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BAB IV  

LANDASAN TEORI 

4.1. Landasan Teori Penggabungan Fungsi Bangunan 

  Dalam merancang suatu bangunan dan untuk proyek ini yang berupa 

Convention Hotel akan digunakan sebuah teori dan pendekatan yang telah 

diciptakan oleh seorang ahli arsitektur. Hal ini perlu dilakukan agar bangunan 

ini tidak hanya sebuah bangunan semata namun memang benar telah di 

konsep sedemikian rupa untuk memaksimalkan fungsinya sebagai hotel dan 

ruang konvensi dengan landasan teori.  

  Melihat dari bangunan ini yang berupa Convention Hotel, menunjukan 

bahwa bangunan ini merupakan penggabungan dari dua fungsi yaitu fungsi 

penginapan sebagai hotel dan fungsi konvensi sebagai bangunan tempat 

diselenggarakannya acara MICE. Pada buku “Event Cities 3” (2005), 

Bernard Tschumi menyebutkan bahwa: arsitektur selalu terkait dengan 

konsep (concept), konteks (context), dan program (content). Ketiga hal 

tersebut memiliki hubungan timbal balik (reciprocity), saling bertentangan 

(conflict) ataupun saling mengabaikan (indifference). Bernard Tschumi 

adalah seorang arsitek, penulis dan pendidik, khususnya berkaitan dengan 

konsentrasi “ Dekonstruksi “ yang lahir pada 25 Januari 1944 di Lausanne, 

Swiss. Beliau merupakan seorang anak dari arsitek terkenal bernama Jean 

Tschumi. Memiliki konsultan milik pribadi dengan nama Bernard Tschumi 

Architects. Menurut Bernard Tschumi, “Teori hanya sebagai kerangka umum 

suatu konsep. Teori bukanlah titik awal suatu perencanaan, letaknya bisa 

sebelum ataupun setelah praktek. Arsitektur merupakan perwujudan suatu 

konsep. Konsep merupakan hal yang sangat penting. Gambar akan muncul 
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dengan energi dan bukti, namun terkadang gambar tidak muncul ketika 

konsep tidak menghendaki adanya gambar. Jangan melakukan apapun demi 

desain, tapi bekerjalah hanya demi konsep dengan terus mengulang dan 

memperbaiki.” Bernard Tschumi, ada 8 tahapan proses konsep kreatif, yaitu: 

 

1. Proses penyusunan diagram beberapa konsep. 

2. Pembuatan program, dimensi, tempat, dan hubungan. 

3. Pemikiran sirkulasi, prioritas kegiatan, dan bentuk selubung bangunan. 

4. Uji penerapan alternative site dengan memperhitungkan zonasi, 

orientasi, ketinggan, dan material sesuai iklik sekitar. 

5. Penyusunan konseptual yang tidak dimulai dengan bentuk namun 

pemecahan secara seimbang. 

6. Perwujudan bentuk secara sendirinya kemudian dilanjutkan dengan 

pemilihan bahan material akhir. 

7. Selama penyusunan konsep berjalan, perlu pemikiran akan kendala 

teknis dan detail konstruksi untuk memperjelas prioritas desain. 

8. Proses kreatif menurut Tschumi sangatlah berbeda dengan arsitek 

lainnya, di mana semuanya memulai konsep dengan bentuk, namun 

Tschumi tidak melakukannya. Hal ini dianggap akan melemahkan 

konsep rancangan dan bangunan terkesan dipaksakan karena 

perancang fokus pada bentuk akhir yang diinginkan tanpa melihat 

kondisi sebenarnya. 
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  “Kamu mungkin melanggar aturan, tetapi jangan pernah 

mengorbankan konsep” . sebuah kalimat pernyataan dari Bernard Tschumi 

yang dijadikan patokan dimana dalam setiap merancang suatu bangunan, 

sebagai seorang arsitektur diwajibkan melakukan berbagai tahapan 

mengonsep dengan rapid an lengkap agar fungsi bangunan bisa maksimal. 

Ketiga konsep yang dimaksud adalah, sebagai berikut : 

a. Cross-programing 

  Penggunaan ruang atau konfigurasi spasial yang tak sesuai 

dengan program asalnya. Konsep ini meliputi dua aspek yaitu aktivitas 

harus bisa tumpeng tindih dan bangunan harus mampu beradaptasi 

dengan program yang berbeda dari waktu ke waktu. Salah satu 

contohnya yaitu bangunan ibadah digunakan sebagai klub malam  atau 

menempatkan museum di bangunan parkir (Mantiri dan Makainas, 

2011).  

 

b. Trans-programming 

  Pengkombinasian dua program yang sifat dan konfigurasi 

spasialnya berbeda tanpa melihat kecocokannya. Salah satu 

contohnya yaitu perpustakaan dikombinasikan dengan arena balap 

(Novielle, 2007). 

 

 

 

 



58 
 

c. Dis-programming 

  Proses penggabungan dua program agar saling mempengaruhi. 

Misalnya penggabungan antara supermarket dengan gedung 

perkantoran (Novielle, 2007).  

 

4.2. Landasarn Teori Konsep Pengolahan Tapak 

 

Pengolahan tapak dalam rangka menyelesaikan permasalahan tapak 

pada Hotel Konvensi di Kota Semarang ini akan menggunakan landasan 

teori menurut D.K. Ching tentang tatanan sebagai landasan teori. Landasan 

teori ini diambil dari buku milik Francis D.K. Ching yang berjudul “Arsitektur 

– Bentuk, Ruang, Dan Tatanan” edisi ke-3. Pada buku ini terdapat 

pembahasan mengenai berbgai hal yang perlu diperhatikan dalam 

mengonsep suatu bangunan dan tentu berhubungan dengan arsitektur.  

Sebelum mendesain diperlukan pengetahuan yang menjadi landasan 

serperti yang tertulis pada buku ini yaitu tentang elemen – elemen utama 

yang harus diketahui terlebih dahulu. Elemen – elemen utama tersebut yaitu 

titik, garis, bidang, dan volume. Sebagai penghasil pentuk di dalam ruang, 

titik mengindikasikan sebuah posisi di dalam ruang. Perpanjangan dari titik 

menjadi sebuah garis yang memiliki panjang,arah, dan posisi. Kemudian 

bidang merupakan perpanjangan dari garis yang memiliki rupa, permukaan, 

orientasi, posisi, panjang, dan lebar. Sedangkan Volume merupakan sebuah 

perpanjangan bidang yang memiliki bentuk, ruang, permukaan, orientasi, 

posisi, panjang, lebar, dan kedalaman.  

Pada buku ini setelah melakukan studi ruang maka yang akan dibahas 

selanjutnya yaitu tentang sirkulasi karena sirkulasi sangat erat kaitannya 

dengan ruang dan tapak. Elemen – elemen sirkulasi tersebut yaitu 
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pencapaian, pintu masuk, konfigurasi jalur, hubungan – hubungan jalur 

ruang, dan bentuk ruang sirkulasi. Pembahasan tersebut dapat membantu 

menyelesaikan permasalah dari masalah tapak yang muncul. Pengertian 

elemen sirkulasi tersebut yaitu, sebagai berikut: 

 

a. Pencapaian 

  Terdapat tiga jenis tipe pencapaian yaitu frontal, tidak langsung, 

dan Spiral. Pencapaian frontal secara langsung mengarah ke pintu 

masuk sebuah bangunan melalui sebuah jalur lurus dan aksial. Tipe tidak 

langsung merupakan sebuah pencapaian yang menekankan efek 

perspektif pada fasad depan dan bentuk sebuah bangunan. Jalurnya 

dapat diarahakn kembali sekali atau beberapa kali untuk menunda dan 

melamakan sekuen pencapainnya. Spiral melamakan sekuen 

pencapaian dan menekankan bentuk tiga dimensional sebuah bangunan 

sementara kita bergerak di sepanjang kelilingnya. Pintu masuk bangunan 

ini bisa terlihat berulang kali pada waktu pencapaiannya untuk 

memperjelas posisinya, atau ia bisa disembunyikan hingga tiba di titik 

kedatangan.  

Gambar 4.1.. Tiga Tipe Pencapaian. 
Sumber : D.K.Ching, Arsitek Bentuk, Ruang, Tatanan.  
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b. Pintu Masuk 

  Proses memasuki sebuah bangunan, ruang di dalam bangunan, 

ataupun area ruang eksterior tertentu, akan melibatkan aksi menembus 

suatu bidang vertical yang membedakan satu ruang dari ruang lainnya 

serta memisahkan makna “disini” dengan “disana”. Tanda sebuah pintu 

masuk dapat diperkuat secara visual dengan cara: 

1. Membuat bukaan yang lebih rendah, lebih lebar, atatu lebih sempit 

daripada yang diantisipasi. 

2. Membuat pintu masuknya dalam atau berkelok – kelok. 

3. Memperjelas bukaannya dengan ornament atatu pernak – pernik.  

 Setidaknya pada sebuah pintu masuk harus terdapat elemen 

pembeda sebagai ciri khusus yang dapat dilihat secara visual.  

c. Konfigurasi Jalur  

  Konfigurasi jalur adalah seluruh jalur pergerakan entah itu oleh 

manusia, mobil, barang, atau jasa, secara alamiah dan berupa linier. 

Pada konfigurasi jalur terdapat enam jenis yaitu linier, radial, spiral, grid, 

jaringan, komposit.  

Gambar 4.2.. Enam Jenis Konfiigurasi 
Jalur. 
Sumber : D.K.Ching, Arsitek Bentuk, 
Ruang, Tatanan.  
 

Keterangan : 
 
1. Linier 
2. Radial 
3. Spiral 
4. Grid 
5. Jaringan 
6. Komposit 
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  d. Hubungan – Hubungan Jalur 

  Jalir dapat dikaitkan dengan ruang-ruang yang dihubungkannya 

melalui beberapa cara berikut. Mereka dapat : 

1. Melewati ruang 

 - Integritas setiap ruang dipertahankan. 

 -  Konfigurasi jalurnya fleksibel. 

 - Ruang-ruang yang menjadi perantara dapat digunakan untuk  

 menghubungkan jalur dengan ruang- ruangnya. 

 

2. Lewat Menembus Ruang 

- Jalur dapat lewat melalui sebuah ruang secara aksial, miring, atau 

di sepanjang tepinya. 

- Ketika menembusi ruang, jalur menciptakan pola – pola 

peristirahatan dan pergerakan di dalamnya. 

 

Gambar 4.3. Hubungan Jalur : Melewati Ruang. 
Sumber: D.K.Ching, Arsitek Bentuk, Ruang, Tatanan.  

 

Gambar 4.4. Hubungan Jalur :Lewat Menembus Ruang. 
Sumber: D.K.Ching, Arsitek Bentuk, Ruang, Tatanan.  
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3. Menghilang di dalam Ruang 

- Lokasinya ruang menghasilkan jalurnya. 

- Hubungan jalur-ruang ini digunakan untuk mencapai dan memasuki 

ruang-ruang penting baik secara fungsional maupun simbolis. 

   

e. Bentuk Ruang Sirkulasi 

  Ruang-ruang untuk pergerakan membentuk sebuah bagian integral 

dari organisasi bangunan manapun dan memiliki jumlah yang signifikan 

di dalam volume sebuah bangunan. Jika hanya dianggap sebagai alat 

penghubungfungsional semata, maka jalur sirkulasi dapat menjadi ruang 

seperti koridor yang tak berujung. Namun, bentuk dan skala sebuah 

ruang sirkulasi, sebaiknya mengakomodir pergerakan manusia ketika 

mereka tengah berjalan-jalan santai, berhenti sejenak, beristirahat, atau 

menikmati pemandangan di sepanjang jalur. Ada tiga jenis bentuk ruang 

sirkulasi yaitu : 

1. Tertutup 

 Membentuk suatu gleri public atau koridor privat yang berhubungan 

dengan ruang-ruang yang dihubungkannya melalui akses- akses 

masak di dalam sebuah bidang dinding.  

 

 

 

Gambar 4.5. Hubungan Jalur :Menghilang di Dalam Ruang. 
Sumber: D.K.Ching, Arsitek Bentuk, Ruang, Tatanan.  
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2. Terbuka pada Satu Sisi 

 Membentuk sebuah balkon atau galeri yang menyajikan 

kemenerusan spasial dan visual dengan ruang-ruang yang 

dihubungkannya. 

3. Terbuka pada Kedua Sisi 

 Membentuk jalur setapak berkolom yang menjadi penambahan fisik 

ruang yang dilaluinya tersebut.  

   

Gambar 4.6. Bentuk Ruang Sirkulasi.  
Sumber: D.K.Ching, Arsitek Bentuk, Ruang, Tatanan.  
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Setelah mengetahui beberapa hal yang telah dibahas sebelumnya, 

barulah dapat dirancang pengolahan tapaknya dengan prinsip – prinsip 

penyusunannya. Menurut D.K. Ching, Prinsip – prinsip menyusun dapat 

dibedakan menjadi enam tipe yaitu : 

1. Sumbu 

 Sebuah garis yang dihasilkan oleh dua buah titik di dalam ruang, 

dimana padanya bentuk dan ruang dapat disusun secara simetris atau 

seimbang.  

2. Simetri 

 Distribusi dan tatanan seimbang antara bentuk dan ruang yang setara 

pada sisi-sisi berlawanan di suatu garis atatu bidang pembagi, atatu 

terhadap sebuah sumbu atau titik. 

3. Hirarki 

 Artikulasi terhadap kepentingan suatu bentuk atau ruang melalui 

ukuran, bentuk dasar, atau penempatannya relative terhadap bentuk 

dan ruang lain dari organisasi tersebut. 

4. Irama 

 Suatu gerakan penyatuan yang dicirikan dengan adanya suatu 

pengulangan berpola atatu perubahan elemen-elemen bentuk atatu 

motif di dalam suatu bentuk yang dirubah atatupun tetap. 

5. Datum 

 Sebuah garis, bidang, atau volume yang, oleh kemenerusan dan 

keteraturannya, berfungsi mengumpulkan, mengukur, dan mengatur 

suatu pola bentuk dan ruang. 

6. Transformasi 

 Prinsip yang menjelaskan bahwa suatu konsep, struktur, atau 

organisasi arsitektural dapat diubah melalui serangkaian manipulasi 
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dan permutasi terpisah dalam upaya menanggapi sebuah lingkungan 

khusus atau serangkaian kondisi, tanpa kehilangan identitas atau 

konsepnya.   

Gambar 4.7. Prinsip – prinsip Menyusun.  
Sumber: D.K.Ching, Arsitek Bentuk, Ruang, Tatanan.  

 


