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BAB VI. PENDEKATAN DESAIN  

6.1 Penetapan Pendekatan Desain  

Penekanan desain yang akan digunakan pada proyek Convention 

Centre ini adalah Transprograming. Berikut merupakan penjelasan 

mengenai setiap pendekatan secara rinci : 

 Transprograming  

a. Keterkaitan dengan Proyek 

Keterkaitan dengan menggunakan pendekatan desain 

Arsitektur Transprograming untuk merancang Convention Center di 

Kota Suakata di antaranya adalah : 

1. 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. 

2. Melalui skema penyesuaian ruang fleksible terhadap berbagai 

macam kegiatan, memungkinkan aula disesuaikan untuk tujuan 

yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda pula. Sehingga 

ruang dapat dikondisikan dengan efektif tanpa merubah tatanan 

bangunan. 

3. Transprograming dapat mewujudkan tujuan dari convention 

Center yaitu fleksible dan evisien  karena dengan pendekatan 

transprograming dapat melibatkan kombinasi dari beberapa 
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program yang sifat dan konfigurasi spasialnya berbeda untuk 

mewujudkan suatu konfigurasi efisiensi ruang.  

4. Analisa Program dari Transprograming yang telah dilakukan 

menghasilkan ruang yang dapat diintegrasikan maupun 

disegregasikan. Kemudian Ruangan ini dapat mewujudkan 

konsep Ekspansibilitas pertumbuhan perluasan, Konsep 

konvertibilitas perubahan tata atur pada ruang dan konsep 

versatibilitas, multi fungsi. 

b. Strategi Pendekatan Desain Transprograming  

NO Transprograming Konsep 

1 Menggunakan Program 

Sebagai tahapan Desain 

Program yang mendasari tahapan 

desain untuk dieksplorasi pada tahapan 

berikutnya, disini program akan 

efektivitas ruangan menjadi pokok 

perihal perancangan Convention Centre 

yang mewadahi berbagai fungsi dan 

kegiatan Pengunjung. 

 

Contohnya suatu program dari 

ruang  konvensi maupun exhibisi dengan 

berbagai macam kegiatan didalamnya. 

 

2 Hasil Sinergi Dari 

Berbagai pemrograman 

Objek 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.  

Oleh karena itu sinergi ini 

melibatkan kombinasi dari beberapa 

program yang sifat dan konfigurasi 

spasialnya berbeda untuk mewujudkan 

suatu konfigurasi efisiensi ruang. 
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Contohnya suatu program yang 

memungkinkan ruang exhibisi dapat 

disesuaikan dengan kegiatan dan 

kapasitas  pengguna. 

 

Tabel 6.1:  Pendekatan Transprograming 
Sumber: Analisa Penulis.2019 

 Regionalisme 

NO Regionalisme Konsep 

1. Menggunakan bahan 

bangunan dengan local 

maupun dengan 

teknologi modern yang 

dapat mensinergikan 

suatu nilai maupun citra 

lokal 

Pemilihan bahan sebagai unsur 

pembentuk bangunan yang mengangkat 

suatu nilai maupun citra local di 

Surakarta Contohnya mensinergikan 

unsur batik bercorak khas Surakarta 

kemudian di sinergikan dalam  ornament 

dalam ruang dengan bahan ACP.  

2. Tanggap dalam 

mengatasi pada kondisi 

iklim setempat 

 

Regionalism  sebagai batasan agar 

dalam merancang bangunan perlu 

memperhatikan kondisi  iklim setempat 

yaitu dikota Surakarta, kemudian 

mencari berbagai alternative desain 

yang tanggap terhadap kondisi iklim 

setempat. Contohnya memperhatikan 

kondisi curah hujan dengan 

menggunakan atap miring. 

3. Dapat Mengacu pada 

tradisi, warisan sejarah, 

makna ruang dan tempat 

 

Rancangan dapat memiliki acuan 

nilai dan makna lokal yang kembali 

diciptakan dalam bangunan masa 

kini. Contoh mengankat makna 

ruang dari rumah adat setempat 

yaitu Joglo. (lampiran 8) 

Tabel 6.2 Tema Regionalisme 
Sumber: Analisa Penulis.2019  
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6.2 Kenyamanan dan Keamanan Bangunan 

 Kenyamanan Ruang 

a. Kenyamanan Akses dan Sirkulasi 

Pengaturan akan akses dan sirkulasi pengunjung dalam 

merancang Convention Centre sehingga pengunjung dapat nyaman 

dan leluasa dalam beraktivitas di dalam kompleks bangunan. 

b. Kenyamanan Akustik 

Akustik ruangan pada bangunan Pusat Konvensi dan Eksibisi 

hanya digunakan pada ruangan Konvensi, karena fungsinya yang 

merupakan ruangan untuk kegiatan yang berhubungan dengan 

musikal atau seminar yang butuh suara yang sempurna. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: 

• Menjauhkan ruangan konvensi pada ruangan yang memiliki 

suber kebisingan, seperti ruang mekanikal elektrikal, ruang luar 

atau parkir dan jalan raya. 

• Menggunakan material peredam suara pada ruang konvensi. 

Alat peredam tersebut dapat dipasang pada lantai, dinding, dan 

langit – langit. Material pelapisnya dapat diatur sesuai dengan 

kebutuhan. 

c. Kenyamanan Thermal 

Kenyamanan thermal pada Convention Centre ini 

menggunakan penghawaan alami dan penghawaan buatan. 

Penghawaan alami dengan Sistem penghawaan alami dengan 

menggunakan system silang (cross ventilation, Digunakan pada 

ruang-ruang selain unit kantor maupun ruang service seperti lavatory, 

gudang, dan dapur, sedangkan Penghawaan buatan dapat dengan 
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menggunakan AC (Air Conditioner) dan exhaust fan serta blower 

pada ruang tertentu. Penggunaannya adalah sebagai berikut: AC 

Split atau AC Stempat, AC Sentral, Exhaust Fan dan Blower. 

d. Kenyamanan Visual 

Terdapat dua macam system pencahayaan yang dapat 

digunakan pada Convention Center yaitu pencahayaan alami dan 

pencahyaan buatan.  

• Pencahayaan Alami  

Dengan intensitas cahaya matahari yang besar, terang 

langit dapat dimanfaatkan untuk pencahayaan pada siang hari 

terutama pada ruangan Eksibisi. Sedangkan ruangan lain yang 

dapat memaksimalkan penggunaan pencahayaan alami yaitu 

ruang servis, ruang pengelola, dan ruang penunjang. Selain itu, 

lobby juga dapat terkena cahaya alami, sehingga menghemat 

penggunaan listrik apabila tidak digunakan. 

• Pencahayaan Buatan 

Diutamakan penggunaan penerangan buatan pada ruang 

utama yaitu ruangn konvensi agar dapat menciptakan suasana 

yang dibutuhkan pada acara. Pada umumnya, system 

pencahayaan ini digunakan pada seluruh ruangan. Pada 

ruangan Eksibisi, untuk menghemat energi maka digunakan 

sistem – sistem yang dapat menangkap cahaya matahari di 

siang hari. terlebih lagi acara eksibisi seringnya dilaksanakan di 

siang hari. 

  



83 
 

 Konstruksi dan Mateial 

a. Struktur Bentang Lebar 

Karena tuntutan akan fungsi bangunan dengan kegiatan yang 

menarik banyak pengunjung maka tuntutan ruang bebas kolom dapat 

dicapai dengan menggunakan konfigurasi struktur bentang lebar 

b. Struktur Pondasi dalam 

Karena tanah merupakan tanah alluvial yang berupa endapan 

disekitar Kawasan sungai yang memiliki tekstur lempung dan 

terbentuk melalui proses pelapukan, maka dari itu struktur pondasi 

menggunakan struktur pondasi dalam. 

c. Material Akustik 

Memperhatikan rancangan ruang konvensi yang membutuhkan 

standart pencapaian inteligibilitas kata- kata, dan isolasi suara antar 

ruang lainya dengan pengendalian akustik yang direncanakan secara 

matang dengan alat arbsober, reflector dan insulator. 

d. Fleksible Wall 

Menggunakan dinding fleksible dengan system top hung atau 

floor supported yang mampu meredam kebisingan dalam ruang.  
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