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Bab L Pendahu!uan 

1.1. Latar balakang proyek 

Rembang, merupakan kota Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang terletak di 

pesisir utara Pulau Jawa, di kawasan paling timuf pesisir pantai utara Jawa Tengah . 

Kegiatan pengernbangan dan pembangunan kawasan Pantai Rembang merupakan 

pembangunan multi sektor yang bertujuan untuk membangun Kabupaten Rembang 

sebagai Kota Pantai Unggulan, yang menjadi pusat pertumbuhan Pantura Timur di 

Jawa T engah. 

Kabupaten Rembang masuk dalam salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang 

tergolon9 miskin. Seperti juga Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara, daerah 

Rembang kurang subur dengan sebagian besar lahan pertaniannya terdiri dari 

sawah-sawah tadah hujan. Namun, Kabupaten Rembang mempunyai wilayah 

pantai yang cukup panjang, yang menjadikan perikanan sebagai mata 

pencaharian yang penting sekali bag; sebagian penduduknya. 

Majunya perikanan di Kabupaten Rembang tidak lepas dari partisipasi para 

nelayannya. Oi sepanjang pantai Rembang banyak berdiri rumah-rumah sederhana 

yang tidak lain adalah desa nelayan. 

Desa Tasik Agung merupakan salah satu desa di kawasan Pantai Rembang, yang 

memiliki potensi perikanan laut yang cukup besar untuk dikembangkan. 

Perkembangan wilayah Desa Tasik Agung memiliki nilai strategis, karena terletak di 

antara Pelabuhan Perhubungan Laut di sebelah barat, dengan kawasan Wisata 

Pantai Kartini di sebelah timur. Karena kondisi geografisnya, perkembangan 

pemukiman nelayan Desa Tasik Agung banyak dipengaruhi oleh perkembangan 

pembangunan pelabuhan niaga, pelabuhan perikanan, serta wisata air dan rekreasi 

pantai yang tumbuh dan berkembang dengan cepat. 
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Keberadaan pemukiman neJayan sangat berkaitan erat dengan sumber 

penangkapan ikan, daerah distribusi hasil tangkapan dan daerah pantai, dimana 

pantai ini harus mudah dicapai oleh publik dengan sistem transportasi dan jaringan 

jalan yang baik, serta diperkaya dengan berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan 

budaya yang mempesona tanpa harus merusak keserasian lingkungannya. (Eko 

Budiharjo, 1997 : 36) 

Proses pembangunan kawasan Desa Tasik Agung sebagai pusat pertumbuhan 

pantura timur Jawa Tengah dengan melakukan pengembangan sarana dan 

prasarana perikanan, ternyata kurang didukung dengan pembangunan perbaikan 

perumahan dan pemukiman nelayan di lokasi setempat. Akibatnya, muncul berbagai 

masalah yang jika tidak segera ditangani akan mengakibatkan terjadinya degradasi 

lingkungan dan menurunnya daya dukung lingkungan, yang akan berpengaruh 

besar terhadap aktivitas social-ekonomi para nelayan. Sehingga perlu dipikirkan 

bagaimana sebaiknya proses pembangunan pemukiman nelayan ini agar membawa 

dampak positif terhadap meningkatnya aktivitas sosial ekonomi para nelayan, serta 

berdampak positif terhadap pola tatanan pemukiman nelayan, agar dapat 

terintegrasi dengan ekologi pantaL 

Perkampungan nelayan yang identik dengan tingkat ekonomi rendah dan lingkungan 

kurnuh serta kurang sehat, sehingga perlu adanya suatu perubahan dari segi 

arsitektur bangunan maupun pengaturan lingkungannya. 

Berdasar pad a Program Desa Mandiri Energi (DME) yang pertarna kalinya 

diluncurkan oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono di Desa Grobogan, Jawa 

Tengah pada tahun 20071
, penerapan konsep Desa Mandiri Energi pada kawasan 

1.b.!!.Q ://www.presidenri.go.id/i nd ex. ph pIta ku 5/2007/02/14/1573. html/ sen in, 7 Jan u a ri20 11, 21. OOW I B 
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Desa Tasik Agung menjadi satu upaya untuk mendukung program pemerintah 

sekaligus mengubah image kumuh pada kampung nelayan dan meningkatkan 

kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya. 

1.2. Tuj uan dan sasaran pembahasan 

1.2.1. Tujuan 

a. Menata ulang dan mengembangkan kawasan Desa Tasik Agung sebagai desa 

nelayan yang bersih, rapi , mandiri (dalam hal pengadaan energi listrik dan air bersih) 

dan maju di Kabupaten Rembang. Yang diorientasikan sebagai objek wisata. 

b. Meningkatkan karakteristik Desa Tasik Agung, yaitu dengan cara menonjolkan 

kebudayaan asli Desa Tasik Agung . Kebudayaan Desa Tasik Agung yang paling 

ditonjolkan dalam proyek ini adalah budaya khas masyarakat desa nelayan yang 

guyub dan tradisi-tradisi yang sampai sa at ini masih diiakukan, sehingga mampu 

menjadi daya tarik wisatawan. 

1.2.2. Sasaran 

a. Mengubah image desa nelayan yang kumuh dan miskin, menjadi desa 

nelayan yang rapi, bersih, sehat dan mandiri dengan cara menata ulang masa-masa 

bangunan dan kemudahan aksesbilitas kawasan desa nelayan ini. 

b. Menjadi pioneer bagi daerah-daerah lain di Indonesia untuk proyek sejenis 

c. Proyek ini menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, sehingga diharapkan 

masyarakatnya mampu bekerjasama untuk memajukan perkampungannya secara 

swadaya dan mandiri. 

1.3. Ungkup pembahasan 

III Sebuah kawasan pemukiman nelayan yang memadukan antara unsur 

modern (aplikasi eco-teknologi) dengan nilai-nilai sosial budaya yang diterapkan 

dalam desain perkampungan. 
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f.) Memberikan inovasi dengan mengaplikasikan teknologi ramah lingkungan 

dalam desain perkampungan nelayan ini, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri 

(dalam hal pengadaan energi listrik dan air bersih). 

1.4. Metoda pembahasan 

1.4.1. Metoda pengumpulan data 

a. Data primer 

a.1. Pengambilan data melalui observasi langsung ke proyek sejenis, yaitu ke 

Kampung NeJayan, di Tuban. 

a.2. Survey lapangan, pengambilan data dilakukan dengan meninjau lokasi proyek 

yaitu pada Desa Tasik Agung, Rembang dengan cara pengambilan gambar (foto), 

mengukur dan pendataan fasilitas-fasilitas yang akan dikembangkan dalam proyek 

ini. 

b. Data sekunder 

Pengambilan data sekunder dengan cara studi Iiteratur dan media elektronik 

(internet). Pengambilan data dengan cara ini pun dilengkapi pula dengan data-data 

yang didapat dari BAKESBANGPOLINMAS Rembang, BPS Rembang, Kelurahan 

Oesa Tasik Agung dan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jateng. 

1.4.2. Metoda penyusunan dan ana lisa 

Dilakukan dengan membandingkan, mengutip dari literatur yang ada dan 

mengimplementasikan ke dalam laporan setefah disesuaikan dengan kebutuhan 

proyek. 

a. Melakukan studi komparasi terhadap bangunan sejenis yang telah ada dengan 

membandingkan kelebihan dan kekurangan bangunan yang di observasi. 

b. Mengamati serta melakukan asumsi-asumsi mengenai kebutuhan ruang, besaran 

ruang, sirkulasi, utilitas, struktur bangunan, teknologi bangunan, dan lain-lain. 
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1.4.3. Metoda pemrograman 

Hasil penjabaran secara detail dari metode penyusunan dan analisis akan 

menghasilkan hubungan antara aktivitas dan kebutuhan ruang pelaku kegiatan 

berdasarkan studi kelayakan lokasi. Hasil tersebut berdasarkan atas penekanan dan 

persyaratan desain yang relevan. 

1.4.4. Metoda perancangan arsitektur 

Proses perancangan yang berkembang secara trial and error merupakan kelanjutan 

dan puncak dari proses-proses sebe!umnya yang meliputi konsep perancangan 

hingga gambar pengembangan rancangan, detail-detail teknik, dan perspektif. 

T ekanan dalam penyajian rancangan Perkampungan Mandiri Bagi Nelayan Oi Oesa 

Tasik Agung, Kab. Rembang ini mengarah ke aspek arsitektural dan penataan 

masa dan sirkulasi pemukirnan pantai. 

1.5. Sis1:ematika pembahasan 

BAS I. Pendahuluan 

Uraian yang mengantar, rnendahului dan mengenalkan awal seluruh materi 

Landasan Teori dan Program. Bab ini berisi lata I' belakang proyek, tujuan dan 

sasaran pembahasan, lingkup pembahasan dan metode pembahasan. 

BAS II. Tinjauan proyek 

Berisi uraian tentang tinjauan umum dan tinjauan khusus proyek serta kesimpulan, 

batasan dan anggapan. Tinjauan umum berisi gambaran umum, latar belakang -

perkembangan - trend. Sedangkan tinjauan khusus berisi terminologi, kegiatan, 

spesifikasi dan persyaratan desain, deskripsi konteks desa, studi banding, dan 

permasalahan desain. Rangkuman meliputi Kesimpulan, Batasan dan Anggapan. 

BAS IH. Amdisa pendekatan program arsitektur 
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Pada bab ini berisi analisa pendekatan arsiiektur, analisa pendekatan sistem 

bangunan dan analisa konteks lingkungan. Analisa pendekatan arsitektur berisi studi 

aktivitas, studi fasilitas. Analisa pendekatan sistem bangunan berisi studi system 

struktur dan enclosure, studi sistem utilitas, studi pemanfaatan teknologi. Sedangkan 

analisa konteks lingkungan berisi studi tentang kondisi ekisting tapak beserta 

lingkungan sekitar. 

BAS IV. Program Arsitektur 

Bab ini berisi konsep program, tujuan perancangan, factor penentu perancangan, 

faktor persyaratan perancangan, dan program arsitektur yang berisi program 

kegiatan, program sistem struktur, program sistem utilitas dan program lokasi dan 

tapak. 

BAS V. Kajian Teori 

Kajian Teori Penekanan Desain yaitu Arsitektur tropis dan Kajian Teori 

Permasalahan Dominan yaitu pengaturan pola masa bangunan dan penerapan 

teknologi bangunan untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial Desa 

Tasik Agung, Rembang. Masing -masing meliputi latar belakang, kajian teori, Studi 

Preseden dan Kemungkinan Implementasi. 
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