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Bab I 

Pendahuluan 

1.1. Latar Belakang Projek 

1.1.1. Gagasan Awal 

Pasar Ikan Higienis di Tambaklorok merupakan projek perencanaan baru 

yang bertujuan untuk memberikan fasilitas pasar ikan yang lebih baik untuk warga 

Tambaklorok. Di tambaklorok, tempat yang disebut pasar adalah kumpulan orang 

yang menggelar dagangan untuk berjualan ikan, dengan peralatan dan tempat 

seadanya. Tempat tersebut kurang layak jika disebut pasar. 

Tempat berjualan tersebut selama ini kurang tertata dan memiliki kondisi 

yang buruk, serta yang paling parah adalah tidak memiliki bangunan permanen. 

Para penjual berkumpul dan mempergunakan bahu jalan untuk menjajakan 

dagangan mereka.  

Banjir, rob, serta kondisi jalan serta bangunan yang jauh dari sebutan layak 

menjadi masalah lain yang menjadi bahan pertimbangan penulis untuk 

melakukan penelitian dan penyusunan Tugas Akhir. 

1.1.2. Alasan Pemilihan Judul 

a. Ketertarikan (interest) 

Merencanakan dan merancang bangunan pasar ikan higienis 

pertama di Semarang yang memiliki konsep seperti layaknya pasar 

modern dan supermarket serta memiliki ruangan khusus yang hanya 

akan ditemui pada bangunan ini, serta ruang terbuka hijau sebagai 

salah satu cara untuk menambahkan vegetasi yang mulai jarang ditemui 
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di kawasan pemukiman di Semarang Utara sebagai salah satu cara 

perbaikan lingkungan. 

Bangunan pasar dengan fungsi ganda, selain fungsi utama 

sebagai tempat jual beli ikan, juga memiliki fungsi lain sebagai tempat 

rekreasi baru di Semarang Utara, sebagai salah satu cara memecah 

keramaian pada pusat kota Semarang yang sudah mulai padat. 

b. Kepentingan (Urgency) 

Fasilitas umum pada kawasan Tambaklorok seadanya dan 

terkesan kumuh. Ketiadaan pasar membuat penjual ikan memanfaatkan 

bahu jalan sebagai tempat transaksi jual beli, karena bangunan pasar 

yang sebelumnya tergenang air karena kenaikan muka air laut yang 

cukup signifikan.  

c. Kebutuhan (Needs) 

Bangunan pasar ikan yang permanen dan fasilitas yang baik dan 

modern akan sangat membantu pertumbuhan sosial dan ekonomi 

warga Tambaklorok. Perencanaan dan perancangan lingkungan sekitar 

dirasa perlu untuk mengundang ketertarikan warga kota semarang 

untuk datang dan berkunjung. 

Pemecahan permasalahan banjir dan rob di lingkungan 

Tambaklorok harus dilakukan terlebih dahulu, agar program-program 

lain dapat berjalan dengan baik. 
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d. Keterkaitan (Relevansi) 

Proyek dengan fungsi pasar ikan higienis berkaitan dengan 

perbaikan lingkungan serta sosial ekonomi warga Tambaklorok yang 

faktanya berada pada zona tidak aman karena bahaya kenaikan air laut 

terus mengancam, serta dalam rangka meneruskan program 

pemerintah untuk meminimalisir bangunan-bangunan yang dianggap 

tidak layak dan dibangun tanpa IMB. 

1.2. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.2.1. Tujuan Pembahasan 

Tujuan dari Projek ini adalah, mampu menyajikan dan menyediakan pasar 

ikan di daerah Tambaklorok dengan tempat yang lebih bersih dan higienis. Serta 

dapat; 

a. Meningkatkan perekonomian warga Tambaklorok 

b. Menjadikan kampung nelayan pada daerah Tambaklorok kelurahan 

Tanjungmas menjadi lebih rapi, bersih, dan layak huni. 

c. Berkontribusi untuk masyarakat dengan masalah lingkungan yang 

buruk, yang berpotensi untuk menimbulkan masalah lain secara sosial 

karena kesenjangan yang mereka rasakan. 

d. Pengembangan dan perbaikan lingkungan kampung nelayan yang 

terpinggirkan, menjadi lingkungan yang layak kunjung. 

e. Dapat menjadi contoh perbaikan lingkungan banjir dan rob dari sudut 

pandang arsitektur. 
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1.2.2. Sasaran Pembahasan 

Sasaran dari Projek ini adalah, dapat berkurangnya masalah warga daerah 

Tambaklorok yang selama ini bergelut dengan banjir rob, terciptanya tempat 

perdagangan ikan yang baik dan layak, memperbaiki iklim mikro, tempat rekreasi 

serta peluang meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi warga lokal 

Tambaklorok. 

Agar hal tersebut dapat tercapai, beberapa hal yang akan dibahas antara 

lain: 

a. Menciptakan kolam retensi dan parit pada lokasi tapak, sehingga banjir 

rob dapat tereduksi. 

b. Menciptakan sarana rekreasi apung pada kolam retensi yang terdapat 

didalam tapak, sehingga muka kolam retensi dapat lebih 

menyenangkan dan manusiawi. 

c. Menciptakan bentuk bangunan yang dapat menarik perhatian 

wisatawan, dengan tetap memperhatikan biaya investasi yang relatif 

rendah. 

d. Menciptakan area penghijauan khusus didalam tapak, menggantikan 

vegetasi yang mulai jarang ditemui pada daerah Tambaklorok. 

 

1.3. Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam Perencanaan Bangunan Pasar Ikan Higienis di 

Tambaklorok adalah sebagai berikut: 

a. Studi tentang fungsi berkaitan dengan projek 
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b. Analisa pelaku dan aktivitas pengguna 

c. Analisa tentang permasalahan yang mungkin terjadi di dalam projek 

d. Tanggapan permasalahan yang terjadi 

e. Mentransformasikan tanggapan permasalahan ke dalam desain 

 

1.4. Metode Pembahasan 

1.4.1. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dengan 2 cara, yaitu 

data primer (secara langsung) dan data sekunder (secara tidak langsung). 

a. Pengumpulan data primer 

Data primer diambil dari sumber utama, untuk memperoleh data 

primer dari Projek yang bersangkutan, dibutuhkan narasumber yang 

mengetahui hal ini. Caranya adalah sebagai berikut: 

1) Kunjungan ke Projek yang sejenis dan mengamati secara langsung. 

2) Mengamati tata letak ruang, kebutuhan ruang, aktivitas, dan alur 

sirkulasi sebagai acuan. 

3) Wawancara dengan narasumber. 

 

b. Pengumpulan data sekunder 

Data sekunder diambil dari sumber selain dari sumber utama, untuk 

pengumpulan data sekunder tidak diperoleh secara langsung, tetapi dapat 

dilakukan dengan cara: 
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1) Mencari data mengenai standar ukuran dan dimensi dalam lingkup 

kebutuhan Projek. 

2) Mencari data dari internet dan buku yang berhubungan dengan syarat-

syarat Projek. 

3) Mencari data dari internet mengenai peta, KDB, KLB, GSB. 

1.4.2. Metode Penyusunan dan Analisa 

Dalam melakukan analisa menggunakan metode Problem Seeking 

oleh William Pena yang pada akhirnya akan menghasilkan indeks informasi 

yang mengandung lima langkah termasuk goals, facts, needs, concepts dan 

problems dan empat pertimbangan diantaranya function, form, economy dan 

time. 1 

Indeks informasi tersebut akan berisi berisi tentang tujuan projek, fakta 

dan data, kebutuhan shareholder dan stakeholder, konsep, serta pernyataan 

masalah yang akhirnya menghasilkan rekomendasi yang ideal untuk 

permasalahan yang ada di dalam projek. 

1.4.3. Metode Pemrograman 

Metode pemrograman dilakukan dari hasil analisis data-data yang telah 

didapatkan. Sehingga data dan analisis tersebut akan menghasilkan 

pemecahan masalah yang berguna dalam menentukan pemrograman seperti 

program ruang dan program tapak. Setelah itu dapat diterapkan ke dalam 

konsep dan selanjutnya di implementasikan ke dalam pengembangan desain. 

                                            
1 William Pena, Problem Seeking, Intermedia, Bandung, 1985 
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1.4.4. Metode Perancangan Arsitektur 

Pada Projek perancangan arsitektur ini diawali dengan penetapan judul 

secara umum “Pasar Ikan Higienis di Tambaklorok”. Setelah itu 

mendeskripsikan judul yang dipillih sehingga menghasilkan fungsi, persyaratan 

yang berhubungan dengan Projek tersebut. Sesudah pendeskripsian 

dilanjutkan penetapan sasaran dan tujuan Projek ini. 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Bab I. Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang uraian pendahuluan mengenai Landasan 

Teori dan Program-program yang bersangkutan tentang latar belakang, tujuan, 

sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan 

sistematika pembahasan yang akan digunakan pada Projek. 

Bab II. Tinjauan Projek 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum yang merupakan gambaran 

umum tentang wawasan pengertian Projek, seperti latar belakang dan sasaran 

yang akan dicapai, tinjauan khusus yang berisi tentang terminologi, kegiatan, 

spesifikasi, dan persyaratan desain.  
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Bab III. Analisa dan Pendekatan Program Arsitektur 

Pada bab ini berisi tentang studi mengenai pendekatan untuk program 

yang akan digunakan seperti analisa pendekatan arsitektur, analisa 

pendekatan sistem bangunan dan analisa konteks lingkungan. 

Bab IV. Program Arsitektur 

Pada bab ini berisi uraian mengenai konsep program, tujuan 

perancangan seperti faktor penentu perancangan, faktor persyaratan 

perancangan, dan membahas tentang program arsitektur seperti program 

kegiatan, program sistem struktur, dan program sistem utilitas. 

Bab V. Kajian Teori 

Pada bab ini berisi uraian tema kajian meliputi kajian teori penekanan / 

tema desain seperti uraian interpretasi dan elaborasi, studi preseden, dan 

rencana penerapan teori tema desain, dan kajian teori dan permasalahan 

dominan. 

Daftar Pustaka 

Berisi tentang sumber data yang didapatkan dari buku, jurnal, skripsi, 

maupun situs yang digunakan untuk dimasukan ke dalam penyusunan 

Landasan Teori dan Program. 

Lampiran 

Berisi tentang hal yang berkaitan dengan Projek Pasar Ikan Higienis di 

Tambaklorok yang digunakan untuk data penyerta. 

 




