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BAB IV 

PENYELUSURAN MASALAH DESAIN 

KOMPLEKS WISATA HERITAGE PELABUHAN SUNDA KELAPA 

DI JAKARTA 

 

4.1 Kajian Komprehensif 

4.1.1 Potensi 

Potensi pada Pelabuhan Sunda Kelapa yang dapat 

dikembangkan sebagai kawasan wisata yang aktif, yaitu sebagai 

berikut. 

a. Memiliki nilai historis 

Berdasarkan sub bab 2.1.2, pelabuhan tertua di DKI Jakarta 

ini memiliki sejarah panjang. Pelabuhan Sunda Kelapa menjadi 

jalur perdagangan VOC dan disinggahi berbagai bangsa baik yang 

sekedar berlabuh maupun yang berniat menguasai. Pelabuhan ini 

menjadi saksi bisu cikal bakal terbentuknya Kota Jakarta, 

menjadikannya sebagai destinasi wisata heritage DKI Jakarta 

(Bappeda, 2017) dengan Kanal Pelabuhan Lama (sisi barat) 

sebagai bagian dari cagar budaya karena termasuk dalam area 

revitalisasi sungai Kawasan Zona Inti Kota Tua. 

b. Karakteristik lokasi memiliki potensi view 

Selain nilai historis kawasan sebagai potensi daya tarik 

wisata, area Kanal Pelabuhan Lama memiliki potensi view yang 

menarik berupa deretan kapal pinisi yang bersandar dengan sistem 
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susun sirih di Dermaga PelRa. Kapal pinisi menjadi salah satu daya 

tarik utama wisata Kompleks Pelabuhan Sunda Kelapa. 

c. Alat transportasi tradisional, berupa kapal pinisi, masih digunakan 

pada kegiatan Dermaga Pelayaran Rakyat (PelRa) 

Kapal pinisi adalah kapal layar tradisional berukuran besar 

asal Suku Bugis (Sulawesi Selatan), yang berbahan baku kayu 

dengan kapasitas muatan sekitar 120 sampai 200 ton (Horridge, 

2015). Kapal yang tangguh ini hingga kini masih digunakan dalam 

aktivitas transportasi antar pulau di Dermaga Pelayaran Rakyat, 

Pelabuhan Sunda Kelapa.  

d. Kegiatan bongkar muat barang dilakukan konvensional 

Kegiatan bongkar muat kapal di pelabuhan ini masih 

dilakukan secara konvensional, yaitu dengan gotong royong antar 

manusia, disertai tambahan bantuan alat crane kecil yang terdapat 

pada kapal. 

e. Berdekatan dengan Zona Inti Kawasan Heritage Kota Tua 

Lokasi kawasan berseberangan dengan destinasi wisata 

heritage utama DKI Jakarta, yaitu Zona Inti Kawasan Kota Tua. Di 

mana terdapat keberadaan 3 bangunan cagar budaya yang dapat 

ditempuh kurang dari 10 menit dari lokasi projek, yakni: 

- Menara Syahbandar dibangun tahun 1839 sebagai menara 

pemantau kapal-kapal yang keluar masuk Kota Batavia melalui 

Pelabuhan Sunda Kelapa. 
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- Museum Bahari dibangun Belanda secara bertahap sejak tahun 

1652 sampai 1759 dan difungsikan sebagai gudang 

penyimpanan rempah-rempah, juga untuk komoditas dagang 

yang diperdaganglan di Sunda Kelapa lainnya, seperti: teh, kopi, 

tekstil, hasil tambang, timah dan tembaga. 

- Galangan VOC diperkirakan dibangun pada tahun 1628 dan 

berfungsi sebagai tempat menyimpan dan memperbaiki kapal-

kapal yang akan berlayar ke perairan terbuka selama berbulan-

bulan atau bahkan tahunan. 

Selain 3 bangunan tersebut, masih terdapat 2 bangunan 

cagar budaya lain, yaitu Pasar Ikan dan Pasar Hexagon yang saat 

ini tidak berfungsi dan tidak dapat diakses umum. Pada Pasar Ikan 

sendiri terdapat rencana untuk menjadikannya sebagai restoran, 

namun belum jelas kelanjutannya. Untuk mencapai magnet utama 

Zona Inti Kawasan Kota Tua, yakni area sekitar Taman Fatahillah 

dan Kali Besar memiliki jarak tempuh 2,7 km dari projek. 

4.1.2 Kendala 

Kendala yang menyebabkan Pelabuhan Sunda Kelapa 

memiliki daya tarik wisata agak rendah, yaitu sebagai berikut. 

a. Minim fasilitas wisata 

Sesuai dengan yang telah dijabarkan pada 2.2.2, di mana 

fasilitas wisata eksisting hanya berupa Tourist Information Center 

yang sudah tidak digunakan lagi. Pengunjung yang datang tidak 

memiliki wadah untuk memperoleh informasi konkrit historis 
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setempat. Guide yang berasal dari luar pun, diyakini hanya mampu 

memberikan sedikit informasi, terlihat dari lama waktu kunjungan 

wisatawan yang datang bersama guide tergolong sebentar (rata-

rata 30 menit). 

b. Tidak ada penataan alur ruang yang jelas antara kompleks wisata 

dan pelabuhan 

Batas ruang untuk aktivitas wisata dan pelabuhan tidak jelas, 

baik dari sisi penunjuk arah, pengamanan dan fasilitas yang 

tersedia. Penataan ruang yang tidak teratur di kompleks, 

menimbulkan kebingungan bagi pengunjung yang datang tanpa 

dampingan guide. 

c. Tidak ada sirkulasi khusus pejalan kaki (pedestrian ways)  

Sebagai destinasi wisata, kompleks ini tidak ramah 

pengunjung, karena tidak tersedianya pedestrian bagi wisatawan 

yang ingin berkeliling sedangkan aktivitas bongkar muat pelabuhan 

cukup ramai dengan truk yang lalu lalang. Pengunjung tidak dapat 

dengan santai berkeliling, harus selalu waspada yang menjadikan 

kegiatan berkunjung menjadi tidak nyaman. 

d. Minim ruang teduh dan vegetasi peneduh 

Lokasi yang dekat wilayah pesisir tentu memiliki suhu dan 

kelembaban udara yang cukup tinggi karena terpengaruh 

temperature laut. Hal tersebut membuat aktivitas di pelabuhan tidak 

nyaman, sedangkan kompleks tidak memiliki vegetasi peneduh 
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yang cukup dan cenderung gersang. Fasilitas untuk berteduh pun 

tidak tersedia.  

e. Wilayah pesisir bersifat korosif 

Udara lembab yang terdapat di wilayah pesisir, banyak 

mengandung uap air sehingga mempercepat berlangsungnya 

proses korosi.  

f. Letak tanah keras yang dalam 

Lokasi yang terletak di wilayah di pesisir, biasanya memiliki 

tingkat kedalaman tanah keras yang cukup dalam. Pada projek ini, 

kedalaman tanah keras rata-rata mencapai 18 meter. 

g. Tidak ada konektivitas dengan Kawasan Zona Inti Kota Tua 

Jarak yang cukup dekat dengan zona inti, tidak dikelola 

dengan baik. Pengunjung harus memilih jalan memutar melalui 

pedestrian luar kompleks Pelabuhan dengan banyaknya polusi 

udara yang terpapar untuk mengakses bangunan-bangunan cagar 

budaya terdekat. Tentu bukan suatu pengalaman yang nyaman 

bagi wisatawan. 

4.1.3 Permasalahan Desain 

Berdasarkan potensi dan kendala yang di atas, disimpulkan 

bahwa lokasi projek memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan 

heritage sekitarnya, yaitu kanal dan Kawasan Kota Tua. Selain itu, 

lokasi projek yang berdampingan dengan daya tarik pelabuhan 

berupa aktivitas bongkar muat dan deretan kapal pinisi juga tidak 

dapat dibiarkan independen. Maka dari itu, permasalahan desain 
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yang ada memiliki variabel depeden berupa area aktivitas 

pelabuhan serta kanal dan Kawasan Kota Tua sebagai lingkungan 

heritage sekitar lokasi. Untuk elemen arsitektur yang perlu dikaji 

terhadap variabel dependen tersebut adalah: 

a. Tata letak massa 

Penataan massa yang mampu mengorganisir fungsi-fungsi 

yang direncanakan dan menciptakan alur yang jelas dalam 

kompleks dengan menampilkan karakter variabel dependen yang 

khas sebagai background setting. 

b. Tata bentuk 

Penataan bentuk yang konteks dengan lingkungan heritage 

sekitarnya, terutama dengan bangunan-bangunan cagar budaya 

Kawasan Kota Tua yang menjadi spatial orientation kompleks serta 

memperhatikan penggunaan pondasi dan material yang merespon 

lingkungan. 

c. Entrance ke bangunan dan titik pandang ruang terbuka  

Penataan ruang luar menjadi suatu hal yang penting, namun 

dengan adanya penggambaran visual dari Kawasan Kota Tua, 

perlu adanya kesinambungan sebagai penghantar dari area lama 

(Kota Tua) ke area baru (lokasi projek). Di mana saat ini area 

Pelabuhan Sunda Kelapa terkesan terlepas (tidak terkoneksi). 

Berangkat dari hal tersebut, elemen ruang luar yang perlu dikaji 

berupa entrance menuju bangunan dan titik pandang ruang 

terbuka. 
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4.2 Pernyataan Masalah 

a. Bagaimana tata letak massa pada kompleks wisata Pelabuhan 

Sunda Kelapa yang konteks dengan 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? 


