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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai pelabuhan tertua di 

Indonesia terletak di Penjaringan, Jakarta Utara, termasuk dalam 

kategori destinasi wisata heritage oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata DKI Jakarta. Pelabuhan ini dikelilingi oleh lingkungan 

heritage di sekitarnya. Kanal yang terletak di sisi barat Pelabuhan 

Sunda Kelapa termasuk dalam lingkup cagar budaya Zona Inti 

Kawasan Kota Tua, di mana pada tahun 1633, Batavia (sebutan 

“Jakarta” di bawah kekuasaan Belanda) dirancang dengan sistem 

kanal yang digunakan untuk memperlancar aliran sungai ke laut, 

jalur transportasi, sarana pertahanan dan alur pemasok air 

kebutuhan kota. Sejak dahulu, kanal sisi barat menjadi jalur 

pelabuhan dan tempat bersandarnya kapal di Pelabuhan Sunda 

Kelapa sehingga kanal tersebut memiliki keterkaitan dengan 

sejarah panjang Pelabuhan Sunda Kelapa (Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata DKI Jakarta, 2016; Dewi et al., 2018). 

Pelabuhan Sunda Kelapa terletak berdampingan dengan 

kawasan cagar budaya Kota Tua. Bentuk morfologi Kota Tua yang 

dulu disebut dengan “Batavia”, diatur dalam blok-blok yang 

dipisahkan oleh kanal menerus hingga kanal sisi barat pelabuhan. 

Sebagai cagar budaya, Kota Tua kini menjadi destinasi wisata 
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heritage andalan ibukota (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata DKI 

Jakarta, 2016). Di dalam Zona Inti Kota Tua terdapat beberapa 

fasilitas penunjang wisata, seperti area wisata kuliner dan 6 

museum, yaitu Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, 

Museum Keramik dan Seni Rupa, Museum Bank Indonesia, 

Museum Bank Mandiri, Museum Bahari (Peraturan Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta No. 36 Tahun 2014; Padawangi et al., 2016).  

Fasilitas penunjang wisata yang tersedia di Pelabuhan 

Sunda Kelapa sangat minim, hanya berupa bangunan Tourist 

Information Center yang kondisinya sudah tidak terawat dan 

dibiarkan tidak berfungsi. Kompleks yang berada di daerah pesisir 

ini tergolong minim vegetasi dan peneduh. Lalu lintas transportasi 

untuk bongkar muat di Pelabuhan Sunda Kelapa pun tergolong 

ramai. Padahal aktivitas bongkar muat dan keberadaan deretan 

kapal pinisi di kanal yang bersandar dengan sistem susun sirih 

menjadi daya tarik wisata kompleks. Kompleks juga tidak memiliki 

penghubung yang nyaman dengan bangunan heritage sekitarnya. 

Kondisi eksisting kompleks wisata heritage ini cenderung terkesan 

apa adanya, tidak merespon karakteristik lingkungan dan tidak 

mencerminkan destinasi wisata yang aman dan nyaman, sehingga 

tergolong tidak ramah pengunjung (Insani, 2015).  

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan adaptif 

sesuai karakter lingkungan heritage sekitar dan daya tarik wisata di 

Pelabuhan Sunda Kelapa itu sendiri, agar potensi wisata yang ada 
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tidak tergerus dan didominasi oleh fungsi pelabuhan. 

Pengembangan yang kontekstual, aman dan nyaman dengan 

penambahan fasilitas pendukung wisata yang bermuatan kegiatan 

aktif dan edukatif. Dengan begitu, pengembangan tersebut dapat 

menjadikan kawasan lebih “hidup”, sehingga peningkatan daya 

tarik kawasan akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah 

pengunjung.   

 

1.2 Masalah Desain 

a. Bagaimana tata letak massa pada kompleks wisata Pelabuhan 

Sunda Kelapa yang konteks dengan makna kanal dan Kawasan 

Kota Tua sebagai background setting? 

b. Bagaimana tata bentuk pada kompleks wisata Pelabuhan Sunda 

Kelapa yang konteks dengan lingkungan heritage sekitarnya? 

c. Bagaimana entrance ke bangunan dan titik pandang ruang terbuka 

yang konteks dengan karakter lingkungan sekitarnya? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Pembahasan 

1.3.1 Tujuan Pembahasan 

Tujuan dari projek ”Kompleks Wisata Heritage Pelabuhan 

Sunda Kelapa di Jakarta” adalah menyediakan kompleks wisata 

dengan sarana dan prasarana wisata yang aktif dan edukatif di 

Pelabuhan Sunda Kelapa. Kompleks ini diharapkan dapat 

mengorganisir daya tarik wisata yang ada dengan penataan yang 
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aman, nyaman dan ramah pengunjung serta konteks dengan 

lingkungan heritage sekitarnya, yaitu kanal dan Kawasan Kota Tua. 

1.3.2 Manfaat Pembahasan 

Landasan Teori dan Program ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut. 

a. Manfaat Praktis 

1. Bagi Pemerintah dan Instansi Terkait 

Diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan 

pertimbangan guna pengembangan Pelabuhan Sunda Kelapa 

menjadi kompleks wisata dengan sarana dan prasarana 

kegiatan yang aktif, aman dan nyaman serta konteks dengan 

lingkungan. 

2. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat menciptakan kompleks wisata 

Pelabuhan Sunda Kelapa yang aman dan nyaman sesuai 

dengan kebutuhan wisata pengunjung serta dapat diakses 

dengan mudah. 

b. Manfaat Teoritis 

Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah khasanah 

kepustakaan mengenai pengembangan suatu kompleks ataupun 

pembahasan terkait, sebagai bahan diskusi akademis serta 

referensi penelitian selanjutnya. 
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1.4 Sistematika Pembahasan 

1.4.1 BAB I: Pendahuluan Kompleks Wisata Heritage Pelabuhan 

Sunda Kelapa di Jakarta 

Bab ini berisi latar belakang projek, permasalahan desain 

dalam projek, tujuan dan manfaat pembahasan serta sistematika 

pembahasan.  

1.4.2 BAB II: Gambaran Umum Projek Kompleks Wisata Heritage 

Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta   

Bab ini berisi gambaran umum lokasi dan tapak yang 

direncanakan, fungsi bangunan projek, gambaran lingkungan sosial 

dan budaya tapak. 

1.4.3 BAB III: Pemrograman Arsitektur Kompleks Wisata Heritage 

Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta  

Pada bab ini dilakukan analisa kebutuhan dan persyaratan 

ruang, studi preseden projek sejenis dan pola hubungan ruang. 

1.4.4 BAB IV: Penyelusuran Masalah Desain Kompleks Wisata 

Heritage Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta  

Pada sub bab mengenai kajian komprehensif, dilakukan 

analisa mengenai potensi dan kendala terlebih dahulu, selanjutnya 

masuk ke penjabaran permasalahan desain berdasarkan analisa 

antara aspek ruang terhadap tapak dan lingkungan, baik buatan 

maupun alami. 

1.4.5 BAB V: Kajian Teoritik Kompleks Wisata Heritage Pelabuhan 

Sunda Kelapa di Jakarta  
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Bab ini menguraikan berbagai teori yang digunakan sebagai 

dasar dalam pemecahan masalah desain berdasarkan pernyataan 

masalah desain yang sudah diputuskan. 

1.4.6 BAB VI: Pendekatan Desain Kompleks Wisata Heritage 

Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta  

Pada bab ini berisi pendekatan yang digunakan sebagai 

sikap dalam pemecahan masalah yang ada. 

1.4.7 BAB VII: Konsep Perencanaan Kompleks Wisata Heritage 

Pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta  

Bab ini berisi penetapan konsep-konsep perencanaan 

sebagai landasan dalam proses perancangan arsitektur. 

1.4.8 BAB VIII: Strategi Desain Kompleks Wisata Heritage Pelabuhan 

Sunda Kelapa di Jakarta  

Bab ini berisi uraian proses perancangan arsitektur sebagai 

tahapan dalam memecahkan masalah desain. 

Daftar Pustaka 

Berisikan sumber-sumber data dan referensi yang digunakan 

dalam projek, baik yang berasal dari media cetak ataupun media 

elektronik, meliputi daftar pustaka, daftar gambar, daftar tabel dan 

daftar bagan/diagram. 

Lampiran 

Berisi data-data penyerta atau pelengkap yang berkaitan 

dengan projek Kompleks Wisata Heritage Pelabuhan Sunda 

Kelapa di Jakarta.  


