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BAB VII 

KONSEP PERENCANAAN 

 

7.1. Penetapan Konsep Perencanaan  

Konsep perencanaan dalam proyek  redesain terminal penumpang 

pelabuhan kapal pesiar Benoa di Bali akan digunakan sebagai dasar dasar proses 

perancangan arsitektur. 

7.1.1. Konsep Ruang dan Keruangan 

i. Tata Ruang Luar  

Relasi keruangan yang dihadapkan terhadap tapak memerluka 

pertimbangan khusus dalam penataannya yang dapat meliputi fungsi, 

regulasi dan kajian-kajian dalam tapak. Penataan ruang luar pada terminal ini 

akan berorientasikan terhadap dermaga timur pelabuhan Benoa. 

 

 

 

 

  

 Gambar 7.1 Konsep Tata Ruang Luar 
Sumber : Analisa Pribadi 



104 
 

ii. Tata Ruang Dalam 

Tata ruang dalam terminal penumpang kapal pesiar Benoa Bali ini 

khususnya untuk ruang utama keberangkatan dan kedatangan ditata dengan 

menggunakan pola sirkulasi linear untuk memberikan kejelasan alur yang 

harus dituju para calon penumpang.  

Jumlah lantai bangunanterminal ini adalah 2 level mengingat pada 

peraturan yang berlaku di Denpasar Bali. 2 level terminal akan dibagi dengan 

3 bagian utama yaitu pelayanan umu, fasilitas penunjang (retail) dan 

pengelola. Pada level 1 akan digunakan untuk area penujang, kedatangan 

dan keberangkan dimana area keberangkatan meliputi baggage dropoff, hall 

keberangkatan,check in area, untuk area kedatangan terdapat area bagasi, 

hall kedatangan. Level 2 akan digunakan untuk keberangkan meliputi ruang 

tunggu keberangkatan dan imigrasi. 

iii. Keruangan 

Terminal penumpang yang juga merupakan gerbang sebuah daerah 

tentu saja tentunya harus mendeskripsikan daerah tersebut didalam 

desainnya. Konsep yang dibawa dalam keruangan terminal penumpang 

kapal pesiar Benoa ini adalah membawa rasa Bali ke dalam terminal ini 

dimana para calon penumpang dapat menikmati Bali sejak berada di dalam 

terminal. Penerapan kesan Bali sendiri dapat diaplikasikan pada berbagai 

bagian terminal seperti ukiran pintu, ukiran-ukiran khas Bali. 

Sebagai bangunan terminal penumpang maka sudah suatu keharusan 

untuk mewujudkan terminal yang fungsional aman, komunikatif, informatif, 
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edukatif, dan juga rekreatif. Adanya sistem informasi didalam ruang utama 

terminal sangatlah diperlukan guna membantu mengarahkan para calon 

penumpang. 

7.1.2. Konsep Bentuk  

Konsep bentuk bangunan merupakan gagasan pemikiran visualisasi yang 

akan ditampilkan pada bangunan. Berdasarkan tema desain dalam proyek 

terminal penumpang pelabuhan kapal pesiar Benoa yang berupa arsitektur High-

Tech bentuk bangunan menggunakan ciri Inside Out (penampakan bagian luar-

dalam) dimana selain menonjolkan ciri arsitektur High-Tech, view yang tersedia 

juga sangat luas dengan bukaan yang luas.  

Bentuk dasar sendiri terdiri atas elemen-elemen (warna, tekstur, posisi, 

orientasi, dan massa) untuk mewujudkan citra tampilan bentuk bangunan. Dalam 

menentukan bentuk dasar  bangunan terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan seperti kesesuaian bentuk site, fungsi bangunan, orientasi 

bangunan, efisiensiruang,  dan juga tema desain yang akan diangkat. Bentuk 

dasar bangunan yang digunakan pada proyek proyek  redesain terminal 

penumpang pelabuhan kapal pesiar Benoa adalah bentuk persegi dan lingkaran. 

Penggunakan bentuk dasar persegi ini didasari oleh beberapa faktor antara lain 

bentuk tapak, fungsi bangunan terminal dimana bentuk ini memudahkan dalam 

peletakan struktur bangunan dan mendukung pola sirkulasi terminal penumpang 

yang bersifat linear sehingga memberikan kenyamanan sirkulasi. Bentuk dasar 

lingkaran dipilih karena bentuknya yang dinamis dan menghilangkan kesan kaku 
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pada bangunan. Sedangkan untuk pola massa bangunan terminal penumpang 

yang digunakan adalah bangunan tunggal dengan beberapa manfaat seperti; 

i. Efisiensi lahan karena lahan yang digunakan lebih kecil. 

ii. Baik untuk hubungan kegiatan dan pencapaian serta sirkulasi yang lebih 

sederhana dan mudah.  

iii. Kemudahan dalam pengawasan. 

7.1.3. Konsep Struktur dan Utilitas 

Sebagai sebuah bangunan terminal penumpang yang melayani ratusan 

hingga ribuan pengguna dalam sekali waktu, maka diperlukan pendalam konsep 

mendukung struktur guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi 

penggunanya. Konsep struktur terdiri dari konsep struktur, konsep utilitas, dan 

konsep bahan bangunan. 

A. Konsep Struktur 

Bangunan terminal penumpang pelabuhan Kapal pesiar Benoa ini 

direncanakan memiliki 2 lantai bangunan. Berdasarkan letaknya, sistem struktur 

yang digunakan pada bangunan ini dibagi menjadi tiga jenis yakni : 

A. Struktur Bawah 

Yang termasuk substructure pada suatu bangunan adalah 

pondasi. Pondasi adalah bagian bawah bangunan yang langsung 

bersentuhan dengan bidang tanah dan berfungsi untuk memikul dan 

memindahkan semua beban yang ada diatasnya ke tanah tempat 
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bangunan tersebut berpijak. Alternatif struktur bawah yang dapat 

digunakan pada tapak adalah; 

1. Pondasi Tiang Pancang 

Pondasi ini dapat diaplikasikan ke tapak karena posisi tanah keras 

yang berada cukup dalam dan pondasi ini dinilai kuat dan aman 

dalam menahan gaya beban terminal. Bahan pondasi ini merupakan 

Beton bertulang. 

Kelebihan dari pondasi tiang pancang dalam proyek terminal ini  

adalah dapat digunakan untuk kedalaman tanah keras 8-20 meter 

dan cukup aman untuk menahan gaya, baik gaya vertikal maupun 

horisontal. Pekerjaannya juga cepat dan mudah 

Kekurangan dari pondasi tiang pancang ini adalah getaranyang 

dihasilkan pada saat pembuatannya sehingga dikawatirkan akan 

mempengaruhi bangunan sekitarnya. 

 

 

 

 

2. Pondasi Footplat 

Pondasi footplat ini digunakan untuk menopang struktur terminal 

yang berbeban ringan dan hanya memiliki 1 tingkat lantai. Bahan 

pondasi ini adalah Beton bertulang.  

Gambar 7.2 Pondasi Tiang Pancang 
Sumber : https://uniania.wordpress.com 
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Kelebihan dari pondasi footplat terhadap proyek terminal ini adalah 

biaya yang lebih murah, galian tanah yang sedikit. 

Kekurangan dari pondasi ini adalah proses pengerjaan yang cukup 

lama karena harus dipersiapkan bekisting dan menunggu beton 

kering. Pengerjaan rangka besi dikerjakan di awal dan harus selesai 

setelah penggalian. 

 

 

 

 

B. Struktur Tengah 

Sistem struktur bagian tengah ini merupakan penyalur beban dari 

struktur atase ke struktur bawah. Yang ada pada bagian ini seperti rangka 

(kolom, balok), dinding pemikul, dll. Berikut adalah macam alternative 

sruktur yang dapat digunakan : 

1. Rangka Beton Bertulang 

Rangka beton dipiih untuk bangunan terminal ini dikarenakan 

tingkat kekakuan yang tinggi sehingga memberikan keamanan 

lebih terhadap penggunanya. Struktur rangka sendiri terdiri dari 

komposisi kolom dan balok yang berfungsi sebagai penyalur beban 

dan gaya menuju tanah (pondasi) 

Gambar 7.3 Pondasi Footplat 
Sumber : http://www.belajarsketchup.xyz 
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Kelebihan dari struktur ini untuk proyek terminal adalah kekuatan 

yang dapat disesuaikan tergantung dengan dimensinya, tahan 

terhadap kebakaran serta biaya yang murah. Selain itu struktur ini 

juga lebih tahan terhadap gempa. 

Kelemahan struktur ini terhadap proyek adalah memerlukan 

banyak bekisting dan pekerjaan yang cukup lama menunggu beton 

kering. 

 

 

 

 

C. Struktur Atas 

Struktur ini biasa disebut atap bangunan. Struktur ini berfungsi untuk 

menaungi bangunan baik dari terpaan angin maupun hujan. Alternative 

struktur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Sapce Frame 

Space frame pada teminal penumpang akan memberikan banyak 

manfaat seperti dapat mengakomodasi ribuan orang tanpa terlalu 

banyak kolom tumpuan. Selain itu space frame sendiri bentuknya 

fleksibel sehingga dapat mengikuti bentuk dan lebih menarik dari 

segi estetika. Space frame sendiri menggunakan bahan baja 

dengan bentuk segmen segitiga yang digabungkan dengan ball 

joint (bola baja). 

Gambar 7.4 Rangka Beton Bertulang 
Sumber : http://tipsgriya.blogspot.com 
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Kelebihan space frame untuk proyek terminal ini adalah ruang 

bebas di tengah (tanpa kolom penopang di tengah), bentuk yang 

lebih fleksibel, waktu pengerjaan lebih cepat serta mudah 

dipasang. 

Kelemahannya adalah harga yang relatif mahal dan struktur kuang 

tahan terhadap kebakaran (api) 

 

 

 

 

 

2. Atap Dak Beton 

Atap dak beton pada terminal ini dapat dimanfaatkan untuk area 

terbuka pada atap (roof top) dimana dapat difungsikan sebagai 

area publik atau area service bangunan. Bahan yang digunakan 

untuk dak beton ini adalah beton bertulang yang diperkuat dengan 

balok dibawahnya. 

Kelebihan atap dak beton terhadap proyek adalah dapat 

difungsikan sebagai lantai yang kuat dan tidak mudah rusak. Atap 

dak beton yang dijadikan roof top sendiri mampu menjadi isolator 

panas bagi ruangan dibawahnya. 

Gambar 7.5 Space Frame 
Sumber : https://kukuhard.wordpress.com 
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Kelemahannya adalah pengerjaan yang rumit dan biaya yang 

mahal. Atap ini juga susah untuk dibongkar dan kurang baik untuk 

daerah tropis. 

 

 

 

 

 

 

B. Konsep Utilitas 

Sistem utilitas yang berada pada terminal penumpang kapal pesiar ini 

akan mendukung seluruh kebutuhan pendukung bangunan dalam memenuhi 

aspek kenyamanan dan keamanan para penggunanya 

A. Sistem Air Bersih 

Sumber air bersih pada lingkungan terminal penumpang Pelabuhan 

Benoa Bali adalah dari pasokan PDAM. Sistem pendistribusian air akan 

menggunakan Down Feed Sistem. Pada sistem air dari sumber akan di 

tampung pada ruang ground tank. Ruang ground tank adalah ruang 

penampung air di buat dari beton yag ukuranya di sesuaikan berdasarkan 

Gambar 7.6 Atap dak beton 
Sumber : http://keratondakbeton.com 
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hitungan kebutuhan. Setalah itu air akan di pompa ke tandon atas dengan 

mesin pompa yang bertenaga besar setelah itu distribusi air besih 

didistribusikanmenggunakan gaya gravitasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Sistem Air Kotor 

o Air hujan (Drainase)  

Disalurkan dari atap bangunan ke pipa-pipa pembuangan air hujan 

secara horisontal dan vertikal kemudian diteruskan ke saluran 

pembuangan kota  

o Air kotor cair  

Disalurkan melalui pipa pembuangan secara vertikal dan kemudian 

diteruskan ke saluran pembuangan kota. Khusus pembuangan dari 

dapur, air kotor disaring dalam bak penampungan lemak.  

 

 

Gambar 7.7 Down Feed Sistem 
Sumber : https://slideplayer.info 
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o Air kotor padat  

Disalurkan melalui pipa pembuangan air kotor padat secara vertikal 

dan dibuang ke bak septictank dan kemudian diresapkan ke dalam 

tanah melalui bak resapan. 

 

C. Sistem Listrik 

Sumber daya listrik yang di gunakan pada gedung terminal penumpang 

pelabuhan ini akan mengandalkan suplai dari Perusahaan Listrik Negaara 

(PLN) dan sistem generator set sebagai cadangan. Tegangan yang di 

butuhkan oleh gedung terminal pelabuhan adalah tegangan rendah. Listrik 

yang di hasilkan oleh PLN adalah listrik tegangan tinggi, maka harus 

diubah terlebih dahulu menjadi listrik bertegangaan rendah oleh trafo. 

Setalah diubah menjadi tegangan rendah, listrik akan di didtibusikan ke 

panel utama dan di teruskan ke sub panel sebelum akhirnya 

didistribusikan ke panel-panel peralatan. Genset berfungsi sebagai 

sumber daya cadangan bila aliran listrik yang berasal dari PLN mati. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.8 Sistem Elektrikal 
Sumber : http://www.urbandistro.com 
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D. Sistem Pemadam Kebakaran dan keamanan 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008 tentang 

persyaratan sistem pengamanan 

kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dijelaskan bahwa: 

Pengelolaan sistem pencegahan kebakaran adalah upaya mencegah 

terjadinya musibah kebakaran atau meluasnya area kebakaran ke 

ruangan lain, atau upaya pencegahanya meluasnya kebakaran ke gedung 

atau bangunan lainnya. Berikut ini peralatan yang di gunakan untuk upaya 

pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran : 

 Sprinkler System 

Sistem ini menggunakan sistem dengan pipa berisi air bertekanan 

tinggi dengan head sprinkler diujung untuk menyemburkan air. 

Tekanan air di dalam pipa senantiasa selalu dijaga. Apabila 

tekanan menurun maka jockey pump akan dengan otomatis 

menstabilkan tekanan air didalam pipa. Jika tekanan masih terus 

menurun, maka pompa elektrik akan bekerja menggantikan tugas 

jockey pump. Jika pompa elektrik kembali gagal menstabilkan 

tekanan, maka pompa disesl cadangan akan bekerja menstabilkan 

tekanan air di dalam pipa2. 

 Sistem Hydrant dan Hydrant Pilar 

Sistem ini pemipaanya mirip dengan sistem pemipaan yang ada di 

rumahan. Yang membedakan sistem hydrant dengan sistem pompa 

                                                           
2 Bromindo, Sistem Kerja Fire Hydrant, diakses dari https://www.bromindo.com/prinsipkerja- 
fire-hydrant/   
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air biasa adalah pompa hydrant menggunakan pompa khusus 

hydrant. Rata-rata pompa hydrant mampu menghasilkan kekuatan 

antara 9-10 bar keatas. 

 Detektsi Kebakaran 

Untuk mendeteksi kebakaran digunakan alat bernama smoke 

detctor. Smoke detector bekerja jika dipicu oleh adanya asap. 

Smoke detector di tempatkan pada daerah-daerah rawan 

kebakaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keamanan (CCTV) 

Sistem keamanan yang diterapkan pada bangunan ini adalah cctv 

karena dengan cctv maka setiap bagian terminal dapat diawasi 

walaupun tanpa pengawasan langsung. Titik penting peletakan cctv 

Gambar 7.9 Sistem Pemadam Kebakaran 
Sumber : http://ellcoalarmbatam.blogspot.com 
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berada di area pintu masuk, pintu keluar, area parkir, luggage drop 

off,  hall umum, dan area bagasi. 

 

 

 

 

 

 

E. Sistem Pencahayaan 

 Sistem pencahayaan alami (Day light) 

Sistem ini memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber cahaya 

- Kelebihan : 

a. Hemat energi dan ekonomis 

b. Ketika pagi, sinarnya menyehatkan 

c. Terlihat alami dan membantu tanaman tetap hidup 

- Kelemahan : 

a. Tidak bisa menerangi daerah yang terlindungi 

b. Hanya bisa dimanfaatkan di pagi hari 

c. Cahaya tidak dapat dikontrol lebih 

 Sistem pencahayaan buatan (Artificial light)  

Sistem ini memanfaatkan energi listrik sebagai tenaga sumber 

cahaya.  

- Kelebihan :  

Gambar 7.10 Sistem CCTV 
Sumber : https://www.indiamart.com 
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a. Dapat menerangi daerah yang tidak dapat dijangkau sinar 

matahari  

b. Kekuatan cahaya dapat dikontrol dengan mudah  

c. Dapat dipergunakan di saat malam hari  

- Kelemahan :  

a. Memerlukan banyak sumber penerangan  

b. Banyak menggunakan energi listrik dan biaya  

c. Krisis listrik pada kota 

 

F. Sistem Penghawaan 

Penghawaan alami digunakan di area-area semi outdoor dan ruangan 

yang memiliki jendela. 

Penghawaan buatan pada area terminal dapat menggunakan AC Central 

dan pada area kantor dapat menggunakan AC Split pada tiap ruangannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.11 Sistem AC Central 
Sumber : https://cvastro.com 
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7.1.4. Konsep Pelingkup 

Konsep material bahan bangunan yang akan digunakan dapat membantu 

proses ekplorasi desain. Bahan bangunan yang dapat digunakan untuk 

memberikan kenyamanan, keamanan, dan keindahan pada terminal penumpang 

pelabuhan kapal pesiar Benoa Bali adalah sebagai berikut: 

A. Atap 

 Bitumen Onduline  

Bitumen onduline sangat cocok pada terminal penumpang dengan 

konstruksi bentang lebar . Atap ini berbahan dasar bitumen selulosa 

dan dapat mengikuti berbagai macam  bentuk atap. 

Kelebihan atap bilumen onduline ini adalah kuat, tahan lama, aman 

ramah lingkungan, lentur, dan ringan. 

Kelemahannya adalah harga yang relatif mahal. 

 

 

 

 

 

 Kaca  

Atap kaca pada terminal penumpang akan memberikan pencahayaan 

alami yang optimal selain itu material kaca juga mendukung tema 

desain arsitektur high-tech. 

Gambar 7.12 Aatap Oduline 
Sumber : https://id.onduline.com 
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Kelebihan atap kaca adalah memberikan cahaya alami lebih kedalam 

ruangan dan memberikan kesan mewah. 

Kelemahannya adalah bahan yang mahal dan perawatan yang harus 

rutin karena mudah berkerak. 

 

 

 

 

 

 Atap Solar  

Atap kaca pada terminal penumpang akan memberikan energi listrik 

dengan mengubah energi matahari ke energi listrik. Atap solar ini 

berbeda dengansolar cell memilikinilai estetika yang kurang. 

Kelebihan atap solar adalah mempunyai 3 manfaat sekaligus yakni 

sebagai atap, sebagai penangkap energi, sebagai estetika. 

Kelemahannya adalah bahan yang mahal, masih jarang ditemukan di 

Indonesia dan perawatan yang harus rutin. 

 

 

 

 

Gambar 7.13 Atap Kaca 
Sumber :  http://www.trideko.com 

Gambar 7.14 Atap Solar 
Sumber : http://infohargamaterial.com 
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B. Plafond 

 PVC 

Plafond PVC diaplikasikan untuk ruang-ruang utama terminal karena 

memiliki nilai estetika yang tinggi. Bahan utamanya adalah Polivinil 

klorida. 

Kelebihan PVC adalah lebih tahan air, anti rayap, ringan dan kedap 

suara. 

Kelemahannya adalah harga relatif mahal. 

 

 

 

 

 

 

 Gypsumboard 

Plafond Gypsumboard diaplikasikan untuk ruang-ruang pendukung 

terminal. Bahan utamanya adalah gypsum dengan dimesni fabrikasi. 

Kelebihan gypsumboard adalah perawatan yang mudah, ringan, dan 

anti rayap. 

Kelemahannya adalah tidak tahan air dan tidak tahan benturan keras  

dan air. 

 

 

Gambar 7.15 Plafond PVC 
Sumber : http://harvestplafonpvc.blogspot.com 
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C. Dinding 

 Bata Ringan 

Bata ringan pada terminal penumpang kapal pesiar ini dapat 

diaplikasikan untuk pelingkup masif bangunan serta batasan ruang 

dalam yang memerlukan privasi tinggi. 

Kelebihan bata ringan adalah ringan, lebih tahan air, pemasangan 

lebih bersih dan cepat. 

Kelemahannya adalah harga lebih mahal, membutuhkan perekat 

khusus yang lebih mahal dan proses pengeringan lebih lama. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.17 Bata Ringan 
Sumber : https://solusikonstruksi.com 

Gambar 7.16 Plafond Gypsumboard 
Sumber : https://steemit.com 
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 Partisi Kaca 

Partisi kaca pada bangunan terminal ini mendukung tema desain 

arsitektur high-tech dan juga memberikan pandangan bebas untuk 

view terbaik dan memberikan pencahayaan alami. 

Kelebihan partisi kaca adalah nilai estetis yang tinggi, memberikan 

pencahayaan alami, dan memaksimalkan pandangan. 

Kekurangannya adalah pemasangan yang terbilang rumit dan lebih 

sulit serta perawatan yang harus rutin. 

 

 

 

 

 Alumunium Composite Panel (ACP) 

ACP  pada bangunan terminal ini mendukung tema desain arsitektur 

high-tech dan juga memberikan nilai dukung estetika. 

Kelebihan partisi kaca adalah mudah di aplikasikan,tahan cuaca, dan 

tahan lama. 

Kekurangannya adalah kurang efektif pada dinding melengkungdan 

harga relatif mahal. 

 

 

 

 

Gambar 7.18 Partisi Kaca 
Sumber : http://cci-indonesia.com 

Gambar 7.19 ACP 
Sumber : https://solusikonstruksi.com 
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D. Lantai 

 Granite tile  

Granite tile digunakan untuk ruang semi indoor dengan aktivitas tinggi. 

Terbuat dari batu granit yang dipoles mengkilat. 

Kelebihan dari granite tile adalah daya beban tinggi 500kg, lebih awet, 

tidak mudah pecah dan nat kecil. 

Kelemahannya adalah motif terbatas dan harga relatif mahal. 

 

 

 

 

 

 Lantai Karpet  

Lantai karpet digunakan untuk ruang kegiatan utama yang bersifat 

indoor.  

Kelebihan dari karpet adalah bersifat isolator dan mudah dibentuk. 

Kelemahannya adalah mudah terbakar dan menyerap air. 

 

 

 

 

 

Gambar 7.20 Granite Tile 
Sumber : https://solusikonstruksi.com 

Gambar 7.21 Lantai Karpet 
Sumber : https://www.hargasatuan.com 
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 Lantai keramik 

Lantai keramik digunakan pada areadengan intensitas kegiatan 

rendah seperti kantor, area service dll.  

Kelebihan keramik adalah memiliki beragam tekstur, motif dan ukuran, 

daya serap air rendah, kuat dan tahan lama. 

Kekurangannya adalah memiliki nat yang sulit dibersihkan dan rawan 

pecah sebelum pemasangan. 

 

 

 

 

7.1.5. Konsep Teknologi 

Perkembangan teknologi di masa sekarang dapat dimanfaatkan untuk 

kinerja bangunan terminal penumpang kapal pesiar Benoa Bali. Pemanfaatan 

teknologi dalam terminal penumpang sudah sewajarnya diperlukan namun untuk 

terminal penumpang pelabuhan masih kurang memperhatikan teknologi yang 

ada. Beberapa tekonologi terbarukanyang dapat mendukung terminal 

penumpang kapal pesiar Benoa Bali 

A. Check in Mandiri 

Teknologi check in mandiri ini sudah banyak diterapkan di terminal 

penumpang bandar udara namun juga akan sangat berguna bagi terminal 

Gambar 7.22 Lantai Keramik 
Sumber : https://www.indotrading.com 
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penumpang kapal laut. Proses kinerja alat ini lebih efisien dibandingkan 

dengan check in secara manual dimana penumpang hanya harus 

memasukkan kode booking atau tiket dan mesin tersebut akan 

memverifikasinya. Dengan adanya check in mandiri ini akan sangat 

menguntungkan guna mengurangi antrian panjang check in manual serta 

tidak memerlukan space yang besar juga. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Gerbang Imigrasi Otomatis 

Proses imigrasi dalam terminal internasional pada umumnya masih 

dilakukan pengecekan secara manual oleh petugas imigrasi. Pada era ini, 

proses imigrasi sendiri mendapatkan kemajuan sistem dengan 

menggunakan gerbang imigrasi otomatis yang sudah dioperasikan di 

beberapa terminal bandar udara internasional di dunia seperti di bandar 

udara internasional Changi dan bahkan sudah diterapkan di Indonesia 

pada bandar udara internasional Soekarno Hatta. Dengan menggunakan 

gerbang imigrasi otomatis ini, proses verifikasi paspor dapat lebih cepat 

tanpa perlu mengantri di loket imigrasi manual yang memakan lebih 

Gambar 7.23 Check In Mandiri 
Sumber : http://jakarta.tribunnews.com 
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banyak waktu dan antrian panjang. Proses yang dilalui dalam 

menggunakan gerbang imigrasi otomatis ini yang pertama adalah masuk 

ke area gerbang imigrasi lalu akan diberikan instruksi melalui speaker dan 

tampilan di layar monitor kecil. Kedua adalah melakukan scan paspor 

pada bagian halaman yang terdapat foto diri. Ketiga adalah scan sidik jari 

dan scan wajah dengan menghadap ke kamera yang tersedia. Setelah 

diverifikasi oleh gerbang otomatis tersebut maka pintu otomatis akan 

terbuka. Keseluruhan proses gerbang imigrasi otomatis ini memakan 

waktu kurang dari 5 menit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Pengolahan air laut ke air tawar 

Salah satu cara untuk mendapatkan sumber air yang layak untuk 

keperluan hidup sehari-hari adalah dengan mengolah air laut menjadi air 

tawar. Proses pengolahan air laut menjadi air tawar lebih dikenal dengan 

Gambar 7.24 Gerbang Imigrasi Otomatis 
Sumber : https://news.detik.com 
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istilah Desalinasi. Proses pengolahan ini sudah hampir diterapkan 

diseluruh kapal pesiar yang ada di dunia untuk memenuhi kebutuhan air 

bersihnya. Salah satu proses pengolahan air lau ke air tawar adalah 

dengan menggunakan sistem distilasi bertingkat (Multistage Flash 

Distillation System). Air laut dipanaskan berulang-ulang pada setiap 

tingkat distilasi dimana tekanan pada tingkat sebelumnya dibuat lebih 

rendah dari tingkat berikutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Boarding Bridge 

Boarding Bridge (Garabarata) merupakan jembatan yang berdinding dan 

beratap yang menghubungkan ruang tunggu penumpang ke pintu Kapal 

untuk memudahkan penumpang masuk ke dalam dan keluar dari kapal. 

Boarding Bridge sendiri sudah umum digunakan di Bandara namun masih 

jarang digunakan di terminal penumpang pelabuhan. Boarding Bridge  

sendiri memiliki manfaat untuk mengurangi biaya operasional serta proses 

embarkasi dan debarkasi yang aman dan nyaman bagi para calon  

Gambar 7.25 Sistem Distilasi Bertingkat 
Sumber : https://cvastro.com 
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penumpang. Boarding Bridge ini memiliki beberapa jenis yang disesuaikan 

dengan kondisi lapangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.26 Boarding Bridge 
Sumber : http://www.adelte.com 


