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A. LOKASI DAN SITE 

Lokasi dan site yang ada sekarang berada diantara lapangan 

penumpukan untuk cargo dan curah, lihat gambar 1/1.1. Luas bangunan 

terminal itu sendiri adalah 3.619 m2 (terdiri dari 2 lantai) 
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Gambar 111.1 : L:okasi dan Site TPKL Soekarno Hatta 

Sumber : Pemikiran 

B. POLA SIRKULASI PELAKU KEGIATAN 

Pola sirkulasi yang terbentuk pada TPKL Soekarno Hatta, dari hasil 

amatan, sesuai dengan wadah (baca: site) dan kebutuhannya. Dari segi 

pemenuhan kebutuhan aktifitas, di TPKL Soekarno Hatta masih belum 

lengkap sepenuhnya akan berbagai fasilitas, baik itu fasilitas utama 

maupun fasilitas penunjang. Sehingga pola sirkulasi yang terbentuk akan 

mengikuti wadah yang ada. Lebih lanjut, didapatkan beberapa mata rantai 
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sirkulasi yang terputus, kemudian difungsikan oleh aktifitas yang lain. Alih 

fungsi tersebut belum tentu dapat mewadahi dengan baik, bahkan dapat 

mengganggu sirkulasi yang lain. 

1. Pola Sirkulasi Ruang Luar 

a. Sirkulasi Kendaraan Umum 

Pola sirkulasi kendaraan umum, yang terdiri dari kendaraan taxi 

dan kendaraan angkutan kota khusus pelabuhan (mikrolet), terlihat 

semrawutlruwet. Penyebabnya adalah tidak berfungsinya area parkir 

seperti rencana semula. Dimana angkutan umum mikrolet, menempati 

area parkir yang seharusnya diperuntukan bagi parkir kendaraan pribadi. 

Hal ini menyebabkan pola sirkulasi mengikuti wadah yang· ada, tidak 

menurut jalur. Dalam melayani penumpang ke dan dari TPKL, angkutan 

umum mikrolet memakai sistem carteran, sehingga terkesan terburu-buru 

karena rnengejar target dan penurnpang bersifat rnassal. 

Untuk angkutan umum taxi, emplasemen penurunan/pemberangkatan 

memakai bahu jalan di depan terminal, karena tidak ada kejelasan 

sirkulasi yang khusus untuk taxi. Sehingga menyebabkan sirkulasi di 

depan TPKL semakin sernrawut, (Iihat gambar 111.2). 

LAP. PENIMPUKAN LAP. PENUMPUKAN ~ TERMINAL BUILDING ~ . 
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Gambar 111.2 : Gambaran Pala Sirkulasi Kendaraan Umum 

Sumber: Pemikiran 
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b. Sirkulasi Kendaraan Pribadi 

Seperti pada permasalahan di atas, bahwa fasilitas parkir yang 

seharusnya diperuntukkan bagi kendaraan pribadi, tetapi difungsikan oleh 

kendaraan umum mikrolet, menyebabkan kendaraan pribadi tidak disiplin 

dalam memarkir kendaraannya di sekitar lingkungan TPKL. Bahkan ada 

yang bercampur dengan kendaran umum mikrolet pada area parkir II, 

menyebabkan pada pintu masuk terjadi kesulitan dalam manuver 

kendaraan. Kebebasan ini juga disebabkan oleh tidak adanya kejelasan 

yang khusus bagi sirkulasi kendaraan pribadi. Untuk kendaraan pribadi 

roda dua menempati lokasi parkir I berbaur. dengan pedagang kaki lima. 

(lihat gambar 111.3 dan Skema 111.4). 

Gambar 111.3 : Gambaran Pola Sirkulasi KennFlrFlFln Pribadi 

Sumber: Pemikiran 

2. Pola Sirkulasi Ruang Dalam 

a. Sirkulasi Penumpang 

Sirkulasi penumpang pada TPKL Soekarno Hatta dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga) jenis pola sirkulasi. Pola sirkulasi tersebut terbentuk 

karena adanya perbedaan karakter dari aktifitas diantara jenis 

penumpang. Yakni adanya penumpang embarkasi, penumpang debarkasi 

dan penumpang transit. Secara umum, pola sirkulasi tersebut belum 

tersusun rapi, terlil1at adanya tempat-tempat pengkonsentrasian kegiatan 
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yang berdampak terjadinya crossing pada simpul-simpul sistem 

sirkulasinya. 

1) Pola Sirkulasi Penumpang Embarkasi 

Pola sirkulasi untuk penumpang embarkasi di TPKL sangat terbatas 

ruang geraknya, ini disebabkan karena kegiatan (baca: sirkulasi) mereka 

terbatas pada ruang embarkasi. Pada ruangan tersebut, ada tiga tahapan 

kegiatan penumpang yang rnempunyai waktu-waktu tertentu, yaitu: 

Tahap Pertama (sifat kegiatan aktif) : Menuju ke ruang embarkasi 

Penumpang mastJft" berangsur-angsur secara kontiniu, dimana volume 

penumpang ekonomilebih besar dibanding penumpang kelas (kelas 1,2,3 

dan 4). Oisini hanya terdapat 2 (dua) pintu masuk ke ruang embarkasi, 

yang dipergunakan masing-masing untuk penumpang ekonomi dan kelas. 

Sehingga menyebabkan antrian yang panjang, baik itu di pintu masuk 

penumpang kelas maupun pada pintu masuk penumpang ekonomi. 

Oisamping itu, karena volume penumpang yang besar maka tidak dapat 

dihindari adanya antrian yang panjang, yang menyebabkan sebagian 

penumpang (bersama pengantar) mempergunakan foyer untuk kegiatan 

menunggu (processing)., Lihat gambar 111.4. 

Tahap kedua (sifat kegiatan pasif): Proses menunggu 

Oisini penumpang telah masuk ke dalarn ruangan embarkasi untuk 

meflunggu p~rsi.apan kapal guna keberangkatan--walaupun. sebagian 

masih berada di: luar karena kondisi ruang embarkasi tidak dapat 

mewadahi jumlah penumpang dengan leluasa, (lihat gambar 111.5). 

Penumpang pada umumnya berdiri berdesakan sehingga ruang gerak 

penumpang itu sendiri menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan 

sirkulasi dalam ruang menjadi mati (hubungannya dengan penumpang 

keluar masuk). 

Tahap ketiga (sifat kegiatan aktif): Menuju ke kapal 

Tahap ini, pola gerak penumpang menjadi aktif. Pada saat ini terjadi 

penggerombolan penumpang yang tidak teratur di pintu keluar menuju ke 
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kapal. Kondisi ini mengakibatkan alur sirkulasi penumpang di dalam ruang 

menuju ke kapal menjadi macet dan semrawut. 

Gambar 111.4 : Antrian yang memenuhi depan Ruang Embarkasi 

Doc. Duce 

2) Pola Sirkulasi Penumpang Debarkasi 

Pola sirkulasi penumpang debarkasi yang turun dari kapal terdiri 

dari satu garis sirkulasi, berhubung hanya ada 1 (satu) pintu keluar melaJui 

bangunan TPKL. Di sini penumpang debarkasi hanya melewati bangunan 

TPKL tanpa ditampung pada ruang tertentu (fasilitas untlJk ruang 

debarkasi tidak tersedia). Iihat gambar 111.7. Kondisi ini mengakiba*an 

sirkulasi luar bangunan menjadi macet dan timbul pengkonsentrasian 

kegiatan di luar banguanan, (lihat pola sirkulasi ruang luar). Pada saat 

penumpang telah berada di luar TPKL, kebanyakan dari mereka 

mempergunakan waktunya menunggu pada bahu jalan, yang 

menyebabkan sirkulasi bertambah macet dan semrawut, (lihat gambar 

111.8). Aktifitas tersebut dilakukan oleh sebagian penumpang karena tidak 

adanya kejelasan identitas arah. 
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mengikuti wadah yang ada. Lebih lanjut, didapatkan beberapa mata rantai 

sirkulasi yang terputus, kemudian difungsikan oleh aktifitas yang lain. Alih 

fungsi tersebut belum tentu dapat mewadahi dengan baik, bahkan dapat 

mengganggu sirkulasi yang lain. 

1. Pola Sirkulasi Ruang Luar 

a. Sirkulasi Kendaraan Umum 

Pola sirkulasi kendaraan umum, yang terdiri dari kendaraan taxi dan 

kendaraan.. angk~tan kota. khusus pelabuhan (mikrolet), terlihat 

semrawuVruwet. Penyebabnya adalah tidak berfungsinya area parkir 

seperti. rencana semuta.. DilJlana angkutan umum mikrolet, menempati 

area parkir yang seharusnya diperuntukan bagi parkir kendaraan pribadi. 

Hal ini menyebabkan pola sirkulasi mengikuti wadah yang ada, tidak 

menurut jalur. Dalam melayani penumpang ke dan dari TPKL, angkutan 

umum mikrolet memakai sistem carteran, sehingga terkesan terburu-buru 

karena mengejar target dan penumpang bersifat massal. 

Untuk angkutan umum taxi, emplasemen penurunan/pemberangkatan 

memakai bahu jalan di depan terminal, karena tidak ada kejelasan sirkulasi 

yang khusus untuk taxi. Sehingga menyebabkan sirkulasi di depan TPKL 

sernakin semrawut, (Iihat gambar 111.2). 
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b. Sirkulasi Kendaraan Pribadi 

Seperti pada permasalahan di atas, bahwa fasilitas parkir yang 

seharusnya diperuntukkan bagi kendaraan pribadi, tetapi difungsikan oleh 

kendaraan umum mikrolet, menyebabkan kendaraan pribadi tidak disiplin 

dalam memarkir kendaraannya di sekitar lingkungan TPKL. Bahkan ada 

yang bercampur dengan kendaran urnurn mikrolet pada area parkir II, 

menyebabkan pada pintu masuk terjadi kesulitan dalam manuver 

kendaraan. Kebebasan ini juga disebabkan oleh tidak adanya kejelasan 

yang khusus bagi sirkulasi kendaraan pribadi. Untuk kendaraan pribadi 

roda dua menempati lokasi parkir I berbaur dengan pedagang kaki lima, 

(lihat gambar 11/.3 dan Skema 111.4). 
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Gambar 111.3 : Gambaran Pola Sirkulasi Kendaraan Pribadi 

Sumber : Pemikiran 

2. Pola Sirkulasi Ruang Dalam 

a. Sirkulasi Penumpang 

Sirkulasi penumpang pada TPKL Soekamo Hatta dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga) jenis pola sirkulasi. Pola sirkulasi tersebut terbentuk 

karena adanya perbedaan karakter dari aktifitas diantara jenis penumpang. 

Yakni adanya penumpang embarkasi, penumpang debarkasi dan 

penumpang transit. Secara umum, pola sirkulasi tersebut belum tersusun 
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rapi, terlihat adanya tempat-tempat pengkonsentrasian kegiatan yang 

berdampak terjadinya crossing pada simpul-simpul sistem sirkulasinya. 

1) Pola Sirkulasi Penumpang Embarkasi 

Pola sirkulasi untuk penumpang embarkasi di TPKL sangat terbatas 

ruang geraknya, ini disebabkan karena kegiatan (baca: sirkulasi) mereka 

terbatas pada ruang embarkasi. Pada ruangan tersebut, ada tiga tahapan 

kegiatan penumpang yang mempunyai waktu-waktu tertentu, yaitu: 

Tahap Pertama (sifat kegiatan aktif) : Menuju ke ruang embarkasi 

Penumpang masuk berangsur-angsur secara kontiniu, dimana volume 

penumpang ekonomi lebih besar dibanding penumpang kelas (kelas'1,2,3 

dan 4). Disini hanya terdapat 2 (dua) pintu masuk ke ruang embarkasi, 

yang dipergunakan masing-masing untuk penumpang ekonomi dan kelas. 

Sehingga menyebabkan antrian yang panjang, baik itu di pintu masuk 

penumpang kelas maupun pada pintu masuk penumpang ekonomi. 

Disamping itu, karena volume penumpang yang besar maka tidak dapat 

dihindari adanya antrian yang panjang, yang menyebabkan sebagian 

penumpang (bersama pengantar) mempergunakan foyer untuk kegiatan 

menunggu (processing)., Uhat gambar 1/1.4. 

Tahap kedua (sifat kegiatan pasif): Proses monunggu 

Disini penumpang telah masuk ke dalam ruangan embarkasi untuk 

menunggu persiapan kapal guna keberangkatan --walaupun sebagian 

masih berada di luar karena kondisi ruang embarkasi tidak dapat 

mewadahi jumlah penumpang dengan leluasa, (lihat gambar 11/.5). 

Penumpang pada umumnya berdiri berdesakan sehingga ruang gerak 

penumpang itu sendiri menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan 

sirkulasi dalam ruang menjadi mati (hubungannya dengan penumpang 

keluar masuk). 

Tahap ketiga (sifat kegiatan aktif): Menuju ke kapal 

Tahap ini, pola gerak penumpang menjadi aktif. Pada saat ini terjadi 

penggerombolan penumpang yang tidak teratur di pintu keluar menuju ke 
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Gambar 111.5 : Suasana di dalam Ruang Embarkasi 

Doc. Duee 
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Sumber : Pemikiran 

3) Pola Sirkulasi Penumpang Transit 

Penumpang transit adalah penumpang yang ikut singgah bersama 

dengan berlabuhnya kapal pada pelabuhan tertentu sebelum sampai ke 

pelabuhan tempat tujuannya. Waktu tersebut dipergunakan oleh sebagian 

penumpang turun dari kapal untuk kepentingan berbelanja (pada 

umumnya). Oi TPKL Soekarno Hatta, sebagian besar penumpang 

memanfaatkan waktu tersebut untuk berbelanja cindera mata dan 

makanan --harga makanan dan minuman di atas kapal mencapai 2 - 3 kali 
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lipat dari harga sebenarnya. Penumpang transit tersebut turun 

berbarengan dengan penumpang debarkasi (walaupun dengan pintu yang 

berbeda), dan kecenderungan gerak penumpang transit ini aktif. Aktif, 

karena mereka memanfatkan waktu tersebut untuk berbelanja, yang 

tentunya mencari-cari kios yang eaeak. Arus gerak inilah yang membuat 

sirkulasi menjadi semakin macet dan semrawut. 

, :~p:r'!! .. 

...~",,-------

Gambar 111.7 : Arus Penumpang Embarkasi 

Doc. Duce 

Gambar 111.8 : Aktifitas menunggu yang memanfaatkan bahu jalan. 

Doc. Duce 
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Gambar 111.9 : Penumpang Debarkasi yang baru turun dari kapal 
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Gambar 111.10: Gamoaran 

b. Sirkulasi Barang 

•	 Bagasi bawaan (baggage) 

Sirkulasi baggage ini pola geraknya mengikuti penumpang, karena 

baggage tersebut dapat dibawa-bawa oleh penumpang. Dampak 

baggage terhadap sirkulasi penumpang tidak begitu besar karena 

ukuran dan bobotnya tidak besar. Hanya saja berpengaruh terhadap 

kepadatan/daya tampung luasan ruang embarkasi yang ada 

sekarang. 

http:�........��
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•	 Bagasi lebih (over baggage) 

Over baggage memerlukan perlakuan yang khusus dikarenakan 

ukuran dan bobotnya. Pola sirkulasi yang ada sekarang meliputi; 

penumpukan barang dan kemudian ditransfer ke kapal melalui sisi luar 

bangunan. Namun pada tahap penumpukan barang tersebut tidak 

disediakan ruangan khusus, bahkan --setelah bagasi dinyatakan over 

dari segi bobot dan berat-- penumpang diberi pilihan, bagasi tersebut 

dibawa sendiri atau oleh portir. Yang terakhir ini tentu dengan imbalan 

jasa. Kemudian, setelah melewati bangunan, sirkulasi bagasi menuju 

kapal tidak diberikan jalur khusus sehingga menimbulkan crossing 

antara penumpang dan barang. 

c.	 Sirkulasi Petugas 

Pola sirkulasi petugas pada TPKL Soekarno Hatta mengikuti akses 

pencapaian dan bentuk ruang petugas yang ada. Khusus petugas yang 

melayani secara langsung penumpang (pengelola) pola sirkulasi tidak 

menuntut banyak gerakan. Sedangkan ruang-ruang untuk petugas ·yang 

lainnya berada dilantai dua, bersama ruang-ruang yang disewakan. 

d. Pola Sirkulasi Pengantar dan Penjemput 

1) Pola Sirkulasi Pengantar 

Pola sirkulasi pengantar di TPKL Soekarno Hatta terbentuk 

mengikuti pola aktifitas penumpang embarkasi, karena pengantar dengan 

yang diantar (penumpang embarkasi) memiliki pola sirkulasi yang sama 

sampai pada batas tertentu yaitu saat penumpang masuk ke ruang 

embarkasi. Namun pada kenyataannya, pengantar lebih cenderung 

menemani penumpang embarkasi di depan ruang embarkasi (foyer), 

bahkan ada yang ikut masuk ke dalam ruang embarkasi --sebenarnya 

ruang tunggu untuk pengantar telah disediakan pada lantai 2 (dua) yaitu 

ruang anjungan, namun ruang tersebut hanya dimanfatkan sesaat setelah 

kapal rnulai berangkat--, membuat sirkulasi pada TPKL Soekarno Hatta 

menjadi tidak terkendali. Dimana para pengantar bergabung dalam satu 

tempat bersama para penumpang (baik itu penumpang embarkasi, 

1
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debarkasi, maupun Penumpang transit) yang rnemiliki kegiatan yang 

berbeda-beda. Sehingga area ini menjadi titik konsentrasi aktifitas. 
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I Gambar 111.11 : Gambaran Pala Sirkulasi Pengantar 
Sumber .' Pemikira 

2) Pola Sirkulasi Penjemput 

Seperti pada kasus di atas, penjemput juga memanfaatkan area 

tersebut untuk proses menunggu. Dari pengamatan, penjemput biasanya 

datang sebelum kapal mulai merapat di dermaga. Mereka tidak disediakan 

ruangan khusus untuk proses kegiatannya, menyebabkan para penjemput 

menunggu dengan memanfaatkan badan jalan yang ada di depan TPKL. 

Hal ini menyebabkan sirkulasi jalan keluar penumpang debarkasi menjadi 

terhalau oleh para penjemput. (Lihat gambar III. 12) 
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Gambar 111.12: G~mbaran Pala Sirkulasi Penjemput 

C. FASILITAS UTAMA DAN PENUNJANG 

1. Jenis Fasilitas 

Fasilitas-fasilitas yang tersedia pada TPKL Soekarno Hatta adalah 

sebagai berikut : 

a. Fasilitas Utama, terdiri dari: 

• Dermaga 

• Ruang Embarkasi 

• Ruang Anjungan 

• Loket Informasi 

• Ruang Baggage 

• Area Parkir Pengantar/Penjemput 

• Ruang Petugas 

• Ruang Penimbangan Baggage 

• Rental Room 

b. Fasilitas Penunjang, terdiri dari: 

• Mesjid 

• Area Pedagang Kaki Lima 

• Lavatory 
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•	 Cafetaria 

•	 Telepon Umum 

2. Dimensi Fasilitas 

Adapun luasan/besaran masing-masing fasilitas tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a.	 Fasilitas Utama : 

•	 Dermaga, dengan luasan 2000 m 2 

•	 Ruang Embarkasi, dengan luasan 490 m2 

•	 Ruang Pengantar (Anjungan), dengan luasan 210 m2 

•	 Loket Informasi + foyer, dengan luasan 58,5 m 2 

•	 Ruang Bagasi (baggage) + Penimbangan, dengan luasan 24,5 m 2 

•	 Ruang Petugas/Pengelola, dengan luasan 140 m 2 

•	 Ruang yang disewakan (Rental Room), dengan luasan 210 m 2 

•	 Area Parkir, dengan luasan 192 m 2 (P.I) + 160 m 2 (P.II) = 352 m 2 

b. Fasilitas Penunjang : 

•	 Mesjid, adalah fasilitas yang dipergunakan di dalam Pelabuhan 

Makassar (berdiri sendiri) 

•	 Lavatory, (Lt 1 + Lt 2) dengan luasan 64 m 2 

•	 Cafetaria, dengan luasan 70 m 2 

•	 Telepon Umurn, disediakan 4 buah box telepon coin. 

Totalluasan keseluruhan adalah 3619 m2 

Bila dilihat dari pelaku yang beraktifitas di TPKL Soekarno Hatta -

dalam hubungannya dengan fasilitas yang tersedia--, terdapat beberapa 

kegiatan yang tumbuh di luar bangunan TPKL itu sendiri (masih dalam 

area pelabuhan Makassar) sebagai dampak dari keterbatasan pelayanan 

fasilitas yang tersedia. Kegiatan-kegiatan tersebut mengakibatkan 

tumbuhnya fasilitas-fasilitas umum yang rnelayani kegiatan para pemakai 

TPKL. Dari keadaan ini dapat terlihat bahwa terdapat beberapa kegiatan 

yang tidak dapat diwadahi dan dilayani oleh fasilitas-fasilitas yang ada 

dalam TPKL. 
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D. PENAMPILAN BANGUNAN 

1. Penampilan Bangunan Eksisting 

Penampilan bangunan TPKL Soekarno Hatta dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 

~
-----r-, ~~ _ 
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Gambar 111.13 : Bentuk Penampilan Bangunan 

'Uce 

.;:. ..... 
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2. Arsitektur Tradisional Bugis-Makassar 

Secara umum, arsitektur tradisional Bugis-Makassar berasal dari 2 

(dua) suku, yakni suku Bugis dan suku Makassar. Namun karena adanya 

persamaan-persamaan dalam kehidupan sosial budayanya, maka suku ini 

melebur menjadi satu. Sehingga sangat berpengaruh pada sisi-sisi 

kehidupannya, baik itu pada ideologinya maupun terhadap nilai-nlai 

budayanya. 

Rumah tradisonal Bugis-Makassar dibedakan berdasarkan status 

sosial orang yang mendiaminya, yaitu Sao Raja (sallasa) dan Bola. Sao 

Raja artinya rumah besar, adalah rumah yang ditempati oleh keturunan 

raja atau kaum bangsawan. Sedangkan bola artinya rumah, adalah rumah 
. ~. . 

yang ditempati oleh rakyat biasa. Pada dasarnya kedua jenis rumah ini 

tidak mempunyai perbedaan-perbedaan yang prinsipildari segi bentuk 

bangunan, hanya berbeda dalam status penghuninya. 

Typologi Rumah Adat Bugis-Makassar 

• Berbentuk rumah panggung; (Lihat gambar 111.14) 

• Konstruksi rumah bugis terlihat pada gambar III. 15. 

' - .~ ~. 
... ~- ~." . 3-.' 

Gambar 111.14: Bentuk Rumah Tradisional Bugis-Makassar 

Sumber: Sejarah Perl<embangan Arsitektur (SPA 1J, Ir Ghuffron. P 

L 

---,------' 
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Gambar 111.15 : Struktur dan detail struktur lantai rumah Sugis-Makassar. 

Sumber : Arsitektur Traditional Daerah Sulawesi Selatan, Izarwisma M. 

•	 Susunan ruang terdiri atas lontang risaliweng (ruang depan) yang 

berfungsi sebagai tempat menerima tamu, tempat tidur tamu, tempat 

bermusyawarah, tempat menyimpan benih padi, dan tempat 

membaringkan mayat sebelum dibawa ke kuburan. Lontang 

retengngah (ruang tengah) yang berfungsi sebagai tempat tidur kepala 

keluarga bersama istri dan anak-anak yang belum dewasa. Dan 

Lontang rilaleng yang berfungsi sebagai tempat anak gadis dan para 

lanjut usia (kakek dan nenek). 

<:-"j 

POTONGAN 

Gambar 111.16 : Sa 

RAKKEANG 

ALLE BOLA 

RAWABOLA 

Sumber: Sejarah Perkembangan Arsitektur (SPA 1), Ir. Ghuffron, P 

!-' 
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•	 Bagian-bagian dari rumah terdiri dari atas rawa bola (kolong rumah), 

aile bola (badan rumah) dan rakkeang (Ioteng/atap rumah). Lihat 

gambar III. 17. 
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Gambar /11.17 : Bagian-bagian dari rumah adat Bugis-Makassar 

Sumber: Arsitektur Tradisional Daerah Sulawesi Selatan, Izarwisma M 

Cl	 Dalam masyarakat Bugis-Makassar, ornamen-ornamen (sebagai 

aksesoris bangunan) mentrasformasikan flora fauna, alam sekitar dan 

kaligrafi. Bunga parenreng (flora) ditempatkan pada jendela, induk 

tangga, atau tutup bubungan. Ayam jantan, ular naga dan kepala sapi 

(fauna) ditempatkan pada puncak bubungan rumah (bagian depan dan 

belakang) yang dinamakan anjong. Bulan sabit dan bintang (alam 

sekitar), dapat ditemukan pada bangunan peribadatan agama islam 

dan khusus bintang biasanya terdapat pada bangunan pemerintah. 
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Gambar 111.18 : Salah satu contoh pemakaian ornamen pada bangunan modem. 

Sumber: Majalah Konstruksi no 174, Oktober 1992, ke XVI 

3. Arsitektur Modern 

Penampilan bangunan TPKL Soekarno Hatta direkomendasikan 

memberikan tampilan yang bernuansa hi-tech (baca: modern) dengan' 

paduan arsitektur tradisional sebagai preseden, dan mengacu pada 

sistem sosial budaya Manusia Bugis-Makassar. Sehingga pemilihan 

konsep Arsitektur Post-Modem --sebagai salah satu aliran/paham-- sangat 

memungkinkan untuk diterapkan. Dan perpaduannya dapat memberikan 

suatu tampilan yang memiliki ciri khas sebagai sebuah landmark. 

Sebelumnya akan dikupas mengenai latar belakang dan ciri dari 

Arsitektur Post-Modern itu sendiri untuk mendapatkan gambaran dari 

bentuk penampilan bangunan yang akan diterapkan. 

Sebenarnya istilah post-modem sudah masuk dalam pembicaraan 

kalangan avant garde sejak periode tahun 1920-an. Sekitar tahun 1960-an 
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post-modern mulai dianggap sebagai suatu gerakan yaitu ketika 

sekelompok arsitek berpaham plural beralih atau berpaling dari 

aliran/paham modern. Charles Jenks, merupakan tokoh atau seorang 

sastrawan arsitek yang pertama kali mencetuskan sebutan Arsitektur 

Post-Modem. la telah rnengumpulkan 30 definisi sebelum mencetuskan 

Arsitektur Post-Modern sebagai suatu aliran atau paham, kebanyakan dari 

definisi tersebut memperhatikan perbedaan-perbedaan atas simbol 

ornamen, humor atau hal-hal yang sifatnya jenaka, teknologi dan 

hubungan arsitek terhadap keadaan yang ada dan kebudayaan di masa 

lampau. 

Istilah Post-Modern oleh Jenks ditujukan pada kelompok arsi,t,ektur 

yang sehaluan, haluannya itu dicirikan atas dasar keyakinan bahwa karya 

arsitektur itu pada hakekatnya adalah sebuah bahasa yang seharusnya 

dipakai oleh para arsitek untuk mengkomunikasikan diri dan karya mereka 

pada masyarakat. Dengan demikian sebuah karya arsitektur, sesuai 

dengan keyakinan tersebut, adalah suatu jenis karya arsitektur yang 

ditujukan pada 2 (dua) golongan masyarakat pada saat bersamaan. 

Golongan masyarakat yang pertama ialah para arsitek sendiri dan mereka 

yang berminat pada masalah arsitektur, sedangkan golongan masyarakat 

yang kedua ialah kelompok masyarakat luas yang memakai karya 

arsitektur, terutama rnereka yang'sangat berkepentingan pada pelestarian 

nilai-nilai tradisi dalam masyarakat, khususnya tradisi dalam mendirikan 

bangunan beserta nilai dan norma yang dikandung dalam proses 

pembangunannya. 

Berdasarkan keyakinan dari dua ciri golongan masyarakat tersebut 

di atas, karya-karya arsitektur yang disebut Post-Modern ialah yang 

perancangannya digaris bawahi oleh Jenks ubahasa arsitektur", sehingga 

menghasilkan karya-karya arsitektur yang penampilan visualnya yang 

memperlihatkan ciri yang pluralistik, electrik dan multivalens. Ciri-ciri itu 

ditandai oleh 4 (empat) karakteristik yang dimiliki oleh komponen

komponen bangunannya yaitu : 
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•	 Mempunyai fungsi lain yang bersifat metafisik, disamping fungsi 

utamanya yang bersifat fisiko 

o	 Mampu mendorong komponen lain untuk mengandung hal serupa di 

atas. 

o	 Meliputi sejumlah besar komponen bangunan yang bersangkutan. 

•	 Mempengaruhi penampilan bangunan yang bersangkutan. 

Seperti yang disebutkan terdahulu, penampilan keseluruhan 

bangunan yang dimaksud ialah : pluralistik, elektik dan multivalens. 

Penampilan ini merupakan bagian utama dari 10 penampilan yang 

mungkin terjadi pada sebuah bangunan karya Arsitektur Post-Modern.. 

yang terdiri dari : pemakaiarikomponen bangunan' yang populer atau 

mudah dikenali oleh masyarakat setempat, historik, berkonteks urban, ,. 
menerapkan kembali teknik ornamentasi, asosiatif, menyesuaikan diri 

pada kebiasaan yang berlaku setempat dalam proses pendirian sebuah 

bangunan (public realm), pluralistik, dan elektik. Dikatakan pula oleh Jenks 

bahwa 6 atau 7 dari antara 10 penampilan di atas sudah cukup untuk 

menyebut karya arsitektur post-modern. 

Masih menurut Jenks, dikatakan bahwa secara historik 

pembentukan jenis karya yang dikategorikan sebagai arsitektur Post

Modern itu berlangsung dalam 6 jal IJ rIa Iiran , . yaitu : Historicism, 
.. . . 

Stra!ghtrevivalism, Neo -' vemacular, Urbanist / AD-Hoc Metaphor j 

Metaphysical dan Post-Modem Space. Masing-masing dari jalur tersebut 

mempunyai keistimewahan sendiri-sendiri. 

Contoh-contoh dari bangunan yang tergolong dalam Arsitektur 

Post-Modern dapat dilihat dari karya tokoh-tokoh Post-Modem, seperti 

yang disebut Jenks, diantaranya : Michael Graves, Robert Venturi, Hans 

Hollein, Aldo Rossi, Arata Isozaki, serta beberapa tokoh lainnya. 
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Engelbert K,emM' 

Raimund Abraham 

Coop-Himmelbleu 

Skyscrap<tr. Hamburg (projectl 

Gambar 111.19 : Contoh Bangunan Post-Modern [1] 
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Gambar 111.20 : Contoh Banaunan Post-Modern r2 
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Gambar 111.21 : Contoh Banaunan Post-Modern [3 
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Gambar 111.22: Contoh Banaunan Post-Modern r4 



~~-------! 

Tugas Akhir/Relokasl 7PKL'Soekamo Halta/ RJdwan Duce/ Bab Il1/ Hal.5G 

4. Penampilan Bangunan Sebagai Ungkapan Visual Sistem Sosial 

Budaya Masyarakat Manusia Bugis-Makassar 

Arsitektur tradisional adalah suatu unsur kebudayaan yang tumbuh 

dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan suatu suku bangsa. 

Arsitektul" tradisional merupakan identitas dari suatu kebudayaan tertentu. 

Penampilan bangunan akan memadukan unsur modern dan tradisional 

dengan mengacu pada sistem sosial budaya Manusia Bugis-Makassar. 

Ciri bangunan menonjolkan arsitektur lokal dengan paduan unsur modern 

(dalam hal in~ diambil Arsitektur Post-Modern), dan mengacu pada sistem 

sosial budaya Manusia Bugis-Makassar sebagai landasan perencanaan 

dan perancangan. Adapun pertimbangan pemilihan konsep transformasi 

tersebut ke dalam disain bangunan, karena kedudukan bangunan itu 

sendiri berada di kota Ujung Pandang. Dimana mayoritas masyarakatnya 

adalah suku Bugis-Makassar. Selain itu, untuk mengekspresikan identitas 

melalui simbol-simbol dan memiliki makna dar; berbagai aspek yang tidak 

sekedar fungsional tetapi menimbulkan getar-getar budaya (cultural 

resonances) yang menyiratkan kesinambungan dengan keadiluhungan 

warisan masa silam. 

Selain alasan di atas, pemilihan konsep paduan antara unsur 

modern dan tradisional tersebut untuk memperkuat penampilan 

bangunan sebagai landmark kota. Dengan menjadi landmark kota, maka 

diharapkan masyarakat dapat merasa memilikinya dan menjadikannya 

sebagai suatu kebanggaan. 

Unsur modern yang ingin ditonjolkan adalah dalam kaitannya 

paduan hi-tech dari segi disain serta mentransformasikannya melalui 

simbol-simbol kejayaan manusia Bugis-Makassar pada masa lampau, 

sebagai warisan leluhur. Semangat bahari suku Bugis-Makassar akan 

ditampilkan melalui transformasi metafora melalLli perahu phi nisi sebagai 

ekspresi jati diri dari manusia pelaut. 
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Gambar 111.23 : Denah Perahu Phinisi 

o 

Sumber: Pius Caro, Phinisi Nusantara 
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Gambar 111.24: Tampak Perahu Phinisi 

Sumber: Pius Caro, Phinisi Nusanfara 
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5. Landmark Sebagai Nilai Tambah Terhadap Kwalitas Bangunan 

Landmark dapat diartikan sebagai suatu ciri Iingkungan atau 

penanda untuk memperjelas (legibility) suatu area atau kawasan. 

Kejelasan adalah penting pada dua tingkat, yaitu: bentuk fisik dan pola 

kegiatan. Tempat-tempat dapat dibaca pada salah satu tingkat secara 

terpisah. Contohnya, adalah mungkin untuk mengembangkan suatu arti 

yang jelas dari bentuk fisik .suatu tempat, mungkin menikmatinya Ilanya 

pada suatu tingkat estetik. Sama halnya, pola-pola tata guna dapat 

dipahami tanpa banyak persoalan dengan bentuk. Kecuali untuk 

menggunakan suatu potensi tempat sampai sepenuhnya, kesadaran akan 

bentuk fisik dan pola penggunaan harus melengkapi satu sama lain. Ini 

khususnya penting bagi orang luar, yang perlu memahami tempat tersebut 

dengan cepat. 

Kevin Linch telah menyarankan beberapa ciri fisik tertentu yang 

memainkan peran kunci pada gambaran terhadap suatu kawasan. 

Menurutnya, ciri tersebut dikelompokkan menjadi lima elemen kunci, yaitu: 

simpul, tepi, Iintasan, distrik, dan landmark. 

Seperti yang telah diuraikan pada bab pendahuluan, bahwa 

pelabuhan Makassar adalah pelabuhan pintu gerbang (gateway port) 

untuk Bagian Timllr KawaRan Timur IndoneRia (BTKI) serta ditetapkan 

pelabuhan kelas utama. Keuntungan tersebut akan diangkat sebagai latar 

belak£lng untuk memberikan nilai tambah pada bangunan TPKL scbag£li 

sebuah Landmark. Selain itu, lokasi dari site terpilih TPKL Soekarno Hatta 

terhadap kota Ujung Pandang akan dianalisa lebih lanjut untuk 

mendapatkan kriteria-kriteria yang mendukung terhadap potensi dari 

penampilan bangunan sebagai sebuah landmark kota. 
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