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BAB V

KAJIAN TEORI TEMA DESAIN DAN FOKUS KAJIAN

V.1 Kajian Teori Tema dan Penekanan Desain

V.1.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Arsitektur Metafora

Skema V.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain

Sumber : Analisa Pribadi

Bangunan gedung terminal penumpang pelabuhan ini di

tujukan untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi laut baik

barang maupun manusia. Selain sebagai tempat segala

persiapan angkutan transportasi kapal, perancangan gedung

terminal penumpang juga di fungsikan untuk menarik calon

penumpang meggunakan transportasi kapal laut. Pelabuhan

merupakan pintu gerbang suatu daerah atau pulau, maka dari

itu bangunan tidak hanya menyediakan sekedar memenuhi

fungsi, namun harus dapat mngekspresikan logat kelokalan

daerah tersebut agar bangunan mampu berkomunikasi dengan
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publik85. Dalam arsitektur, terdapat juga bahasa untuk

mengekspresikan suatu hasil arsitektural, salah satunya

metafora arsitektur. Metafora arsitektur muncul karena

pemikiran konsep-konsep dengan suatu kiasan obyek yang

dituangkan dalam bentuk tiga dimensi. Penerapan arsitektur

metafora pada bangunan adalah dengan mencoba atau

berusaha memindahkan keterangan dari suatu subjek ke subjek

lain serta mencoba atau berusaha untuk melihat suatu subjek

seakan-akan sesuatu hal yang lain.

A. Identifikasi Metafora Arsitektur

Terdapat beberapa pendapat yang mencoba

mengajukan pengertian metafora antara lain :

1. Antoniades, A.C. Poetics of Architecture van nostrand
Reinhold, New York, 1990.

Kategori metaphor dalam arsitektur menurut antoniades

(1990):

 Intangible metaphor : metafora dalam tataran ide,

konsep atau kualitas-kualitas khusus.

 Tangible metaphor : Metafora yang berangkat dari hal -

hal visual serta spesifikasi / karakter tertentu dari

sebuah benda seperti sebuah rumah adalah puri atau

istana, maka wujud rumah menyerupai istana. Dapat

dirasakan dari suatu karakter visual atau material.

 Combination : Merupakan penggabungan intangible

metaphors dan tangible metaphors dengan

membandingkan suatu objek visual dengan yang lain

dimana mempunyai persamaan nilai konsep dengan

85 Murdiati, Dwi, Konsep Semiotik Charles Jencks Dalam Arsitektur Post Modern, Jurnal
Filsafat vol. 18, hllm 26
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objek visualnya. Dapat dipakai sebagai acuan

kreativitas perancangan. Dimana secara konsep dan

visual saling mengisi sebagai unsur - unsur awal dan

visualisasi sebagai pernyataan untuk mendapatkan

kebaikan kualitas dan dasar

2. Broadbent, Geoffry / Bunt, Richard / Jencks; sign,
symbol and architecture; John Wiley and sons; New
York; 1980.

Kategorisasi desain dari Broadbent tentang analogic

design mengindikasikan pembagian metaphor dalam 3

kategori yaitu :

 Visual metafora secara visual

 Structural, metafora dalam aspek struktur, fungsi ,

system

 Filosofikal , metafora dalam aspek ide, konsep dan nilai.

Menurut Antoniades kualitas penggunaan metafora

dapat dinilai berdasarkan aspek yang dijadikan acuan dari

penampakannya dalam suatu hasil desain. Aspek yang

lebih mudah terdeteksi ( detectable ) secara substansial

dianggap lebih baik daripada yang tidak. Kualitas metafora

akan semakin baik jika terkonsep dan dinyatakan dengan

jelas.

3. James C. Snyder dan Anthony J. Cattanese dalam
“Introduction to Architecture” (1979).

Metafora mengidentifikasikan pola - pola yang

mungkin terjadi dari hubungan-hubungan paralel dengan

melihat keabstrakannya berbeda dengan analogi yang

melihat secara literal.
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4. Charles Jencks dalam “ The Language of Post
Modern Architecture”.

Metafora dianggap sebagai kode yang ditangkap

pada suatu saat oleh pengamat dari suatu objek dengan

mengandalkan objek lain dan bagaimana melihat suatu

bangunan sebagai suatu yang lain karena adanya

kemiripan.

5. Geoffrey Broadbent, dalam buku “Design in
Architecture” (1995).

Transforming : figure of speech in which a name of

description term is transferred to some object different

form. Dan juga menurutnya pada metafora pada arsitektur

adalah merupakan salah satu metode kreativitas yang ada

pada desain spectrum perancang.

Kegunaan Penerapan Metafora dalam Arsitektur, sebagai

salah satu cara atau metode sebagai perwujudan kreativitas

Arsitektural, yakni sebagai berikut :

1. Memungkinkan untuk melihat suatu karya Arsitektural dari

sudut pandang yang lain.

2. Mempengaruhi untuk timbulnya berbagai interprestasi

pengamat.

3. Mempengaruhi pengertian terhadap sesuatu hal yang

kemudian dianggap menjadi hal yang tidak dapat

dimengerti ataupun belum sama sekali ada pengertiannya.

4. Dapat menghasilkan Arsitektur yang lebih ekspresif.
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V.1.2 Studi Preseden Arsitektur Metafora

A. Terminal Pelabuhan Yokohama

Gambar V.1 Yokohama Port

Sumber : www. Galeriarsitektur.com

Terminal Pelabuhan Yokohama merupakan struktur yang

orisinalitasnya mengagumkan dan tidak mudah untuk

digambarkan. Seperti yang tersirat pada namanya, pelabuhan laut

ini sama dengan bandara Internasional dan dapat melayani 4

kapal pesiar dalam sekali waktu. Pelabuhan ini juga berfungsi

sebagai tempat umum. Pasangan muda mudi berjalan-jalan di dek

kayu dan pemain papan luncur meluncur di sepanjang jalur landai

yang curam, yang juga berfungsi sebagai taman. Terdapat plaza

terbuka untuk pasar dan acara-acara pada musim panas, ruang

besar multiguna, ditambah restoran, kedai, dan toko-toko.

Pelabuhan ini membagi kota dan laut dan merupakan tempat

dimana masyarakat lokal berbaur dengan pengunjung yang

berasal dari segala penjuru dunia.
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Gambar V.2 Origami Pada Baja

Sumber : Galeri Arsitektur

Di bagian dalam, Plafon bajanya tidak diberi lapisan sehingga

pola geometris yang mengingatkan kita pada bentuk segitiga

kertas lipat origami. Para arsitek telah merancang gedung ini

dalam skala besar dan mendapat bantuan dari model komputer.

Mereka juga merancang gedung terbuka yang dapat dijelajahi dari

area parkir melalui ruang internal ke taman topografi yang

menarik di bagian atas.86

B. Marina Bay Cruise Center Singapore

Gambar V.3 Marina Bay Cruise Center Singapore

Sumber : www.rsp.com

86 Galeri Arsitektur, Terminal Pelabuhan Yokohama, diakses dari
http://www.galeriarsitektur.com/a93/terminal-pelabuhan-yokohama, pada 10 Agustus
2017

http://www.galeriarsitektur.com/a93/terminal-pelabuhan-yokohama


272

Marina Bay Cruise Center Singapore berdiri diatas lahan

reklamasi di daerah South Marina diatas dermaga berukuran

355m x 120m. pembangunan MBCCS ini di tujukan untuk menjadi

pusat pelayaran utama di daerah tersebut sebagai home port dan

terminal transir kapal pesiar. Selama hari-hari tanpa pelayaran,

bangunan MBCCS di gunakan untuk kegiatan MICE dan acara

non-pelayaran lainya. Terminal penumpang pelabuhan ini memiliki

konsep arsitejtur dan interior khas untuk menjadi focal point di

sepanjang kawasan South Marina.

Gambar V.4 Interior Marina Bay Cruise Center Singapore

Sumber : www.rsp.com

Fungsi dan setting MBCCS secara alami sesuai dengan tema

kelautan di mana roofscape merespons pergerakan gelombang

bergulir yang menerobos ke pantai, mengambil tafsiran cubistik

sebagai rangkaian bentuk atap diagonal bergelombang. Konsep

desain interior terus berlanjut dengan metafora ini berdasarkan

tema dunia bawah laut yang berkilau di bawah permukaan air.

Dengan banyak warna panel turquoise dan hijau, langit-langit

menciptakan kembali berbagai pola gerakan gelombang di
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permukaan air, yang menggambarkan warna alami laut. Desain

lantai dan bahan pilihan meniru dasar laut dan terumbu karang,

dengan banyak perhiasan berwarna yang ditaburkan di sekitar

lantai terminal.87

V.1.3 Kemungkinan Penerapan dalam Desain

Berdasarkan penerapan teori tema desain yang telah

dijelaskan diatas maka beberapa hal yang yang mampu

diterapakan dalam fungsi bangunan gedung terminal pelabuhan

ini adalah :

 Memiliki konsep yang dapat berbicara dengan pelaku melalui

bentuk-bentuk tiga dimensi

 Bentuk bangunan dapat diambil dari karakteristik Kabupaten

Kendal

 Bentuk bangunan dapat diambil dari bentuk yang

berhubungan dengan laut atau kapal laut.

 Bangunan Termninal Pelabuhan Laut Tanjung Kendal akan

menggambarkan keadaan sosial maupun geografis kota

Kendal.

87 World Interior News, Marina Bay Cruise Center Singapore, diakses dari
http://www.worldarchitecturenews.com/interiors/project/2014/24197/rsp/marina-bay-
cruise-centre-singapore-in-singapore.html, pada 25 Agustus 2017.

http://www.worldarchitecturenews.com/interiors/project/2014/24197/rsp/marina-bay-cruise-centre-singapore-in-singapore.html
http://www.worldarchitecturenews.com/interiors/project/2014/24197/rsp/marina-bay-cruise-centre-singapore-in-singapore.html
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V.2 Kajian Teori Sistem Sirkulasi pada Bangunan

V.1.2 Teori interprestasi dan elaborasi teori permasalahan

dominan

Meskipun banyak perusahaan maskapai menawarkan

harga tiket yang murah, namun masih banyak penumpang yang

kapal laut. Fasiltas dalamperjalanan menggunakan kapal laut

lebih dapa dinikmati daripada menggunakan moda transportasi

udara. Semakin banyaknya pengguna yang dapat dilihat dalam

proyeksi jumlah penumpang, semakin dipertanyakannya

sirkulasi yang akan terjadi pada terminal penumpang itu sendiri,

dan pastinya semakin padat ditambah para petugas dan

karyawan yang sudah pasti bertambah jumlahnya, maka

sirkulasi haruslah rapih dan teratur agar tidak terjadi bentrok

atau deadlock dengan meledaknya penumpang dan

terbatasnya lahan.88 Sirkulasi di terminal penumpang kapal laut

secara umum terbentuk dari susunan ruang dan organisasi

ruang, serta tata letak perabot dan fasilitas yang ada dalam jalur

sirkulasi tersebut. Ruang dan perabot yang dimaksudkan

adalah yang berhubungan dengan kebutuhan penumpang,

seperti ruang check in, loket tiket, tata letak kursi, jarak antar

ruang yang harus diperhatikan dan letak papan informasi serta

fasilitas- fasilitas penunjang untuk para penumpang.

88 Prawira, Angga Galuh, Kajian Tentang Pola Tehadap Kenyamanan pada Terminal
Keberangkatan studi kasus : Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tugas Akhir Jurusan
Arsitektur Universitas Gunadarma, Jakarta : 2014
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Tabel 5.1 Estimasi Jumlah Pegunjung

Estimasi Jumlah Pengunjung

Perhari Sekali Berangkat

Penupumang 1750 438

Kendaraan

Mobil 240 60

Bus/ Truk 72 17

Petugas Pelabuhan 120 120

Sumber : Analisa Pribadi

Pengaturan sirkulasi dalam ruang dapat di gunakan

penghubung antara ruang - ruang dalam bangunan. Tempat

dimana kita berawal hingga menuju tempat yang akan dicapai

dapat membentuk pola - pola sirkulasi dalam suatu bangunan.

Konfigurasi pola jalur dalam suatu bangunan di pengaruhi pola

organisasi ruang yang terdapat di dalam bangunan tersebut.

Konfigurasi jalur sirkulasi dapat memperkuat organisasi ruang -

ruang yang ada dalam bangunan tersebut. Macam - macam

konfigurasi jalur dalam banguna adalah sebagai berikut89 :

1. Linear

Semua pola sirkulasi adalah linear. Namun jalur yang

lurus dapat menjadi elemen pengatur ruang agi

organisasi ruang - ruang. Jalur ini dapat membentuk

89 Ching, Francis D.K, Form, Space, and Order, Erlangga, Jakarta: 2007, Hlm 265
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kurva linear, dan dapat berpotongan atau bersimpangan

dengan jalur lain.

Gambar V.5 Pola Sirkulasi Linear

Sumber : Form, Space, & Order

2. Radial

Merupakan kumpulan jalur - jalur liner yang terpusat

pada satu titik

Gambar V.6 Pola Sirkulasi Radial

Sumber : Form, Space, & Order

3. Spiral

Konfigurasi spiral merupakan jalur linear yang

bergerak melingkar semakin menjauhi titik awal.
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Gambar V.7 Pola Sirkulasi Spiral

Sumber : Form, Space, & Order

4. Grid

Konfigurasi grid terdiri dari dua buaj jalur yang saling

berpotongan sehingga menciptakan ruang yang

berbentuk bujur sangkar.

Gambar V.8 Pola Sirkulasi Grid

Sumber : Form, Space, & Order

5. Jaringan

Sebuah konfigurasi yang terdiri dari jalur - jalur yang

menghubungkan titik - titik di dalam ruang.
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Gambar V.9 Pola Sirkulasi Jaringan

Sumber : Form, Space, & Order

V.2.2 Studi Preseden

A. Sirkulasi Penumpang pada Banda Udara

Sebagai suati fasilitas pelayanan umum Bendar Udara,

terminal penumpang terdiri dari ruang-ruang yang menampung

kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan penumpang dan

barang bawaanya serta suang penunjang yang harus

memenuhi persyaratan keselamatan operasi pelayaran. Secara

umum penataan ruang dalam bangunan terminal penumpang

adalah penataan kelompok fungsi utama terminal dengan jalur

lalu lintas orang dan barang. Setiap orang mempunyai

kebutuhan untuk melakukan aktivitas mkerja dengan orang lain

sehingga hubungan interaksi masing-masing pihak

menimbulkan sirkulasi.

Secara garis besar/ umum sirkulasi penumpang di bagi

menjadi 2 ( dua ), yaitu penumpang berangkat dan penumpang



279

datang/ transit. Kedua kegiatan tersebut terpisah satu sama lain

namun tetap berada dalam satu bangunan. 90

 Sirkulasi Penumpang Berangkat

Bagi penumpang yang akan berangkat menggunakan

kapal, bisa langsung menuu terminal keberangkatan.

Apabila penumpang telah memiliki tiket, penumpang bisa

langsung melakukan check in atau pelaporan diri. Sebelum

memasuki ruang chek in penumpang di wajubkan melalui

periksaan mesin X-ray. Proses check in merupakan

pendataan penumpang yang akan berangkat menggunakan

kapal laut. Setelah melakukan check in penumpang di

persilakan menuju ke ruang tunggu keberangkatan.

Sebelum memasuki ruang tunggu, peunumpang harus

melalui pemeriksaan sekali lagi, yaitu mengenai hal-hal

yang dapat membahayakan dalan operasi penerbanga

dimana pemeriksaan tersebut meliputi barang dan

penumpang.

90 Lasma, Wayan, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tugas Akhir Jurusan Arsitektur
Universitas Mercubuana, Jakarta : 2009
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Skema V.2 Sirkulasi Penumpang Brangkat pada Bandara

Sumber: http://digilib.mercubuana.ac.id

 Penumpang Datang

Sirkulasi penumpang datang dimulai dari turun dari

pesawat dan diarahkan ke ruangan yang disebut hall

kedatangan. Dari hall kedatangan penumpang dapat

meneruskan tujuan masing-masing. Apalbila penumpang

http://digilib.mercubuana.ac.id
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telah sampai pada tujuan akhir, merek bisa langsung

menuju ke ruang pengambilan bagasi, dan bagi penumpang

transit, mereka dapat langsung menuju area

keberangakatan

Skema V.3 Sirkulasi Penumpang Datang pada Bandara

Sumber : http://digilib.mercubuana.ac.id

B. Gapura Surya Nusantara

Terminal penumpang kapal laut di Surabaya ini merupakan

terminal penumpang modern pertama di Indonesia. Terminal ini

dilengkapi peralatan canggih dan modern layaknya bangunan

bandara dengan kapasitas tampung 4000 penumpang. Bangunan

Gapura Surya Nusantara memiliki 3 ( lantai ), lantai dasar berfungsi

http://digilib.mercubuana.ac.id
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sebagai tempat lapor diri ( check in ), lantai 1 berfungsi sebagai

ruang tunggu penumpang dan lantai paling atas berfungsi sebagai

foodcourt.

Gambar V.10 Gapura Surya Nusantara

Pada gedung Gapura Surya Nusantara ini telah menerapkan

sirkulasi yang terpisah antar penumpang berangkat dan penumpang

datang. Penumpang yang akan berangkat di manjakan oleh

fasilitas-fasilitas baru antara lain pmeriksaan mesin X-ray, proses

check in dan menaiki escalator menuju ruang tunggu, hingga pada

akhirnya terhubung langsung dengan pintu kapal melalui garbrata.

Gambar V.11 Sirkulasi Penumpang pada GSN
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V.2.3 Kemungkinan Penerapan Fokus Kajian

Semakin banyaknya pengguna yang dapat dilihat dalam

proyeksi jumlah penumpang, semakin dipertanyakannya

sirkulasi yang akan terjadi pada terminal penumpang itu sendiri,

dan pastinya semakin padat ditambah para petugas dan

karyawan yang sudah pasti bertambah jumlahnya, maka

sirkulasi haruslah rapih dan teratur agar tidak terjadi bentrok

atau deadlock dengan meledaknya penumpang dan

terbatasnya lahan.

Melihat dari teori dan studi preseden yang telah dilakukan

terhadap sistem sirkulasi dalam bangunan terminal, berikut

sirkulasi hal yang bisa di terapkan dalam gedung terminal

penumpag :

1. Terminal penumpang dibagi menjadi 2, yaitu terminal

kedatangan, dan terminal keberangkatan

2. Penumpang yang akan berangkat menggunakan kapal

laut di wajibkan melakukan check in

3. Sebelum memasuki ruang gedung dan kapal,

penumpang di wajibkan melalui pemeriksaan terlebih

dahulu.

4. Melihat ada bebrapa tahapan ruang yang harus di lalui

oleh calon penumpang, maka sistem yang dipilih adalah

sistem linear.
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5. Sistem sirkulasi linear juga memungkinkan sebuah

perputaran balik yang di tujukan untuk jalur penumpang

yang baru turun dari kapal dan penumpang yang akan

melakukan transit untuk berganti kapal atau menuju

tujuan selanjutnya.

Skema V.4 Sirkulasi Terminal Penumpang Kapal Laut


