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BAB III

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR

3.1 Analisa Pendekatan Kawasan

3.1.1 Analisa SWOT

3.1.1.1 Analisa Kekuatan (Strength)

Kota Semarang yang berada pada titik sentra jalur utama Pantai

Utara Pulau Jawa dengan panjang garis pantai Kota Semarang

mencapai 36,63 km10 menjadikan kota sangat strategis sangat

potensial bagi aktivitas industri, perdagangan dan jasa.

Walaupun kampung Ujungsari berada pada kawasan permukiman

kumuh namun warga yang tinggal disana masih guyub dan akrab satu

dengan yang lain. Masih terdapat semangat gotong royong pada

warga Kampung Ujungsari untuk bekerjasama secara swadaya

membangun tanggul, meninggikan jalan atau saling memperbaiki

rumah. Pemandangan unik seperti itu sudah sangat jarang ditemukan

di permukiman perkotaan yang cenderung individualis.

Sama halnya dengan anak-anak Kampung Ujungsari, sore hari

merupakan waktu bemain untuk mereka. Alangkah baiknya jika

nantinya terdapat ruang publik dan rekreasi yang lebih memadai serta

terpadu untuk warga Kampung Ujungsari karena kurang nyamannya

rumah yang mereka tinggali sekaligus dapat menghilangkan penat

akibat rutinitas sehari-hari.

10 Ambriyanto. N.S, Denny. 2012. Kajian Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kota Semarang. Riptek Vol.
6, No. II, Tahun 2012 Hal 29-38. Diakses 6 Januari 2018
http://bappeda.semarangkota.go.id/v2/wp-content/uploads/2013/12/3.DESA-PESISIR-TANGGUH_2-kolom_
nanik.pdf
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3.1.1.2 Analisa Kelemahan (Weakness)

Permasalahan dalam pengelolaan pesisir di Indonesia pada

dasarnya adalah masalah manajemen dan masalah teknis yang

bersumber dari daratan dan lautan. Pengelolaan pesisir belum serius

dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi. Program pelaksanaan

yang tidak didasari dengan rencana strategis pengelolaan pesisir yang

dibuat dengan melibatkan banyak pihak (stakeholder). Koordinasi

antar pihak yang belum baik juga menjadi kendala. Tidak jelasnya

delegasi khusus seperti Tim Teknis Pengelolaan Pesisir Secara

Terpadu yang menjadi koordinator atau leading sector untuk

penangangan pengelolaan pesisir dan laut. Edukasi agar pemahaman

atas pengelolaan pesisir secara terpadu oleh aparat pengelola juga

belum merata bahkan ada yang tidak paham sama sekali. Masalah lain

ada pada kurangnya data dan informasi yang valid.

Ditambah adanya ego sectoral, lemahnya penegakan hukum,

rendahnya komitmen serta integritas banyak pihak, ditambah tidak

adanya dana yang cukup bahkan banyak tindak korupsi dalam sebuah

proyek, perpindahan staf yang cukup sering, belum adanya kesamaan

visi dan misi antar sektor, dan belum ada acuan tata ruang pesisir laut

yang detail, serta minimnya keterlibatan ilmuwan atau pakar sehingga

hasil kajian ilmiah hanya sedikit dipakai sebagai opsi dasar
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pengambilan keputusan, serta permasalahan lain yang masing-masing

daerah berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.11

Padahal jika ditilik lebih dalam potensi pariwisata, sumberdaya

perikanan, mineral dan lain-lainnya di daerah pesisir dan laut dapat

menaikkan pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat yang

berada di sekitarnya jika dikelola dan dimanfaatkan secara tepat.

Dari data dan analisis dari Kampung Ujungsari sebelumnya,

banyak ditemukan bahwa masalah yang paling utama adalah terjadi

penurunan muka tanah (PMT)12 terus menerus yang dialami dapat

disebabkan karena kawasan pesisir sangat rentan oleh tekanan

lingkungan, baik dari daratan maupun dari lautan. Wilayah Kampung

Ujungsari pun masih menggunakan air tanah yang kualitasnya pub

buruk dan diwajibkan membayar iuran 40ribu rupiah setiap bulannya.

Hal ini juga bukan tanpa alasan, sebab tidak tersedianya akses air

bersih (PDAM) untuk daerah tersebut.

11 Pramudyatno, Bambang. 2014. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir.
Jurnal Lingkar Widyaiswara ISSN : 2335-4118. Halaman 25. Diterbitkan 5 Desember 2014.

12 Penurunan tanah dapat terjadi baik secara lokal maupun regional. Kondisi tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab, antara lain

sebagai berikut (Whittaker and Reddish, 1989 ): 1. Penurunan muka tanah alami (natural subsidence) yang disebabkan oleh proses-proses geologi seperti

aktifitas vulkanik dan tektonik, siklus geologi, adanya rongga di bawah permukaan tanah dan sebagainya. 2. Penurunan muka tanah yang disebabkan oleh

pengambilan bahan cair dari dalam tanah seperti air tanah atau minyak bumi. 3. Penurunan muka tanah yang disebabkan oleh adanya beban-beban berat

diatasnya seperti struktur bangunan sehingga lapisan-lapisan tanah dibawahnya mengalami kompaksi/konsolidasi. Penurunan muka tanah ini sering juga

disebut dengan settlement. 4. Penurunan muka tanah akibat pengambilan bahan padat dari tanah (aktifitas penambangan). Pada penelitian ini tinjauan

terhadap faktor penyebab penurunan tanah dilakukan terhadap perubahan muka air tanah, kondisi tutupan lahan terkait dengan beban bangunan dan

tingkat konsolidasi yang terjadi. Dikutip dari http://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/PROSIDING_SNST_FT/article/viewFile/700/813
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Warga seperti tidak mempunyai pilihan lain selain menggunakan

air tanah tersebut untuk keperluan sehari-hari (non-konsumsi)

sedangkan untuk konsumsi warga harus membeli air galon isi ulang

dan rela harus merogoh kocek lebih dalam. Menurut warga yang

penulis wawancarai, air tanah seringkali berbau, berwarna keruh,

bahkan terdapat banyak kotoran-kotoran. Penggunaan air tanah

secara besar-besaran pada daerah yang tergenang banjir rob menjadi

faktor penyumbang terbesar terjadinya intrusi air laut yang pada

akhirnya akan kembali merugikan warga Kampung Ujungsari itu

sendiri.

3.1.1.3 Analisa Peluang (Opportunities)

Melihat buruknya kualitas bermukim masyarakat di wilayah pesisir,

kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat

Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) membuat

suatu program yang cukup inovatif agar dapat mendorong semangat

perubahan dan kemajuan khususnya di desa-desa pesisir Indonesia.

Nama program tersebut yaitu Pengembangan Desa Pesisir Tangguh

yang disingkat PDPT. PDPT ini merupakan program yang ingin

menerapkan langkah perbaikan sebagai berikut :

(1) Menata dan meningkatkan kehidupan desa pesisir/nelayan

berbasis masyarakat;
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(2) Kegiatan yang menghasilkan keluaran (output) secara fisik

yang dapat memberikan manfaat riil bagi masyarakat pesisir, sesuai

dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat;

(3) Pembelajaran secara tidak langsung kepada masyarakat

pesisir dan pulau-pulau kecil agar dapat menemukan cara-cara

pemecahan masalah dan kebutuhannya sendiri dengan

memberdayakan segenap potensi yang ada; dan

(4) Masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Dengan terlibatnya

masyarakat setempat dalam pembangunannya, diharapkan

penggalian potensi serta keberlangsungan program akan lebih terjaga

dan mudah untuk dilakukan.

Berbagai masalah lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya

banyak ditemukan di Kampung Ujungsari. Segala macam aktivitas

warganya belum mencerminkan adanya keinginan untuk improve

dengan keadaan, hanya masih bisa dalam kondisi bertahan, dan

bersikap pasif / kurang berusaha untuk menemukan solusi-solusi dari

berbagai masalah yang ada sembari menunggu proyek-proyek top

down dari pihak - pihak yang berwenang untuk menyelesaikannya.

Banyak aspek yang harus dibantu untuk warga Kampung Ujungsari,

mulai dari cara yang edukatif, inspiratif, informatif, hingga inovatif.

3.1.1.4 Analisa Ancaman (Threat)
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Wilayah pesisir kota Semarang jika dibagi secara administratif

meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu Tugu, Semarang Barat, Semarang

Utara dan Genuk serta 14 (empat belas) desa / kelurahan lain.

Pemanfaatan wilayah pesisir mayoritas adalah sebagai pelabuhan,

daerah industri, perumahan penduduk dan sebagainya. Sedangkan di

wilayah desa/kelurahan kebanyakn digunakan sebagai pemukiman

penduduk yang umumnya hidup dengan kondisi kesehatan lingkungan

yang kurang memadai, kumuh dan sangat rentan terhadap penyakit

dan bencana alam seperti banjir rob yang secara umum hampir sama

dengan empat persoalan pokok yang dihadapi wilayah pesisir di

Indonesia, yaitu :

(1) Kemiskinan yang di alami masyarakat pesisir cukup tinggi.

Tercatat, pada tahun 2010 kemiskinan di desa-desa pesisir mencapai

angka 7 juta jiwa yang terdapat 10.639 desa pesisir;

(2) Banyaknya kerusakan pada sumber daya pesisir;

(3) Tingkat kemandirian warga serta organisasi sosial desa dan

mulai hilangnya nilai-nilai budaya akibat pengaruh globalisasi; dan

(4) Minimnya infrastruktur desa serta kesehatan lingkungan

pemukiman. Keempat persoalan pokok ini menyebabkan tingginya

kerentanan yang dihadapi di wilayah permukiman pesisir.

3.1.2 Analisa Skenario Perencanaan Kawasan

3.1.2.1 Analisa Penempatan Fungsi dalam Kawasan
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Karena batasan kawasan yang luas dan agar perencanaan

lebih terkonsentrasi, maka ditentukan pembangunan kembali

kampung berbasis air Ujungsari berkonsentrasi pada beberapa

area berikut :

3.1.2.2 Hubungan Fungsional Masing - Masing Fungsi Kawasan

Pembagian area di atas dianggap adalah area-area paling

penting dan mempengaruhi perencanaan dan perancangan

kawasan Kampung Ujungsari ke depannya. Hal ini dapat

dijelaskan lebih lanjut seperti berikut :

1. Area Kuning (Fungsi Kawasan Hunian Warga)

A. Data Perbandingan

Menurut hasil wawancara, Kampung Ujungsari sudah ada sejak 30

tahun. Kebanyakan rumah-rumah di kampung ini dihuni oleh warganya

secara turun-temurun. Legalitas bangunan ini sudah diakui secara Hak

Milik Pribadi. Dari tahun 2015 hingga 2017, keadaan Kampung

Ujungsari tidaklah jauh berbeda. Hunian warga merupakan konsentrasi

utama dari projek ini karena rumah di Kampung Ujungsari sudah

terendam oleh air rob sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan

oleh :

1. Buruknya perencanaan tata ruang kota di daerah pesisir dan

tepi laut

2. Ketidakmampuan warga dari segi ekonomi (kemiskinan).
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3. Ketidak tahuan warganya dalam teknik membangun yang

disesuaikan dengan kondisi lingkungan pesisir / tepi laut.

Maka dari itu, untuk membangun kembali sebuah kawasan

Kampung yang sehat dan layak. Unit pembangun terkecil yaitu rumah,

harus diperbaiki terlebih dahulu dengan cara membangun rumah yang

dapat beradaptasi dengan air (struktur amfibi) serta sustainable.

2. Area Biru (Fungsi Kawasan Penampungan Air)

Menurut pengamatan penulis, tergenangnya Kampung Ujungsari

disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah lokasi Kampung

Ujungsari terletak tepat di tepi laut. Sehingga efek pasang-surut air laut,

efek kenaikan permukaan air laut, efek erosi dan abrasi laut, serta efek

intrusi air tanah akibat penggunaan ABT (Air Bawah Tanah) oleh

warganya membuat Kampung Ujungsari seperti “tenggelam”.

Sudah beragam upaya dilakukan oleh pemerintah dan warganya

sendiri untuk menanggulangi hal tersebut. Seperti adanya pintu-pintu

air, pompa untuk mengatasi banjir, saluran drainase, maupun kolam

penampungan air. Namun semua itu dianggap gagal, karena setelah

dilakukan observasi, upaya-upaya itu tidak terawat dengan baik serta

cenderung terbengkalai.

Area biru ini sangat erat hubungannya dengan area kuning, karena

air merupakan kendala utama untuk bangunan. Banyak bangunan

rumah yang hancur akibat tak kuasa menahan daya destruktif air yang
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besar. Sehingga perencanaan pembangunan projek ini juga harus

berfokus pada sistem pengelolaan air di dalam rumah/bangunan, serta

pada kawasan. Yang mencakup pada sistem air bersih, air kotor, air

banjir, air laut, pergerakan air, dan kebersihan air.

3. Area Jingga (Jalan Yos Sudarso), Area Merah Muda (Fungsi

Kawasan Dermaga Pelabuhan), dan Area Ungu (Fungsi Kawasan

Bangunan Industri)

Dermaga pelabuhan dengan Kampung Ujungsari berbatasan

langsung dengan dermaga pelabuhan, hanya dibatasi oleh Area

Jingga (Jalan Yos Sudarso). Dua area ini dapat dikatakan sebagai

gerbang utama menuju kawasan Kampung Ujungsari, sebab warga

Kampung Ujungsari kebanyakan adalah nelayan. Sehingga terdapat

intesitas aktivitas dalam area ini.

Namun sayang, justru hasil observasi di lapangan menunjukkan

tidak ada konektivitas sama sekali antara kampung - bangunan indsutri

- dermaga. Aksesbilitas warganya pun menjadi terganggu dan tata

lingkungannya pun menjadi tidak layak.

4. Area Merah (Jl. RE Martadinata) dan Area Coklat (Kawasan

Lahan Kosong)

Area merah merupakan akses langsung menuju Kampung

Ujungsari, karena disitu lah dapat ditemukan tetenger kampung berupa

gapura. Jalan RE Martadinata merupakan jalan arteri, otomatis lebar

jalan yang mencapai 10 meter pada masing-masing arahnya serta
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dilewati banyak kendaraan-kendaraan besar memberikan dampak

pada kampung. Seperti dampak debu, polusi & kotoran, dampak

kebisingan, dan juga dampak keselamatan bagi warganya. Tapi

kemudahan Kampung Ujungsari untuk ditemukan dan kemudahan

aksesnya ke jalan utama bisa menjadi sebuah potensi keuntungan

untuk dikembangkan.

Pada area coklat, terdapat lahan kosong yang belum difungsikan.

Hal ini dapat digunakan untuk menunjang fungsi kawasan hunian

kampung berbasis air yang membutuhkan zona-zona kering seperti

pusat kontrol elektrikal, sanitasi, dan lain sebagainya.

3.1.2.3 Rencana Fasilitas Prasarana dan Sarana Kawasan

FASILITAS UTAMA KETERANGAN

Hunian Warga
Rumah dengan tiga tipe yang disesuaikan dengan kondisi
eksisting hak rumah warganya yaitu rumah tipe kecil, tipe
sedang, dan tipe besar dengan multistruktur amfibi.

Pendidikan Anak Usia Dini

Kondisi eksisting kampung ujungsari tidak memiliki
pendidikan anak usia dini, sehingga banyak anak usia dini
yang tidak mengenyam pendidikan usia dini dan kurangnya
sarana bermain sambil belajar untuk anak-anak.

Posyandu / Balai Warga

Selama ini warga Kampung Ujungsari mengikuti program
posyandu harus ke kampung lain atau di adakan di rumah
warga yang lebih luas.
Warga pun juga tidak memiliki bangunan serbaguna untuk
bermusyawarah atau kegiatan lainnya.

Pusat Kontrol Sanitasi

Dimaksudkan agar warga dapat memperoleh sistem
sanitasi yang baik di daerahnya untuk meningkatkan segi
kesehatan lingkungan.

Mushola / Langgar
Karena warga di Kampung Ujungsari mayoritas muslim,
maka perlu di adakannya beberapa mushola untuk dapat
menampung aktivitas beribadah warganya.

FASILITAS PENUNJANG KETERANGAN

Perpustakaan Mini (micro library)
Diharapkan dapat meningkatkan minat baca warganya
yang notabene-nya memiliki tingkat pendidikan yang
rendah

Rekreasi Waterfront

Area rekreasi untuk menarik minat pengunjung dari luar
daerah untuk meningkatkan perekonomi warga Kampung
Ujungsari.
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RPTRA (Ruang Pubik Terpadu
Ramah Anak)

Kebutuhan ruang publik atas suatu daerah sangat
diperlukan untuk warga Kampung Ujungsari agar dapat
menjaga solidaritas, meningkatkan citra lingkungan, dan
meningkatkan kebahagiaan warga dan pengunjung
lainnya.

Transportasi Air Terintegrasi

Dahulu Semarang adalah Kota berbasis air juga seperti
negeri Belanda dengan transportasi perahu. Namun naas,
karena pembangunan yang tidak terawasi dengan baik,
budaya naik perahu sudah ditinggalkan. Air yang memang
sudah ditempatnya, malah dibendung dan dikeringkan. Hal
ini yang menjadi bencana. Selain itu warga kampung
Ujungsari yang kebanyakan bekerja di pelabuhan dermaga
dan menjadi nelayan, harus mengakses dermaga dengan
berjalan kaki atau bermotor. Padahal jaraknya sangat
dekat bahkan tinggi permukaan air di kampung dan
dermaga itu sama.

Market Arena Meningkatkan daya ekonomi dan kreatifitas warga
Kampung Ujungsari.

Kebun Budidaya Pohon Nipah
sebagai canal alami menuju

Dermaga

Untuk menjaga ke-alami-an pembuatan canal bukan dari
beton melainkan dari budidaya pohon nipah yang memiliki
beragam kegunaan yang nantinya dapat dimanfaatkan
oleh warganya.

3.1.2.4 Analisa Kondisi Prasarana dan Sarana Kawasan

Sarana dan prasarana kawasan Kampung Ujungsari dapat di

lihat dari data tabel berikut :

Tingkat keparahan yang ada pada kawasan Kampung

Ujungsari paling terlihat pada hunian warganya. Berikut adalah

sketsa yang menggambarkan denah kondisi rumah warga yang

banyak terendam oleh air. Ketinggian peel lantai sampai atap

kuda-kuda (bukan plafond) diperkirakan hanya mencapai 1 - 2

meter saja. Selain dari beberapa data ini, terdapat rumah-rumah

lain yang tidak bisa di spesifikasi lagi pemanfaatan ruangnya.

- Sample keparahan rumah yang tergenang oleh air

3.2 Analisa Pendekatan Masing-masing Fungsi

3.2.1 Analisa Pendekatan Arsitektur

Tb.3.1 Tabel Prasarana Kawasan
Sumber : dokumen pribadi (survey & pengamatan)
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3.2.1.1 Studi Aktifitas

Analisa studi aktivitas dikelompokkan menjadi dua aspek yaitu

aspek mikro dan makro. Aspek mikro lebih kepada pola kegiatan

warganya sehari-hari di dalam rumah. Sedangkan aspek makro lebih

pada pola kegiatan warga di luar rumah atau yang berinteraksi

langsung dengan prasarana lingkungan yang ada.

Identifikasi aktivitas mikro cukup sulit di definisikan, sebab keadaan

rumah warganya pun juga begitu bercampur - aduk (mix-used) karena

sebagian rumahnya terendam oleh air. Warga pun juga banyak

memanfaatkan badan jalan sebagai tempat untuk berkumpul, tempat

anak-anak bermain, serta memarkir kendaraan pribadi mereka. Berikut

skema aktivitas mikro eksistingnya :

Dengan adanya bangunan hunian warga yang baru dan tidak lagi

tergenang air maka pola aktivitas warga akan menjadi lebih teratur

serta sesuai dengan penempatan ruangnya. Maka pola aktivitas mikro

yang baru adalah sebagai berikut :

Sedangkan untuk pola aktivitas makro eksisting pada kampung

Ujungsari sangat sederhana sebab kurangnya sarana di dalamnya.

Gb 3.12 Pola aktivitas mikro (eksisting) dalam hunian dan interaksi ruangnya
Sumber : dokumen pribadi
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Gb 3.14 Pola aktivitas makro baru
Sumber : dokumen pribadi

Untuk menunjang sebuah hunian warga yang ideal serta

menambah nilai hunian menjadi sesuatu yang lebih menarik, maka

terdapat penambahan berbagai fasilitas.

3.2.1.2 Studi Fasilitas

FASILITAS UTAMA KEBUTUHAN PERHITUNGAN BESARAN

Hunian Warga

Rumah dengan tiga tipe yang
disesuaikan dengan kondisi

eksisting hak rumah warganya
yaitu rumah tipe kecil, tipe

sedang, dan tipe besar dengan
multistruktur amfibi.

- Tipe kecil dengan luas : 65 m2
- Tipe sedang dengan luas : 85

m2
- Tipe besar dengan luas : 130

m2

Pendidikan Anak
Usia Dini

Kondisi eksisting kampung
ujungsari tidak memiliki

pendidikan anak usia dini,
sehingga banyak anak usia dini

yang tidak mengenyam
pendidikan usia dini dan

kurangnya sarana bermain
sambil belajar untuk anak-anak.

Paling tidak memiliki 2 ruang
kelas yang tiap kelasnya berisi
25-30 murid. Dilengkapi dengan
ruang-ruang lain dan ruang
terbuka/bermain ± 500 m2

Posyandu / Balai
Warga

Selama ini warga Kampung
Ujungsari mengikuti program
posyandu harus ke kampung
lain atau di adakan di rumah

warga yang lebih luas.
Warga pun juga tidak memiliki
bangunan serbaguna untuk

bermusyawarah atau kegiatan
lainnya.

Posyandu : Luas lahan 60 m2

Balai Warga : Luas lantai yang
dibutuhkan 150 m2 Luas lahan

yang dibutuhkan 300 m2

Pusat Kontrol
Sanitasi

Dimaksudkan agar warga dapat
memperoleh sistem sanitasi
yang baik di daerahnya untuk
meningkatkan segi kesehatan

lingkungan.

Menyesuaikan dengan standart
perhitungan

Mushola / Langgar

Karena warga di Kampung
Ujungsari mayoritas muslim,
maka perlu di adakannya

beberapa mushola untuk dapat
menampung aktivitas beribadah

warganya.

Menurut standar, diperlukan
ruang 1,2 m2 /jemaah, termasuk
ruang ibadah, ruang pelayanan
dan sirkulasi pergerakan. Luas

lahan min. 100 m2

FASILITAS
PENUNJANG KETERANGAN

Perpustakaan Mini
(micro library)

Diharapkan dapat meningkatkan
minat baca warganya yang

notabene-nya memiliki tingkat

Memiliki minimum 1 ruang baca
@ 15 orang. Luas bangunan

min. 72 m2 dan luas lahan min.
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pendidikan yang rendah 150 m2

Rekreasi Waterfront

Area rekreasi untuk menarik
minat pengunjung dari luar
daerah untuk meningkatkan
perekonomi warga Kampung
Ujungsari.

Sepanjang sisi kolam
penampung air utama

RPTRA (Ruang
Pubik Terpadu
Ramah Anak)

Kebutuhan ruang publik atas
suatu daerah sangat diperlukan
untuk warga Kampung
Ujungsari agar dapat menjaga
solidaritas, meningkatkan citra
lingkungan, dan meningkatkan
kebahagiaan warga dan
pengunjung lainnya.

Lahan RPTRA minimal 700
meter persegi

Transportasi Air
Terintegrasi

Dahulu Semarang adalah Kota
berbasis air juga seperti negeri
Belanda dengan transportasi
perahu. Namun naas, karena
pembangunan yang tidak
terawasi dengan baik, budaya
naik perahu sudah ditinggalkan.
Air yang memang sudah
ditempatnya, malah dibendung
dan dikeringkan. Hal ini yang
menjadi bencana. Selain itu
warga kampung Ujungsari yang
kebanyakan bekerja di
pelabuhan dermaga dan
menjadi nelayan, harus
mengakses dermaga dengan
berjalan kaki atau bermotor.
Padahal jaraknya sangat dekat
bahkan tinggi permukaan air di
kampung dan dermaga itu
sama.

Berada di akses bawah
Kampung Ujungsari dan
bermuara di dermaga.

Market Arena
Meningkatkan daya ekonomi
dan kreatifitas warga Kampung
Ujungsari.

Menyesuaikan

Kebun Budidaya
Pohon Nipah

sebagai canal alami
menuju Dermaga

Untuk menjaga ke-alami-an
pembuatan canal bukan dari
beton melainkan dari budidaya
pohon nipah yang memiliki
beragam kegunaan yang
nantinya dapat dimanfaatkan
oleh warganya.

Menyesuaikan

3.2.2 Analisa Pendekatan Sistem Bangunan

Tb.3.3 Tabel Studi Fasilitas
Sumber : dokumen pribadi dan berdasarkan standar SNI
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3.2.2.1 Studi Sistem Struktur dan Enclosure

Beberapa solusi alternatif struktur yang tepat untuk rumah warga yang

berlokasi yang berada di genangan rob adalah rumah panggung, rumah

apung, menggunakan struktur beton dermaga dan struktur cerucuk bambu.

Berangkat dari beberapa alternatif tersebut, inovasi struktur kombinasi

tersebut dapat dilaksanakan seperti gambar berikut :

Ark’a Modulam adalah modul konstruksi alternatif dengan konsep

amfibi. Karena paling tidak lantai rumah akan terbebas dari rendaman air

banjir maksimal jika menggunakan konstruksi Ark’a Modulam. Dalam Ark’a

Modulam ini, dibutuhkan pelampung yang dapat menggunakan drum

plastik 200 liter yang diikat secara berdiri. Jika sedang tidak basah

terbanjiri, Ark’a Modulam ini dapat menjadi semacam menara mini sebagai

pijakan pondasi rumah amfibi saat lahan basah tak berair.

Ark’a Modulam terdapat 3 modul desain yaitu modul A dengan 4

drum, modul R dengan 5 drum dan modul K dengan 16 drum. Jika posisi

modul berada di pinggir, modul harusdilengkapi dengan konstruksi tonggak

yang vertikal sebagai sistem penambatan, gunanya agar saat rumah

mengapung keadaannya tetap stabil. Tonggak vertikal ini juga dipancang

dengan kedalaman memperhatikan kondisi tanah.13

3.2.2.2 Studi Sistem Utilitas

A. Studi Pengolahan Limbah Secara Terpusat

13 Wijanarka. 2016. Memperkenalkan Ark’a Modulam : Alternatif Konstruksi Pondasi dan Tiang
Utama Rumah Amfibi di Lahan Basah. Jurnal diterbitkan Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan
Indonesia tanggal 17 Februari 2016.
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Sistem dan proses pengolahan limbah yang akan

dipergunakan, dapat berupa air limbah terpusat (off site) atau

setempat (on site). sedangkan proses atau teknologi pengolahan

air limbah terdiri atas tiga kategori yaitu pengolahan fisik,

pengolahan kimia, dan pengolahan biologi. Karena kampung

Ujungsari merupakan daerah banjir (terendam) maka tidak bisa

digunakan pengolahan limbah setempat karena akan menambah

pencemaran air. Jadi sistem pengolahan air limbah terpusat

menjadi pilihan yang tepat ditambah pengolahan air bersih secara

mandiri agar warga kampung Ujungsari tidak terus menerus

mengambil air bawah tanah sebagai satu-satunya sumber air

mereka.

Sistem pengolahan air limbah terpusat adalah suatu sistem

pengolahan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan

pemipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu

tempat untuk selanjutnya diolah.

Tingkat pengolahan air limbah tergantung pada karakteristik

(kuantitas dan kualitas) air limbah yang akan diolah serta

persyaratan baku mutu efluen yang telah ditetapkan. Untuk air

limbah domestik parameter kualitas air limbah yang biasa

digunakan sebagai indikator pencemaran adalah :

- BOD (Biochemical Oxygen Demand)

- SS (Suspended Solid)

- Kandungan bakteri patogen, dll
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Pengolahan ini dimaksudkan untuk mengkondisikan air limbah

agar siap untuk diolah pada tahapan pengolahan selanjutnya.

Pada pengolahan ini unit operasi yang diterapkan adalah :

- Saringan (screening)

- Penggilingan (grinding)

- Penyisihan pasir (grit removal)

- Penyisihan lemak, minyak, buih, dan SS

Tahap pengolahan ini dimaksudkan untuk memisahkan secara fisik

partikel tersuspensi (SS) sehingga beban pada unit pengolahan

selanjutnya dapat dikurangi. Prosesnya melalui pengendapan

(sedimentation) dan pengapungan (floating). Pada tahap pengolahan

ini akan terjadi proses penguraian (secara biologikal atau biokimia

dengan bantuan mikroorganisme) dan penguraian zat-zat organik.

Prosesnya : lumpur aktif (activated sludge) - cakram biologis (floating

biological contactor) - trikling filter - extended aeration - oxydation

pond.

B. Studi Pengolahan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi

masyarakat kampung Ujungsari karena PDAM belum masuk di area

tersebut. Akhirnya warga kampung pun menggunakan ABT untuk

kebutuhan air sehari-hari mereka. Kualitas ABT mereka pun sudah

buruk seperti berwarna hitam, terdapat kotoran, hingga berbau tajam.
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Hal ini tentu menyulitkan bagi warga Kampung Ujungsari untuk

kebutuhan air bersih diperlukan adanya suatu metode teknologi baru

yang sederhana dan dapat disesuaikan oleh kondisi lingkungan

kampung yang tergenang. Maka salah satu teknologi pengolahan air

yang sederhana, mudah dan murah yakni teknologi saringan pasir

lambat.

3.2.2.3 Studi Pemanfaatan Teknologi

Banjir rob yang melanda permukiman di kawasan Kampung

Bandarharjo, sebab permukiman yang terendam banjir bisa

membahayakan orang yang ada di dalam rumah karena bangunan

bisa runtuh dan menimbulkan beragam penyakit. Jadi, akan lebih baik

bila permukiman yang diciptakan adalah permukiman yang dapat

bersahabat dengan air.

Dengan konsep arsitektur amfibi ini, paling tidak kita dapat

menekan resiko kerugian jika terjadi banjir karena bangunan dapat

terangkat seiring dengan tingginya permukaan air. Tiang penambat

berfungsi supaya bangunan tak terombang-ambing maupun terbawa

arus. Konsep arsitektur amfibi tetap dapat terwujud saat lahan yang

dipijak itu kering / sedang surut maupun saat lahan banjir pada musim

penghujan / air laut pasang. Agar konstruksi apung bekerja secara

fungsional, maka bahan bangunan yang dipilih untuk bangunannya

haruslah bahan-bahan yang ringan dan ramah lingkungan.
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Berikut adalah ilustrasi perbandingan struktur non panggung,

struktur panggung dan struktur amfibi saat lahan kering di musim

kemarau dan saat banjir di musim penghujan.

3.3 Analisa Pendekatan Konteks Lingkungan

Berdasarkan pemilihan judul proyek ini akan difokuskan pada

area pesisir di Semarang. Dilihat dari struktur kotanya, dapat

diketahui bahwa kawasan pesisir di kota Semarang terletak pada 5

kecamatan yaitu pada Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan

Semarang Barat, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Tugu,

Kecamatan Gayamsari, dan Kecamatan Genuk.

Semarang Utara merupakan wilayah yang memiliki tingkat

kerentanan paling tinggi, salah satu diantara beberapa kelurahan

yang mempunyai kondisi paling memprihatinkan adalah Bandarharjo.

Dimana di dalamnya terdapat Kampung Ujungsari yang letaknya

berbatasan persis dengan dermaga Tanjung Mas. Dan kondisi

kampungnya sudah dapat dikatakan sebagai daerah yang layak huni.

Walaupun memiliki beragam masalah, Kampung Ujungsari juga

memiliki beberapa potensi yang dapat dibuat dan dikembangkan

melalui projek pembangun kembali ini.
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