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BAB VII  

KONSEP PERENCANAAN 

KOMPLEKS WISATA HERITAGE PELABUHAN SUNDA KELAPA 

DI JAKARTA 

 

7.1 Konsep Ruang 

Kompleks bangunan dengan perbedaan fungsi ini tentu 

memiliki konsep ruangnya masing-masing. 

a. Museum 

 Framing dan Inversi 

Konsep framing yang menginversi, di mana aktivitas 

lingkungan sekitar ditransparansikan menjadi benda pamer 

museum di ruang tertentu, seperti ruang observasi, ruang interaktif 

dan kafetaria. Framing yang menginversi tersebut menjadi medium 

komunikasi antara ruang luar dan ruang dalam (tension between 

interior and exterior) yang dapat menciptakan perasaan berbeda 

ketika menyadari adanya sesuatu yang melingkupi kita. Komunikasi 

dengan ruang luar yang akan dihadirkan, yaitu berupa kanal dan 

area pelabuhan, menjadikannya sebuah pengalaman bagi 

pengunjung. Kedua karakter itu dapat membangkitkan suasana, 

imajinasi dan ketertarikan. 

 Between Composure and Seduction 

Selain itu, kehadiran bentuk, ruang atau elemen lainnya dari 

bangunan dapat menjadi pengarah perilaku pengunjung yang dapat 
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menghasilkan dinamika ruang secara alami. Pengarah tersebut 

dianggap penting untuk menciptakan alur yang jelas dalam ruang 

pamer museum. Contohnya adalah bidang dinding membentuk 

lorong dengan proporsi tertentu, yang dapat menjadi pemisah 

sekaligus pemersatu dengan ruang lainnya. Alur ruang museum 

disusun membentuk loop berdasarkan periodisasi waktu 

sejarahnya, di mana penataan pameran akan mengarahkan 

pengunjung kembali ke pintu masuk awal.  

b. Food Court dan Restaurant 

Area food court dan restaurant membutuhkan view ke luar, 

terutama pada area aktivitas pengunjung di dalamnya. Konsep 

pilotis dapat memberikan kesan ruang mengambang, didukung 

dengan adanya perbedaan ketinggian level dan orientasi bangunan 

yang berinteraksi dengan wilayah perairan lokasi projek, yaitu 

kanal. Pilotis memungkinkan kemenerusan visual dan spasial di 

antaranya. 

Terdapat perbedaan tingkat privasi pada 2 area tersebut. 

Area food court memiliki tingkat privasi yang rendah, maka dari itu 

elemen pilotis yang ada dibiarkan terekspos seluruhnya, tanpa 

adanya pelingkup tambahan dan memaksimalkan penghawaan dan 

pencahayaan alami. Sedangkan area restaurant membutuhkan 

tingkat privasi, karena ditujukan untuk kelas menengah atas, maka 

dari itu terdapat tambahan pelingkup bersifat permanen untuk 
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menyatakan territorialnya. Pelingkup permanen tersebut harus 

bersifat transparan guna memaksimalkan view sekitarnya. 

 

7.2 Konsep Tata Ruang 

Permasalahan tata ruang projek adalah ketiadaan 

konektivitas dengan lingkungan sekitarnya. Karakter lingkungan 

yang khas tersebut letaknya tersebar. Maka dari itu digunakan 

konsep organisasi yang bersifat terpusat untuk dapat menyatukan 

seluruh karakter tersebut dengan lokasi projek. 

Organisasi terpusat adalah terdapatnya suatu ruang sentral 

dan dominan, yang dikelilingi oleh sejumlah kelompok ruang 

sekunder. Ruang sentral dikonsepkan berbentuk ruang terbuka 

(plaza) yang memiliki fungsi publik sebagai penghubung yang jelas 

antar ruang sekunder di sekelilingnya.  

 Penataan massa yang berorientasi terpusat juga merespon 

suhu wilayah setempat, yang notabene lebih panas karena 

terkoneksi dengan wilayah pesisir. Dominansi axis bangunan 

museum dibuat memiliki derajat kemiringan menyerupai sistem 

susun sirih kapal pinisi, dengan menganalisa kemungkinan 

pembayangan terbaik guna meminimalisir paparan sinar matahari 

barat. Selain itu, juga untuk dapat menghadirkan view ke arah kanal 

dan area pelabuhan pada beberapa ruang museum, yaitu ruang 

observasi, ruang interaktif, kafetaria. 
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Selain penataan massa bangunan (solid), dalam penataan 

ruang luar (void) digunakan modul 21-24 meter. Di mana setiap 

jarak 21-24 meter, diberikan perubahan irama, tekstur atau tinggi 

permukaan lantainya agar ruang luar menjadi lebih hidup, memiliki 

daya meruang dan perbandingan yang jelas sehingga alur yang 

tercipta dalam lingkungan projek pun mudah dipahami. 

 

7.3 Konsep Bentuk 

Penggunaan serial vision dalam menangkap gambaran 

visual saat berjalan dari Kawasan Kota Tua ke lokasi projek, tentu 

akan mempengaruhi selektivitas persepsi memori personal tiap 

individu. Memori pola lingkungan yang diperoleh dalam perjalanan 

tersebut menjadi suatu hal yang saling mendukung sehingga harus 

berkesinambungan. Maka dari itu, konsep bentuk diadaptasi dari 

mental mapping yang diperoleh, yaitu dengan adanya beberapa 

penggunaan unsur arc (lengkung), bukaan berukuran besar, pilotis 

dan warna cerah. 

Konsep framing dan between composure and seduction 

pada beberapa ruang utama museum, juga mempengaruhi bentuk 

bangunan yang akan ditampilkan. Maka dari itu, dilakukan 

pengkombinasian bentuk berdasarkan konsep-konsep yang 

mengedepankan konteks lokasi dengan karakter lingkungan 

sekitarnya.  
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7.4 Konsep Pelingkup 

7.4.1 Lantai 

a. Interior 

Pada mayoritas ruang pameran museum, digunakan 

penutup lantai parket kayu untuk menciptakan suasana yang 

hangat. Sedangkan pada area lobby dan ruang semi outdoor, 

menggunakan beton ekspos yang terkesan dingin namun termasuk 

warna alam sehingga terkesan menyatu dengan lingkungan. Karpet 

pada ruang seminar untuk meredam suara derap langkah kaki 

pelaku di dalam ruang. Keramik dibutuhkan sebagai penutup lantai 

ruang servis. 

b. Eksterior 

Permeable paving atau porous pave digunakan sebagai 

penutup dan alur sirkulasi ruang luar. Paving ini memiliki 

kemampuan serap air sehingga ketika hujan, air bisa langsung 

turun dan tidak menggenang. Paving block ini memiliki beberapa 

varian warna yang menyebabkan harganya 10-20% lebih mahal 

dari paving biasa. Dengan kemampuan serap airnya, area 

penggunaan paving dapat menjadi daerah serap air projek 

sehingga semakin mengoptimalkan terbentuknya projek yang 

ramah lingkungan. 
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7.4.2 Dinding 

a. Interior 

Pada ruang pamer konvensional museum, digunakan 

dinding-dinding yang bersifat mengarahkan pengunjung. Movable 

wall partition merupakan dinding partisi sebagai sarana peletakkan 

benda pamer yang fleksibel dalam pengaturannya, yakni dapat 

digeser mengikuti jalur rel yang terbentuk di plafon (overhead 

grids). Dinding partisi tersebut menciptakan fleksibilitas ruang dan 

dialog dengan pengunjungnya. Dinding pengisi interior museum 

menggunakan dinding bata finishing cat putih, agar tidak 

mengganggu fokus pengunjung dalam mengamati objek pamer. 

Untuk bangunan lainnya, interior dinding menggunakan batu 

bata finishing cat putih dipadukan dengan unsur kayu agar 

harmonis dengan gambaran visual yang ditangkap pada lingkungan 

heritage sekitar.  

b. Eksterior 

Kaca digunakan pada beberapa sisi massa bangunan 

museum untuk memunculkan konsep framing pada ruang observasi 

serta beberapa bukaan lain. Kaca memiliki sifat tahan korosi, 

sesuai dengan kebutuhan eksterior bangunan yang terpapar suhu 

laut. Pada museum, jenis kaca yang digunakan, yaitu dynamic 

glass pada ruang observasi museum dan tempered glass pada 

bukaan lain di fasad museum dan pada bukaan yang terdapat di 

bangunan restaurant dan pertokoan. 
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Dinding bata ekspos bercat putih diaplikasikan sebagai 

unsur pelingkup eksterior utama seluruh bangunan di projek 

sehingga membentuk keselerasan bukan hanya pada lingkup 

kompleks projek saja, namun hingga lingkup Kawasan Kota Tua. 

7.4.3 Plafon 

  
Gambar 7. 1 Plafon Lambrisering 

Sumber: hargaparket.com 
 

Pada ruang pamer konvensional museum yang 

menggunakan movable wall partition, digunakan panel kayu 

lambrisering guna menyediakan ruang bagi rel dinding partisi. 

Plafon lambrisering juga digunakan pada bangunan lain yang 

menggunakan struktur atap kayu, yaitu restaurant, food court dan 

pertokoan, agar tercipta kesinambungan sebagai penambah nilai 

view. 

Sedangkan untuk ruang museum yang lebih menitikberatkan 

pada fungsi ruangnya, seperti pengelola dan servis, digunakan 

plafon gypsumboard. 
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7.4.4 Atap 

 
Gambar 7. 2 PVD Coloured Stainless Rose Gold 

Sumber: lepetitjournal.com 
 

Material penutup atap bangunan museum menggunakan 

PVD (Physical Vapor Deposition) coloured stainless rose gold 

(contoh: Shanghai Bund Financial Centre, Foster & Partners) agar 

selaras dengan warna atap pada Kawasan Kota Tua. Bangunan 

lain yang menggunakan konstruksi atap kayu, digunakan material 

penutup berupa genteng tanah liat. 

 

7.5 Konsep Struktur 

7.5.1 Struktur Bawah (Lower Structure) 

a. Pondasi Tiang Pancang 

Jumlah lantai bangunan pada projek berkisar 1-3 lantai. 

Kedalaman rata-rata tanah keras site berada 18 meter di bawah 

permukaan tanah yang membutuhkan jenis pondasi dalam (di atas 

15 meter). Dipilih pondasi tiang pancang dengan sistem jack in pile 

yang menggunakan dongkrak hidraulis pada pelaksanaannya 

(Tanjung, et al., 2012). Dengan begitu, pekerjaannya hampir tidak 

menimbulkan getaran yang dapat berakibat retaknya dinding 

bangunan sekitarnya dan tidak menimbulkan kebisingan.  
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b. Pondasi Rakit 

Pondasi rakit digunakan untuk menopang beban bangunan 

dengan susunan kolom bangunan yang berjarak relatif dekat. 

Pondasi rakit biasa digunakan pada kondisi tanah berdaya dukung 

rendah. 

7.5.2 Struktur Tengah (Middle Structure) 

a. Rangka 

Struktur yang terdiri dari kolom dan balok sebagai penyalur 

beban bangunan. Struktur ini dinilai relevan dengan projek karena 

mendukung pengaplikasian konsep projek, yaitu framing, pilotis, 

dsb. yang mengekspresikan rangkaian atribut karakter lingkungan 

sekitar ke dalam fungsi bangunan. 

b. Dinding Masif 

Core merupakan struktur dinding massif, di mana pada 

bangunan museum dibutuhkan core sebagai jalur transportasi 

vertikal lift, tangga darurat dan shaft MEP. Dinding core dari beton 

bersifat tahan api sehingga aman untuk tangga darurat. 

7.5.3 Struktur Atas (Upper Structure) 

a. Space Frame 

Struktur rangka space frame mudah dipasang dan mudah 

dibentuk sehingga bersifat dinamis, dapat menyesuaikan 

kebutuhan ekspresi massa bangunan museum yang berinteraksi 

dan berintegrasi dengan lingkungan sekitar. 
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b. Atap Kayu 

Konstruksi atap kayu digunakan pada fasilitas penunjang, 

yaitu seperti pusat informasi, retail, food court dan restaurant. 

Penggunaan konstruksi atap kayu pada beberapa bangunan 

tersebut akan menciptakan suasana harmonis yang melebur 

dengan citra karakter lingkungan sekitar, yang mayoritas 

menggunakan rangka atap kayu. 

c. Dak beton 

Dak beton dibutuhkan guna melingkupi bidang atas ruang 

pada bangunan museum yang mengekspos view ke luar 

(menitikberatkan pada karakter lingkungan). Mutu beton yang lebih 

besar dapat mengurangi resiko kebocoran dan korosi sehingga 

dirasa pas untuk diaplikasikan dengan adanya perancangan yang 

baik. Selain itu ketebalan yang besar mampu menahan panas 

matahari dengan baik, sesuai kebutuhan site yang terpapar 

temperature laut. Kemiringan yang direncanakan sekitar 5 derajat 

ke arah roof drain sehingga meminimalisir adanya genangan air 

yang dapat menyebabkan kebocoran atap. 

 

7.6 Konsep Sistem Utilitas  

7.6.1 Sistem Pencahayaan 

a. Museum 

Pencahayaan alami diperoleh dengan memberikan bukaan 

pada atap, sehingga dapat memanfaatkan terang langit dan bukaan 

pada ruangan, seperti jendela, ventilasi dan pintu. Pencahayaan 
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alami dalam museum digunakan selain untuk memberi penerangan 

secara visual, juga sebagai penuntun arah pengunjung dan 

menciptakan atmosfir ruang tertentu.  

Pencahayaan buatan pada area pameran museum 

digunakan untuk mengarahkan dan memfokuskan pandangan 

visual pengunjung ke objek yang dipamerkan. Pencahayaan buatan 

menggunakan lampu LED yang tidak mengandung sinar UV yang 

dapat merusak objek.  Jenis lampu spotlight bersifat fleksibel (dapat 

disesuaikan, diatur dan dimodifikasi) dan dianjurkan diatur dengan 

kemiringan 30 derajat mengarah ke objek, sehingga pembayangan 

yang terjadi tidak mengganggu visualiasi objek dan memberikan 

efek detail yang lebih jelas terhadap objek yang berada dalam 

jangkauan lampu. Sedangkan untuk menciptakan efek eye catching 

dengan lampu downlight, lampu perlu diletakkan di atas objek. 

Dengan penggunaan lampu yang memiliki CRI tinggi, warna asli 

objek dapat terlihat dan glowing. 

b. Fasilitas Lain 

Pada bangunan lain, sistem pencahayaan alami tercipta 

karena adanya bukaan untuk memperoleh view. Sedangkan 

pencahayaan buatan digunakan untuk menerangi ruang-ruang 

dalam bangunan dengan sistem pencahayaan merata 

menggunakan lampu downlight. Namun pada area ruang makan 

restaurant dan toko, dapat pula digunakan sistem pencahayaan 

terarah. 
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7.6.2 Sistem Penghawaan 

a. Museum 

 Khusus bangunan museum, pada area pameran yang saling 

terhubung, seminar, kafetaria, lavatory digunakan sistem AC 

sentral, agar distribusi udara pada setiap lantai konstan menyeluruh 

(diatur AHU tiap lantai). Sedangkan pada ruang pengelola museum, 

ruang keamanan, ruang pantry digunakan AC split. 

 Untuk exhaust fan, digunakan pada ruang-ruang servis dan 

utilitas yang memiliki tingkat panas dan kelembaban tinggi, seperti 

lavatory dan ruang MEP. Selain itu, penghawaan alami seluruhnya 

digunakan pada ruang-ruang transisi yang diharapkan tidak 

menerima panas matahari secara berlebih karena adanya 

pembayangan bangunan yang baik.  

b. Fasilitas Lain 

Pada area food court digunakan penghawaan alami 

ditambah exhaust fan, karena area ini bersifat semi-outdoor. 

Sedangkan area restaurant memadukan penghawaan alami dan 

buatan menggunakan AC split. Area pertokoan memanfaatkan 

penggunaan penghawaan buatan berupa AC split. 

7.6.3 Sistem Pemadam Kebakaran 

Dibutuhkan alat pendekteksi secara dini adanya kebakaran 

agar tidak menimbulkan kerusakan dengan skala yang lebih besar, 

sehingga dapat meminamalisir kerugian terutama bangunan 

museum yang berisikan benda-benda bernilai sejarah. 
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a. Detektor Asap 

Luas cakupnya 50-100 m2. Pendeteksi asap yang sinyalnya 

diteruskan menuju fire alarm. Penggunaan smoke detector 

dibanding heat detector karena ketika terjadi kebakaran, biasanya 

timbul asap terlebih dahulu dibanding perubahan suhu udara. 

b. Sprinkler 

Sistem plumbing kebakaran harus terspisah dengan yang 

lain, karena membutuhkan daya tekan yang tinggi. Jarak maksimal 

antar sprinkler adalah 4,5 meter. 

c. APAR 

Kemungkinan kebakaran yang terjadi pada area pameran 

museum dan pertokoan, yaitu karena bahan-bahan padat non 

logam (kelas A) dan instalasi listrik yang bertegangan (kelas C). 

Maka dipilih jenis APAR yang efektif untuk memadamkan 

kebakaran di 2 kelas kebakaran tersebut, yaitu APAR jenis busa 

(foam). 

Pada area restaurant dan food court kemungkinan 

kebakaran yang terjadi karena bahan cair (kelas B) dan instalasi 

listrik yang bertegangan (kelas C). Maka jenis APAR yang efektif 

adalah APAR jenis serbuk kimia (dry chemical powder). 

Peletakkan APAR harus mudah diakses, dilihat dan diambil. 

Jarak antar APAR ditentukan maksimal 15 meter. 
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d. Hydrant 

Pemasangan hydrant indoor, yaitu hydrant box, sangat ideal 

diletakkan pada akses pintu keluar/masuk ruangan yang memiliki 

resiko kebakaran tinggi. Sedangkan hydrant di luar bangunan yang 

disebut dengan hydrant pillar, memiliki jarak maksimal peletakan 

antara 35-38 meter, sama dengan hydrant box. 

7.6.4 Sistem Keamanan 

Sistem keamanan pada projek menggunakan CCTV, baik 

pada area outdoor maupun indoor. Hal tersebut sebagai antisipasi 

tidak terjangkaunya seluruh area oleh petugas keamanan secara 

langsung. 

7.6.5 Sistem Transporasi dalam Bangunan 

Transportasi vertikal pada bangunan museum yang utama 

menggunakan ramp dan lift, guna menciptakan desain yang ramah 

bagi pengunjung disabilitas maupun keluarga yang membawa 

stroller. Selain itu, dengan ramp dengan standard kemiringan tak 

melebihi 1:12, dapat menciptakan suatu rasa ruang apabila 

ditempatkan pada ruang tertentu sehingga terjadi interaksi. Pada 

area restaurant, sistem transportasi vertikal menggunakan tangga. 

7.6.6 Sistem Manajemen Sampah 

Pada projek disediakan pemisahan sampah yang jelas, 

antara sampah kertas, sampah plastik dan kaleng dan sampah 

organik. Sistem pemilahan tersebut disebar di area projek, baik 

indoor maupun outdoor, agar dapat didaur ulang kembali. Tanpa 
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adanya pemilahan yang jelas, sampah yang semestinya dapat 

didaur ulang kembali dapat terkontaminasi oleh sampah lain dan 

akan berkurang nilainya. Sampah yang tidak terpilah akan sulit 

didaur ulang lantaran akan memakan biaya besar. Kemudian 

sampah yang tidak terpilah dan terkontaminasi, padahal memiliki 

potensi didaur ulang, akan berakhir di tempat pembuangan akhir 

(TPA). Sedangkan sampah organic, akan dimanfaatkan kembali 

menjadi pupus kompos yang akan digunakan untuk menyuburkan 

vegetasi lingkungan projek. 

7.6.7 Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal petir yang digunakan pada museum 

adalah sistem Thomas. Sistem Thomas memiliki radius jangkauan 

yang terlindungi, yaitu 150 meter. Dengan luas jangkauan tersebut, 

projek diperkirakan memerlukan minimal 2 buah penangkal petir. 

7.6.8 Sistem Kelistrikan 

Pada lokasi digunakan sumber listrik dari PLN dan didukung 

dengan adanya genset. Genset berfungsi untuk mengganti jaringan 

listrik utama dari PLN apabila terjadi pemadaman listrik pada 

projek. Selama berlangsungnya waktu operasional, seluruh 

aktivitas kompleks wisata ini harus tetap dapat berjalan dengan 

lancar. 

7.6.9 Sistem Air Bersih 

Sistem distribusi air bersih yang digunakan, yaitu sistem down 

feed. Air dari PDAM didistribusikan menuju ke tandon atas 
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menggunakan pompa, kemudian disalurkan ke setiap ruang yang 

membutuhkan air bersih dengan menggunakan gaya gravitasi, 

seperti lavatory/toilet, pantry dan dapur. 

7.6.10 Sistem Air Kotor 

Sistem pengolahan air limbah yang dipakai bersistem two 

pipes, yaitu membedakan jalur limbah cair (grey water) yang 

berasal dari wastafel lavatory/toilet, pantry, dapur dengan limbah 

padat flushing toilet, seperti tinja. Limbah padat akan langsung 

didistribusikan ke septictank. Limbah cair yang tersedia diolah 

dengan 2 cara: 

a. Grey Water 

Limbah cair yang tergolong grey water berasal dari wastafel 

lavatory/toilet, pantry dan dapur. Grey water tersebut dialirkan 

menuju bak pengumpul, kemudian diolah pada bio-filtration hingga 

hasilnya dapat digunakan kembali untuk menyiram tanaman dan 

flush toilet. 

b. Rainwater 

Air hujan yang jatuh ke talang atap, disalurkan melalui pipa 

menuju ke tandon khusus air hujan (rainwater tank) yang kemudian 

dialirkan untuk digunakan kembali guna menyiram tanaman dan 

flush toilet. 
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7.7 Konsep Teknologi 

7.7.1 Dynamic Glass 

 
Gambar 7. 3 Dynamic Glass 

Sumber: glassdoor.com 
 

Dynamic glass adalah kaca yang dapat berubah warna 

secara otomatis sebagai respons terhadap kondisi eksternal atau 

sesuai perintah dari mobile device. Perubahan warna yang dapat 

terjadi berupa warna kaca yang menjadi terang seperti clear glass 

atau lebih gelap. Pengaturannya dapat dijadwalkan. Hasilnya 

berupa efisiensi energi dan kenyamanan dalam ruang. View ke luar 

dapat diekspos maksimal, tanpa harus menutupnya dengan tirai 

ketika terik. Ruangan yang dilingkupi dynamic glass tersebut pun 

tidak terasa panas dan tidak silau. Teknologi ini sangat sesuai 

untuk diaplikasikan pada ruang observasi yang khusus 

menampilkan framing view ke lingkungan pelabuhan dan kanal 

sebagai bagian dari benda yang dipamerkan. 
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7.7.2 360 Degree Video Projection 

 
Gambar 7. 4 360 Degree Video Projection 

Sumber: artasiapacific.com 

 

360 Degree Video Projection adalah konten video 360 

derajat yang diproyeksikan ke dinding kubah/silinder. Dengan 

teknologi ini, pengunjung akan merasa akrab dengan konten yang 

ditampilkan. Video tradisional dianggap sudah tidak terlalu efektif, 

maka dari itu diciptakan teknologi imersif (mengaburkan dunia 

nyata dengan dunia digital). Teknologi ini diaplikasikan pada ruang 

pamer digital media dengan menampilkan konten video yang 

menggambarkan suasana pelabuhan, seperti ilustrasi kegiatan 

perdagangan, aktivitas pelabuhan, dsb. sehingga menciptakan 

perasaan keruangan yang mendalam terkait lingkungan sekitar 

projek. 


