
1 
 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia sendiri adalah salah satu negara maritim yang memiliki ribuan 

pulau yang berjumlah 17.508 pulau, memiliki perbandingan daratan dan lautan 

38%:62%. Kondisi geografis indonesia yang sebagian besar merupakan wilayah 

lautan ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki pesona bahari dan kekayaan 

alam yang luas. Setidaknya setiap tahunnya Indonesia dikunjungi jutaan 

wisatawan mancanegara yang datang dari berbagai belahan dunia. Menurut 

Badan Pusat Statistik, Secara kumulatif (Januari–November) 2017, jumlah 

kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 12,68 juta kunjungan atau naik 21,84 

persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama 

tahun 2016 yang berjumlah 10,41 juta kunjungan. Terus menaiknya jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegara ini menandakan bahwa pesona pariwisata 

indonesia semakin diminati oleh wisatawan dan menjadi andalan pemerintah 

indonesia.   

Sebagai salah satu tujuan wisata favorit di Indonesia, Bali sangat dikenal 

oleh wisatawan baik wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara.Bali 

dikenal dengan keindahan alam, budaya yang khas, dan penduduknya yang 

ramah terhadap wisatawan. Sebagai sebuah pulau wisata, Bali sendiri dilirik untuk 

menjadi destinasi wisatawan mancanegara yang datang melalui jalur laut. Jumlah 

kunjungan kapal pesiar ke Bali sendiri meningkat setiap tahunnya dimana kapal ini 
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membawa ribuan wisawatan mancanegara untuk berlibur di Bali. Kunjungan kapal 

pesiar ke Pelabuhan Benoa mengalami lonjakan drastis hingga 77% jika 

dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. Kemajuan ini didorong oleh 

kemudahan perizinan dan peningkatan infrastruktur di pelabuhan ini. Pelindo III 

Cabang Benoa mencatat hingga awal Maret 2018, sudah sebanyak 23 unit kapal 

pesiar bersandar dan berlabuh di pelabuhan terbesar di Bali ini. Jumlah tersebut 

meningkat dari periode sama pada tahun 2017 hanya 13 unit kapal pesiar 

bersandar. Jumlah kedatangan itu ikut memberikan dampak peningkatan 

wisatawan mancanegara melalui pintu masuk Benoa sebesar 28% pada periode 

Januari—Februari atau tercatat 21.600 wisatawan1. 

Salah satu gerbang wisata yang terus meningkat tiap tahunnya adalah 

melalui jalur laut dengan menggunakan kapal pesiar. Indonesia dapat dikatakan 

masih kurang ramah pada pariwisata jalur laut. Pelabuhan Benoa yang terletak di 

Pulau Bali menjadi target lokasi perancangan terminal yang dikhususkan bagi 

penumpang kapal pesiar. Setelah berfungsi  sebagai terminal khusus penumpang 

kapal pesiar ini memiliki nama lain sebagai Benoa Cruise Terminal (BCT) yang 

sudah beroperasi sejak tahun 1998 dengan kapasitas masih sama dengan 

sebelumnya yakni 700 penumpang. Pelabuhan diproyeksikan untuk tidak sekedar 

“turn-‐around port” lagi atau cuma sekedar singgah, tetapi merupakan “home port” 

sehingga para wisatawan kapal pesiar dapat memulai perjalanan dan kembali lagi 

dari dan ke terminal penumpang ini. Dalam sebuah terminal penumpang 

pelabuhan sendiri alur sirkulasi menjadi sangat vital disaat ribuan orang 

                                                           
1 https://travel.kompas.com/read/2018/03/12/221500827/januari-februari wisman-ke-bali-via-jalur-laut-

tumbuh-28-persen  

https://travel.kompas.com/read/2018/03/12/221500827/januari-februari%20wisman-ke-bali-via-jalur-laut-tumbuh-28-persen
https://travel.kompas.com/read/2018/03/12/221500827/januari-februari%20wisman-ke-bali-via-jalur-laut-tumbuh-28-persen
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datang/berangkat di waktu yang hampir bersamaan. Terminal Penumpang selalu 

memiliki permasalahaanya sendiri, seperti terminal penumpang bandar udara 

yang harus dapat meredam suara kebisingan pesawat demikian pula terminal 

penumpang pelabuhan. Terminal penumpang pelabuhan sendiri memiliki berbagai 

permasalahan diluar permasalahan sirkulasinya yang mencakup fisik bangunan.  

Permasalahan terminal kapal pesiar yang perlu diprioritaskan untuk 

diselesaikan adalah terminal kapal pesiar Benoa. Kapasitas terminal yang sudah 

mampu lagi menampung jumlah penumpang yang setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Terminal kapal  pesiar benoa ini juga memiliki permasalahan lain 

yaitu dimana kurang jelas alur sirkulasi penumpang dan juga besaran ruang untuk 

mengakomodasi ratusan hingga ribuan penumpang. Teminal kapal pesiar Benoa 

Bali ini perlu untuk melakukan peredesainan guna mengatasi permasalahan yang 

ada khususnya peningkatan jumlah calon penumpang. 

1.2. Masalah Desain 

Sebagai sebuah terminal penumpang yang bersifat khusus untuk kapal 

pesiar internasional, berbagai masalah desain menjadi sebuah masalah yang 

perlu dipecahkan dalam proses desain. Berikut beberapa masalah desain yang 

muncul pada proyek “Redesain Terminal Penumpang Pelabuhan Kapal   Pesiar 

Benoa di Bali Dengan Pendekatan Arsitektur High – Tech”; 

a. Kurangnya fasilitas dan sarana prasarana penunjang wisatawan kapal pesiar 

yang bersandar di Pelabuhan Benoa Bali. Kurangnya sarana prasarana yang 

paling vital adalah belum adanya ruang-ruang vital dalam terminal penumpang 

internasional seperti check in counter, imigrasi, bea cukai, area kedatangan 
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dan keberangkatan menggunakan hall yang sama. Beberapa fasilitas utama di 

atas hanya bersifat semi permanen dengan batasan yang tidak jelas. 

b. Alur sirkulasi dan besaran ruang yang vital dalam sebuah terminal penumpang 

terlebih lagi pada eksisting Terminal Penumpang Kapal Pesiar Benoa yang 

tidak memiliki fasilitas dan sarana prasarana yang sesuai standar untuk 

terminal penumpang kapal pesiar. Sirkulasi sendiri akan menentukan 

bagaimanakah kinerja bangunan dalam menangani penggunanya khususnya 

sebagai teminal penumpang yang digunakan oleh ratusan hingga ribuan 

orang. Besaran ruang menjadi sebuah masalah desain yang dominan pada 

bangunan terminal. Terminal penumpang sendiri harus dapat menampung 

ratusan hingga ribuan pengguna tanpa membuat mereka tidak nyaman karena 

terlalu sesak dan padat.  

c. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi dalam terminal penumpang 

pelabuhan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi diterminal penumpang 

pelabuhan Indonesia sendiri seperti dikesampingkan dari pada terminal 

penumpang bandara walaupun sebenarnya keduanya memiliki fungsi utama 

yang sama. Masih banyak terminal penumpang di Indonesia khususnya 

terminal kapal pesiar Benoa yang dibangun secara konvensional belum 

mengikuti perkembangan teknologi seperti pemakaian teknologi bahan 

bangunan dan juga sistem konstruksi sehingga akhirnya bentuk desain 

sebuah terminal penumpang pelabuhan menjadi sederhana bahkan masih 

banyak yang berbentuk seperti sebuah gudang. 
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1.3. Tujuan dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan 

Berdasarkan pada latar belakang dan masalah desain di atas, maka 

tujuan dari perancangan “Redesain Terminal Penumpang Pelabuhan Kapal   

Pesiar Benoa di Bali Dengan Pendekatan Arsitektur High – Tech” adalah sebagai 

berikut: 

i. Merancang kembali terminal penumpang kapal pesiar benoa bali dengan 

mengoptimalisasi alur pergerakan/sirkulasi dan besaran ruang sebagai 

terminal “Home Port”. 

ii. Merancang terminal penumpang kapal pesiar tanjung benoa bali dengan 

memanfaatkan teknologi terbarukan untuk mencapai kinerja bangunan yang 

baik. 

iii. Menciptakan sebuah terminal penumpang yang aman, bersih, nyaman dan 

menarik bagi calon penumpang kapal pesiar internasional serta masyarakat 

umum. 

iv. Menjadi ikon baru dan kebanggaan bagi masyarakat Bali khususnya Kota 

Denpasar.  

 

1.3.2. Manfaat 

i. Manfaat akademis 

Dengan adanya proyek Terminal Penumpang Kapal Pesiar Internasional 

Tanjung Benoa, Bali ini, diharapkan dapat menjadi bahan acuan maupun 

referensi bagi proyek terminal penumpang khusus kapal pesiar lainnya. 
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ii. Manfaat praktis 

Proyek Terminal Penumpang Kapal Pesiar Internasional Tanjung Benoa, Bali 

ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pariwisata khususnya Bali. 

Dengan tersedianya Terminal penumpang kapal pesiar ini maka jumlah 

kunjungan kapal pesiar yang bersandar di Bali dapat semakin bertambah 

dan menjadi tujuan wisata kapal pesiar yang utama di Asia. Perkembangan 

pariwisata ini akan diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakat 

setempat seperti menjual kerajinan tangan dan jasa wisata lainya. 

 

1.4. Sistematika Pembahasan 

Sistemaika pembahasan dalam Laporan Perancangan Arsitektur Redesain 

Terminal Penumpang Pelabuhan Kapal   Pesiar Benoa di Bali Dengan 

Pendekatan Arsitektur High – Tech adalah sebagai berikut:  

BAB I    PENDAHULUAN 

Menguraikan secara garis besar hal-hal yang menjadi dasar pemikiran 

dalam penyusunan Laporan Perancangan Arsitektur. Uraian tersebut 

meliputi Judul, Latar belakang, Masalah Desain, Tujuan dan Manfaat, dan 

Sistematika Pembahasan. 

BAB II    GAMBARAN UMUM 

Menguraikan mengenai gambarang umum tentang proyek Redesain 

Terminal Penumpang Pelabuhan Kapal   Pesiar Benoa di Bali. Gambaran 

umum ini meliputi kajian mengenai fungsi bangunan, lokasi dan tapak 
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terencana, lingkungan tapak, serta bagaimanakah lingkungan sosial dan 

budayanya. 

BAB III PEMROGRAMAN ARSITEKTUR 

Menguraikan tentang pemrograman arsitektur meliputi program ruang 

dengan studi kebutuhan ruang,  persyaratan ruang, dan pola hubungan 

ruang, serta studi preseden untuk proyek sejenis,   

BAB IV PENYELUSURAN DAN PERNYATAAN MASALAH DESAIN 

Menguraikan analisa-analisa kondisi eksisting serta potensi dan 

kendalanya yang kemudian akan dilakukan analisa SWOT guna 

menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam proses redesain, 

serta analisa komprehasif antara aspek ruang terhadap tapak dan 

lingkungan buatan alami 

BAB V KAJIAN TEORI 

Menguraikan berbagai teori-teori yang dapat digunakan untuk mendukung dan 

menjadi dasar pemecahan masalah-masalah desain yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. 

BAB VI PENDEKATAN DESAIN 

Menguraikan penetapan pendekatan-pendekatan yang akan dipecahkan dan 

aimplementasi apa yang akan menjadi digunakan dalam proses perancangan 

arsitektur  
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BAB VII KONSEP PERENCANAAN 

Menguraikan penetapan  konsep pererencanaan yang akan menjadi dasar dalam 

proses perancangan arsitektur meliputi, penetapan konsep ruang dan tata ruang, 

konsep keruangan, konsep bentuk,konsep pelingkup, konsep struktur dan utilitas, 

serta konsep teknologi. 

BAB VII STRATEGI DESAIN 

Menguraikan penetapan tahapan-tahapan mengenai langkah apa yang akan 

diambil guna memecahkan masalah desain yang ada dalam proses perancangan 

arsitektur. 

DAFTAR PUSTAKA 

Menguraikan sumber-sumber data serta referensi yang digunakan dalam 

mendukung perencanaan arsitektur yang bersifat kepustakaan seperti buku, 

jurnal ilmiah, peraturan, dan media internet. 

LAMPIRAN 

Kumpulan data-data pendukung penjelasan yang dibutuhkan berkaitan dengan 

projek yang ada. 

 

 

 

 

 

 


