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BAB IV 

PROGRAM ARSITEKTUR 

 

4.1 Konsep Program 

4.1.1 Aspek Citra 

a. Eksterior 

 Bentuk bangunan haruslah dapat menggambarkan fungsi 

utama bangunan yaitu sebagai perkampungan vertikal 

nelayan. 

 Bentuk bangunan disesuaikan dengan orientasi, iklim, dan 

material yang digunakan supaya dapat menjadi suatu kesatuan 

yang menarik dan nyaman digunakan. 

 Dikatakani dalam Permen PU No.5/PRT/M/2007 bahwa desain 

bangunan bukan ditekankan pada kemewahan material namun 

pada keserasian antara bangunan dengan lingkungan 

sekitarnya. 

 

b. Interior 

 Memiliki bentuk ruang dalam yang menggambarkan kampung, 

sehingga warga kampung masih dapat merasakan suasana 

kampung di hunian vertikal ini. 

 Terdapat ruang-ruang komunal untuk berkumpul dan 

bersosialisasi antar warga.  
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4.1.2 Aspek Fungsi 

Fungsi utama pada proyek ini adalah sebagai tempat tinggal 

dan berlindung dari pengaruh luar serta sebagai tempat tinggal dan 

mewadahi segala kegiatan rumah tangga serta kegiatan para 

nelayan sehari-hari. Jadi di dalam komplek bangunan ini selain unit-

unit yang berfungsi untuk tempat tinggal, juga terdapat ruang-ruang 

lain yang berfungsi untuk menunjang kegiatan warga kampung ini, 

seperti : Ruang perbaikan jaring, area olahraga, gedung serbaguna 

dan lain-lain. 

 

4.1.3 Aspek Teknologi 

Pada proyek perkampungan vertikal ini akan mengaplikasikan 

teknologi Desalinasi air asin. Ini merupakan metode yang dapat 

mengubah air payau ataupun asin menjadi air layak konsumsi 

dengan menggunakan teknologi reverse osmosis  atau osmosis 

balik. Teknologi ini menggunakan membran semi-permiable untuk 

memisahkan antara zat pelarut dengan kontaminan. 

Dalam pengaplikasian teknologi ini terdapat beberapa 

peralatan yang digunakan yang dikelompokkan berdasarkan 

tahapannya. Peralatan tersebut antara lain : 
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- Pengolahan tingkat awal 

 

Tabel 4. 1 kebutuhan alat pengolahan tingkat awal RO 
Sumber : http://www.kelair.bppt.go.id 

 

- Komponen RO 

 

Tabel 4. 2 Kebutuhan komponen RO 
Sumber : http://www.kelair.bppt.go.id 

 

- Komponen desinfeksi dan tangki penampung 

 

Tabel 4. 3 Kebutuhan komponen desinfeksi dan tangki air 
 Sumber : http://www.kelair.bppt.go.id 
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- Komponen pembangkit listrik 

 

Tabel 4. 4 Kebutuhan komponen pembangkit listrik 
Sumber : http://www.kelair.bppt.go.id 

 

 

Urutan kerja dari sistem ini dapat dilihat dari skema berikut : 

 

Skema 4. 1 Pengolahan air asin menggunakan RO 
Sumber : http://www.kelair.bppt.go.id 

 

4.2 Tujuan, Faktor Penentu dan Faktor Persyaratan Perancangan 

4.2.1 Tujuan Perancangan 

Tujuan dari proyek Perkampungan Vertikal Untuk Warga 

Kampung Nelayan di Rembang ini antara lain: 
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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 

 

4.2.2 Faktor Penentu Perancangan 

a. Fungsi bangunan 

Dalam merancang sebuah bangunan haruslah memperhatikan 

fungsi dari bangunan itu sendiri. Jadi bangunan harus dapat 

menujang segala aktivitas yang terjadi di dalam bangunan tersebut 

serta dapat menunjukkan fungsi bangunan tersebut dari aspek 

visual.  

b. Persyaratan ruang 

Setiap ruang yang ada dalam proyek ini memiliki spesifikasi dan 

persyaratan yang berbeda karena memiliki fungsi yang berbeda. 

Persyaratan ruang ini mempengaruhi bentuk, orientasi, dan  letak 

ruang tersebut. 
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c.  Kondisi, potensi dan kendala 

Perancangan suatu bangunan juga dipengaruhi oleh kondisi 

eksisting kawasan tersebut, dimana pada tapak tersebut terdapat 

potensi dan kekurangan yang jika diolah dengan baik dapat menjadi 

hal yang menarik pada bangunan yang akan di rancang. 

d. Regulasi 

Peraturan daerah yang mengatur tentang KDB, KLB dan garis 

sempadan juga memberikan pengaruh yang cukup besar pada 

desain bangunan. Regulasi ini mengatur tentang prosentase luas 

lahan yang digunakan untuk bangunan  dan untuk ruang terbuka, 

ketinggian bangunan dan jarak dengan jalan, bangunan lain serta 

laut atau sungai. 

 

4.2.3 Faktor Persyaratan Perancangan 

a. Persyaratan Arsitektural 

 Bentuk bangunan harus dapat mencerminkan fungsi bangunan 

sehingga dapat menajadi identitas dari bangunan perkampungan 

vertikal ini, selain itu bangunan haruslah dapat mengakomodasi 

budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. 

 Ruang di dalam bangunan harus nyaman digunakan oleh warga 

kampung untuk beraktivitas. 
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b. Persyaratan Bangunan 

 Perawatan dan pemeliharaan bangunan diusahakan seminimal 

mungkin dan dapat dilakukan dengan mudah. 

 Massa bangunan harus memiliki simetri ganda, jangan membuat 

massa banguan yang terlalu panjang karena dapat 

mengakibatkan puntiran pada bangunan. 

 Ruang di lantai dasar bangunan difungsikan menjadi fasilitas 

sosial, fasilitas umum dan serta fasilitas lain seperti ruang ME, 

pengumpulan sampah, penitipan anak dan lain-lain, dan lantai-

lantai di atasnya digunakan untuk unit hunian.13 

 Sistem keamanan dan jalur keselamatan harus jelas sesuai 

dengan standar, dilengkapi pula dengan fasilitas untuk disabilitas. 

 

c. Persyaratan Lingkungan 

 Penanganan yang baik untuk mid-rise building yang berada di 

pesisir pantai. 

 Mempunyai jalur masuk dan keluar tapak yang jelas dan mudah 

diakses. 

 Tidak menimbulkan kekumuhan pada daerah sekitar tapak. 

 

 

                                                            
13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis 
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi 



 
 

151 
 

4.3 Program Arsitektur 

4.3.1 Program Kegiatan 

a. Program ruang 

Ruang-ruang yang ada dalam proyek perkampungan vertikal 

untuk warga nelayan di rembang ini terbagi dalam 4 kelompok yang 

dapat dilihat dari tabel berikut. 

 

Tabel 4. 5 Ruang yang ada di perkampungan vertikal 
Sumber: Analisis Pribadi 
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b. Perhitungan luas bangunan 

Luas Total Ruang dalam : 

 

Hunian : 10.123 m2 

Pengelola & Building Service : 345 m2 

Penunjang lain : 1.194 m2 

total  11.662 m2 

 

Luas total ruang luar : 

 

Area Parkir : 5.246 m2 

Area Olahraga : 390 m2 

total  5.636 m2 
 

Tabel 4. 6 Program luas bangunan 
Sumber : analisa pribadi 

 
 

 Luas lantai dasar 

Luas lantai dasar  = (Luas total bangunan ÷ KLB) x 60%  

    = (11.727m2 ÷ 2,25) x 60% 

    = 5.212 x 60% 

    = 3.127 m2   

 Luas Ruang terbuka hijau (RTH) 

Luas RTH   = (Luas total bangunan ÷ KLB) x 40%  

    = (11.727m2 ÷ 2,25) x 40% 

    = 5.212  x 40% 

    = 2.085 m2  

 Luas total tapak 

Luas total tapak =Luas lantai dasar + luas RTH + luas area   

olahraga + luas area parkir 

   = 3.127 + 2.085 + 390 + 5.246 

   = 11.028 m2 
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4.3.2 Program Sistem Struktur dan Pelingkup 

PROGRAM STRUKTUR 

Sub-structure 

Pondasi utama yang akan digunakan pada proyek ini adalah 

pondasi sarang laba-laba karena proyek perkampungan vertikal 

ini dibangun di pesisir pantai dan memiliki ketinggian yang tidak 

terlalu tinggi (3-4 lantai). Karakter tanah di pantai ini tidak mampu 

untuk menahan beban yang terlalu berat, penggunaan pondasi 

jenis sarang laba-laba ini sekaligus dapat menjadi upaya dalam 

perbaikan tanah. 

Untuk massa bangunan pendukung dengan tinggi bangunan 

kurang dari atau sama dengan dua lantai menggunakan pondasi 

footplat yang ditambah dengan pondasi lajur untuk menopang 

dinding-dinding pengisi pada bangunan tersebut. Pertimbangan 

pemilihan pondasi jenis ini adalah jenis pondasi lajur dan footplat 

ini mampu menahan beban bangunan hingga 2 lantai selain itu 

pondasi ini juga mudah dibuat oleh tenaga di Indonesia.  

 

Mid-structure 

Untuk sistem struktur tengah bangunan proyek ini menggunakan 

struktur rangka dengan bahan beton bertulang karena bahan ini 

cukup tangguh digunakan di lahan yang terletak di pesisir pantai. 

Rangka-rangka pada struktur ini juga dimanfaatkan untuk 

menentukan modul-modul untuk unit hunian. Sedangkan untuk 

plat lantainya menggunakan jenis two-way slab.  

 

Upper-structure 

Menggunakan struktur atap dari bahan baja yang di lapisi dengan 

lapisan khusus sehingga lebih tahan terhadap iklim pantai serta 

angin pantai yang mengandung garam. 
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PROGRAM ENCLOSURE 

Penutup lantai 

Mayoritas ruang di bangunan ini akan menggunakan keramik 

sebagai penutup lantainya supaya mudah dalam perawatan dan 

pemeliharaannya. Selain itu keramik merupakan bahan penutup 

lantai yang mudah dicari di wilayah indonesia khususnya di 

daerah tapak. Keramik juga memiliki motif yang bervariasi 

sehingga dapat disesuaikan dengan ruang-ruang yang ada pada 

perkampungan vertikal ini. 

Namun ada beberapa ruang yang tidak menggunakan keramik 

sebagai penutup lantainya. Ruang tersebut antara lain ruang 

genset, ruang pompa, tangga dan ruang servis lain yang 

membutuhkan kekesatan pada pijakan. Ruang ini menggunakan 

lantai beton dengan finishing yang tidak terlalu halus supaya tidak 

licin.  

 

Dinding 

Material dinding yang digunakan pada proyek ini terdiri dari 

beberapa macam. Untuk pembatas ruang luar dan ruang dalam, 

menggunakan bata ringan atau hebel. Kelebihan dari material 

jenis ini adalah ringan namun dapat menjaga ruang dalam dari 

pengaruh luar (iklim, cuaca dll). Pembatas ruang-uang dalam di 

proyek ini menggunakan berbagai macam jenis, untuk ruang 

yang tidak membutuhkan fleksibilitas tinggi menggunakan bata 

ringan atau hebel, sedangkan untuk ruang yang membutuhkan 

fleksibilitas ruang yang tinggi menggunakan dinding partisi yang 

terbuat dari gypsum board yang diperkuat dengan rangka hollow. 

Khusus untuk ruang-ruang pengelola, karena membutuhkan 

pengawasan yang cukup tinggi maka menggunakan dinding 
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pemisah yang menggunakan kombinasi dari kaca dan bahan lain 

yang sesuai. 

Bahan lain yang digunakan pada proyek ini adalah bata merah. 

Bata merah ini dapat disusun dengan susunan tertentu sehingga 

dapat menimbulkan pola padat rongga yang berfungsi sebagai 

ventilasi udara yang memiliki estetika tinggi. Bata merah juga 

dapat disusun secara biasa namun tidak diaci (ekspose), 

sehingga memperlihatkan susunan bata yang dapat menjadi 

suatu nilai plus pada bangunan ini. 

 

Plafond 

Plafond yang digunakan pada proyek ini adalah plafon dengan 

bahan gypsum board. Pemilihan plafond jenis ini adalah karena 

bahan ini mudah didapat dengan harga yang relatif murah dan 

mudah dalam pemasangannya sehingga dapat diselesaikan 

dengan cepat. Selain itu plafon yang dibuat dengan bahan 

gypsum board ini lebih rapi karena memiliki kerataan yang baik 

serta sambungan antar panel yang tidak terlihat. 

 

Penutup atap 

Penutup atap pada proyek ini mengaplikasikan bahan metal deck, 

bahan ini dipilih karena ringan dan mudah ditemukan. Untuk 

mengurangi panas yang masuk ke dalam ruangan dapat 

menggunakan isolator panas yang diaplikasikan di bawah atap. 

Sedangkan untuk ruang tertentu yang memerlukan cahaya 

matahari, dapat mengunakan material jenis fiberglass yang 

mampu memasukkan cahaya matahari ke dalam ruangan. 
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4.3.3 Program Sistem Utilitas 

SISTEM PENCAHAYAAN 

Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami dilakukan dengan membuat bukaan-bukaan 

pada dinding dan beberapa pada atap supaya terang langit  dapat 

masuk ke dalam ruangan. Pencahayaan alami hendaknya 

diaplikasikan semaksimal mungkin di dalam bangunan untuk 

mencegah timbulnya jamur dan mengurangi ruang-ruang yang 

lembab. 

 

Pencahayaan buatan 

Untuk ruang-ruang yang tidak dimungkinkan mengaplikasikan 

pencahayaan alami dapat menggunakan lampu sebagai 

pencahayaan buatan. Lampu yang digunakan Digunakan untuk 

menerangi lingkungan bangunan pada saat hari mulai gelap. 

Dapat dilakukan dengan mengaplikasikan lampu-lampu di titik 

tertentu di area bangunan. Tingkat terang pada bangunan ini 

idealnya 60lux. 

 

SISTEM PENGHAWAAN 

Penghawaan alami 

Untuk unit-unit hunian diusahakan seluruhnya menggunakan 

sistem penghawaan alami dengan membuat bukaan-bukaan 

untuk ventilasi silang dan membuat void untuk jalur udara. 

Penghawaan buatan 

Penghawaan buatan digunakan pada ruang-ruang pengelola 

dengan mengaplikasikan AC split pada tempat yang 

memerlukan. 
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SISTEM TELEKOMUNIKASI 

Sistem PABX digunakan untuk menghubungkan ruang-ruang 

pengelola dan pos-pos yang perlu supaya dapat saling 

berkomunikasi. Dan untuk jaringan ke luar menggunakan 

jaringan telepon dari perusahaan telepon negara dan jaringan 

internet. 

 

SISTEM DISTRIBUSI AIR BERSIH 

 Sumber air bersih 

Air bersih didapat dari PAM dan sumur. Karena lokasinya yang 

dekat dengan air laut maka air sumur di daerah ini masih 

mengandung garam, oleh karena itu diperlukan proses 

desalinasi supaya air menjadi layak konsumsi. 

 Sistem distribusi air bersih 

Untuk mengalirkan air ke seluruh bangunan, sistem yang 

digunakan adalah down-feed system karena sistem ini 

memiliki keunggulan-keunggulan antara lain, lebih hemat 

energi dan masih dapat digunakan pada saat terjadi 

pemadaman listrik. 

 

SISTEM PENGOLAHAN SAMPAH 

Sampah yang timbul pada bangunan ini dipilah-pilah sesuai 

dengan sifatnya, sampah organik dipisahkan dengan sampah 

anorganik. Untuk sampah organik dapat dimanfaatkan kembali 

menjadi kompos lalu dapat digunakan untuk menyuburkan 

tanaman di sekitar bangunan. Untuk sampah anorganik dipilah-

pilah kembali, beberapa ada yang didaur ulang dan yang sudah 

tidak layak dibuang ke TPA. 
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SISTEM TRANSPORTASI 

Transportasi vertikal pada bangunan ini menggunakan tangga 

manual dan ramp pada beberapa titik untuk memudahkan warga 

berkebutuhan khusus untuk menggunakan bangunan ini. 

SISTEM PENANGKAL PETIR 

Sistem penangkal petir yang digunakan pada proyek ini adalah 

sistem Thomas karena memilili jangkauan yang luas serta tidak 

memiliki banyak kekurangan. 

SISTEM KEAMANAN BANGUNAN 

Sistem keamanan pada bangunan lebih ditekankan pada 

aktivitas siskamling yang biasa dilakukan di kampung, namun 

untuk pemantauan dan keamanan yang lebih maka CCTV juga 

diaplikasikan pada bangunan ini. 

SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH 

 Grey Water (Limbah cair) 

Sebelum dibuang atau diresapkan dilakukan proses 

pemurnian dengan menggunakan bantuan tumbuhan yang 

ditanam di saluran grey water. 

 Air hujan 

Dikumpulkan di tangki penampungan khusus air hujan agar 

dapat dimanfaatkan kembali untuk menyiram tanaman 

misalnya. 

 Black water (Limbah padat) 

Limbah padat langsung menuju ke bio septictank untuk 

dilakukan proses penguraian oleh bakteri-bakteri yang 

terkandung di dalam bio septictank, setelah itu dapat di 

resapkan ke tanah. 
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4.3.4 Program Lokasi dan Tapak 

Tapak terpilih pada proyek ini  terletak di desa Tasik Agung, 

kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.    Desa ini terletak di 

pesisir pantai utara Rembang, hal ini membuat desa  Tasik Agung  

memiliki  penduduk dengan mayoritas bermatapencaharian sebagai 

nelayan. 

a. Data tapak 

 

Gambar 4. 1 Lokasi tapak  
Sumber: www.maps.google.com 

Tapak yang terpilih untuk proyek ini terletak di sisi sebelah 

Timur desa Tasik Agung, tepatnya di jalan Nglawiyan. Tapak ini 

terletak di tengah perkampungan warga dengan batas-batas sebagai 

berikut : 

U : perkampungan 

T : Jalan, Sungai 

S : Jalan Nglawiyan, perkampungan 

B : jalan kampung, perkampungan 



 
 

160 
 

Di daerah ini memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata 33 

derajat Celsius dan kelembapan 41,8 %. Angin di kawasan ini 

memiliki kecepatan sebesar 2,4 km/jam yang berhembus dari laut ke 

darat pada siang hari dan di malam hari berhembus dari darat ke 

laut. 

Untuk menuju kawasan ini dapat ditempuh dari dua jalan masuk 

utama (dari jalan raya). Akses yang pertama terletak di jalan yang 

ada di sepanjang sungai yang memiliki lebar jalan kurang lebih 5 

meter. Sedangkan akses kedua dapat ditempuh lewat jalan yang 

terletak di sebelah Barat tapak. Akses kedua ini memiliki lebar jalan 

yang tidak terlalu besar, hanya sekitar 3 meter. 

 

Gambar 4. 2 Aksebilitas menuju tapak  
Sumber: www.maps.google.com 

 

b. Ruang terbuka hijau 

Pada komplek bangunan ini ruang terbuka hijau (RTH) 

memilki prosentase sebanyak 40% dari keseluruhan ruang 

terbuka yang ada pada komplek bangunan ini. Ruang terbuka 

A 

B 
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hijau ini berupa taman aktif dan pasif yang dapat menambah nilai 

estetis pada komplek bangunan ini. untuk taman pasif, akan 

diberi vegetasi yang bersifat memperindah seperti : 

- Jenis tanaman palem. Palem merupakan tanaman hias 

yang cukup populer di Indonesia. Jenis tanaman ini dapat 

bertahan di cuaca yang panas dan tidak memerlukan 

perawatan khusus jika sudah cukup besar. Palem ini 

memiliki berbagai variasi ukuran, dari yang kecil hingga 

yang besar. 

 

Gambar 4. 3 Palem botol 
Sumber : http://tipspetani.blogspot.co.id 

 

Sedangkan untuk  peneduh dapat  menggunakan 

beberapa jenis tanaman, antara lain : 

- Waru, tanaman ini banyak ditemukan di pantai sebagai 

peneduh dan penghijauan di area pantai. Keunggulan waru 

lainnya adalah akar waru tidak merusak jalan ataupun 

bangunan di sekitarnya. 
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Gambar 4. 4 Pohon waru 
Sumber : www.wikipedia.org 

- Ketapang, pohon ini banyak digunakan untuk peneduh di 

tepi pantai. Karakteristik dari pohon ini adalah tajuknya 

yang bertingkat dan teduh. Keunggulan  dari pohon ini 

adalah cepat tumbuh dan  minim perawatan. 

 

Gambar 4. 5 Pohon ketapang 
 Sumber : www.wikipedia.org 


