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BAB V 

KAJIAN TEORITIK 

KOMPLEKS WISATA HERITAGE PELABUHAN SUNDA KELAPA 

DI JAKARTA 

 

5.1 Pemaknaan Tempat dalam Genius Loci 

Lokasi projek memiliki beberapa keunikan yang perlu 

dipertahankan dan juga dikembangkan untuk menampilkan 

karakternya. Konsep keunikan seringkali bersifat ilusif dan sulit 

untuk diekspresikan dan dijelaskan ketika menyangkut sebuah 

tempat tertentu (Granham, 1941). Maka dari itu, pada projek ini 

dibutuhkan kesadaran untuk mengapresiasi keunikan karakter 

lokasi projek. 

Dalam bidang arsitektur kajian yang meneliti tentang sifat, 

jiwa dan esensi suatu tempat berada dalam ranah fenomenologi 

arsitektur. Menurut Granham, genius loci merupakan konsep yang 

berkaitan dengan pelestarian tempat dan revitalisasi. Gagasan 

tersebut berdasarkan keyakinan bahwa setiap tempat memiliki 

keunikan, karakter, identitas dan roh masing-masing yang 

membedakannya dengan tempat lain. Menurut Rene Dubos dalam 

Granham (1941), penggunaan kata “genius” untuk menunjukkan 

karakteristik khas suatu tempat, menyiratkan rangkaian atribut yang 

menentukan keunikan bentang alam dan manusianya. Fokus pada 
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“rangkaian atribut” tersebut menjadi pengakuan akan nilainya dan 

krusial dalam proses pengambilan keputusan.  

Menurut Noberg-Schulz (1979), genius loci merupakan 

keunikan dari sebuah tempat, yang membedakannya dengan 

tempat lain. Genius loci dalam arsitektur adalah jiwa dari ruang dan 

waktu, lokalitas dan bagian-bagian di mana arsitektur tumbuh dan 

berkembang. Di dalamnya tercakup pelaku, pengguna, penikmat 

dan keseluruhan masyarakat yang merasa dekat dan terwakili 

dalam kesadaran dan pengharapannya. 

“Tempat” terbentuk dari fenomena alami (natural) dan 

fenomena buatan manusia (man-made), yakni lingkungan 

(landscape) dan permukiman (settlement). Norberg-Schulz 

kemudian menjelaskan konsep ruang eksistensial yang terbagi 

dalam 2 elemen, yaitu “ruang” dan “karakter” yang saling 

melengkapi. Ruang tidak hanya menjadi tempat berlindung 

(shelter), tapi tempat di mana kehidupan berlangsung (place of 

living). Sebuah “tempat” merupakan kumpulan “ruang” dengan 

“karakter” yang berbeda. Ketika seseorang bermukim, maka ia 

akan berlokasi pada “ruang” dan secara bersamaan ia juga 

mengekspos “karakter” lingkungan tersebut. Dalam hal ini terlibat 2 

fungsi psikologi, yakni orientasi dan identifikasi. Untuk mendapat 

tumpuan eksistensial, maka seseorang harus dapat 

mengorientasikan dirinya. Ia harus tahu di mana ia berada. Selain 
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itu, ia juga harus mengidentifikasi diri dengan lingkungannya, agar 

ia tahu bagaimana harus bersikap pada tempat-tempat tertentu. 

Untuk menjadi tanggap dan dapat mengkomunikasikan 

secara akurat komponen identitas atau semangat yang terdapat 

dalam suatu tempat, dapat melalui identifikasi beberapa elemen 

berikut ini (Granham, 1941). 

a. Fisik dan tampilan 

Mencakup struktur fisik tempat aktual, seperti bangunan, 

lansekap, iklim dan kualitas estetika. 

b. Aktivitas dan fungsi 

Pengamatan mengenai interaksi antar individu di dalamnya, 

aspek budaya mempengaruhinya dan bagaimana bangunan serta 

lansekap digunakan. 

c. Arti dan simbol 

Sebuah aspek yang lebih kompleks yang merupakan hasil 

dari ketertarikan individu dan pengalaman akan tempat. Mayoritas 

karakter tempat berasal dari reaksi masyarakat terhadap aspek fisik 

dan fungsi tempat tersebut. 

Dalam projek Kompleks Wisata Heritage Pelabuhan Sunda 

Kelapa sendiri, memiliki beberapa karakter. Dari segi elemen fisik 

dan tampilan, terdapat kanal dengan nilai sejarah budaya setempat 

yang memiliki andil dalam terbentuknya kawasan cagar budaya 

Kota Tua yang dekat dengan site. Untuk identifikasi elemen 

aktivitas dan fungsi, terdapat keunikan pada aktivitas bongkar muat 
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pelabuhan dan deretan kapal pinisi di area dermaga pelabuhan. 

Elemen arti dan simbol ` 

Keseluruhan identifikasi tersebut sesuai dengan ungkapan 

Jeraman (2009), bahwa genius loci identik dengan upaya 

menyambung benang merah sejarah budaya serta upaya 

memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat setempat. 

Genius loci adalah “spirit of place” yang menjadikan suatu tempat 

itu “hidup”.  

Dalam konsep genius loci, lokasi projek yang sudah memiliki 

“spirit of place” yang kuat harus memiliki kesadaran dalam setiap 

langkah dari proses berdasarkan hasil identifikasi karakter tempat. 

Guna tidak terjadi pengaturan tanpa karakter yang tidak memiliki 

kepribadian khusus atau roh yang membedakan. Di mana pada 

masa kini, masyarakat modern cenderung menghancurkan 

kekayaan variasi tempat dan menggantinya dengan homogenized 

“efficient” settings yang tidak memiliki kekhasan (Steele, 1981). 

 

5.2 Tatanan Massa 

Kompleks wisata ini akan menghasilkan beberapa massa 

bangunan yang memiliki persyaratan ruangnya masing-masing. 

Dalam Ching (2008) kepentingan relatif dan fungsional atau 

peranan simbolisnya di dalam sebuah bangunan akan menentukan 

organisasi tatanan yang akan digunakan pada situasi yang spesifik, 

yaitu tergantung pada: 
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 Tuntutan program bangunan, seperti keberdekatan, kebutuhan 

dimensional, klasifikasi ruang-ruang yang hirarkis, serta 

kebutuhan akan akses, cahaya dan pemandangan. 

 Kondisi tapak yang mungkin membatasi bentuk atau 

pertumbuhan organisasi, atau mendorong suatu organisasi 

untuk menggunakan fitur-fitur tertentu. 

“Spirit of place” lingkungan projek cenderung menyebar, 

dengan peran sentral dimiliki oleh kanal dan Kawasan Kota Tua, 

maka diperlukan adanya pengikat yang menjadi pusat dalam 

kompleks massa. Dua buah ruang saling mengandalkan sebuah 

ruang perantara (sebagai ruang ketiga) untuk menghubungkan 

keduanya. Kaitan visual dan spasial antara kedua ruang tersebut 

tergantung pada karakter ruang ketiga. Ruang perantara ini dapat 

dibuat berbeda bentuk dan orientasinya dari kedua ruang yang 

dihubungkan, agar dapat mengekspresikan fungsinya sebagai 

penghubung.  

 

5.3 Bentuk 

5.3.1 Serial Vision 

Untuk menghasilkan bentuk yang konteks, pengamatan 

bentuk Kawasan Kota Tua dapat dianalisa dengan menggunakan 

serial vision dari teori Townscape yang dikemukakan oleh Gordon 

Cullen (1961) untuk mengenal bentuk fisik kota dari segi kualitas 

dan karakter fisik visual. Townscape dapat dikenali dari berbagai 
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bentuk desain bangunan dan jalan yang berkaitan dengan berbagai 

tingkatan perasaan dan emosi masing-masing pengamat. 

Keberadaan bangunan-bangunan pada sepanjang koridor jalan 

yang dilalui, secara langsung maupun tidak langsung akan 

menampilkan kualitas fisik ruang pada lingkungan tersebut 

(Moughtin, 1992). 

Salah satu aspek dari Townscape (Cullen, 1961) adalah 

optics, yaitu bagaimana gambaran visual yang ditangkap oleh 

pengamat saat berjalan dari suatu tempat ke tempat lain pada 

suatu kawasan. Rekaman pandangan itu menjadi potongan gambar 

yang bertahap (sequential) dan membentuk kesatuan rekaman 

gambar kawasan bagi pengamat. Hal tersebut kemudian disebut 

serial vision. Serial vision merupakan suatu pendekatan visual yang 

dapat diterapkan dalam suatu pengamatan bentuk kawasan kota. 

5.3.2 Mental Mapping 

Menurut Hayden (1995), place merupakan wadah yang 

memberikan kontribusi kekuatan yang khas kepada memori hingga 

aspek yang paling mendasar. Place memory adalah kunci atau inti 

dari sebuah tempat untuk mengkaji apa yang terjadi di masa 

lalunya. Place memory dapat memicu ingatan yang terjadi di dalam 

sebuah place.  

Hasil dari serial vision berupa mental mapping. Menurut 

Tuan (1975) dalam Elabi, et al. (2015), mental mapping (pemetaan 

mental) merupakan sarana untuk memunculkan manifestasi fisik 
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dari peta kognitif individu atau presentasi ulang grafis dari tempat 

(place). Mental map mempermudah pemahaman dan persepsi 

pada suatu tempat. Menurut Kant dalam Richards (1974), stimulus 

otak dalam mental mapping mengacu pada selektivitas persepsi 

personal tiap individu terhadap lingkungan di sekitarnya. Mental 

mapping terkait dengan spatial orientation, yaitu kemampuan 

seorang individu untuk memahami ruang di sekitar dan posisinya. 

Memori pola lingkungan yang diperoleh dalam perjalanan 

dari Kawasan Heritage Kota Tua hingga mencapai lokasi projek 

menjadi suatu hal yang saling mendukung sehingga harus 

berkesinambungan guna tercipta formal estetics. Formal estetics 

(Lang, 1995; Porteus, 1996 dalam Anwar, 2003) adalah keindahan 

yang memperhatikan apresiasi bentuk, ritme, kompleksitas dan hal-

hal yang berkaitan dengan sequence visual.  

 

5.4 Entrance dan Titik Pandang Ruang Terbuka 

Dalam aspek pengalaman ruang yang dikemukakan Cullen 

(1961), aspek place memperhatikan posisi seseorang terhadap 

lingkungannya yang terdefinisikan dengan jelas posisi seseorang 

terhadap ruang yang dialaminya melalui elemen-elemen gerbang, 

focal point dan lansekap. Ke-3 elemen tersebut saling berkaitan 

dan menjadi bagian yang perlu dikaji dalam menyelesaikan 

masalah projek. 
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Dalam pembentukan nilai dan kualitas ruang luar, yaitu 

elemen entrance dan ruang terbuka, yang berkarakter lingkungan, 

digunakan metode scape analysis, yaitu analisis terhadap 

pandangan (scape) dari ruang jalan pada derajat ketertutupan 

ruangnya (spatial enclosure). Analisis keterlingkupan ruang menjadi 

proses dalam pengenalan ruang. Pengenalan ruang mengacu pada 

persepsi pengamat dan efek psikologis yang ditimbulkan ketika 

berada pada ruang tersebut sebagai hasil hubungan psikologis dan 

emosional antara ruang dan pengamat (Hall dalam Basuki, 2015).  

Metode ini berpengaruh pada jangkauan dan tingkat detail 

pandangan massa bangunan. Hubungan antara proporsi ruang 

(perbandingan antara jarak bangunan dengan tinggi bangunan) 

dengan enclosure dinyatakan dalam tabel berikut. 

Tabel 5. 1 Hubungan Proporsi Ruang dengan Enclosure 
Sumber: Yoshinobu Ashihara dalam Basuki (2015) 

Proporsi 
d = jarak bangunan 
h = tinggi bangunan 

Derajat Ketertutupan (Enclosure) 

d/h < 1 
Ruang yang terbentuk akan terlalu sempit dan 
memberikan rasa tertekan 

d/h = 1 
Ruang terasa seimbang dalam perbandingan jarak 
dan tinggi bangunan 

d/h > 1 Ruang terasa agak besar 

d/h > 2 Pengaruh ruang tidak terasa 

  

  


