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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1. Terminal Penumpang Pelabuhan Kapal Pesiar 

Terminal merupakan tempat pemberhentian (bus, kereta, kapal dan 

sebagainya), penghabisan stasiun, titik dimana penumpang dan barang masuk dan 

keluar dari sistem, merupakan komponen fungsional utama dari sistem, sering juga 

merupakan prasarana yang memerlukan biaya yang besar dan titik dimana 

kemacetan mungkin terjadi (Carmencita, 1998: 11). 

Penumpang adalah orang yang menumpang atau orang yang naik kereta, 

kapal, dan sebagainya (Carmencita, 1998: 11). 

Terminal penumpang adalah prasarana perangkutan jalan untuk keperluan 

intra atau antarmoda angkutan, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan 

kendaraan umum (Warpani, 2002: 71). 

Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan 

dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan 

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun 

penumpang, dan atau bongkar muat barang (PP No 61 Tahun 2009). 

Berdasarkan pada pengertian diatas, terminal penumpang pelabuhan kapal 

pesiar merupakan bangunan yang digunakan sebagai masuk keluarnya 

penumpang kapal pesiar dan juga bongkar muat barang yang berada disekitar area 

berlabuhnya kapal. 
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5.1.1. Ketentuan Umum Terminal Penumpang Kapal Pesiar 

A. Fasilitas Minimum 

Perencanaan terminal kapal pesiar harus mengacu pada International 

Ship and Port Facility Security (ISPS Code) . Pada perencanaan area terminal, 

harus dibuat pemisahan antara area umum dan area terbatas (restricted area). 

Area terbatas harus memenuhi seluruh persyaratan yang diatur dalam ISPS 

Code. 

Pada terminal untuk pelayanan kapal pesiar dan penumpang 

internasional, fasilitas minimum yang harus disediakan adalah:  

1. Dermaga kapal pesiar;  

2. Jalan akses antara kapal dan terminal penumpang;  

3. Kompleks gedung terminal penumpang;  

4. Daerah perpindahan moda;  

5. Fasilitas parkir; dan  

6. Jalan akses kendaraan bermotor.  

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.1  Pembagian Zona Horisontal 
Sumber : Duluth-Superior Cruise Ship Terminal Facility Study 
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Pada terminal penumpang, sebaiknya dibuat pemisahan lantai antara lantai 

embarkasi dan debarkasi. 

 

 

 

 

 

B. Klasifikasi Terminal Kapal Pesiar  

Fasilitas dan peralatan di pelabuhan untuk pelayanan kapal pesiar dan 

penumpang internasional (selanjutnya disebut terminal kapal pesiar) 

dikelompokkan berdasarkan ukuran kapal yang dapat diakomodasi ke dalam 3 

(tiga) kelas ukuran kapal: 

Tabel 5.1 Klasifikasi Terminal Kapal Pesiar 
Sumber: Levis, L., 2006. Planning for Cruise Terminals 

Ukuran 

Terminal 

Jumlah 

Penumpang 

LOA 
(m) 

Draft 
(m) 

Air draft 
(m) 

GRT 
(ton) 

Kecil 600-2000 240 9 52.5 80.000 

Sedang  2000-4000 315 10.2 54 150.000 

Besar 4000-6000 375 10.2 66 220.000 

 

Perencanaan fasilitas bagi kapal pesiar harus mempertimbangkan 

perkembangan kapal pesiar pada masa yang akan datang dimana semakin lama 

ukuran kapal pesiar semakin meningkat. Namun demikian, tidak ada pola yang 

tetap terkait hubungan antara jumlah penumpang, tonase dan ukuran kapal 

Gambar 5.2  Pembagian Zona Vertikal 
Sumber : Duluth-Superior Cruise Ship Terminal Facility Study 
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pesiar. Ukuran kapal yang melayani pelayaran rutin ke perairan Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 5.2 Dimensi Kapal Pesiar 
Sumber: http://www.cruisecompete.com  
Nama Kapal pesiar  GT  Draft  

(m)  
Panjang  
(m)  

Lebar  
(m)  

Jumlah  
penum
pang  

(Cunard) Rms Queen Mary 2  151,400  10.1  345.0  41.0  2,620  

(Oceania) Insignia  30,277  6.0  181.0  25.5  684  

Azamara Journey  30,277  5.8  181.0  25.5  694  

Crystal Symphony  51,044  7.6  238.0  30.2  940  

Dawn Princess  77,441  8.2  261.0  37.5  1,950  

Diamond Princess  115,875  8.5  288.3  37.5  2,674  

Ms Amsterdam  60,874  7.6  237.8  32.2  1,380  

Celebrity Century  70,606  7.6  248.5  32.2  1,770  

Celebrity Millennium  90,228  8.0  294.0  32.2  2,032  

Celebrity Solstice  122,000  8.2  314.8  36.9  2,850  

Crystal Serenity  68,870  7.6  250.0  32.2  1,080  

Ms Rotterdam  59,652  7.5  234.0  32.2  1,320  

Ms Volendam  60,906  8.0  238.0  32.2  1,440  

Ocean Princess  30,277  5.8  181.0  25.5  -  

Seabourn Odyssey  32,000  6.5  198.0  25.6  -  

Seabourn Sojourn  32,000  6.5  198.0  25.6  -  

Seven Seas Voyager  46,000  7.0  216.0  26.8  700  

Silver Shadow  28,258  6.0  186.0  24.8  382  

Silver Whisper  28,258  6.0  186.0  24.8  388  

Paul Gauguin  19,170  5.2  156.6  21.6  -  

Radiance Of The Seas  90,090  8.1  293.2  32.2  2,501  

Sapphire Princess  115,875  8.5  288.3  37.5  2,674  

Sea Princess  77,499  8.2  261.0  32.3  1,950  

Seabourn Legend  9,961  5.8  135.0  19.0  208  

Silver Wind  16,927  5.7  155.8  21.4  296  

Sun Princess  77,441  8.2  261.0  32.3  1,950  

 

5.1.2. Komponen Terminal Penumpang Kapal Laut 

A. Dermaga 

Dermaga merupakan area yang digunakan untuk merapat dan 

menambatkan sebuah kapal laut untuk dapat melakukan proses bongkar muat 

barang dan menaik turunkan penumpang. Terdapat 2 tipe dermaga antara lain: 

http://www.cruisecompete.com/
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 Wharf atau quai 

Wharf merupakan dermaga pararel dengan pantai dan berada berhimpit 

dengan garuis pantai. Dermaga ini digunakan pada area perairan tepi 

pantai yang dalam. 

 Jetty atau pier 

Jetty sendiri merupakan dermaga yang menjorok ketengah laut atau tegak 

lurus dengan garis pantai. Berbeda dengan wharf yang langsung menyatu 

dengan bibir pantai, jetty sendiri digunakan pada periran tepipantai yang 

dangkal sehingga dermaga harus lebih menjorok ke area dalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam menentukan tipe dermaga yang digunakan pada sebuah 

pelabuhan dapatdiperhitungkan dengan berapa jumlah kapasitas kapal yang 

dapat bersandar pada terminal yang direncanakan, dalam hal ini rumus sebagai 

berikut dapat dipakai (Triatmojo, 2009): 

Lp = n Loa + (n-1) 15+ 50 

Gambar 5.3 Jenis Dermaga 
Sumber : Triatmodjo, 2009 
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Dimana: 

Lp  = panjang dermaga 

n = jumlah kapal yang tambat 

Loa = panjang kapal yang tambat 

15  = koefisien jarak buritan ke haluan antar kapal 

50 = koefisien jarak ujung dermaga keburitan dan haluan 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam gambar diatas juga dapat terlihat mengenai batasan-batasan 

yang digunakan antar kapal dalam menyandarkan kapal tersebut (memarkirkan 

kapal) dimana terdat jarak minimum 15 meter untuk haluan dan buritan kapal. 

B. Apron 

Apron merupakan halaman di atas dermaga yang berada di sisi muka 

dermaga sampai tepi terminal/gudang laut. Apron yang memiliki luas memadai 

harus disediakan area antara garis muka dermaga hingga ke terminal/gudang 

untuk memastikan keselamatan dan kelancaran kegiatan bongkar muat barang, 

naik turun penumpang serta lalu lintas kendaraan. Lebar apron juga harus 

Gambar 5.4 Dimensi Rumus Perhitungan Kapasitas Kapal 
Sumber : Triatmodjo, 2009 
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dirancang sesuai dengan ukuran dan penggunaan dermaga. Standar lebar apron 

menurut OCDI, 2002 adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.3 Lebar Apron Minimum 
Sumber: OCDI, 2002 

Kedalaman Kolam 

Dermaga (Dp) 

Lebar Apron Minimum 

(Wa) 

Dp <4,5 10 

4,5≤ Dp <7,5 15 

Dp ≥ 7,5 20 

 

C. Bangunan Terminal 

Bangunan terminal sendiri menjadi area prosessing penumpang serta 

barang bawaannya yang akan berangkat atau datang ke/dari kapal penumpang. 

Aktifitas pokok dalam terminal sendiri adalah pelayanan kepada para calon 

penumpang pemakai jasa kapallaut. Fasilitas wadah aktivitas pokok tersebut 

antara lain: 

i. Pelayanan pra dan pasca perjalnan penumpang. 

ii. Pelayanan informasi dan penjualan tiket. 

iii. Pelayanan processing penumpang serta barang bawaan (bagasi). 

iv. Pelayanan penunjang guna memenuhi kebutuhan calon penumpang dan 

pelaku lainnya 

v. Pelayanan peralihan transportasi darat-laut (antarmoda) dengan area 

parkir. 
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5.1.3. Karakteristik Penumpang  

Wisatawan yang berkunjung ke pelabuhan Tanjung Benoa sendiri lebih 

didominasi oleh wisatawan dari eropa dan asia. Karakteristik pelaku utama yang dalam 

khasus ini adalah wisatawatan mancanegara di terminal ini adalah sebagai berikut ( 

menurut Direktur Kawasan Asia Tenggara dari Princess Cruises, Farriek Tawfik); 

a. Wisatawan Eropa dan Amerika 

Wisatawan eropa pada umunya menyukai budaya, berpetualang kuliner dan 

mengetahui mengenai cuaca dan iklim yang ada di tujuan wisata pesiarnya. 

Wisatawan eropa lebih senang menjelajah keluar kapal dan memanfaatkan “Port Of 

Call” di destinasinya untuk belajar budaya khususnya kesenian lokal. Untuk kegiatan 

sendiri wisatawan Eropa menikmati waktu santai seperti minum kopi hitam di toko 

lokal dan berjemur. Secara umum, wisawawan eropa sendiri memiliki karakteristik 

sangat peduli dengan sanitasi, mementingkan sopan santun, menyukai perjalanan 

individu, menyukai informasi yang spesifik dan akurat, disiplin dan taat peraturan. 

b. Wiatawan Asia 

Untuk wisatawan asia sendiri lebih gemar menikmati pemandangan (di laut dan di 

daratan) dan berbelanja. Wisatawan asia lebih menikmati berada di dalam kapal dan 

melakukan aktivitas yang tersedia didalam kapal. Secara umum, wisawawan eropa 

sendiri memiliki karakteristik berkelompok (bergerombol), lebih menggunakan 

bahasanya sendiri dari pada bahasa inggris, mementingkan nilai dan prinsip, 

menyukai fasilitas dan pelayanan yang baik, menyukai kegiatan  belanja, menyukai 

harga murah dan barang unik. 
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5.2. Sistem Sirkulasi dan Besaran Ruang 

Teori yang mendukung penerapan sistem sirkulasi dan besaran ruang 

pada terminal penumpang pelabuhan kapal pesiar adalah sebagai berikut: 

i. Sirkulasi adalah suatu pola lalu lintas atau pergerakan yang ada dalam 

suatu area atau bangunan yang memberikan keluwesan, pertimbangan 

ekonomis dan fungsional (Cryill,1975). 

ii. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan desain sebuah sirkulasi 

adalah pencapaian, pintu masuk, pola sirkulasi, jalur sirkulasi, bentuk ruang 

sirkulasi (Ching, 2000). 

a. Pencapaian 

Pencapaian ke bangunan adalah suatu proses perjalanan 

(pendekatan) menuju suatu bangunan melalui akses jalan yang 

disediakan atau sudah ada (Ching, 2000). Dalam pencapaian ke suatu 

bangunan dibagi menjadi tiga yaitu pencapaian langsung, pencapaian 

tersamarkan dan pencapaian berputar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.5 Bentuk Pencapaian: (a) pencapaian langsung, (b) pencapaian tersamarkan, 

(c) pencapaian berputar. 
Sumber : Ching (2000) 
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b. Pintu Masuk 

Menurut Ching (2000), Pintu merupakan jalan masuk yang paling 

utama ke dalam bangunan yang menghubungkan ruang luar dan 

dalam bangunan. 

c. Pola Sirkulasi 

Menurut Ching (2000), pola sirkulasi diperlukan untuk memaksimalkan 

pergerakan dari suatu ruang ke ruang lainnya. Pola sirkulasi juga 

dapat dimaksudkan untuk menambah estetika bangunan atau ruang. 

Pola sirkulasi ruang dibagi menjadi pola linier, pola radial, pola spiral, 

pola network dan pola campuran. 

 

 

 

 

 

 

 

d. Jalur Sirkulasi 

Menurut Ching (2000), jalur sirkulasi adalah pergerakan atau ruang 

lingkup gerak suatu ruang yang saling berhubungan baik dengan 

fungsi, bentuk dan lain-lain. Jalur sirkulasi penghubung ruang dibagi 

menjadi 3, yaitu melewati ruang, menembus ruang dan berakhir dalam 

ruang. 

Gambar 5.6 Pola Sirkulasi: (a) pola linier, (b) pola radial, (c) pola spiral, (d) pola network, (d) 
pola campuran 

Sumber : Ching (2000) 
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e. Bentuk Ruang Sirkulasi 

Menurut Ching (2000), Bentuk ruang sirkulasi dapat dibedakan 

menjadi bentuk tertutup, terbuka pada salah satu sisi dan terbuka 

pada kedua sisi. 

iii. Ruang merupakan bagian ruang di dalam sebuah bangunan, dipisahkan 

oleh dinding atau partisi dari ruang-ruang tertentu (Ching, 2000). Ruang 

secara konstan melingkupi keberadaan pengguna yang beraktifitas. Melalui 

volume ruang, pengguna dapat bergerak, melihat bentuk, mendengar 

suara, merasakan angin dsb. 

 

5.2.1. Sirkulasi di Dalam Terminal Penumpang Kapal Pesiar 

Sirkulasi memberikan pengaruh terhadap kenyamanan serta 

kemudahan bagi penggunanya untuk melakukan berbagai kegiatan. Sebuah 

terminal penumpang kapal pesiar dengan berbagai aktivitas serta kapasitas 

manusi dan barang yang tidak sedikit sudah seharusnya mempertimbangkan 

unsur sirkulasi dalam perencanaan sirkulasinya. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam sirkulasi di dalam terminal penumpang kapal pesiar 

(Sari,2014) antara lain: 

a. Terminal Penumpang kapal laut merupakan bangunan umum sebagai 

penyebar akses sehingga diperlukan pencapaian langsung. 

b. Pintu masuk ke bangunan terminal yang menjorok ke dalam akan 

memberikan keuntungan berupa perindungan dan menerima sebagian 
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ruang eksterior menjadi bagian dalam bangunan sehingga dapat 

mengoptimalkan lahan yang luas sebagai pintu masuk. 

c. Pola sirkulasi yang baik untuk digunakan dalam terminal kapal laut adalah 

pola sirkulasi linier dan pola sirkulasi radial. Pola sirkulasi radial umunya 

digunakan untuk ruang-ruang berkumpul seperti hall. Sedangkan pola 

sirkulasi linier digunakan pada ruang-ruang yang bertujuan untuk 

mengarahkan penumpang menuju ke suatu tempat. 

d. Hubungan jalur sirkulasi yang dapat digunakan dalam terminal 

penumpang kapal laut meliputi, jalur sirkulasi berakhir pada ruang 

berfungsi untuk mengumpulkan misalnya pada lobby. Jalur sirkulasi 

melewati ruang diterapkan pada ruang-ruang yang memerlukan privasi 

tinggi. Terakhir adalah jalur sirkulasi menembus ruang diterapkan untuk 

mengarahkan pengunjung melewati ruang yang ditembusnya seperti area 

komersial. 

 

5.2.2. Sistem Perpindahan Penumpang dan Barang  

Sistem perpindahan penumpang dan barang (Bagasi) dari terminal ke 

kapal dan sebaliknya akan mempengaruhi sebuah sirkulasi sebuah terminal 

penumpang. Sistem permindahan penumpang dan barang sendiri meliputi 

(Andriani,2011): 

a. Sistem perpindahan penumpang 

 Berjalan kaki, bila jarak kapal dengan terminal terlampau dekat 

(terminal berada langsung di tepi dermaga). 
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 Dengan jembatan, untuk efisiensi karena dapat menggunakan area 

bawah dengan atas secara bersamaan. 

 Dengan kendaraan darat, bila dermaga kapal bersandar berlokasi 

cukup jauh. 

b. Sistem perpindahan bagasi 

 Cart, bagasi diangkut menggunakan kereta dan dipindahkan secara 

manual ke kapal atau ke lokasi pengambilan. 

 Conveyor, bagasi dipindah kandengan ban berjalan. 

 

5.3 Teknologi dan Arsitektur High-Tech  

Teori yang mendukung pemanfaatan teknologi dan penerapan tema 

Arsitektur High-Tech pada terminal penumpang pelabuhan kapal pesiar adalah 

sebagai berikut: 

i. Harahap (1982) menjelaskan bahwa penggunaan kata teknologi pada 

dasarnya mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki 

tentang cara kerja di dalam bidang teknik, serta mengacu pula pada ilmu 

pengetahuan yang digunakan dalam pabrik atau industry tertentu. Definisi 

ini tentu saja sangat mengacu pada definisi praktis dari teknologi, yang 

banyak ditemukan pada pabrik-pabrik dan juga industry tertentu. 

ii. Djoyohadikusumo (1994) mendefinisikan mengenai pengertian teknologi 

sebagai suatu bidang yang berkaitan erat dengan ilmu sains dan ilmu 

kerekayasaan atau ilmu engineering. Dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya teknologi bisa disebut memiliki dua dimensi, yaitu dimensi 
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engineering dan juga dimensi science. Kedua dimensi itu akan saling terkati 

selam perkembangan dan juga penciptaan dari sebuah teknologi, dan tidak 

bisa terpisahkan. 

iii. Fedriansz (2010) menjelaskan Secara umum High-Tech adalah sistem 

penggunaan teknologi tinggi, akan tetapi pada kenyataannya High-Tech 

memiliki pengertian yang tidak terbatas dan tidak hanya dengan 

memandang High-Tech sebagai bentuk penggunaan teknologi tinggi 

mengingat perkembangan teknologi selalu mengalami siklus 

penyempurnaan hingga kearah yang lebih tinggi (canggih) sehingga 

pandangan umum tidak pernah memunculkan kesimpulan yang pasti dan 

tepat. 

iv. Menurut Colin Davies, dalam bukunya High Tech Architecture, pengertian 

high tech dalam industry dapat diartikan sebagai teknologi canggih seperti 

elektronik, computer, robot, chips, dan sejenisnya. Sedangkan dalam 

arsitektur, high tech diartikan sebagai suatu aliran arsitektur yang bermuara 

pada ide gerakan arsitektur modern yang membesar-besarkan kesan 

struktur dan teknologi suatu bangunan, yang memiliki karateristik bangunan 

yang terbuat dari material sintesis seperti logam, kaca, dan plastik. Poin-

poin High Tech Architecture menurut Colin Davies adalah sebagai berikut: 

a. Mengutamakan fungsi, fleksibilitas, serta kemudahan 

operasional antara ruang yang satu dan yang lain. 
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b. Plug in fod: suatu wadah yang dapat dipasang, berupa modul-

modul yang diproduksi secara massal per unit di pabrik sesuai 

mutu dan presisi yang terjamin. 

c. Menggunakan bangunan berteknologi terbarukan. 

d. Penggunakan bahan material baru yang berteknologi canggih 

e. Berdasarkan teknologi industri tetapi bukan hanya tradisi 

berasitektur. 

f. Menampilkan struktur bangunan dan bagian elektrikal utilitas 

bangunan. 

v. Menurut Charles Jenks, terdapat enam hal penting yang menjadi ciri-ciri 

dari High-tech architecture, yaitu: 

a. Inside Out (penampakan bagian luar-dalam) 

Penampakan bagian interior yang diperlihatkan keluar dengan 

menggunakan material yang bersifat transparan seperti Kaca. 

b. Celebration of Process (keberhasilan suatu perencanaan) 

Menekankan pemahaman mengenai konstrukdinya bagaimana, 

mengapa, dan apa dari suatu bangunan sehingga akan muncul 

pemahaman dari seorang awam maupun ilmuan. 

c. Transparancy, Layering, and Movement (Transparan,pelapis,dan 

pergerakan) 

Transparancy, Layering, and Movement hampir selalu ditampilkan 

dalam setiap desain. Pelapisan dari elemen bangunan, tangga dan 
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struktur serta penekanan pada eskalatordan lift modern menjadi 

karakteristik bangunan High-tech architecture. 

d. Flat Bright Colouring (pewarnaan yang menyala dan merata) 

Warna cerah dalam bangunan memiliki makna asosiatif, hal ini 

ditujukan untuk memberikan kontras antara jenis strukturnya dan 

utilitasnya sehingga dapat memahami penggunaannya secara efektif. 

e. A Lightweight Filigree of Tensile Member (baja-baja tipis sebagai 

penguat) 

Komponen-komponen ringan seperti baja tipis sebagai penopang dan 

juga penguat. 

f. Optimistic Confidence in Scientific Culture (optimis terhadap ilmu 

pengetahuan dan teknologi). 

Merupakan harapan di masa yang akan datang meliputi material, 

warna, dan penemuan terbarukan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 


