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Gambar 1.1: Provinsi Sulawesi Tengah 

Gambar 1.2: Kabupaten Banggai 

Gambar 1.3: Kota Luwuk Gambar 1.4: Pelabuhan Rakyat Luwuk 
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1.1 Latar Belakang 

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis 

dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan 

kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. 

Pentingnya transportasi, baik darat, laut maupun udara, ini tercermin pada 

semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang 

serta barang. 

Menurut C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil (1995:104): 

Transportasi berperan sebagai penunjang, pendorong dan 

penggerak bagi pertumbuhan suatu daerah, sehingga diperlukan 

jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas 

dan pelayanan angkutan yang memenuhi nilai-nilai ideal seperti; 

ketertiban, keteraturan, kelancaran, keselamatan dan keamanan. 

Untuk mencapai nilai-nilai ideal tersebut, dituntut adanya suatu 

penataan dalam sistem pengaturan dan manajemen lalu lintas 

transportasi yang terpola, terpadu, terorganisasi, sistematis serta 

berasas pada kepentingan, keadilan dan kesejahteraan rakyat di 

daerah (provinsi, kabupaten/kota) yang bersangkutan. 

Agar masyarakat dari luar pulau dapat saling berhubungan satu 

sama lain maka perlu adanya prasarana transportasi laut yaitu, pelabuhan 

kapal laut untuk melayani aktifitas masyarakat dengan pengaturan dan 

manajemen yang memenuhi kriteria nilai-nilai ideal sebagaimana telah 

disebutkan di atas. 

Sulawesi Tengah (disingkat Sulteng) adalah sebuah provinsi di 

bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Ibu kota provinsi ini adalah Kota 

Palu. Luas wilayahnya 61.841,29 km², dan jumlah penduduknya 3.222.241 

jiwa (2015). Sulawesi Tengah memiliki wilayah terluas di antara semua 

provinsi di Pulau Sulawesi, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak 

kedua di Pulau Sulawesi setelah provinsi Sulawesi Selatan. 

Di sulawesi tengah pada bagian timur memiliki 3 Kabupaten yaitu, 

Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai 

Laut yang dimana ketiga kabupaten ini dipisahkan oleh laut sehinga 

transportasi laut sangat penting sebagai penghubung ketiga kabupaten ini. 

Dari ketiga Kabupaten tersebut Kabupaten Banggai khususnya kota Luwuk 
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merupakan pusat aktivitas perekonomiannya dan Kabupaten Banggai 

merupakan jalan satu-satunya bagi masyarakat kedua kabupaten ini agar 

dapat terhubung dengan daerah-daerah lain yang ada di pulau sulawesi 

ataupun lebih jauh.  

Kabupaten Banggai memiliki Fasilitas Bandar Udara, akses jalan 

darat menuju ibukota sulawesi tengah (Palu) dan kabupaten-kabupaten 

yang ada disulawesi tengah. Kota Luwuk merupakan pusat kegiatan 

pendidikan di Banggai. Telah ada empat Universitas, yaitu Universitas 

Muhammadiyah Luwuk (Unismuh), Universitas Tompotika (Untika), 

Akademi Keperawatan Luwuk (Akper), dan Akademi Normal Luwuk 

(Amik). Lembaga-lembaga non-formal lainnya, adalah Gaja Madah 

Colege, Unhas Colege, Unstrat Coleg, LKP Widyagama dan Untad Coleg, 

serta Yayasan Pendidikan Insan Cita. 

Di kota Luwuk sendiri sudah terdapat Pelabuhan penumpang yang 

namanya adalah Pelabuhan Rakyat Luwuk. Pelabuhan Rakyat Luwuk 

merupakan pelabuhan kapal penumpang antar pulau dan antar kabupaten 

yaitu, kabupaten Banggai Kepulauan dan kabupaten Banggai Laut. 

Pelabuhan laut ini sangat diperlukan oleh masyarakat di Kabupaten 

Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut.  

Adapun fasilitas pelayanan yang dimiliki oleh Pelabuhan Rakyat Luwuk 

saat ini adalah fasilitas pelayanan pelabuhan kapal khusus penumpang di 

Teluk Lalong. Berdasarkan kondisi pelabuhan yang ada saat ini bahwa 

Pelabuhan Rakyat Luwuk masih mempunyai banyak kekurangan yakni 

luasan dermaga yang kurang besar sehinngga tidak mampu menampung 

penumpang yang hendak menaiki kapal maupun turun dari kapal, dermaga 

yang tidak mampu menampung kapal yang masuk karena kapal yang 

beroperasi dipelabuhan ini cukup banyak dan kedatangannya pun kadang 

secara bersamaan sehingga harus menunggu selesai kapal yang bersandar 

berangkat dulu agar dapat berlabuh. Selain kondisi dermaga yang kurang 

baik Pelabuhan rakyat Luwuk ini juga tidak memiliki bangunan terminal 

penumpang dan pelayanan keamanan bagi penumpang pun kurang bahkan 

hampir tidak ada. Dengan pelayanan penyeberang seperti ini dan kondisi 

pelabuhan yang tanpa terminal dan pelayanan keamanan yang sangat 

kurang sehingga seharusnya di buat perencanan dan pengembangan 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Universitas_Muhammadiyah_Luwuk&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Universitas_Muhammadiyah_Luwuk&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Universitas_Tompotika&action=edit&redlink=1
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pelabuhan baik pada bangunan fisik dari pelabuhan maupun pelayanananya 

agar memberi kenyamanan dan keamanan bagi pengguna pelabuhan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasakan latar belakang diatas, penulis mengindentifikasikan 

beberapa masalah yang akan menjadi bahan penelitian pengambangan 

pelabuhan Luwuk selanjutnya. 

 

 Dermaga yang kurang luas, lebar dan tertata sehingga kapal 

yang berlabuh tidak beraturan, daerah kolam labuh tidak 

termanfaatkan dengan maksimal, dan penumpang kesulitan 

masuk kedalam kapal atau keluar kapal karena dermaga yang 

kurang lebar. 

 Tidak adanya bangunan teriminal untuk menunggu bagi 

penumpang yang berangkat maupun datang  

 Sirkulasi antara penumpang naik dan turun kapal masih menjadi 

satu sehingga sangat mengganggu kenyamanan penumpang 

 Kabupaten Banggai terutama Kota Luwuk adalah pusat dari 

kegiatan ekonomi, pendidikan dan industri yang melayani 2 

kabupaten yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten 

Banggai Laut. 

 Kurang teraturnya tata lahan pelabuhan 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Bagaimana wujud dermaga yang mampu menampung aktivitas 

kapal lebih dari satu yang berlabuh agar tidak saling 

mengganggu satu sama lain? 

 Bagaimana wujud rancangan Pelabuhan yang mampu 

mewadahi segala aktifitas pelabuhan terutama yang ada 

didalam terminal sehingga memberikan kemudahan, 

kenyamanan, dan kepuasan bagi penumpang serta dengan 

desain yang memperlihatkan ciri khas lokal karena pelabuhan 
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sendiri merupakan salah satu pintu gerbang bagi sebuah 

daerah/kabupaten? 

 Bagaimana wujud sirkulasi yang baik di dalam area pelabuhan 

baik kendaraan maupun sirkulasi antar penumpang, penjemput 

atau pengantar yang memudahkan bagi pengguna pelabuhan? 

 

Upaya Pemecahan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas meningkatkan kualitas pelayanan 

pada pelabuhan sehingga perlu adanya pengembangan dan pembangunan 

fasilitas – fasilitas yang memadai guna menunjang kebutuhan aktivitas 

pelabuhan dan sirkulasi didalam pelabuhan. Dengan menata dan 

merancangan sebuah bangunan terminal serta pelayanan keamanan untuk 

pengembangan kualitas pelabuhan diharapan memberikan kenyaman bagi 

masyarakat lokal maupun yang datang dan berlabuh di pelabuhan Rakyat 

Luwuk dan mampu memberikan ikon baru bagi kota Luwuk itu sendiri. 

 

1.4 Ide/Gagasan 

Maka dari semua uraian di atas munculah ide/gagasan yaitu: 

PENGEMBANGAN PELABUHAN PENUMPANG DI LUWUK 

KABUPATEN BANGGAI SULAWESI TENGAH 

 

1.5 Tujuan dan Sasaran 

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengevaluasi luasan dermaga serta menata kembali bentuk 

dari dermaga sehingga luas kolam pelabuhan yang ada dapat 

termanfaatkan dengan maksimal. 

2. Untuk mewujudkan desain bangunan terminal yang diharapkan 

akan menjadi Ikon baru kota Luwuk atau Kabupaten Banggai 

sehingga memberi kesan kepada penumpang yang datang atau 

hanya singgah dipelabuhan Rakyat Luwuk. 
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3. Menjadikan pelabuhan Rakyat Luwuk sebagai pelabuhan yang 

mampu memberi kenyamanan bagi pengguna pelabuhan 

4. Tujuan pengembangan infrastruktur pelabuhan untuk memberikan 

pelayanan yang maksimal baik penumpang dan mampu menjawab 

tututan perkembangan, situasi, dan kondisi lingkungan yang 

berkesinambungan pada masa yang akan datang. 

 

Berdasarkan uraian diatas sasaran dari proyek ini dapat di bagi menjadi 3 

yaitu, sasaran primer, sekunder, dan tersier. adapun sasaran dari 

perancangan proyek ini adalah: 

1. Sasaran Primer 

 Masyarakat Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dan 

Kabupaten Banggai Kepulauan pada umumnya`  

 Siswa dan Mahasiswa dari luar pulau 

 Para buruh perantau  

2. Sasaran Sekunder 

 Para Pengusaha penyedia Jasa Pelayaran Penyeberangan Laut 

3. Sasaran Tersier 

 Pemerintah Kabupaten Banggai Kepuluan dan Kabupaten 

Banggai Laut karena dengan adanya pelabuhan ini diharapkan 

dapat membantu pertumbuhan ekonomi didaerahnya 

 Para wisatawan lokal  

1.6 Batasan 

Batasan dalam merancang Pelabuhan Penumpang Di Luwuk Kabupaten 

Banggai sebagai berikut: 

 Pelabuhan Rakyat Luwuk saat ini masih memiliki banyak sekali 

kekurangan baik dalam segi fisik maupun pelayanannya namun 

palabuhan ini sudah termasuk dalam klasifikasi pelabuhan kelas III 

karena sudah melayani rute pelayaran antar kabupaten. Sehingga 

perlu adanya pengembangan pelabuhan agar menyesuaikan standart 

yang ada dalam klasifikasi pelabuhan Kelas III. Adapun stadart dari 

pelabuhan kelas III yaitu, sebagai berikut: 
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Penetapan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III: 

a. Volume angkutan: 

1) Penumpang < 1000 orang/hari; 

2) Kendaraan < 250 unit/hari; 

b. Frekuensi < 6 trip/hari; 

c. Dermaga < 500 GRT; 

d. Waktu operasi < 6 jam/hari; 

e. Fasilitas pokok sekurang-kurangnya meliputi: 

1) Perairan tempat labuh termasuk alur pelayanan; 

2) Kolam pelabuhan; 

3) Fasilitas sandar kapal; 

4) Fasilitas penimbangan muatan; 

5) Terminal penumpang, 

6) Akses penumpang dan barang ke dermaga; 

7) Perkantoran untuk kegiatan perkantoran pemerintahan dan 

Pelayanan jasa. 

Lingkup perncanaan pengembangan pelabuhan penumpang ini 

mencakup perencanan, rmrancangan terminal penumpang, penataan 

dermaga, dan pengembangan serta penyesuaian fasilitas-fasilitas 

pelabuhan denganstadart yang ada seperti keamanan, kesehatan 

penginapan, dll. Pembahasan materi berdasarkan pada aktivitas utama 

dari Pelabuhan Luwuk.  

1. Pelayan untuk berlabuhnya kapal penyeberangan penumpang 

2. Sasaran dalam perngembangan ini adalah masyakat lokal dan 

pendatang, mahasiswa, karyawan, pengelola dan masyarakat umum 

yang berkunjung atau meninggalkan dan pulang ke daerahnya 

masing-masing, wisatawan. 
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3. Wilayah pengembangan adalah kota Luwuk Kabupaten Banggai 

Provinsi Sulawesi Tengah. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan Tugas Laporan Perancangan Arsitektur 7 ini 

sistematika pembahasan yang dipakai adalah sebagai berikut: 

 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang berisi tentang latar belakang yang memuat studi 

tentang uraian mengenai jambu dersono dari segi pertanian di kab. 

Jombang menjadi lokasi perancangan dan menjelaskan potensi daerah. 

Permasalahan yang menjadi rumusan utama yang bersifat arsitektural dan 

spesifik. Tujuan yang berisi tentang beberapa jawaban atas permasalahan 

sebelumnya. Manfaat sebagai dampak positif yang ditimbulkan dari 

rencana objek rancangan bagi beberapa pihak. Batasan berisi tentang 

penekanan batasan yang hendak dilakukan berdasarkan permasalahan. Ide 

Gagasan sebagai keputusan / kesimpulan yang diambil guna mendasari 

proses desain selanjutnya. 

 

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab yang merupakan landasan teoritis beberapa hal pendukung penulisan 

meliputi pengertian judul proyek dari pustaka pendukung yang berupa 

kajian studi literature tentang aspek-aspek atau komponen-komponen 

yang terkait dengan judul dan permasalahan. Aspek Legal berisi tentang 

uraian kebijaksanaan (Undang-Undang, Peraturan dan lain-lain) yang 

terkait dan berlaku. Studi banding berisi tentang kajian terhadap objek lain 

yang sama atau mirip baik sebagian maupun keseluruhan yang diambil dari 

lapangan atau pustaka, Karakter Objek berisi rumusan tentang gambaran 

atau karakter umum objek utama. 

 

3. BAB III METODE PEMBAHASAN 

Bab yang berisi penjelasan atau pemaparan secara rinci mengenai alur 

pemikiran atau skema global pengerjaan dari awal sampai akhir proses 

perencanaan dan perancangan yang dilakukan. 
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4. BAB IV DATA DAN ANALISA 

Bab yang berisi tentang Data dan Analisa Eksisting dari rencana proyek 

baik Internal maupun Eksternal yang merupakan tinjauan umum / 

ringkasan mengenai pemakai, lokasi dan objek perencanaan guna 

mengetahui karakter dasar yang ada. Konseptualisasi meliputi konsep dasar 

dan konsep perancangan 

 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir yang berisi tentang beberapa uraian baik verbal maupun grafis 

yang memperjelaskan adanya keterkaitan antara tujuan dengan hasil yang 

telah dicapai. 
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