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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Gagasan awal 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan sebagian 

besar wilayahnya berupa lautan. Oleh karena itu di Indonesia banyak 

yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Biasanya para nelayan 

ini menempati suatu wilayah tertentu di daerah pesisir untuk 

memudahkan mereka dalam mencari ikan dan berumah tangga. 

Kawasan tempat tinggal para nelayan ini biasa disebut dengan 

kampung nelayan. 

Salah satu kampung nelayan yang ada di Indonesia adalah 

kampung nelayan Desa Tasik Agung. Desa ini terletak di Kabupaten 

Rembang yang berbatasan dengan Kabupaten Pati di sebelah Barat, 

Kabupaten Blora di sebelah Selatan dan Kabupaten Tuban di 

sebelah Timur. Di desa ini memiliki tradisi kupatan dan sedekah laut 

yang diadakan secara besar-besaran setiap tahunnya. Selain tradisi 

tersebut di desa ini juga terdapat hal menarik lain seperti Klenteng, 

Vihara, Taman Kartini, pantai serta kehidupan khas nelayan. Oleh 

karena itu desa ini diprogramkan menjadi desa kawasan wisata. 

Dengan adanya program desa wisata ini alangkah baiknya jika desa 

Tasik Agung ini ditata agar lebih baik lagi, layak kunjung dan memiliki 
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nilai ekonomis yang lebih tinggi sehingga dapat menarik minat 

wisatawan yang akan berkunjung ke Desa Tasik Agung ini.  

Di jaman sekarang ini permukiman vertikal sedang diminati, 

selain karena keterbatasan lahan dan harga tanah yang semakin 

tinggi juga lahan untuk ruang terbuka hijau lebih dapat 

dimaksimalkan, dengan begitu air hujan dapat meresap ke dalam 

tanah dengan mudah dan dapat menjadi ruang publik yang dapat 

dimanfatkan oleh warga kampung serta wisatawan yang datang. 

Rumah warga yang terkesan kurang rapi dapat di-vertikal-kan 

namun tetap mempertahankan konsep kampung. Lahan bekas 

rumah dapat dimanfaatkan menjadi ruang terbuka atau ruang public 

yang lain. Selain untuk menata kawasan menjadi lebih rapi, kampung 

vertikal ini juga dapat menjadi daya tarik tersendiri karena di 

Indonesia belum banyak konsep kampung yang berorientasi vertikal 

terutama kampung nelayan. 

Dengan melihat fakta dan potensi yang telah disebutkan di 

atas, proyek dengan judul Perkampungan Vertikal Untuk Warga 

Kampung Nelayan di Rembang ini diharapkan dapat menjadikan 

desa ini lebih rapi, layak kunjung dan memiliki nilai ekonomis yang 

tinggi. 
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1.1.2 Alasan Pemilihan Judul 

a. Ketertarikan (interest) 

Kampung merupakan suatu permukiman khas Indonesia yang 

biasanya berbentuk horizontal. Kampung memiliki karakteristik yang 

berbeda dengan permukiman modern lain yang banyak terdapat di 

Indonesia. Karakteristik kampung yang khas adalah masih kuatnya 

budaya dan kearifan lokal di daerah tersebut serta penduduk yang 

menggantungkan kehidupannya dari lingkungan sekitar tempat 

tinggalnya.  

Keterbatasan lahan serta semakin mahalnya harga tanah 

membuat hunian vertikal semakin diminati. Dengan konsep baru 

tentang perkampungan yang disusun secara vertikal diharapkan 

dapat menghemat penggunaan lahan. Selain itu diharapkan konsep 

ini dapat mewadahi segala aktivitas warga kampung, terutama 

kampung nelayan. 

 

b. Kepentingan (urgency) 

Desa Tasik Agung merupakan salah satu desa wisata di 

Kabupaten Rembang. Desa ini mengunggulkan kehidupan nelayan 

dan dinamikanya sebagai suatu hal menarik dalam program desa 

wisata ini. Penataan wilayah yang baik perlu dilakukan di kawasan 

ini supaya kawasan ini menjadi suatu kawasan perkampungan yang 

bersih, rapi, layak huni dan layak kunjung. Penataan kampung dapat 
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dilakukan dengan mem-vertikal-kan kampung itu sendiri. Lahan 

bekas rumah warga dapat diubah menjadi ruang-ruang publik 

penunjang program desa wisata.  

Dengan kampung vertikal yang tetap mempertahankan budaya 

dan kearifan lokalnya, penataan wilayah ini dapat menjadi lebih 

mudah. Selain itu juga dapat menjadi daya tarik tersendiri karena 

konsep kampung vertikal ini belum banyak terdapat di Indonesia. 

 

c. Kebutuhan (need) 

Tempat tinggal atau papan merupakan kebutuhan utama setiap 

manusia, tak terkecuali warga kampung nelayan di Rembang. 

Lingkungan tempat tinggal yang bersih, rapi dan layak huni dapat 

meningkatkan produktifitas ketika berada di dalamnya. Namun selain 

beberapa hal tersebut ada pula faktor lain yang harus dipenuhi 

supaya hunian vertikal ini dapat nyaman digunakan dan dihuni 

mengingat kawasan ini akan digunakan sebagai desa wisata. 

 

d. Keterkaitan (relevancy) 

Keterbatasan lahan dan mahalnya harga tanah membuat 

hunian dengan vertikal semakin diminati. Bukan hanya karena lebih 

ekonomis tetapi juga karena lahan yang lainnya dapat dimanfaatkan 

dengan lebih optimal mengingat kawasan ini nantinya akan berfungsi 
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sebagai desa wisata sehingga dapat menjadi suatu kesatuan 

kawasan yang dapat menarik wisatawan untuk datang berkungjung. 

Ruang ruang bekas rumah dapat dimanfaatkan sebagai 

ruang-ruang public yang dapat dipergunakan untuk bersosialisasi 

antar warga ataupun untuk meningkatkan perekonomian warga. 

 

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1 Tujuan pembahasan 

Tujuan dari proyek Perkampungan Vertikal Untuk Warga 

Kampung Nelayan di Rembang ini antara lain: 

a. Dapat menjadi tempat tinggal yang ideal dan nyaman bagi 

warga kampung nelayan di Rembang tanpa meninggalkan 

budaya yang ada. 

b. Dapat mengakomodasi segala kepentingan berumah tangga 

dan budaya warga kampung nelayan. 

c. Menyediakan tempat untuk bersosialisasi dan bercengkrama 

antar warga. 

d. Mendukung program desa Tasikagung menjadi desa wisata. 

 

1.2.2 Sasaran pembahasan 

Sasaran dari proyek Perkampungan Vertikal Untuk Warga 

Kampung Nelayan di Rembang ini antara lain: 
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a. Memperoleh data-data yang terkait dengan aktivitas dan 

perilaku nelayan, khususnya nelayan di daerah Rembang. 

b. Memperoleh data-data tentang standar kenyamanan hunian 

bagi nelayan. 

c. Memperoleh data-data tentang karifan lokal dan budaya 

masyarakat setempat untuk diterapkan ke dalam desain 

bangunan. 

d. Menciptakan program yang sesuai dengan aktifitas dan 

budaya nelayan, khususnya nelayan di daerah Rembang.  

 

1.3 Lingkup Pembahasan 

Proyek tentang perkampungan vertikal untuk warga kampung 

nelayan di rembang ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang 

terjadi di kawasan perkampungan nelayan Rembang dengan 

pendekatan ilmu arsitektur dan diselesaikan secara ilmiah. Lingkup 

pembahasan dalam proyek ini menyangkut hal-hal sebagai berikut: 

a. Perencanaan tata ruang berdasarkan perilaku dan kegiatan 

sehari-hari nelayan Rembang, sehingga dapat menghasilkan 

ruang yang nyaman digunakan para nelayan untuk melakukan 

aktivitas kesehariannya serta membuat betah nelayan untuk 

tinggal disana. 
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b. Perencanaan tata ruang dengan memperhatikan budaya dan 

kearifan lokal yang ada disana sehingga menghasilkan ruang 

yang tidak berseberangan dengan budaya dan kearifan lokal. 

c. Perencanaan hunian vertikal dengan konsep kampung dengan 

segala ruang-ruang publiknya sehingga warga kampung 

nelayan yang nantinya akan direlokasi ke kampung vertikal ini. 

 

1.4 Metodologi Pembahasan 

1.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

Metoda yang digunakan untuk mengumpulkan data pada 

proyek ini ada dua, yaitu: 

a. Pengumpulan data secara primer 

Pada metode ini data diambil dari sumber pertama atau dari 

sumber asli (narasumber) yang mengetahui secara baik 

tentang hal-hal yang terkait dengan proyek ini. Langkah-

langkah dalam pengumpulan data ini adalah : 

- Melakukan kunjungan ke proyek yang memiliki 

kesamaan dan melakukan pengamatan tentang kondisi 

bangunan (kampung) secara langsung. 

- Melakukan pengamatan tentang lingkungan di sekitar 

hunian vertikal dan kampung nelayan. 
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- Melakukan pengamatan tentang aktifitas dan kegiatan 

nelayan di tiap hari dan ruang apa saja yang sekiranya 

diperlukan untuk menunjang kegiatan tersebut. 

- Mengamati layout ruang-ruang untuk hunian vertikal 

khususnya huniam vertikal untuk nelayan. 

- Wawancara dengan narasumber (warga kampung 

nelayan dan hunian vertikal) untuk mengetahui apa saja 

yang dibutuhkan dalam proyek ini. 

 

b. Pengumpulan data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diambil melalui media 

perantara, baik itu media cetak maupun elektronik. Data ini 

tidak dikumpukan secara langsung, namun dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

- Mencari data tentang standar ukuran dan kenyamanan 

dalam lingkup hunian vertikal khusunya untuk nelayan. 

- Mencari data tentang persyaratan hunian vertikal 

terutama untuk nelayan. 

- Mencari data tentang peraturan dan regulasi yang ada di 

daerah tersebut. 
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1.4.2 Metoda Penyusunan dan Analisa 

 Metoda analisa yang digunakan dalam proyek ini adalah: 

a. Metoda Deduktif 

Metode ini merupakan pengembangan data dari analisa tentang 

studi literature dengan mengumpulkan data standar bangunan dan 

persyarayannya serta fungsi bangunan. Data ini dapat menjadi 

gambaran umum tentang proyek ini. 

b. Metoda Induktif 

Metode ini merupakan metode yang disusun dengan 

membandingkan data yang diperoleh dari buku dan literature dengan 

data primer hasil survei dengan narasumber pada proyek sejenis. 

Dari metode ini dapat dihasilkan data tentang kegiatan yang 

dilakukan di dalam bangunan tersebut, fasilitas yang diperlukan dan 

kebutuhan ruang.  

 

1.4.3 Metoda Pemrograman 

Data-data yang telah didapatkan melalui pengumpulan secara 

primer dan sekunder dianalisis untuk menghasilkan pemecahan 

masalah dalam perancangan proyek ini yang nantinya akan berguna 

untuk membuat program ruang. Lalu setelah itu dapat diterapkan 

pada saat proses desain. Tahap-tahap dalam metode ini adalah : 
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- Tahap analisis 

Sebelum menganalisis data haruslah disusun dahulu agar 

Memudahkan proses selanjutnya. Setelah itu data dianalisis untuk 

menentukan acuan dalam proses pemrograman dan perancangan 

dalam proyek ini. 

- Tahap sintesis 

Tahap ini merupakan proses penyimpulan dari data-data yang telah 

dianalisis dalam tahap sebelumnya. Hasil dari tahap ini digunakan 

sebagai acuan dalam Landasan teori dan pemrograman serta tahap 

selanjutnya 

 

1.4.4 Metoda Perancangan Arsitektur 

Metode ini merupakan metode dimana tahap perancangan 

arsitektur. Tahap yang dilakukan antara lain : 

a. Konsep 

Tahap ini merupakan tahap awal dalam perancangan arsitektur 

yang menguraikan mengena ide dasar dan tema desain dalam 

sebuah desain bangunan. 

b. Rancangan skematik 

Rancangan skematik merupakan lanjutan dari tahap konsep. 

Deskripsi dari konsep diterjemahkan menjadi sketsa-sketsa 

desain bangunan yang meliputi konfigurasi massa bangunan, 
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tata ruang dalam maupun luar bangunan, pengolahan tapak 

sketsa-sketsa detail yang lain. 

c. Pengembangan perancangan 

Hasil dari rancangan skematik tersebut dikembangkan menjadi 

gambar kerja sesuai dengan kaidah gambar kerja yang berlaku 

dengan menggunakan bantuan computer. 

d. Pembuatan detail 

Tahap ini berguna untuk memperjelas suatu bagian pada desain 

bangunan. Detail ini dapat berupa gambar 2 dimensi maupun 3 

dimensi sesuai dengan produk yang akan digambar. Proses 

pembuatan detail ini juga dibuat mengunakan bantuan computer. 

e. Presentasi produk 

Tahap terakhir dalam metode perancangan arsitektur. Pada 

tahap ini desainer (arsitek) menjelaskan tentang desain 

bangunannya kepada klien supaya klien paham. Presentasi 

produk ini dapat dilakukan dengan menggunkaan maket, animasi 

3 dimensi maupun dengan slide power point. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

1.5.1 BAB I : Pendahuluan 

Merupakan bab yang bertujuan untuk memperkenalkan ide dan 

gagasan awal dalam poyek ini. uraian ini dijabarkan dalam sub bab 

yang meliputi : gagasan awal dan alasan pemilihan judul, tujuan dan 

sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metodologi 

pembahasan dan sistematika pembahasan. 

 

1.5.2 BAB II : Tinjauan Proyek 

Bab ini berisi mengenai gambaran proyek secara garis 

besarnya. Gambaran umum ini belum mengarah pada proyek secara 

detail. Subbsb yang akan dibahas antara lain gambaran umum, latar 

belakang perkembangan dan sasaran yang akan dicapai. 

Pada bab ini juga akan membahas mengenai gambaran secara 

khusus proyek yang akan dikerjakan. Subbab yang akan dibahas 

antara lain adalah terminologi proyel, uraiak kegiatan, spesifikasi dan 

persyaratan dalam desain pada proyek terpilih. 

 

1.5.3 BAB III : Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Pada bab ini akan menjelaskan tentang studi literature yang 

digunkanan dan berkaitan dengan proyek tentang Perkampungan 

Vertikal Untuk Warga Kampung Nelayan di Rembang. Subbab yang 

akan dibahas antara lain analisis pendekatan arsitektur, analisis 
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pendekatan sistem banguan, dan pendekatan dalam konteks 

lingkungan. 

 

1.5.4 BAB IV : Program Arsitektur 

Bab IV ini berisi tentang program-program yang akan 

digunakan dalam proyek ini yang ditetapkan berdasarkan 

pertimbangan dari bab pertama hingga ketiga. Program ini nantinya 

akan digunakan sebagai landasan dalam proses perancangan 

arsitektur. 

 

1.5.5 BAB V : Kajian Teori 

Bab ini membahas tentang kajian teori penekanan desain 

bangunan dan teori permasalahan dominan pada bangunan. subbab 

dalam bab ini antara lain adalah konsep program, tujuan 

perancangan, faktor penentu dan faktor persyaratan perancangan 

serta program arsitektur. 

 

1.5.6 Daftar Pustaka 

Pada bab ini berisi tentang sumber data, referensi yang 

dipergunakan dalam perancangan proyek ini baik cetak maupun 

elektronik.   

 

 



 
 

14 
 

1.5.7 LAMPIRAN 

Berisi data-data yang berkaitan dengan proyek Perkampungan 

Vertikal untuk Nelayan di Rembang yang berfungsi sebagai data 

pelengkap. 

 

 

 

 

 


