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BAB IV 

 PENYELUSURAN DAN PERNYATAAN MASALAH 

 

4.1. Data Eksisting Terminal Penumpang Kapal Pesiar Benoa 

Terminal penumpang kapal pesiar Benoa merupakan terminal khusus 

kapal pesiar pertama di Indonesia dan sudah menjadi destinasi utama kapal 

pesiar yang berlayar ke Indonesia. Pelabuhan Benoa sendiri belum memiliki 

terminal khusus penumpang kapal pesiar sampai dengan dibangunnya terminal 

domestik pada tahun 2005. Sehingga terminal penumpang pelabuhan Benoa 

yang dibangun pada tahun 1998 ini harus mengakomodasi penumpang kapal 

domestik dan internasional atau Kapal Pesiar. Setelah berfungsi tunggal sebagai 

terminal kapal pesiar, 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. 

Benoa sendiri pada awalnya masih menjadi pelabuhan “destination Port” dimana 

pelabuhan ini hanya sebagai tempat transit bagi para wisatawan untuk menikmati 

wisata di Bali. Akhirnya pada tahun 2012, Benoa berubah menjadi “turn arround 

port” dimana penumpang bisa memulai perjalanan dan mengakhiri perjalanan 

pelayaran mereka di pelabuhan Benoa. PT. Pelindo III Cab. Benoa saat ini 

sedang mempersiapkan Benoa sebagai “home port” dimana kapal pesiar dapat 

memulai pelayarannya di Benoa, danakan menjadi main hub utama d Indonesia. 
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Persiapan ini diikuti dengan pengembangan-pengembangan area pelabuhan 

seperti memperpanjang dermaga dan juga memperdalam dermaga utama. 

A. Data Umum Pelabuhan Benoa dan Terminal Penumpang Kapal Pesiar 

Benoa  

Nama Pelabuhan : Pelabuhan Benoa 

Kelas Pelabuhan : I (Satu) 

Status Pelabuhan : Pelabuhan internasional 

Jenis Pelabuhan : Pelabuhan Umum 

Pengelola  : PT. Pelindo III Cab. Benoa 

Dermaga : Dermaga Timur (P=290m; l=20m; D=-10m LWS) 

    Dermaga Selatan (P=205.8m; l=21.3m; D=-8m LWS) 

    Dermaga Perikanan (P=406m; l=8m; D=-3m LWS) 

Fasilitas Bangunan : Terminal Penumpang Internasional 1.300 m2;  

  Terminal Penumpang Domestik 1.383 m2;  

  Gudang 1.856 m2;  

  Lapangan Penumpukan 1,5 Ha 

Fasilitas Peralatan : 1 unit reach stacker kapasitas 40 ton; 

  1 unit forklift kapasitas 3 ton 

  2 unit spreader kapasitas 35 ton 

  3 unit head truck 

  8 unit chasis 20” 

  8 unit chasis40” 

Alur Pelayaran : Panjang Alur 3,9 mil Laut; 
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  Lebar Alur : 1.500 m; 

  Kedalaman Alur : -9 -13 m LWS 

Lokasi Terminal : Jl. Dermaga Pelabuhan Benoa, Pedungan, Denpasar  

Sel., Kota Denpasar,  Prov. Bali. 

Luas Area Terminal : 1.530 m2 

Kapasitas : 950 orang 

Fasilitas Utama  : Ruang pemeriksaan keamanan dan bagasi; Konter Check 

in; Selasar (Ruang Tunggu) keberangkatan/ kedatangan; 

Ruang Tunggu VIP; Ruang Informasi;  

Fasilitas Penunjang  : Retail (toko oleh-oleh cenderamata), spa; money changer; 

anjungan penumpang; kantor keamanan; toilet; parkir; 

pura; kantin; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Peta Pelabuhan Benoa 
Sumber : PT. Pelindo III Cab, Benoa 
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B. Kondisi Fasilitas Terminal Penumpang Kapal Pesiar Benoa 

Secara umum, terminal penumpang kapal pesiar Benoa sebenarnya 

masih terawat dan memiliki kondisi yang masih baik. Citra bangunan tradisional 

Bali sendiri tersebar disetiap sisi bangunan bahkan hingga kedetail arsitekturnya. 

Akan tetapi dalam pengembangan kedepan sebagai sebuah pelabuhan “home 

port”  terminal ini sangatlah kurang memenuhi standart terminal internasional. 

Terminal penumpang kapal pesiar Benoa lama memiliki 2 level lantai 

dimana lantai dasar berfungsi sebagai area utama terminal dan lantai 1 berfungsi 

sebagai anjungan saja dengan area menyerupai balkon dan jarang digunakan. 

Pada lantai dasar sendiri terdapat fasilitas berupa curb side, security check, hall 

keberangkatan/kedatangan (ruang tunggu), konter check in, konter imigrasi, 

konter beacukai, ruang informasi, money changer, ruang tunggu VIP, musholla, 

toilet, dan ruang laktasi.  

Sirkulasi penumpang keberangkatan yang terjadi diterminal ini dimulai 

dari drop off di curb side kemudian masuk menuju pintu keberangkatan pada 

selatan terminal. Calon penumpang masuk dan melakukan security check dan 

menyerahkan barang bawaannya untuk didistribusikan secara manual ke kapal 

oleh pekerja. Setelah menyerahkan barang bawaannya maka calon penumpang 

mendaftarkan diri di konter check in kemudian menunggu waktu keberangkatan. 

Pada saat waktu keberangkatan, calon penumpang melalui pengecekan imigrasi 

dan keluar bangunan terminal menuju kapal dengan berjalan kaki ke dermaga. 

Sirkulasi penumpang kedatangan dimulai dari persiapan penumpang 

turun dari kapal. Pada kondisi eksisting terminalk ini tidak memungkinkan untuk 
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melayani pemeriksaan imigrasi di darat sehingga dilakukan pemeriksaan imigrasi 

di atas kapal sebelum penumpang turun ke terminal. Setelah penumpoang turun 

ke terminal dilakukan pemeriksaan bagasi dan security check. Kemudian 

penumpang menuju ke curb side untuk berpindah moda transportasi baik pribadi 

maupun umum untuk melanjutkan perjalan dan wisata mereka di darat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

A. Curb Side 

B. Security check 

keberangkatan 

C. Hall keberangkatan/ 

kedatangan 

D. Money changer 

E. R. Informasi 

F. R. Tunggu VIP 

G. Musholla 

H. Retail 

I. Toilet  
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Dermaga Timur 

Gambar 4.2 Siteplan & Denah Eksisting Terminal  
Sumber : Domumentasi Pribadi, 2018 
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 Fasilitas Utama Terminal Penumpang Kapal Pesiar Benoa 

Fasilitas utama yang ada di terminal ini adalah sebagai berikut; 

- Curb side 

Curb side ini berfungsi sebagai area drop off dan pick up. Curb side ini 

terlalu kecil untuk dapat mengakomodasi para wisatawan yang turun/ 

akan naik ke kapal terlebih lagi disaat para penumpang datang secara 

bersamaan. 

 

 

 

 

 

 

- Security check dan baggage drop off 

Pada terminal ini sudah terdapat mesin x-ray untuk pemeriksaan 

keamanan baik penumpang dan bawaannya. Mesin x-ray yang 

dioperasikan di terminal ini memiliki ukuran yang besar mengingat 

penumpang yang membawa banyak barang bawaan. Untuk 

penumpang yang akan berangkat, setelah melalui pemeriksaan 

keamanan kemudian mereka akan meletakkan barang bawaannya 

untuk diangkut secara manual oleh porter menuju ke kapal. 

Sedangkan untuk penumpang turun, bagasi penumpang akan melalui 

pemeriksaan x-ray terlebih dahulu. 

Gambar 4.3 Curb Side  
Sumber : Domumentasi Pribadi, 2018 
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- Check in konter, imigrasi, dan konter beacukai 

Salah satu fasilitas yang sangat kurang adalah konter-konter 

pelayanan seperti check in, konter imigrasi, dan konter beacukai. 

Konter ini terbuka tanpa adanya pembatas yang jelas.konter-konter ini 

terletak di hall utama yang juga merupakan hall kedatangan dan 

keberangkatan. Untuk proses imigrasi sendiri dilakukan diatas kapal 

sebelum para penumpang turun, dan dilakukan di depan gerbang 

keberangkatan untuk penumpang naik. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Security check  
Sumber : Domumentasi Pribadi, 2018 

a. Security check keberangkatan b. Security check kedatangan 

Gambar 4.5   Check In Konter  dan Konter Beacukai 
Sumber : Domumentasi Pribadi, 2018 

a. Konter check in b. Konter bea cukai 
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- Hall kedatangan dan keberangkatan 

Hall kedatangan dan keberangkataan di terminal ini merupakan 

sebuah ruangan yang multifungsi digunakan untuk 2 fungsi ruang 

yang seharusnya memiliki kepentingan yang berbeda dan harus 

dipisahkan. Sehingga akan terjadi kekacauan jika kemudian hari 

menjadi “home port” dimana penumpang yang akan naik dan turun 

akan bertemu di 1 ruangan dapat mengakibatkan kekacauan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ruang tunggu VIP 

Ruang tunggu VIP ini ditujukan kepada para petinggi PT. Pelindo III 

serta jajaran terkait dan juga para petinggi di kapal seperti nahkoda 

dan wakilnya. ruang ini lebih berfungsi sebagai ruang diskusi dan 

beramah tamah. 

Gambar 4.6  Hall Kedatangan dan Keberangkatan 
Sumber : Domumentasi Pribadi, 2018 
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- Ruang informasi 

Ruang informasi ini terletak di Hall kedatangan dan keberangkatan 

dan melayani para wisatawan yang membutuhkan informasi mengenai 

terminal dan juga pariwisata. Ruang informasi ini memiliki konter 

dengan bentuk arsitektur bali yang kental. 

 

 

 

 

 

 

 Fasilitas pendukung Terminal Penumpang Kapal Pesiar Benoa 

Fasilitas utama yang ada di terminal ini adalah sebagai berikut; 

- Money Changer 

Terdapat 2 loket money changer di terminal ini, 1 berada di luar 

terminal dan 1 lagi berada di dalam Hall kedatangan dan 

keberangkatan.  

Gambar 4.8  Ruang Informasi 
Sumber : Domumentasi Pribadi, 2018 

Gambar 4.7 Ruang Tunggu VIP 
Sumber : Domumentasi Pribadi, 2018 
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- Retail dan Pasar Seni 

Retail yang ada di area Hall kedatangan dan keberangkatan ini 

disewa untuk menjual aneka cenderamata khas Bali. Selain retail di 

area dalam terminal, terdapat juga pasar seni di area luar terminal 

tepatnya sisi selatan. retail dan pasar seni ini beroperasi hanya saat 

terdapat kunjungan kapal saja dan penyewanya adalah masyarakat 

lokal yang menjual cenderamata dengan harga miring. 

 

 

 

 

 

 

- Pura dan Musholla 

Fasilitas ibadah di terminal ini cukup lengkap karena tersedia untuk 2 

agama mayoritas di Bali yakni Pura dan Musholla. Pura terletak di sisi 

Gambar 4.9  Money Changer 
Sumber : Domumentasi Pribadi, 2018 

Gambar 4.10  Retail dan Pasar Seni 
Sumber : Domumentasi Pribadi, 2018 

a. Retail  b. Pasar Seni 
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utara trminal sedangkan Musholla menggunakan salah satu ruangan 

di dalam terminal. 

 

 

 

 

 

 

- Toilet dan Ruang Menyusui 

Kebutuhan service di terminal ini sudah terpenuhi dengan baik. Toilet 

terminal ini sendiri sudah modern dan diperbaharui. Ruang menyusui 

sendiri menggunakan partisi kaca buram karena merupakan ruang 

tambahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11  Pura dan Musholla 
Sumber : Domumentasi Pribadi, 2018 

a. Pura  b. Musholla 

Gambar 4.12 Toilet dan Ruang Menyusui 
Sumber : Domumentasi Pribadi, 2018 

a. Toilet   b. Ruang Menyusui 
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C. Data Kunjungan Kapal Pesiar ke Pelabuhan Benoa 

Perubahan pelabuhan Benoa dari “Destination port” menjadi “Turn 

arround port” pada tahun 2012 memberikan peningkatan yang cukup signifikan 

pada pertumbuhan kunjungan kapal dan wisatawan.  

 

 

 

4.2. Potensi dan Kendala  

A. Potensi 

- Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan bahkan domestik 

yang menggunakan kapal pesiar. Sebagai terminal “Home Port” dimana 

pelayaran dimulai dari pelabuhan Benoa dan akan berakhir pada pelabuhan 

Benoa juga sehingga akan membuka sebuah gerbang pariwisata bagi 

wisatawan domestik untuk berwisata keluar negeri dengan kapal pesiar. 

35
41

49

58

48

67
27,5

39,1

45,1

68,7

67,6 46

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Kunjungan kapal Jumlah Penumpang(ribu)

Bagan 4.1 Kunjungan Kapal Pesiar ke Pelabuhan Benoa 2012-2017 
Sumber : PT. Pelindo III Cab, Benoa 
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- Menjadi sebuah ikon baru kota Denpasar dan Bali sebagai sebagai salah 

satu pintu gerbang utama bagi wisatawan mancanegara dan juga domestik 

- Adanya rencana pengembangan Pelabuhan Benoa jangka panjang (2035) 

yang menyiapkan pelabuhan Benoa menjadi jauh lebih baik, salah satu yang 

akan sangat berdampak kepada terminal penumpang kapal pesiar benoa 

adalah perpanjangan dermaga timur hingga memiliki panjang total 634 meter  

dan pengerukan hingga kedalaman - 12 m LWS dimana pastinya akan dapat 

menampung 2 kapal pesiar ukuran besar sekalipun. 

Melihat potensi-potensi tersebut, lokasi proyek Redesain Terminal 

Penumpang Pelabuhan Kapal   Pesiar Benoa di Bali yang masih mengguakan 

tapak eksistingnya ini sudah memiliki cukup kriteria dalam pembangunan 

terminal penumpang kapal pesiar. 

B. Kendala 

Kendala utama dalam lokasi tapak ini terhadap fungsi bangunan sebagai 

terminal adalah pengembangan kedepan untuk terminal ini akan sulit dilakukan 

kedepan. Lokasi tapak ini sudah memiliki batasan dengan area pelabuhan 

dengan fungsi lain yang akan susah untuk dilakukan perubahan fungsi apabila 

akan dilakukan pengembangan lagi.  Selain itu sebagai bangunan terminal yang 

berfungsi sebagai media pertukaran intermoda transportasi laut ke/dari darat, 

akses transportasi umum belum dimiliki oleh terminal ini seperti bus kota, 

angkutan umum, bahkan taksi sekalipun. 
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4.3. Pernyataan Isu/Permasalahan/Fokus Desain 

Permasalahan yang muncul dalam proyek “Redesain Terminal 

Penumpang Pelabuhan Kapal Pesiar Benoa di Bali Dengan Pendekatan 

Arsitektur High – Tech” dinyatakan sebagai berikut; 

1. Bagaimanakah pengaturan alur pergerakan/sirkulasi dan besaran ruang 

yang baik untuk mengoptimalkan terminal penumpang kapal pesiar 

khususnya sebagai terminal  “Home Port”? 

2. Bagaimanakan pemanfaatan teknologi terbarukan yang dapat digunakan 

dalam sebuah terminal penumpang kapal baik secara teknologi mesin, 

struktur maupun material sehingga dapat memiliki kinerja bangunan yang 

baik? 

3. Bagaimana penerapan arsitektur High-Tech kedalam proyek terminal 

penumpang kapal pesiar di Bali? 

 

4.4. Analisa komprehensif  

4.4.1. Analisa SWOT 

Analisa SWOT dalam proyek “Redesain Terminal Penumpang 

Pelabuhan Kapal Pesiar Benoa di Bali Dengan Pendekatan Arsitektur High – 

Tech” ini diperlukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan serta peluang 

yang dimiliki oleh Terminal Penumpang Pelabuhan Kapal Pesiar Benoa yang 

lama. Identifikasi ini diperlukan untuk menentukan aspek apa saja yang perlu di 

perbaiki, di tambahkan, dan/atau di hilangkan. Analisa SWOT ini memiliki tujuan 
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untuk menemukan strategi dan langkah pengembangan yang dapat dilakukan 

pada  Terminal Penumpang Pelabuhan Kapal Pesiar Benoa yang baru nantinya.  

Tabel 4.1 Analisa SWOT Terminal Penumpang Pelabuhan Kapal Pesiar Benoa 
Sumber: Analisa pribadi 
Faktor Strenght weakness opportunity threat 

Bangunan Terminal  Terletak tepat di 

tepi dermaga 

utama pelabuhan 

Benoa 

 Lokasi berada 

dekat dengan 

akses utama 

ke/dari kota 

 Struktur 

bangunan yang 

masih cukup kuat 

 Bangunan yang 

sudah berumur dan 

tidak mampu lagi 

menampung 

peningkatan jumlah 

wisatawan 

 Area utama ( hall 

kedatangan dan 

hall keberangkatan) 

menggunakan 1 

hall yang sama 

 Masih memiliki 

banyak kekurangan 

fasilitas minimum 

untuk sebuah 

terminal 

penumpang kapal 

 

 Mendapatkan 

dukungan 

pemerintah dalam 

pembenahan 

terminal 

penumpang kapal 

pesiar Benoa 

 

 

 Peningkatan 

jumlah kunjungan 

yang sangat 

siqnifikan setiap 

tahunnya. 

  Bahan bangunan 

terancam korosi 

oleh air laut 

 Tidak dapat 

dilakukan 

pengembangan 

terminal karena 

kepadatan area 

sekitar bangunan 

 

Lingkungan Binaan 
1. Tata guna lahan 
2. Sirkulasi 

kendaraan 
3. Jalur pedestrian 
4. Ruang terbuka 

 Lahan milik 

pemerintah 

  Infrastruktur 

pelabuhan 

dermaga dan 

kolam sandar 

dapat 

mengakomodasi 

kapal pesiar 

dengan ukuran 

lebih dari 300 

meter 

 Perencanaan tata 

guna lahan di 

area pelabuhan 

yang baik 

 Berada 

dilingkungan 

pelabuhan dengan 

sebagian besar 

bangunannya 

adalah 

pergudangan. 

  Sirkulasi di area 

pelabuhan yang 

didominasi oleh 

truk peti kemas 

menggangku 

kenyamanan 

pengunjung 

 Akses publik yang 

menerus ke tepi air 

terbatas  

 Tidak ada jalur 

angkutan publik 

yang 

melalui/memasuki 

kawasan 

pelabuhan Benoa 

 Keterbatasan lahan 

tempat parkir 

 

 Dapat 

menerapkan tata 

ruang tradisional 

Bali dan 

memberikan citra 

kawasan yng 

berciri Bali 

 

 Penolakan 

reklamasi Teluk 

Benoa yang 

dilakukan pihak 

tertentu 

 Fungsi pelabuhan 

tidak dikenal 

dalam tata ruan 

arsitektur 

tradisional Bali 
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Lingkungan Alami  Memiliki area 

topografiyang 

datar 

 Perairan yang 

cenderung 

tenang di Teluk 

Benoa 

 Memiliki keaneka 

ragaman hayati 

seperti hutan 

bakau. 

 Munculnya 

pencemaran dan 

polusi akibat dari 

aktifitas pelabuhan 

 

 

 Lingkungan asri 

Teluk Benoa yang 

menjadi aset 

utama pelabuhan 

pariwisata (kapal 

Pesiar) 

 

 Adanya ancaman 

polusi di Teluk 

Benoa 

 Proyek reklamasi 

Teluk Benoa yang 

menjadi 

kontroversi 

 Area terminal 

berada di daerah 

yang cukup 

rawan gemba 

 

Lingkungan Sosial-
Budaya-Ekonomi 

 Menjadi satu-

satunya 

turnaround cruise 

port di Indonesa 

yang akan 

dikembangkan 

menjadi home 

port 

 Aktivitas 

pelabuhan 

sebagai daya 

tarik wisata  

 Kapal pesiar 

berlabuh secara 

rutin tiap 

minggunya 

dengan jumlah 

penumpang yang 

besar 

 Belum adanya 

fasilitas akomodasi 

pariwisata maupun 

transportasi publik. 

 Kawasan 

Pelabuhan belum 

menjadi bagian dari 

jaringan akomodasi 

pariwisata pulau. 

 

 Terkoneksi 

dengan  akses 

utama 

transportasi  Bali 

berupa 

bandaradan jalan 

tol Bali Mandara 

 Bali menjadi 

salah satu 

destinasi favorit  

kapal pesiar di 

Asia 

 Melibatkan 

masyrakat sekitar 

 

 Munculnya 

persaingan 

dengan daerah 

tujuan wisata 

lainnya seperti 

Thailand/ 

Malaysia 

 

 

 

Dari analisa SWOT diatas dapat dilakukan pengkhajian megenai apa 

yang dapat diperatahankan, diperbaiki, ditambahkan, dan disingkirkan. Aspek 

yang dapat dipertahankan adalah lokasi eksisting yang sangat baik untuk 

terminal penumpang pelabuhan serta dermaga utama yang berdampingan 

langsung dengan lokasi tapak. Aspek yang dapat diperbaiki adalah mengenai 

dermaga utama terminal yang dapat di kembangkan untuk mempung kapal yang 

berukuran besar. Bangunan terminal eksisting juga harus dirancang ulang demi 

menjadikan terminal penumpang kapal pesiar Bali menjadi lebih baik lagi dan 

menyesuaikan dengan standar yang ada. Yang perlu ditambahkan dalam 
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terminal penumpang kapal pesiar Benoa sendiri adalah perencanaan sistem 

transportasi umum ke pelabuhan Benoa terlebih lagi ke area terminal 

penumpang dan juga sistem bagasi dengan mengikuti penanganan bagasi pada 

terminal kapal pesiar berstandar internasonal. Dengan demikian terminal 

penumpang kapal pesiar Benoa memerlukan sebuah terminal baru yang 

mengikuti standar sebuah terminal penumpang dan mampu mengakomodasi 

seluruh kegiatan calon penumpang sebelum masuk ke kapal atau dari kapal. 

4.4.2. Analisa Lokasi, Lingkungan, dan Tapak 

Proyek “Redesain Terminal Penumpang Pelabuhan Kapal Pesiar Benoa 

di Bali Dengan Pendekatan Arsitektur High – Tech” ini berada di Pelabuhan 

Benoa Bali. Pelabuhan ini terletak di area tengah teluk benoa dan merupakan 

lahan hasil reklamasi. Berada di tengah area Teluk benoa yang di kelilingi oleh 

hutan bakau, menjadikan pelabuhan Benoa sebagai focal point di teluk Benoa. 

Lokasi tapak sendiri berada dekat dengan bandara internasioanl Ngurah Rai dan 

pusat kota Denpasar yang dihubungkan dengan jalur tol Bali Mandara. Lokasi 

yang strategis ini merupakan sebuah daya dukung yang kuat untuk menjadi 

sebuah pelabuhan wisata. Lokasi ini minim transportasi publik sehingga 

membatasi akses pengunjung yang menuju ke pelabuhan ini. 

Lingkungan di area pelabuhan Benoa sendiri di dominasi oleh 

perkantoran dan pergudangan serta beberapa bangunan lain seperti terminal 

penumpang domestik, terminal marina, dan bangunan penyimpanan BBM milik 

pertamina. Untuk perkantoran sendiri pada umumnya memiliki hiasan dekoratif 

Bali dengan pola konvensional, yaitu parkir pada halaman depan dengan bentuk 
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atap dominan perisai dan penutup genteng. Terminal penumpang domestik dan 

kapal pesiar sendiri menjadi bangunan yang paling menonjol di area pelabuhan 

Benoa dengan bentuk bangunan menyerupai wantilan dengan dekorasi 

tradisional Bali. 

4.4.3. Analisa Tata Guna Lahan 

Sebagai pelabuhan berkelas internasional, pelabuhan Benoa memiliki 

zona khususnya sendiri untuk kegiatan kepelabuhan yang sudah di atur dalam 

peraturan pemerintah dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 

2014 tentang Peraturan Zonasi Kec. Denpasar Selatan, untuk ketentuan Zona 

Pelabuhan. Selain itu, pelabuhan Benoa memiliki pembagian zona yang cukup 

baik dengan seluruh zona memiliki akses langsung ke badan air. Zona untuk 

terminal penumpang sendiri berada di sisi timur pelabuhan dan berdampingan 

langsung dengan dermag timur yang merupakan dermaga utama dari pelabuhan 

Benoa. 

4.4.4. Analisa Sirkulasi Pergerakan 

Dalam area pelabuhan Benoa, boulevard menjadi orientasi sirkulasi 

semua kendaraan yang keluar masuk area pelabuhan. Boulevard ini 

menandakan bahwa hirarki jalan pada pelabuhan Benoa cukup baik, akan tetapi 

sirkulasi kendaraan pribadi menyatu dengan jalur kendaraan pengangkut peti 

kemas dan kendaraan besar lainnya sehingga dapat mengganggu kenyamanan 

antar pengguna kendaraan. Sirkulasi menuju ke area tapak sendiri memiliki 2 

akses namun hanya 1 yang dapat digunakan khusus untuk ke area terminal 
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penumpang. Jalur lainnya adalah melalui lapangan penumpukan peti kemas 

yang tentu saja bersifat tertutup demi kenyamanan dan keamanan.  

Salah satu kekurangan pelabuhan Benoa adalah sangat minimnya jalur 

pedestrian dan pada titik-titik tertentu terdapat titik temu krusial antara jalur 

pejalan kaki dengan kendaraan. Pada koridor jalan menuju terminal penumpang 

pelabuhan Benoa sendiri sudah memiliki jalur pedestrian yang masih cukup baru 

lengkap dengan tanaman peneduhnya. Kurangnya sekuen-sekuen jalur 

pedestrian ini dapat mengurangi minat pengunjung untuk berjalan kaki dari satu 

pusat kegiatan ke pusat kegiatan lainnya. 

4.5. Kesimpulan Analisa 

Dari analisis yang dibahas maka dapat disimpulkan bahwa pelabuhan 

Benoa dan terminal penumpang kapal besiar Benoa Bali memiliki beberapa 

tantangan yang harus diselesaikan guna memaksimalkan potensi yang dapat 

mendukung pengembangan pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan pariwisata 

internasional yang mempunyai karakter Bali yang kuat. Tantangan yang harus di 

selesaikan pada terminal penumpang kapal pesiar Benoa Bal antara lain adalah 

Jarak yang jauh dengan daratan utama, tidak memungkinkan dicapai dengan 

berjalan kaki sehingga memerlukan sarana transportasi publik yang terintergrasi 

dengan kota Denpasar dan sekitarnya. Mengkaji ulang jalur sirkulasi untuk 

kendaraan pribadi dan kendaraan berat serta jalur pedestrian yang terencana di 

area pelabuhan Benoa.  

 


