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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1 Kajian Teori Penekanan/ Tema Desain 

Tema desain pada proyek perkampungan vertikal untuk warga 

kampung nelayan di Rembang ini adalah arsitektur nusantara. Menurut 

Hidayatun (2014:3) “arsitektur nusantara merupakan sebuah konsep 

berarsitektur yang berpedoman pada lingkungan alam dan budaya 

setempat, yang tercermin dalam nilai-nilai dan makna yang terkandung 

dibalik perwujudan fisiknya”.  Arsitektur nusantara ini erat kaitannya dengan 

regionalisme. Dalam dunia arsitektur, regionalisme merupakan 

perkembangan di dunia arsitektur yang memperhatikan karakteristik daerah 

atau regional daerah tertentu. Karakteristik ini bisa berbeda antara satu 

dengan yang lain bisa juga sama antara satu daerah dengan daerah 

lainnya. Hal ini berkaitan erat dengan beberapa faktor, antara lain: budaya, 

iklim dan teknologi yang berkembang pada saat itu. Menurut Prijotomo 

(2013:2) “setiap arsitektur itu pasti terletak di tempat yang tertentu, dan 

dengan demikian segenap pikiran, tindakan dan perbuatan yang berkenaan 

dengan arsitektur ditumbuh-kembangkan”.  

Arsitektur Nusantara sama sekali berbeda dengan arsitektur Eropa. 

Perbedaan ini jelas terlihat namun bukan berarti arsitektur Eropa memiliki 

kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan arsitektur Nusantara. Arsitektur 

Nusantara memiliki kedudukan yang sama dengan Arsitektur Eropa 

tepatnya arsitektur Eropa Klasik. Pertama perbedaan arsitektur Nusantara 
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dan arsitektur Eropa dapat dilihat dari kondisi geografisnya, arsitektur Eropa 

hanya melibatkan daratan saja dalam perancangannya sedangkan 

arsitektur Nusantara melibatkan daratan dan lautan. Jika dilihat dari 

iklimnya, arsitektur Eropa merupakan respon dari iklim setempat yang 

memiliki empat musim, memerlukan perlindungan terhadap iklim setempat 

(isolated from nature). Sedangkan arsitektur nusantara merupakan respon 

dari kondisi iklim indonesia yang memiliki dua musim, pada kondisi ini 

arsitektur dibutuhkan sebagai pernaungan, bukan perlindungan seperti 

pada arsitektur Eropa. 

 

Gambar 5. 1  Perbedan arsitektur Eropa dan arsitektur Nusantara 
Sumber : Presentasi Menguak Jatidiri arsitektur Nusantara (Prijotomo) 

 

 

5.1.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Tema Desain 

a. Pengertian 

Menurut Hidayatun (2014:3) “arsitektur nusantara merupakan 

sebuah konsep berarsitektur yang berpedoman pada lingkungan 

alam dan budaya setempat, yang tercermin dalam nilai-nilai dan 
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makna yang terkandung dibalik perwujudan fisiknya”.  Nilai-nilai ini 

diolah lagi melalui sebuah pemikiran yang kritis dengan 

menafsirkannya lalu dituangkan dalam bentuk baru sesuai dengan 

kebutuhan dan tantangan yang sedang dihadapi pada masa itu. 

Arsitektur Nusantara menjunjung tinggi nilai-nilai lokalitas. 

Menurut Lewis Mumford dalam Hapsara (2015), lokalitas adalah 

sesuatu yang harus ditelaah kembali dengan cermat dan bukan 

hanya semata-mata terpaku pada kebenaran sejarah serta membuat 

imitasi dari arsitektur masa lampau lalu menghadikannya kembali di 

masa sekarang. Lokalitas haruslah mengikuti perkembangan jaman 

dengan memanfaatkan teknologi di masa kini namun masih tetap 

berguna (memenuhi kebutuhan) bagi penggunanya dan 

mencerminkan karakter dari komunitas tersebut.  

 

b. Prinsip-prinsip pada arsitektur nusantara 

Dalam Hapsara (2015) ada beberapa prinsip arsitektur nusantara 

yang dapat diaplikasikan pada desain bangunan, yaitu : 

- Hunian dalam kebun 

Maksudnya adalah kebiasaan masyarakat asli Nusantara 

yang sering melakukan aktivitas di luar rumah di siang hari 

sambil berinteraksi dengan sesama dan baru melakukan 

aktivitas di dalam rumah ketika malam hari. Jadi kebun atau 
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taman (ruang komunal outdoor) merupakan salah satu 

elemen penting yang ada pada arsitektur nusantara. 

- Naungan terhadap iklim 

Arsitektur nusantara merupakan arsitektur naungan yang 

tidak memerlukan perlindungan yang lebih terhadap iklim 

seperti pada arsitektur Eropa (empat musim). Arsitektur 

nusantara merupakan arsitektur peneduhan dimana 

selama ada peneduh masyarakat sudah dapat merasa 

nyaman untuk melakukan kegiatan serta berinteraksi 

dibawahnya. Hal tersebut dikarenakan secara fisik 

masyarakat nusantara sudah merasa nyaman dengan 

kondisi iklim yang tropis lembab ini. 

- Prinsip gubahan bergoyang (gempa) 

Indonesia terletak di daerah yang sering dilanda gempa 

bumi. Dalam arsitektur nusantara, sistem teknologi 

konstruksi yang digunakan merupakan konstruksi yang 

tahan terhadap gempa yaitu konstruksi yang menggunakan 

ikatan dan lubang sebagai pengunci antara satu dengan 

yang lain. Konstruksi ini kuat namun masih memungkinkan 

untuk bergoyang dan mengimbangi gempa. 

- Prinsip perekam pengetahuan dan pemikiran 

masyarakat 
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Arsitektur nusantara berdasar dari pengetahuan dan 

pemikiran masyarakat dengan kehadiran simbol pada 

desain dan memiliki arti penting dalam kehidupan sosial 

budaya dan lingkungan masyarakat. Pengetahuan dan 

pemikiran ini selalu berkembang dari waktu ke waktu. 

 

5.1.2 Studi Preseden  

a. Rumah di desa Kandangan 

 

Gambar 5. 2 Rumah di desa Kandangan  
Sumber: http://tani-temanggung.blogspot.co.id 

 

Lokasi : Kandangan, Temanggung 

Arsitek : -  

Nilai-nilai arsitektur nusantara pada bangunan : 

- Bahan bangunan 

Bahan bangunan yang digunakan pada rumah-rumah di 

desa Kandangan merupakan bahan-bahan yang banyak 

ditemukan di daerah ini, yaitu bambu dan bata merah. 
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Sambungan atau konstruksi yang digunakan pada rumah-

rumah ini merupakan konstruksi yang tahan gempa yaitu dengan 

menggunakan bahan bambu.  

- Bentuk bangunan 

Dilihat dari bentuknya, rumah ini berbentuk seperti panggung 

dengan ruang bawah dapat dipergunakan sebagai tempat 

berkumpul dan bercengkrama dengan warga atau keluarga. 

Sedangkan lantai diatasnya dipergunakan untuk rumah tinggal 

atau hunian. 

Area rumah tidak memiliki pagar yang jelas, seperti konsep 

kampung terutama pada kampung jaman dahulu yang tidak 

memiliki batas yang jelas. 

- Keselarasan dengan lingkungan 

Jika dilihat dari bentuknya, bangunan ini memiliki 

keselarasan dengan lingkungan sekitarnya, dilihat dari 

pengunaan material bambu dan bata ekspos, serta bentuk 

bangunan yang mencerminkan kearifan lokal di daerah tersebut. 

 

5.1.3 Kemungkinan Penerapan Teori Tema Desain 

Berdasarkan teori dan bangunan yang menjadi preseden pada 

kasus ini, ada beberapa kemungkinan penerapan teori pada tema 

desain. Penerapan tersebut antara lain : 
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a. Bentuk bangunan 

Bentuk bangunan pada perkampungan vertikal ini dapat 

mengacu pada kebudayaan dan tradsisi dari masyarakat setempat. 

Dalam hal ini budaya dan tradisi nelayan yang ada di desa Tasik 

Agung. Misalnya dengan membuat tempat khusus yang dapat 

dipergunakan warga untuk memperbaiki jaring dan menjemur ikan. 

Memiliki area yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas 

di luar ruangan sekaligus bercengkrama dengan warga lain yang 

dapat berupa taman aktif, selasar, ruang komunal dan lain-lain. 

Tidak memerlukan material penutup yang terlalu padat (masiv) 

karena dalam hal ini masyarakat Indonesia khususnya warga 

kampung nelayan sudah nyaman dengan iklim yang ada di sana. 

Yang diperlukan bukanlah perlindungan terhadap dunia luar (iklim) 

namun berinteraksi dan memanfaatkan potensi dengan sebaik 

mungkin. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan cara membuat 

pola padat rongga pada bangunan untuk jalannya angin 

(penghawaan) dan masuknya cahaya. 

 

b. Bahan Bangunan 

Bahan bangunan yang digunakan dapat berupa bahan yang 

mudah ditemukan di daerah itu, menggambarkan kawasan tersebut 

dan kegiatan apa yang khas dari daerah tersebut. Selain itu bahan 

ini juga harus dapat mendukung aktivitas yang terjadi di tempat itu. 
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Misalnya dengan memberikan bahan atap yang transparan pada 

ruang-ruang yang digunakan untuk mengeringkan baik itu pakaian 

maupun ikan dan memberikan bahan yang berongga sehingga 

sirkulasi udara dapat berjalan lancar pada ruang-ruang dengan 

fungsi pengeringan. 

 

c. Interior dan Ornamen Bangunan 

Ada banyak hal yang menarik di desa Tasik Agung ini yang 

dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan pada banguan dalam bentuk 

ornamen, hiasan maupun penunjang-penunjang lainnya. Misalnya 

ornamen yang terbentuk dari analogi jaring nelayan dan lain 

sebagainya. 

 

5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan 

Permasalahan dominan pada proyek ini adalah penerapan budaya 

nelayan pada desain bangunan supaya perkampungan vertikal ini dapat 

mengkomunikasikan dirinya kepada orang yang melihatnya bahwa 

bangunan ini merupakan hunian bagi nelayan. Selain itu dengan adanya 

penerapan budaya nelayan pada hunian ini diharapkan warga nelayan bisa 

betah tinggal di hunian vertikal ini serta kebutuhan akan ruang-ruangnya 

dapat terpenuhi dengan baik.  
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5.2.1 Uraian Interpretasi dan Elaborasi Teori Permasalahan Dominan 

a. Bentuk 

Menurut Amirudin dalam Hendraningsih, dkk (1982:8) bentuk 

dalam arsitektur adalah suatu unsur yang tertuju langsung pada 

mata, dan bendanya merupakan suatu unsur yang tertuju pada jiwa 

dan akal budi manusia. Oleh karena itu bentuk juga dapat 

menyampaikan pesan secara visual kepada masyarakat. Bentuk 

dalam arsitektur mengkomunikasikan banyak hal seperti fungsi dan 

pengguna bangunan, budaya dan tradisi yang ada di masyarakat, 

serta pemikiran arsitek. 

 Bentuk dan fungsi 

Bentuk suatu bangunan pada dasarnya  merupakan 

pemenuhan dari kebutuhan penggunanya. Pada awalnya hunian 

hanya dibuat sebagai tempat berlindung dari cuaca, namun 

seiring berkembangnya pemikiran manusia dan perkembangan 

jaman, arsitektur pun juga ikut berkembang. Selain itu bentuk 

bangunan merupakan respon dari kondisi alam sekitar. 

 Bentuk dan Simbol 

Bentuk juga dipengaruhi oleh simbol-simbol yang ada pada 

masyarakat di daerah tersebut. Simbol ini merupakan lambang 

atau tanda yang menyatakan suatu hal yang mengandung suatu 

arti tertentu yang bebeda antar daerah. Simbol dapat pula disebut 

kebudayaan. Kebudayaan terdiri dari kebudayaan tradisional dan 
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kebudayaan modern. Kebudayaan tradisional adalah kebudayaan 

yang sudah ada sejak jaman dahulu yang bersifat mengikat. 

Contoh dari kebudayaan tradisional ini adalah adat pembangunan 

rumah di Minahasa dimana pohon yang ditebang tidak boleh 

rebah ke arah Barat karena kepercayaan tertentu. Sedangkan 

kebudayaan modern adalah kebudayaan yang timbul berkat 

pengalaman, cara hidup dan ideologi manusia yang selalu 

berkembang seiring perkembangan jaman. 

 Bentuk dan komunikasi 

Bentuk merupakan media komunikasi dalam arsitektur. 

Bentuk bangunan dalam arsitektur ini akan lebih dapat 

menyampaikan maksudnya bila bentuk tersebut berinteraksi 

dengan bentuk lain di sekitarnya. Misalnya dengan adanya kapal 

dan jaring orang dapat mengetahui bahwa disitu tempat nelayan. 

Dalam bentuk sebagai media komunikasi ini ada 5 elemen yang 

mempengaruhinya yaitu, skala, proporsi, irama, tekstur dan 

warna. 

 

b. Budaya nelayan 

Budaya cara hidup manusia yang diturunkan dari satu generasi 

ke generasi lainnya. Dalam budaya ini terdapat proses kreatif dimana 

akan selalu berubah sesuai dengan cara pikir, kebutuhan dan faktor 

lain yang terjadi pada kehidupan manusia. jadi budaya nelayan 
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adalah cara hidup nelayan yang berkembang dari waktu ke waktu. 

Cara hidup dapat berarti pula caranya menjalani kehidupan pada 

setiap hari. Dalam hal ini adalah cara nelayan bekerja dan 

beraktifitas. Nelayan akan pergi melaut selama beberapa hari lalu 

pulang untuk menjual hasil tangkapannya. Ketika tidak sedang 

melalut para nelayan memperbaiki jaring dan alat pancingnya serta 

kapalnya. Para istri nelayan menjemur ikan hasil tangkapan untuk 

dijadikan ikan asin.  

 

c. Arsitektur khas Rembang 

Arsitektur merupakan seni dalam merancang suatu bangunan yang 

tentunya memiliki perbedaan di tiap daerah. Hal ini berkaitan dengan 

adat istiadat dan kepercayaan masyarakat setempat yang masih 

dipegang teguh oleh perancang bangunan tersebut. Tak terkecuali 

Kabupaten Rembang, Rembang memiliki ciri khas dalam 

perancangan bangunan yang masih dipegang teguh bahkan hingga 

kini, yaitu: 

 Dinding: pada rumah adat Rembang tidak menggunakan dinding 

permanen. Dinding yang digunakan merupakan dinding non-

permanen yang bahannya sesuai dengan strata sosial warga 

pemilik rumah tersebut. Untuk warga menengah ke bawah, 

bahan dinding menggunakan gedek atau anyaman bambu. 
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Sedangkan untuk warga kelas menengah ke atas menggunakan 

papan dari kayu jati. 

 Lawang lempit: jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia 

artinya pintu lipat. Pintu ini merupakan sebuah pintu dengan 4 

buah daun pintu yang ketika dalam keadaan terbuka berbentuk 

lipat. Pintu ini menggambarkan keramahan tuan rumah kepada 

tamunya dan memiliki kesan menerima. 

 Telampik atau serambi : seperti serambi pada bangunan umnya, 

telampik ini teletak di depan rumah untuk besantai dan 

bercengkrama dengan keluarga atau kerabat. Di area ini 

biasanya dilengkapi dengan dipan atau kursi yang panjang 

sebagai tempat duduk bersama. 

 Atap yang rendah pada bagian depan: desain bangunan yang 

seperti ini memiliki makna filosofis siapa saja yang bertamu 

hendaklah berlaku sopan dan menghormati tuan rumah. 

  Kiwan: dalam rumah adat Rembang kamar mandi disebut 

dengan kiwan. Perbedaan yang mencolok dengan kamar mandi 

konvensional adalah bak mandi di kiwan ini menggunakan 

semacam bejana yang terbuat dari tanah liat.  
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5.2.2 Studi Preseden 

 Rumah Nelayan Sidangolidehe  

 

Gambar 5. 3 Rumah nelayan Sidangolidehe 
Sumber: Asriany (2014) 

 

Lokasi : Sidangolidehe, Maluku, Indonesia 

Arsitek : - 

Hal yang dapat diterapkan pada desain bangunan : 

 

 Bentuk dan fungsi 

Seperti permukiman nelayan pada umunya yang terletak di 

dekat sumber air, dapat berupa sungai, danau ataupun laut, 

permukiman nelayan dapat dikatakan rawan terhadap luapan air dari 

sungai, danau ataupun laut. Maka, pada rumah nelayan di 

Sidangolidehe ini berbentuk panggung sebagai respon dari luapan 

air laut yang sering terjadi di daerah ini. Kolong di bawah rumah 

dapat dimanfaatkan untuk fungsi lain. Pada bagian yang kering dapat 

digunakan untuk area perbaikan kapal dan jaring, penyimpanan kayu 
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bakar dan tungku serta tempat memelihara ternak. Lalu di depan 

rumah juga terdapat teras. Teras ini selain berfungsi sebagai area 

peralihan antara ruang luar dan ruang dalam juga berfungsi sebagai 

ruang untuk berinteraksi dan melakukan kegiatan-kegiatan luar 

ruang lainnya.  

Dilihat dari bahan bangunannya, rumah nelayan di 

Sidangolidehe ini menggunakan bahan-bahan yang sifatnya semi-

permanen. Alasan penggunaan bahan ini adalah sifat hunian 

nelayan pada zaman dahulu yang sering berpindah-pindah sesuai 

dengan musim ikan dan budaya ini terbawa hingga sekarang. 

Penggunaan bahan ini juga merupakan respon terhadap gempa 

yang sering terjadi di tempat ini. Penggunaan bahan kayu dan bambu 

dengan konstruksi yang tidak rigid dapat mengurangi kerusakan 

yang ditimbulkan akibat dari terjadinya gempa. 

 Rumah Nelayan Jeneponto, Sulawesi Selatan 

 

Gambar 5. 4 Rumah nelayan Jeneponto 
Sumber: http://daonlontar.blogspot.co.id 

Lokasi : Jeneponto, Sulawesi Selatan 

Arsitek : - 
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Hal yang dapat diterapkan pada desain bangunan : 

 Bentuk dan fungsi 

Jika dilihat dari bentuknya, rumah nelayan di Jeneponto ini 

memiliki bentuk panggung. Bentuk ini merupakan respon dari 

letaknya yang berada di dekat pantai dengan kemungkinan terjadi 

luapan air. Kolong panggung di bawah rumah ini ketika tidak air 

pasang dimanfaatkan warga untuk berbagai kegiatan, yaitu: ruang 

bersosialisasi, ruang kerja (perbaikan kapal, jaring atau alat 

mencari), gudang, kandang ternak bahkan memasak. Untuk 

ruang-ruang yang butuh privasi yang lebih penduduk lokal 

menggunakan dinding penutup yang terbuat dari bahan anyaman 

bambu. 

Jika ditelaah lebih lanjut adanya kolong pada rumah 

panggung ini dapat memberikan manfaat bagi warga yang tinggal 

di tempat itu dan sesuai dengan keadaan iklim di Indonesia. Selain 

merespon luapan air, kolong pada bagian bawah rumah ini juga 

dapat berfungsi sebagai sirkulator udara sehingga kenyamanan 

termal dapat tercapai. Lalu masyarakat juga dapat melakukan 

kegiatan produktif sembari melakukan kegiatan sosial di kolong 

rumah ini 

 Bentuk dan simbol 

Pembuatan panggung di rumah ini selain sebagai respon 

terhadap luapan air juga merupakan simbol kepercayaan dari 
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masyarakat Bugis yang meyakini bahwa sebuah rumah 

meupakan penggambaran dari makro dan mikro kosmos. Sebagai 

simbol makro kosmos, ruang kolong mewakili dunia bawah. 

Sedangkan sebagai simbol mikro kosmos, ruang kolong mewakili 

kaki pada tubuh manusia.  

 

 Rumah Apung Nelayan di Danau Tempe, Sulawesi Selatan 

 

Gambar 5. 5 Rumah Apung Nelayan di Danau Tempe 
Sumber: Jurnal Kearifan Lokal Tradisional Masyarakat Nelayan pada Permukiman (Naidah Naing, 2009) 

 

Lokasi : Danau Tempe, Sulawesi Selatan 

Arsitek : - 

Hal yang dapat diterapkan pada desain bangunan : 

 Bentuk dan fungsi 

Masyarakat nelayan di danau Tempe, Sulawesi Selatan ini 

umumnya memiliki dua rumah. Satu rumah di darat dan satu lagi 

berada di permukaan air. Rumah yang berada di permukaan air 

atau rumah apung ini merupakan refleksi budaya masyarakat 
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Bugis yang tidak menggunakan tiang dan struktur bawah yang 

berbentuk rakit berbahan bambu. Dalam pembuatan rumah ini, 

bahan bangunan yang digunakan merupakan bahan alami yang 

mudah ditemukan di sekitar danau. Sedangkan dalam proses 

pembangunannya dilakukan oleh warga secara gotong royong. 

Warga permukiman ini memiliki kebiasaan bermukim secara 

berpindah-pindah. Hal ini dilakukan berdasarkan pengaruh 

karakteristik danau Tempe. Danau Tempe ini mengalami pasang 

surut air laut sesuai dengan musim yang sedang berjalan. Ketika 

air pasang (musim hujan) rumah apung ini berada di tepi danau 

sedangkan ketika air surut (musim kemarau) rumah-rumah apung 

ini akan dipindahkan warga menuju tengah danau mengunakan 

perahu. 

Selain kegiatan berumahtangga, kegiatan ekonomi juga 

berlangsung di atas air. Kegiatan yang sering dilakukan oleh 

warga adalah pembuatan ikan kering. Ikan dari hasil tangkapan 

sehari-hari dibersihkan lalu dikeringkan setelah terkumpul selama 

satu minggu akan dijual ke pasar di luar daerah. Lalu ada pula 

kegiatan ekonomi lainnya seperti menyewakan rumah apung 

untuk para wisatawan dan membuka warung. 

 Bentuk dan simbol 

Dalam penataannya, permukiman apung ini memiliki 

zonasi-zonasi khusus yang tidak boleh dilanggar. Hal ini berkaitan 
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dengan adat-istiadat yang berlaku di daerah itu. Warga di sana 

percaya bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat 

menyebabkan hilangnya ikan di danau Tempe. Area Floating 

House merupakan area untuk bermukim para nelayan. Area 

Palawang merupakan area untuk penangkaran ikan yang dikuasai 

oleh perorangan atau kelompok berdasarkan lelang yang 

dilaksanakan oleh pemerintah atas persetujuan tetua adat. Area 

Cappeang adalah penangkaran ikan yang terletak di pesisir danau 

dan dikelola oleh perorangan atau kelompok selama tiga tahun 

sesuai dengan lelang. Area Bungka merupakan area 

penangkaran ikan yang dapat dibuat oleh nelayan secara bebas 

tanpa melalui lelang. Area Keramat adalah area tempat 

melakukan upacara adat dan memberikan sesaji pada penguasa 

danau, pada area ini penduduk tidak diperkenankan untuk 

bermukim dan mencari ikan. 

 

Gambar 5. 6 Zonasi permukiman dan area perikanan di danau Tempe 
Sumber: Jurnal Kearifan Lokal Tradisional Masyarakat Nelayan pada Permukiman (Naidah 

Naing, 2009) 
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Selain dalam penataan wilayahnya, rumah-rumah apung di 

danau tempe ini merupakan cerminan budaya masyarakat Bugis. 

Hal ini dapat terlihat dari desain rumah yang tidak menggunakan 

tiang dan menggunakan konstruksi yang dapat dibongkar pasang 

dengan bahan bambu. 

5.2.3 Kemungkinan Penerapan Teori Permasalahan Dominan 

Berdasarkan teori-teori dan preseden yang telah disebutkan di 

atas, ada beberapa kemungkinan penerapan pada desain 

bangunan, yaitu : 

a. Bentuk bangunan merupakan terjemahan dari kebutuhan nelayan 

dan respon alam sekitar. Misalnya dengan membuat ruang khusus 

yang dapat dipergunakan untuk menjemur ikan dengan sirkulasi 

yang baik supaya ikan cepat kering dan bau tidak mencemari unit-

unit hunian. Atau dengan membuat ruang khusus untuk perbaikan 

jaring dimana ruang ini dapat menjadi sarana untuk bercengkrama 

dengan warga lain sembari memperbaiki jaring. 

b. Komunikasi bangunan dengan orang yang melihatnya dapat 

dilakukan dengan membuat desain bangunan yang dapat 

menggambarkan simbol nelayan sehingga orang yang melihatnya 

dapat langsung mengetahui bahwa bangunan ini merupakan 

bangunan huninan untuk nelayan.Misalnya bangunan yang memiliki 

analogi bentuk kapal, ikan atau jaring. 
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c. Menggunakan bahan yang khas atau yang dapat menggambarkan 

nelayan sebagai ornamen atau hiasan pada bangunan supaya kesan 

nelayan dapat lebih terasa. Bahan-bahan ini misalnya dapat berupa 

material bekas perahu nelayan yang didaur ulang sehingga dapat 

dipergunakan kembali sebagai hiasan yang menarik di bangunan ini. 

d. Menerapkan arsitektur khas Rembang dengan penyesuaian di 

desain bangunan supaya  budaya lokal tidak terlupakan namun 

dapat digunakan dengan baik sesuai dengan keadaan masa kini. 

Misalnya dengan pengaplikasian  serambi di depan unit hunian yang 

dapat dipergunakan warga untuk bersantai dan bercengkrama 

dengan warga-warga lain .


