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BAB V

KAJIAN TEORI

5.1 Kajian Teori Penekanan Tema Desain

Konsep utama dari projek ini adalah mengganti struktur rumah

warga dari semula struktur rumah konvensional (bata dan beton) yang

harus ‘menapak’ ke tanah serta melawan keadaan lingkungan yang

sudah terendam dengan mengalihkannya menjadi struktur yang

adaptif dan tidak ‘bermusuhan’ dengan air.

Sebab struktur asli dari rumah warga sebelumnya sangat

merugikan selain tidak sustainable, kenaikan air rob yang semakin

lama semakin tinggi apalagi jika ditambah air hujan mengakibatkan

genangan air di sekitar Kampung Ujungsari makin tinggi sedangkan

bangunan rumah warga tidak responsif terhadap kondisi

lingkungannya.

Berangkat dari gagasan tersebut maka tema desain yang paling

tepat adalah Arsitektur Populis yang Berbasis Air. Berikut adalah

bentuk penekanan desainnya :

1. Menciptakan perencanaan kawasan hunian warga yang

dengan beragam fasilitas yang mendukung berbagai kegiatan warga

dan mendorong potensi kawasan secara terintegrasi dan sustainable.
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2. Menciptakan arsitektural populis yang berbasis air dengan

amphibious hybrid structure serta mengadaptasi citra arsitektur tropis

dan arsitektur vernakular.

3. Menggunakan metode pembangunan partisipatif yaitu dengan

melibatkan warga mulai dari perecanaan, pembangunan, hingga

perawatannya.

5.1.1 Interprestasi & Elaborasi Teoritis Konseptual dan Teknis

Perencanaan dan perancangan kawasan kampung berbasis air ini

difokuskan pada permasalahan dominan bangunan pada hunian

warga dimana tujuan dari perancangan ini adalah warga bisa

memperoleh kualitas kehidupan yang lebih baik melalui arsitektur.

Arsitektur yang sangat dekat pada kaum marginal adalah Arsitektur

Populis. Dimana mulai dari pendekatannya yang harus melibatkan

masyarakat sebagai UCD (User Centered Design) kemudian arsitektur

yang dihasilkan haruslah merupakan gabungan dari berbagai aspek

pertimbangan seperti teknologi yang ramah lingkungan dan tepat guna,

material yang memudahkan perawatan dan bisa dilakukan sendiri

tanpa tenaga ahli, hingga perancangan kawasan yang tanggap

terhadap bencana (resilient zone).

1. Bentuk Pembangunan Partisipatif

Biasanya program-program pembangunan banyak diturunkan “dari

atas” dan masyarakat tinggal melaksanakan. Program yang
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direncanakan oleh lembaga penyelenggara tanpa melibatkan secara

langsung warga masyarakat yang kebanyakan menjadi program yang

sia-sia. Kita menyadari bahwa perencanaan program semestinya

dimulai dengan suatu “penjajagan kebutuhan” (need assessment)

masyarakat, namun hal itu sering dilaksanakan hanya berdasarkan

suatu survei (penelitian konvensional) yang dilakukan oleh petugas

lembaga, atau oleh ahli-ali dari lembaga penelitian atau perguruan

tinggi.

Sebenarnya jika masyarakat dapat dilibatkan secara berarti dalam

keseluruhan proses (dari survei awal sampai perencanaan dan

pengorganisasian kegiatan program, selain program itu akan menjadi

lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan rasa kepemilikan

warga masyarakat terhadap program akan lebih tinggi, juga

ketrampilan analisis dan perencanaan tadi teralihkan kepada

masyarakat. Dengan demikian di masa yang akan datang secara

bertahap ketergantungan pada pihak “luar” dalam pengambilan

prakarsa dan perumusan program akan bisa dikurangi.

5.1.1.1 Pengembangan Kawasan Tepi Air

A. Karakteristik Kawasan Tepi Air

Kesuksesan pengembangan kawasan tepi air ditentukan oleh

bagaimana perencana menanggapi karakteristik/keunikan yang ada di

di kawasan tepi air tersebut. Karakteristik ini terbagi menjadi dua
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bagian besar yaitu fisik dan non fisik. Karakteristik fisik mencakup

keadaan alam dan lingkungan, citra, akses, bangunan, penataan

lansekap, ketersediaan saran dan prasarana kota, serta kemajuan

teknologi. Sedangkan karakteristik non fisik meliputi tema

pengembangan, pemanfaatan air, aktivitas penduduk, keadaan sosial,

budaya dan ekonomi, aturan dan pengelolaan kota/kawasan.

Beberapa karakteristik yang patut dipertimbangkan untuk mencapai

kesuksesan dalam penataan kawasan tepi air adalah :

1. Keadaan alam dan lingkungan (geografis).

2. Citra (image).

3. Akses.

4. Bangunan.

5. Penataan lansekap.

6. Kelengkapan sarana dan prasarana.

7. Teknologi

8. Tema Pengembangan.

9. Pemanfaatan air.

10. Aktivitas Penduduk.

11. Sosial dan Budaya.

12. Ekonomi.

13. Aturan.

14. Pengelolaan.
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B. Pendekatan Arsitektur Berbasis Air

Sebenarnya arsitektur dengan bangunan terapung masih

bergantung dengan kondisi geografis, kondisi iklim, budaya, dan

material yang tersedia di daerah tersebut (Giebler, 2007). Di Indonesia

sendiri, kita mempunya Rumah Terapung (Panggung) Suku Bajo di

Sulawesi dan Rumah Lanting di Kalimantan.

Bagaimana sebuah berat dapat mengapung di atas air? Berat

benda di dalam air berbeda jika dibanding beratnya di udara. Di dalam

air, objek memiliki gaya apung atau gaya ke atas. Gaya ini

menyebabkan berat benda di air akan terasa lebih ringan daripada di

udara. Berdasarkan teori Archimedes, besarnya gaya apung sama

dengan berat air yang dipindahkan (Surya, nd). Melalui pendekatan

konsep ekologis pada bangunan dengan Arsitektur Terapung (Floating

Architecture) yang dapat diwujudkan dengan (Moon, 2011) :

• Penggunaannya bisa didaur ulang dan bisa direlokasi

• Pengadopsian teknik energi terbarukan

• Penginstalasian pembangkit mandiri

• Menerapkan sistem modul, juga tetap terdapat open space.

Setidaknya ada enam jenis hunian berbasis air (Nillesen dan

Singelenberg, 2011) :

• Pile Dwellings (panggung)

• Floating Dwellings (terapung)

• Amphibious Dwellings (air-darat)

• Terp Dwellings (di atas bukit)
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• Dyke Houses (tanggul)

• Waterside Living

C. Teknologi Struktur Berbasis Air untuk Skala Kawasan

Konsep teknologi dalam mewujudkan kota / kawasan permukiman

terapung sendiri dikenal dengan sebutan Very Large Floating

Structures (VLFSs). Pada dasarnya ada dua jenis VLFSs yang

dikembangkan saat ini, yaitu jenis semi-submersible dan jenis ponton.

Secara umum sistem mega apung terdiri dari (Watanabe et al, 2004):

1. Struktur ponton terapung yang sangat besar;

2. Penambatan/mooring, membuat struktur apung tetap berada di

tempatnya;

3. Akses yang terapung; dan

4. Pemecah air gelombang /breakwater digunakan agar dapat

mengurangi hempasan gelombang yang datang agar tidak

mempengaruhi struktur terapung. Struktur mega apung sendiri memiliki

kelebihan :

• Biaya lebih efektif bila kedalaman air besar;

• Ramah lingkungan;

• Mudah dan cepat untuk dibangun;

• Dapat dengan mudah dipindahkan;

• Terlindung dari guncangan seismik;
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• Tidak terkena dampak dari pemukiman dari hasil reklamasi

pantai;

• Posisinya konstan terhadap permukaan air; dan

• Lokasinya di perairan pantai menyediakan pemandangan

permukaan air dari sekitarnya.

Dalam desain VLFSs, berbagai beban harus diperhatikan,

terutama air pasang, tsunami, badai dan gempa bumi. Material yang

dipakai untuk permukaan terapung dapat berupa beton komposit,

beton-baja, maupun baja itu sendiri. (Watanabe et al, 2004). Namun

terdapat beberapa penelitian lebih lanjut yang mencoba untuk

menggunakan bahan-bahan lain yang lebih ekonomis dan ramah

lingkungan, seperti kayu komposit dan fiberglass, busa atau

bahan-bahan daur ulang (Nguyen, 2009).

5.1.2 Studi Preseden

A. Struktur Pondasi Ark’a Modulam

Dikutip dari ceritaengineer.com, banjir merupakan masalah

beberapa kota besar di Indonesia dan kerap menimbulkan kerusakan.

Area terdampak banjir sering kali merupakan lahan basah atau

bantaran sungai yang memang tidak diperuntukkan sebagai kawasan

permukiman. Wijanarka Arka (2017), melakukan riset mengenai rumah

dengan struktur amfibi yang bersahabat dengan air. Konsep rumah

amfibi ini dibangun di atas tanah, tetapi yang membedakannya adalah

apabila terkena banjir rumah ini dapat mengapung.
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Di dalam risetnya, Arka menyebutkan, rumah amfibi cocok untuk

dibangun di lingkungan yang rawan terkena banjir dengan ketinggian

minimal satu meter. Struktur pengapung pada rumah amfibi ini terbuat

dari drum-drum plastik. Material ini paling efisien digunakan sebagai

bahan apung untuk rumah amfibi.

Ketika bangunan terendam oleh air (baik pasang maupun banjir),

konstruksi apung akan terangkat secara otomatis. Agar konsep ini

dapat tercapai, material bangunan di atasnya haruslah ringan dan

ramah lingkungan.

 Dibangun dengan Turbin Air

Arka telah merancang gagasan pondasi rumah apung

bernama Arka Tidal Energi Modulam (ATEM). Diharapkan ATEM ini

dapat dikembangkan agar rumah terapung dapat menghasilkan listrik

sendiri berkat turbin yang berada di pondasi. Dewasa ini para arsitek

dunia sedang mengembangkan pembangkit energi listrik dari kekuatan

air dan itu yang kemudian coba dikembangkan juga oleh Arka pada

ATEM miliknya.

Menurut Arka, struktur pondasi apung dapat menggunakan

berbagai material yang dapat mengapung seperti drum plastik, bambu,

atau gelondongan kayu. Untuk menciptakan struktur pondasi rumah

terapungnya, Arka menggunakan expanded polystyrene (EPS) atau

biasa dikenal gabus putih atau styrofoam.
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“Modul ini dipanjangkan yang kemudian di tengahnya ada tiang

untuk konstruksinya dan di poros EPS ini ada besi. Sedangkan

bawahnya berisi turbin atau kincir,” tutur dia. Kincir atau turbin ini,

lanjut Arka akan berputar begitu ada arus dan terhubung dengan

generator di atasnya untuk menghasilkan kebutuhan listrik di dalam

rumah.

“Karena masih dalam tahap penelitan, belum tahu sampai berapa

daya listrik yang dihasilkan. Tapi untuk rumah biasa berukuran 36

meter persegi mungkin bisa menghasilkan sampai 450 watt,”

pungkasnya.

 Kendala Membangun Rumah Apung

Kendalanya dalam membuat rumah apung sendiri ada pada

peraturan bangunan di sempadan sungai.

“Sementara kalau di daerah dengan sungai berukuran cukup besar

dipertimbangkan untuk bisa walaupun harus dibatasi panjang, lebar,

dan sanitasinya supaya nggak mengotori,” jelas Arka.

Lanjut Arka, dalam membangun rumah apung perlu

memperhatikan lebar dan kedalaman sungainya. Standarnya rumah

terapung harus berada pada sungai yang memiliki lebar lebih dari 100

meter. Tujuannya selain agar tidak menimbulkan penyempitan badan

aliran juga tidak menganggu lalu lintas perahu atau kapal yang ada di
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sungai. Syarat berikutnya agar struktur apung dapat bekerja secara

fungsional, berat rumah yang ditopang oleh pondasi apung tidak terlalu

berat.

Misalnya pondasi apung punya beban maksimal 1.000 kilogram,

sebaiknya untuk di atasnya maksimal 700 kilogram atau idealnya 500

kilogram. “Jadi perbandingannya 2:1. Ini bisa diperoleh dengan

memilih bahan untuk lantai, dinding, dan material lainnya yang ringan,”

tutup Arka.

 Lima Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Mengapungkan Rumah

(pada sungai)

Pertama lebar sungai. Dalam sejarah arsitektur rumah terapung di

Indonesia, rumah-rumah mengapung di atas sungai yang sangat lebar

atau dalam artian lebih dari 100 meter

Yang kedua, lanjut Arka adalah perihal kedalaman airnya. Sungai

dengan kedalaman minimal dua meter sangat disarankan oleh Arka

sebagai lokasi pengapungan rumah apung. Untuk kedalamannya

minimal dua meter karena konstruksi untuk pondasi apungnya butuh

satu meter sehingga agar 70 persen pondasi apung bisa tenggelam

dan 30 persen sisanya terapung

Ketiga yang mesti diperhatikan adalah meandering sungai atau

menentukan mana bagian tikungan dalam sungai dan mana bagian
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tikungan luar sungai. Dalam sejarah arsitektur rumah terapung di

Indonesia, umumnya berada di bagian tikungan dalam karena bukan

bagian gerusan dan arusnya tak deras bila dibandingkan di bagian

tikungan luar

Keempat, sebelum mengapungkan rumah apung perlu ditinjau

batas air surut baik ketika musim kemarau maupun musim hujan.

Ketika dalam kondisi pasang atau surut, Arka menekankan agar

adanya tinjauan pada bagian hilir. Tujuannya supaya diketahui batas

air surut sehingga rumah terapung tak kandas di dasar sungai.Bila

kandas dan dasar sungai tidak rata, maka konstruksi rumah bisa

mengalami kemiringan.

Hal terakhir yang mesti diperhatikan sebelum mengapungkan

rumah apung menurut Arka adalah perihal gelombang air sungai agar

tidak mengganggu kenyamanan di dalam rumah.

B. Perkembangan Struktur Terapung

Struktur terapung sebenarnya telah diciptakan pada tahun 1998

oleh Richie Sowa yang diterapkan pada pulau buatan yang

mengapung karena terdapat 250.000 botol plastik yang diikat

kemudian di masukkan ke dalam suatu wadah dibawahnya.

Orang-orang menyebut pulau ini “spiral island”.
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WHIMArchitecture juga mencoba untuk menggali potensi daur

ulang polusi plastik di sungai Maas di Rotterdam ke konsep konstruksi

terapung baru. Lanskap terapung ini diklaim tahan iklim dan banjir

(Recycledisland.com, 2013). Arsitektur terapung memiliki pendekatan

hijau lainnya dengan ditemukannya Mangrove RhizophoraChitecture

(MRaC), yang kemudian dikembangkan oleh para peneliti dari Institut

Teknologi Surabaya (ITS), Indonesia. MRaC ini adalah sebuah

material arsitektur alternatif yang memanfaatkan Rhizophora spp.

Sebagai bahan apung biomaterial untuk struktur utama bangunan.

Dengan adanya beragam terobosan inovasi ini diharapkan

nantinya arsitektur akan lebih bersahabat dengan lingkungan.

Pendekatan apung lain adalah “Ice Platform” yaitu menggunakan

platform terapung diambil dari bidang es di Kutub Utara dan di Laut

Selatan Antartika. Kemudian platform ini dilindungi oleh “air-film” dan

penutup isolasi konvensional, serta memiliki sistem pendingin untuk

menangani kebocoran yang dapat mempertahankan platform untuk

waktu yang tak terbatas. Hebatnya, ice-platform ini dapat mengapung

di lautan hangat (Bolonkin, 2010).

Pendekatan konsep arsitektur terapung dapat mewujudkan sebuah

bangunan terapung menjadi sebuah Floating City (Kota Terapung) di

kemudian hari dan dapat menjadi alternatif solusi daripada melakukan

Reklamasi Pantai. Kota Terapung merupakan kota dengan teknologi

yang memanfaatkan Floating Urbanization (urbanisasi terapung).

Konsep kota terapung akan memiliki berbagai keunggulan, seperti:
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menciptakan ketersediaan lahan, menurunkan risiko dampak dari

banjir yang merusak, dan membangun infrakstruktur yang ramah

terhadap ekosistem dan tidak merusak habitat hewan air. (De Graaf,

2012).

Rencana terbaik untuk masa depan menciptakan pembangunan

yang membiarkan air masuk dalam kehidupan berhuni bahkan

bersahabat dengan air (Olthuis di Fehrenbacher, 2013). Rencananya

pada 30 tahun mendatang, kota terapung mulai dapat banyak di

implementasikan pada projek-projek ekspansi permukiman, tempat

bercocok tanam, memproduksi energi yang bersih, ramah lingkungan

dan mandiri. Keterbatasan lahan dan segala implikasi permasalahan di

daratan menjadikan permukaan air yang jumlahnya lebih luas

dibandingkan daratan tempat yang berpotensi untuk dihuni/berkoloni.

Kolonisasi Lautan adalah teori dan praktek untuk permukiman manusia

yang permanen di lautan. (Bolonkin, 2010).

5.1.3 Kemungkinan Penerapan Tema Desain

Pada dasarnya arsitektur populis merupakan arsitektur yang

mengakomodir kebutuhan masyarakat kaum marginal dalam

berkehidupan. Yang mana dalam berkehidupan pasti tidak dapat lepas

dari lingkungan. Arsitektur populis tidak hanya berbicara tentang

bangunan namun juga memikirkan kesinambungannya dengan

lingkungan (alam, sosial, budaya, ekonomi) serta penghuninya (user).

Arsitektur populis berpikir secara lebih komprehensif bagaimana
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menciptakan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi kemaslahatan

orang banyak.

Untuk pembangunan kembali kawasan kampung Ujungsari ini,

arsitektur populis berperan dalam guidance perencanaan dan

perancangan kawasan ini supaya bagaimana masyarakat menjadi

terus dilibatkan dan menjadi bagian dari pembangunan lingkungan

mereka. Pembangunan yang partisipatif ini dimulai dari memahami

kebutuhan dan keperluan warganya. Disini, yang menjadi main

problem adalah rumah tinggal warganya yang terus tenggelam dalam

air dan penurunan tanah.

Maka kajian yang menjadi studi adalah bagaimana

mengembangkan dan menerapkan struktur amfibi. Struktur ini adalah

sebuah penggabungan antara struktur panggung dan apung dengan

sistem penambatan pada bangunannya. Diharapkan dengan struktur

ini, warga tidak lagi risau huniannya akan ambruk oleh destruktif air

atau rumahnya yang semakin memendek karna tidak dapat lagi

melawan tanah yang semakin turun. Dalam hal ini, arsitektur populis

berperan pada program, struktur dan citra hunian yang berbentuk

seperti ;

1. Pembangunan hunian melibatkan gotong-royong warga

kampung dengan pendampingan teknis ahli (karena potensi

gotong-royong dalam kampung ini masih tinggi dan ditemukan bahwa

warga membangun rumahnya juga masih dengan cara bergotong

royong)
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2. Material yang di aplikasikan adalah material yang mudah

ditemukan dan relatif terjangkau, sehingga dalam perawatannya warga

bisa melakukannya secara mandiri (tidak membutuhkan tenaga

khusus). Dan berimbas pada lebih ekonomisnya bangunan, karena

warga pun tidak perlu was-was lagi untuk membenahi rumahnya

(karena ancaman air dan tanah tadi).

3. Citra yang ingin ditimbulkan pada kompleks hunian warga

adalah tidak ada lagi social-economical gapping. Yang mana pada

sebelumnya, pola tata bangunan di lingkungan kampung sangat tidak

beraturan. Ada rumah yang sangat besar, tingkat, dan terlihat cukup

mewah diantara rumah-rumah yang biasa (menengah) sampai ada

rumah petak yang hanya menunggu hancurnya saja. Hal ini sangat

menimbulkan kecemburuan sosial dan dapat menjadi perpecahan di

lingkungan kampung. Maka untuk mengatasi hal tersebut, perlu

adanya tata bangunan kembali pada kampung ini yang disesuaikan

dengan kemampuan sosial - ekonomi warganya yaitu pembagian

berdasarkan tipe - tipe rumah.

5.1.4 Bahan Kajian

5.2 Kajian Teori Permasalahan Dominan

5.2.1 Interprestasi & Elaborasi Teoritis Konseptual dan Teknis

A. Pengolahan Air Laut untuk Kawasan
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Cara membuat kampung berbasis air yang ini adalah

membuka batas - batas pada kolam air yang selama ini ditampung.

Penampungan air ini tidak efektif karena menimbulkan bau yang

tidak sedap dan menjadi tempat pembuangan sampah warga

sekitar.

Dengan membuka kolam retensi tersebut, maka kampung

secara langsung mempersilahkan air untuk menggenangi lahan.

Untuk membuat siklus air menjadi hidup, di dalam kawasan perlu

diadakan pembuat arus atau gelombang pada titik pertemuan

aliran air selain memafaatkan gelombang arus air. Arus ini yang

akan menggerakan turbin dan dapat dijadikan sebagai pembangkit

listrik.

Energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan dari

pergerakan gelombang laut yang menuju daratan dan

sebaliknya17. Total energi gelombang laut dapat diketahui

dengan menjumlahkan besarnya energi kinetik dan energi

potensial yang dihasilkan oleh gelombang laut tersebut.

17

http://www.scribd.com/document_downloads/direct/174958578?extension=pdf&ft=1388638
684&lt=1388642294&user_id=52519629&uahk=rIi4uONVAWJnB0yHndniXbtzet8

http://www.scribd.com/document_downloads/direct/174958578?extension=pdf&amp;ft=1388638684
http://www.scribd.com/document_downloads/direct/174958578?extension=pdf&amp;ft=1388638684
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B. Konversi Energi Gelombang Laut

Gelombang laut dapat dikonversi menjadi pembangkit

listrik maupun di transfer energinya ke dalam bentuk lainnya.

Terdapat empat sistem dasar antara lain adalah18 :

1. Rakit cockerell

Sistem rakit ini adalah perpaduan dari rangkaian rakit-rakit

yang terhubung oleh engsel. Rakit ini bergerak naik - turun

mengikuti naik-turunnya gelombang air. Gerakan ini membuat

pompa hidrolik yang kemudian diubah menjadi tenaga listrik

dari generator.

2. Oscillating water column

Oscillating water column bekerja seperti kincir angin yang

memanfaatkan tekanan udara dari gelombang air laut.

3. Tapered channel

Sistem ini seperti sistem kanal yang menyempit yang

gunanya untuk menggiring gelombang air yang kemudian

dibawa ke dalam kolam yang lebih tinggi. Supaya air yang

dapa t masuk dalam kolam hanyalah air gelombang dan air

juga dapat langsung keluar dari kolam penampung di sisi yang

lain. Yang dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik

18 http://superpowerful.wordpress.com/2011/12/28/energi-gelombang-laut/ (27 Desember
2013)

http://superpowerful.wordpress.com/2011/12/28/energi-gelombang-laut/
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menggunakan teknologi standar hydropower19 adalah air yang

keluar dari kolam tersebut.

4. Float / buoy

Float/buoy ini adalah pelampung / point absorber, karena

dapat mengumpulkan energi dari segala arah. Sistem ini

menggunakan naik turunnya gelombang agar dapat

menghasilkan daya listrik yang berasal dari koil elektrik dan

batang magnet yang ditanamkan ke dasar laut.

Keempat sistem diatas adalah beberapa teknologi yang

sudah cukup sering diterapkan baik di lingkungan akademis,

usaha maupun untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Sistem ini

sangat berpotensi untuk diterapkan di Indonesia yang banyak

memiliki wilayah air.

C. Solusi Penurunan tanah dengan Struktur Pondasi

Cerucuk

Banyak warga yang bertempat tinggal di daerah pesisir laut

maupun rawa-rawa yang sudah mulai familiar dengan struktur

cerucuk bambu atau dolken ini karena cukup terbukti sebagai soil

improvement yang dapat digunakan untuk konstuksi dasar untuk

projek reklamasi maupun badan jalan dan bangunan tempat

tinggal.

19 Ibid
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Pelaksanaan struktur cerucuk bambu selama ini hanya

dilakukan berdasarkan pengalaman pelaksananya saja, belum ada

metode perhitungan, penjelasan secara lebih ilmiah, maupun

pedoman resmi untuk struktur cerucuk bambu agar dapat

menghasilkan sebuah konstruksi yang tepat guna, ekonomis, dan

efisien.

5.2.2 Studi Preseden

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada pemasangan

cerucuk bambu :

 Memasang cerucuk bambu ke dalam tanah lunak membuat

sliding plane pada tanah sehingga gaya geser tanah akan

meningkat.

 Jika memasang cerucuk bambu yang berdiameter 12 cm

dengan panjang 4-5 meter, diperlukan jarak 40 cm. Hal ini

bertujuan untuk meningkatkan daya dukung tanah.

Menurut studi yang dilakukan oleh Abdul Hadi, Tesis S2, 1990 ITB

Bandung mengenai studi daya dukung tiang cerucuk pada tanah

disimpulkan jika jarak tiang cerucuk yang lebih rapat dan jumlah

cerucuk yang lebih banyak dapat menambah daya dukung pondasi

telapak yang cukup besar.
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B. Metode Pelaksanaan Pondasi Cerucuk

Tiang pondasi digolongkan berdasarkan kualitas bahan material

dan cara pelaksanaannya. Menurut kualitas bahan material yang

digunakan, tiang pancang dibedakan menjadi empat yaitu tiang

pancang kayu, tiang pancang beton, tiang pancang baja dan tiang

pancang composite (kayu – beton dan baja)

Seperti dikutip dari Pusat Informasi Teknologi Terapan (PITT) –

5.2.3 Kemungkinan Penerapan Tema Desain

Permasalahan desain yang paling dominan pada projek ini

adalah siklus pengolahan air pada kawasan dan penurunan tanah.

Sebab mempersilahkan air untuk mengairi lingkungan hunian

adalah suatu masalah yang cukup pelik. Siklus air harus terus

berjalan agar tidak berhenti (menggenang saja) dan kemudian bisa

menjadi sarang penyakit dan kotoran.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa lokasi

projek merupakan salah satu daerah hilir, potensi arus dari

beberapa sungai dapat dimanfaatkan. Ditambah lagi lokasinya

yang berbatasan persis dengan laut pastilah akan mendapat efek

gelombang laut. Kedua arus ini baik dari sungai maupun dari laut

ternyata dapat dimanfaatkan menjadi tenaga pembangkit listrik

yang nantinya dapat menggerakan turbin dan generator dapat

menghasilkan listrik yang dapat digunakan warganya.
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Sedangkan penurunan tanah adalah permasalahan yang

jika ditarik penyebabnya maka menjadi banyak variabel.

Namun yang menjadi batasan projek ini adalah bagaimana

cara pemilihan struktur pondasi yang dapat memberi daya

dukung lebih untuk tanah yang lunak sehingga dapat pokok

landasan dari berbagai rancang bangun yang berada di

atasnya.

5.2.4 Bahan Kajian

A. Metode Tenaga Pembangkit Listrik dengan Whirlpool Turbine

Salah satu teknologi pembangkit listrik dengan tenaga arus air

adalah teknologi Whirlpool Turbine Hydropower. Teknologi yang

dibuat oleh Belgian Company Turbulent ini dapat mengaliri listrik

24 jam seminggu penuh dan bisa menghasilkan daya listrik yang

bisa disalurkan untuk puluhan rumah. Teknologi ini dapat dipasang

hampir di semua sungai maupun kanal.

Cara kerjanya : Pertama, daratan disekitar sungai harus digali

untuk membentuk sebuah saluran baru dengan membelokkan

aliran air. Kemudian pemasang basin dan letakkan generator di

dasar basin tersebut. Ketika dinding sungai diangkat dan katup

turbin dibuka, maka aliran air akan memasuki turbin dan air

kembali di arahkan ke aliran sungai utama. Teknologi ini

menjanjikan sebuah energi bersih tanpa batas.
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ELSPPAT persyaratan dari cerucuk bambu yang di pancang

adalah : bahan bambu yang digunakan harus sudah cukup tua,

memiliki berkualitas baik dan tidak cacat. Terdapat beberapa cara

pengawetan bambu yaitu :

TAHAP ANALISA:

1. Pengawetan Bambu Sebagai tulangan

Pengawetan bambu bertujuan untuk menaikkan umur pakai dan

nilai ekonomis bambu. Apapun spesies bambunya. Mengawetkan

bambu paling tidak bertahan hingga 10-15 tahun jika dalam keadaan

terbuka. Jika tertutup / diberi proteksi dapat mencapai 15 - 25 tahun.

Mengawetkan bambu memiliki beberapa metode seperti berikut :

 Metode Butt Treatment

Bambu bagian bawah yang baru dipotong diletakkan dalam

larutan pengawet namun cabang dan daun pada batang bambu

dibiarkan tidak dipotong karena adanya daun tersebut akan terdapat

gaya kapilaritas yang membuat cairan pengawet akan naik pada

batang bambu dan kemudian akan menyebar ke seluruh batang.

Kelemahan dari metode ini adalah memakan waktu yang lama dan

hanya bisa diterapkan pada batang bambu yang pendek dan

berkadar air tinggi.
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 Metode Tangki Terbuka

Metode ini termasuk metode yang ekonomis, sederhana serta

memberi efek perlindungan yang baik. Metode ini tidak memerlukan

teknik instalasi yang rumit. Batang dengan diameter dan panjang

tertentu, direndam selama beberapa hari dalam campuran yang

terdiri dari air dan larutan bahan pengawet. Penggunaan bambu

yang telah dibelah dapat mengurangi lama perendaman sebanyak

satu setengah kali. Untuk bambu yang baru dipotong, larutan

pengawet yang digunakan harus memiliki konsentrasi larutan yang

lebih tinggi dibanding batang bambu yang telah mengalami

pengeringan. Waktu perendaman tergantung pada kondisi batang,

jenis bambu dan macam bahan pengawetnya. Untuk mempercepat

penetrasi larutan pengawetan, kulit bambu dapat digaruk/dikerat.

 Metode kimia sederhana

Bambu segar yang baru ditebang, didirikan terbalik. Kemudian

dimasukkan tabung yang berisi minyak solar bagian ujung atasnya.

Pengaruh gravitasi akan membuat minyak solar ini akan tertarik

keluar. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu.

5. Tahap Pemasangan Cerucuk bambu
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1. Pastikan bambu yang akan digunakan adalah bambu yang telah

memenuhi ketentuan bahan dan toleransi yang diijinkan dalam

sebuah projek (SOP).

2. Agar bambu tidak rusak saat pemancangan, diperlukan

pemasangan cincin baja atau besi.

3. Tiang pancang dari bambu dipotong tegak lurus kepalanya

sampai ke bagian kayu, kemudian diberi bahan pengawet

sebelum memasang pile cap (pur).

4. Cerucuk bambu bagian kepala tiangnya harus tertanam dalam

pile cap dengan kedalaman yang cukup agar momen gaya yang

tersalurkan dapat sesuai.


	PRAKATA
	Kampung Ujungsari terletak di BWK III kelurahan Ba
	Pada Kelurahan Bandarharjo, penentuan fungsi dan b
	1.Permukiman 179,219 ha 
	2.Perkantoran 4,797 ha 
	3.Pendidikan 1,028 ha 
	4.Kesehatan 1,371 ha 
	5.Peribadatan 0,343 ha 
	6.Olahraga dan Rekreasi 1,375 ha 
	7.Pelayanan Umum 1,086 ha 
	8.Pergudangan 80,871 ha 
	9. Stasiun Kereta Api 33,239 ha
	Sektor permukiman merupakan sektor yang paling bes
	Kampung Ujungsari (tidak termasuk kolam retensi) m
	2.2.3.3Aspek Sistem Bangunan
	2.2.3.4Aspek Lingkungan
	3.3 Analisa Pendekatan Konteks Lingkungan

