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BAB VIII 

STRATEGI DESAIN 

 

8.1. Strategi Pemecahan Permasalahan 

Perancangan terminal penumpang kapal pesiar Benoa Bali  memiliki 

beberapa permasalahan desain yang harus dipecahkan dalam menemukan solusi 

dari masalah tersebut. Langkah atau tahapan yang digunakan untuk strategi 

desain dalam proses penyelesaian pernyataan desain adalah sebagai berikut: 

Tabel 8.1 Strategi Pemecahan Permasalahan 
Sumber: Analisa pribadi 

No.  Tahap  Masalah Desain 

1 

 

Bagaimanakah pengaturan alur pergerakan/sirkulasi dan besaran ruang yang 

baik untuk mengoptimalkan terminal penumpang kapal pesiar khususnya 

sebagai terminal  “Home Port”? 

Tahap 1 Mencari kajian pustaka mengenai sirkulasi dan besaran ruang serta 

mengumpulkan data-data di lapangan. 

Tahap 2 Melakukan survei pada proyek sejenis khususnya terminal penumpang 

pelabuhan yang sudah berstandar internasional. 

Tahap 3 Menganalisis alur sirkulasi berdasarkan Pelaku dan Kegiatan. 

Tahap 4 Mengidentifikasi program ruang, dimulai dengan analisis pengguna dan 

analisis aktivitas hingga mengetahui besaran ruang dan persentase 

sirkulasi optimal yang dibutuhkan. 

Tahap 5 Menganalisis alur sirkulasi melalui hubungan ruang secara mikro dan 

makro (dapat menggunakan diagram buble). 

Tahap 6 Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan desain 
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sebuah sirkulasi menurut DK Ching. 

Tahap 7 Mengimplementasikan besaran ruang  dan hubungan ruang tersebut 

kedalam desain. 

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? 

 Tahap 1 Mencari kajian pustaka mengenai teknologi serta mengumpulkan data-

data bahan refrensi. 

 Tahap 2 Menentukan konsep desain yang digunakan dalam desain baik untuk 

teknologi mesin, pemanfaatan energi, dan struktur bangunan. 

 Tahap 3 Mengkaji berbagai  teknologi terbarukan dalam struktur dan khususnya 

material yang memiliki menfaat dalam kinerja bangunan terminal. 

 Tahap 4 Mengkaji aspek-aspek teknologi tersebut seperti bahan baku, kelebihan 

dan kekurangannya serta bagaimana cara mengaplikasikannya. 

 Tahap 5 Mengimplementasikan teknologi tersebut ke dalam desain terminal 

penumpang kapal pesiar. 

3 Bagaimana penerapan arsitektur High-Tech kedalam proyek terminal 

penumpang kapal pesiar di Bali? 

 Tahap 1 Mencari kajian pustaka mengenai arsitektur high-tech dan mencari 

bangunan yang menggunakan arsitektur high-tech pada desainnya. 

 Tahap 2 Menentukan konsep desain yang digunakan dalam desain baik untuk 

interior dan eksterior. 

 Tahap 3 Mengkaji berbagai  kajian pustaka dan studi preseden bangunan tema 

sejenis dan menetapkan konsep desain. 

 Tahap 4 Memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai ketetapan 

memunculkan aspek arsitektur tradisional Bali. 

 Tahap 5 Mengimplementasikan konsep desain arsitektur high-tech ke dalam 

desain. 
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8.2. Strategi Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 8.1 Kerangka Pikir 
Sumber : Analisa Pribadi 

Latar Belakang 
 Jumlah kunjungan kapal pesiar ke Bali sendiri meningkat setiap tahunnya dimana kapal ini 

membawa ribuan wisawatan mancanegara untuk berlibur di Bali.  

 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. 

Data 
Eksisting, Eksternal dan internal 

Permasalahan 
 Bagaimanakah pengaturan alur pergerakan/sirkulasi dan besaran ruang yang baik untuk 

mengoptimalkan terminal penumpang kapal khususnya sebagai terminal  “Home Port”? 

 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? 

 Bagaimana penerapan arsitektur High-Tech kedalam proyek terminal penumpang kapal 

pesiar di Bali? 

 

Kajian Teori 
Studi literatur dan internet 
Studi kebijakan, ketentuan, dan persyaratan 
terkait 

Studi Banding 
Terminal Penumpang Tanjung Perak 
Terminal penumpang Osanbashi 

Analisa 
Analisa data-data yang ada serta analisa SWOT terminal eksisting yang dikaji berdasarkan kajian 

pustaka dan studi banding yang dilakukan 

Pendekatan Desain 
Mengacu pada pemecahan masalah desain 

 Pendekatan Alur Sirkulasi dan Besaran Ruang 

 Pendekatan Pemanfaatan Teknologi 

 Pendekatan Arsitektur High-Tech 

Konsep Perencanaan 
Penetapan konsep perencanaan yang meliputi konsep ruang dan keruangan; konsep bentuk; Konsep 

struktur dan utilitas; konsep pelingkup;dan konsep teknologi 

Conceptual & 
Schematic Design 

Design 
Development 

Dokumen 
Perancangan 
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