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BAB III 

METODE PEMBAHASAN 

 

3.1 Alur Pemikiran 
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3.2 Penjelasan Alur Pemikiran 

Lokasi 

Pemilihan lokasi mengacu pada kebutuhan RIRN dan permasalahan yang ada 

pada lokasi yang di pilih apakah perlu penanganan atau tidak. 

 

Fungsi 

Merupakan Fungsi utama yang di harapkan sesuai rtrw dan rpjmd kota pasuruan 

yaitu sebagai pelabuhan Niaga. akan tetapi tidak menutup kemungkinan 

penataan funsi penunjang pelabuhan harus di perhatikan. 

 

Aksi 

Kegiatan yang tepat dan cocok sesuai dengan isu / peraturan dan kasus yang 

terjadi. 

 

Isu / Peraturan / Pedoman 

Merupakan acuan atau pegangan untuk memperkuat aksi yang tepat untuk 

fenomena yang ada pada lokasi. 

 

Studi Banding 

Merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menambah wawasan 

dan pengetahuan yang akan di terapkan kedepannya untuk menjadi lebih baik. 

 

Judul  

Merupakan gagasan yang muncul setelah 3Si terpenuhi ( Fungsi, Lokasi, Aksi). 

 

Latar Belakang 

Memuat tentang gambaran umum proyek yang memuat identifikasi sebuah 

permasalahan dengan pokok bahasan tentang kondisi yang ada, kecenderungan 

yang terjadi dan kondisi ideal yang diharapkan berdasarkan pedoman atau 

sumber yang diakui validitasnya. 

 

Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dimaksud adalah kesimpulan berupa rumusan inti yang di 

dapat dari analisa permasalahan di lokasi. 
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Ide 

Merupakan gagasan yang muncul mengacu pada latar belakang dan 

permasalahan. Dalam konteks berupa rancangan suatu objek dalam menjawab 

kebutuhan akan permasalahan tersebut. 

 

Pemahaman ( Kajian Pustaka ) 

1. Pengertian Judul 

Pengertian judul yang dimaksud adalah pemahaman fungsi dan lingkup 

pelayanan proyek yang berisi tentang rangkaian pemahaman judul 

proyek yang diambil dari sumber-sumber dan peraturan-peraturan 

pemerinta yang diakui. 

2. Studi Pustaka 

Paparan kajian literatur tentang aspek-aspek atau komponen-komponen 

yang terkait dalam judul dan permasalahan proyek diambil dari pustaka 

yang terkait. 

3. Studi Banding 

Kajian terhadap objek sejenis / yang mendekati sama dengan judul 

proyek baik sebagian maupun keseluruhan fungsi dan kondisi yang 

diambil dari lapangan sebagai pengenalan dan penambah wawasan. 

4. Karakter Objek 

Rumusan tentang karakter umum objek rancangan yang disesuaikan 

dengan frase penting yang ada dalam judul. 

 

Konsep Dasar 

Suatu kalimat acuan yang dijadikan pedoman karakter kelayakan yang akan 

mendasari seluruh rangkaian dalam proses perencanaan dan perancangan. 

 

Analisis Ruang Dalam 

Merupakan tinjauan atas analisa tentang aktifitas pelaku, aktifitas dari proyek 

serta menentukan besaran ruang, progra ruang dan fasilitas serta kapasitas yang 

dibutuhkan. Setelah menganalisa poin diatas maka hasil akhirnya adalah 

terbentuk konsep perancangan internal. 

 

Analisis Ruang Luar 

Merupakan analisa tentang kondisi tapak, lokasi, yang mana tinjauan dari 

analisa tautan lingkungan, kondisi fisik, panca indra, ukuran, iklim, aspek 

hukum, manusia dan budaya yang kemudian diberi tanggapan perancangan 

tersebut akan terbentuk konsep perancangan eksternal. 



58 
 

 
Konsep Perancangan 

Adalah secara verrbal dan grafis yang menjembatani antara konsep dasar dan 

konsep desain, dimana konsep rancangan ini berisi tentang tanggapan-

tanggapan perancangan yang berkait dengan parameter desain yang meliputi; 

ide bentuk, blok plan, ulititas, konstruksi, struktur, bahan bangunan, ruang luar 

dan lain-lain. 

 

Transformasi 

Dapat diartikan sebagai perubahan bentuk yaitu perubahan bentuk dari deep 

structure yang merupakan struktur mata terdalam sebagai isi struktur tersebut 

ke surface structure yang merupaka struktur tampilan berupa struktur material 

yang terlihat. Menurut josef Prijotomo dalam Rahmatia 2002. 

 

Desain 

Merupakan hasil akhir dari proses perancangan yang disajikan kedalam bentuk 

grafis atau gambar, antara lain : site plan, layout plan, denah, tampak, potongan, 

detail arsitektural, prespektif eksterior dan interior, rencana struktur dan 

rencana utilitas. 

 

 

 


