeda. 

• Kontrol keamanan - pengunjung, penghuni, bahan pameran, 

staf dll. 

• Persyaratan servis - untuk kebutuhan operasional, pameran, 

dan pemeliharaan 

• Visibilitas dan aksesibilitas - kebutuhan untuk dapat 

mengidentifikasi dan dengan mudah mencapai berbagai unit 

fungsional seperti ruang dan parkiran. 

b. Kenyamanan Akustik  

Pertimbangan dalam mendesain ruang konvensi perlu 

meninjau gejala akustik dalam ruang tertutup sebagai berikut :  

1. Pemantulan Bunyi  

Gelombang yang menabrak bidang pantul kemudian gelombang 

bunyi tersebut dipantulkan oleh bidang pantul tesebut.  

2. Penyerapan Bunyi 

Getaran yang terserap oleh suatu bahan yang dilewatinya  

3. Difusi Bunyi 

Merupakan gejala terjadinya pemantulan yang menyebar, 

karena gelombang bunyi menerpa permukaan yang tidak rata. 

4. Difraksi Bunyi 

Gejala akustik pembelokan atau penghamburan arah gerak 

gelombang bunyi saat melewati suatu penghalang pada lintasan 

geraknya. 

5. Dengung  
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Adalah bunyi berkepanjangan akibat pemantulan bunyi berturut-

turut dalam ruang tertutup 

Syarat pencapaian akustik dalam ruang konvensi (akustik 

lingkungan. Leslie L Doelle (hal:88)). Pada ruang kongres, sebagai 

wadah acara seperti diskusi panel, simposium, teater, debat, 

pertemuan, politik, dan kongres. Semua fungsi ini membutuhkan 

intelligibility kata-kata yang diucapkan. Dalam rancangan akustik 

auditorium ini, perlu memperhatikan bahan yang memiliki nilai RT 

yang wajar (persyaratan pidato). Biasanya dalam menampung 

penonton yang banyak, ruang selalu harus dilengkapi dengan 

sistem pembicaraan berkualitas tinggi yang mampu menjangkau 

seluruh daerah tempat duduk dengan merata. 

Berikut dua pertimbangan penting dalam menetapkan desain 

pada peencapaian akustik yang baik pada ruang konvensi menurut 

CCEF.Freed Lawson (hal.172): 

1. Psychological conditions 

• Hubungan antara pembicara dan audience : ini dipengaruhi 

oleh jumlah audiens, keadaan, luas ruang, dan posisi 

pembicara 

• Gairah dan tingkat apresiasi : ini merujuk pada kenyamanan 

lingkungan dan fisik, kekuatan dan kejernihan suara, dan 

gangguan suara. 

2. Physical Conditions  

• Kualitas Suara yang baik: ditentukan oleh bentuk dan ukuran 

ruang, jarak ke posisi duduk di belakang dan samping, jarak 

pandang baris-ke-baris dan desain panggung. 
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• Penguat Suara : dicapai dengan posisi dan konstruksi panel 

pemantul bunyi dan alat penguat elektronik. 

• Bebas Gema : menyediakan penyerapan dan difusi selektif 

untuk penyesuaian gema dengan kondisi yang berbeda. 

• Control Kebisingan: mengontrol gangguan bising yang 

dipengaruhi oleh perencanaan, zonasi dan pemisahan area, 

standart isolasi kebisingan yang sesuai dan spesifikasi 

akustik uuntuk layanan teknis dan peralatanya. 

• Penggunaan multifungsi : aciustic for speech / aciustic for 

music denggan menyesuaikan bentuk, ukuran dan kondisi 

dari panggung maupun ruang, modifikasi alat elektronik 

dengan memperhatikan growth dan sound decay. 

c. Kenyamanan Thermal  

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

konvensi dan eksibisi tergantung dari beberapa faktor antara lain: 

1. Skala dan Luasan, 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. 

2. 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. 
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3. 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 

d. Kenyamanan Visual  

1. Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami yang masuk ke dalam ruangan 

dipengaruhi 2 faktor penting yaitu desain bukaan (ukuran dan 

jumlah) dan sistem kerjanya pada bangunan serta kondisi 

permukaan ruangan (warna dan tekstur).Pencahayaan alami 

berdasarkan sifatnya ada 2, yaitu Pencahayaan langsung dan 

Pencahayaan tidak langsung  

2. Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan langsung dan tak langsung merupakan 

pengaturan pencahayaan buatan berfungsi untuk menciptakan 

suasana tertentu pada suatu ruang, sebagai pengarah sirkulasi, 

sebagai penerangan bagi pengunjung maupun pengelola, dan 

dapat menambah nilai estetika pada benda yang diekspose. Di 

dalam fungsi distribusi cahaya dikenal beberapa istilah 

pencahayaan, Pencahayaan Umum (General Lighting), 

Pencahayaan Setempat (Local Lighting), Pencahayaan Aksen 

(Accent Lighting), Pencahayaan Gabungan (Ambient Lighting). 

3. Pertimbangan system Pencahayaan 

Dalam pencahayaan ada beberapa pertimbangan. Seperti 

pada contohnya di area konvensi. Fungsi ruang yang 

menggunakan proyektor di dalamnya mengharuskan intensitas 
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cahaya yang dapat disesuaikan, sehingga kurang disarankan 

untuk memakai pencahayaan alami. Namun pada area eksibisi, 

sangat disarankan untuk menambahkan pencahayaan alami bila 

memungkinkan untuk efisiensi penggunaan energi. Menurut 

Lawson (1981;hal. 201), sistem pencahayaan dapat dibagi dua 

yaitu: 

• Pencahayaan Langsung 

Pemasangan pencahayaan pada langit – langit 

auditorium yang berukuran besar. Umumnya menggunakan 

pencahayaan vertikal dengan sudut maksimal 10 derajat. 

• Pencahayaan Tak Langsung 

Bentuk pencahayaan ini biasanya melingkar juga 

digunakan untuk memecah pencahayaan di daerah khusus. 

Pencahayaan yang melingkar dapat mengurangi tingkat 

kekontrasan. 

 Konstruksi dan Material 

a. Konstruksi Teknis 

Struktur bangunan Pusat Konvensi dan Eksibisi pada 

umumnya dipengaruhi oleh beberapa aspek (CCEF.Fred Lawson) 

seperti kekuatan, bentang, keamanan, dan ketahanan. Penjelasan 

aspek tersebut dijelaskan dibawah ini: 

1. Strenghten / Kekuatan 

2. Bentang Lebar 

3. Safety / Keamanan 

4. Durability / Tahan lama 



76 
 

Beberapa kemungkinan struktur atap modern yang memenuhi 

kriteria di atas dan dapat diterapkan pada Convention Center adalah: 

Struktur rangka ruang / space frame, Struktur kabel, Struktur 

membran / tenda, Struktur folded plate, Struktur Rangka Kaku, 

Struktur rangka batang, Struktur busur 

Bentang yang dapat dinaungi pun tak terbatas. Bahan yang 

dapat digunakan sebagai penutup atap bermacam-macam, dapat 

dengan stainless steel. 

Menurut Bowles (1992:1), pondasi merupakan konstruksi yang 

menopang beban dari atas yang kemudian meneruskannya ke 

tanah keras yang ada di bawahnya. 

Pemilihan jenis pondasi sesuai dengan jenis / keadaan tanah 

antara lain adalah : 

1. Pondasi dalam Deposit / Endapan Pasir, terdiri dari pondasi 

telapak sebar, pondasi rakit, pondasi tiang pancang 

bergantung pada kerapatan, tebal dan biaya pemadatan 

endapan, dan beban bangunan. 

2. Pondasi pada Tanah Lus dan Tanah Lain yang Mudah 

Runtuh, Tanah lus adalah tanah mudah runtuh yang berciri 

khas dengan tidak adanya sama sekali kerikil dan batu 

dengan kebanyakan bahan mampu lolos lewat saringan / 

ayakan. Dalam kondisi tanah ini dapat memakai pondasi tiang 

pancang. 

3. Pondasi di Atas Tanah Ekspansif, adalah tanah yang 

mengalami perubahan volume karena adanya pembasahan 

dan pengeringan.  
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4. Pondasi di Atas Tempat Urugan Tanah Bersih, Pondais yang 

tepat untuk kondisi tanah pada tempat urugan tanah bersih 

dalah dengan menggunakan pondasi tiang pancang atau pilar 

melalui urugan tanah tersebut. 

b. Material Akustik 

Bahan kedap suara (Arbsober atau Insulator) berfungsi 

untuk mengurangi transmisi suara dalam sebuah ruangan atau 

bidang. Akan dipakai untuk megurangi transmisi suara dari luar 

ruangan maupun di dalam ruangan.  

• Insulasi, cara menangulangi penyebaran kebisingan. dengan 

prinsip menginsulasi gelombang bunyi dengan nilai yang 

besar. Insulator yang baik dinilai dari nilai Transmision Loss 

(TL) dimana semakin besar TL maka semakin baik. 

• Arbsorber, kemampuan suatu bahan dalam menyerap suatu 

getaran yang melewatinya dinyatakan dalam satuan (Sound 

Absortion Coeficient) yang memiliki range nilai 0 sampai ke 

nilai 1 atau sempurna. 

Ada 5 syarat bahan kedap suara yang baik (id.acourete), yaitu : 

• Tingkat Densitas (Massa Jenis) densitas besar maka nilai 

kedap suara yang lebih besar pula.  

• Tingkat Tahanan Udaha (Flow Resistivity), tingkat tahanan 

udara tinggi nilai kedap suara yang lebih baik.  

• Dapat Meredam Getaran, tidak mudah bergetar atau 

meneruskan getaran. 

• Memantulkan Suara, Ciri lain bahan kedap suara yang baik 

adalah bahan tersebut memantulkan suara.   
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