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Gambar 5.1 : Skema penekar.?n desain 

Sumber : data pribadi 

Tropis merupai-can kata yang berasai dad bahasa Yunani, yaitu "tropikos" yang 

berarti garis bali\-<: yang meliputi sef\itr 40% dari lues seluruh perrnukaan bumL Garis-

garis balik ini ada!ah gar-is lintang 23°27' Utara dan Sa!atan. Daerah tropis 

didefinisikan sebagai daerah yang terletak diantara garis isotherm 20° di sebelah 
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bumi Utara dan Selatan (Uppsrneier, 1994). Tropis terbagi menjadi dua kategori 

iklirn, yaitu tropis kering dan tropis lernbab 10. 

Karya arsitektur yang mampu mengatasi masalah thermal dengan cam a!ami 

(passive thermal control), tanpa pera!atan artindal yaitu penghernatan energi dan 

pemelil1araan lingkungan sekitar. Karya rnanusia yang memberikan respon terhadap 

iklim, sehingga menimbulkan efek, rasa, dan pengalaman yang spesifik terhadap 

lingkungannyan Dengan kata lain , arsitektur tropis merupakan arsjtektur yang 

berada di daerah tropis dan te!ah beradaptasi dengan ikHm tropis. 

Prinsip penghawaan alami mengupayakan prinsip pernbayangan untuk rnelindungi 

wang dalam dad sinar matahari langsung, menggunakan elemen bangunan dengan 

perHndungan terhadap hujan dengan peilampilan arsitektuf tradisional. 

Esensi dan hakekatnya prinsip penghawaan alami, system pembayangan untuk 

menghindari radiasi sinar matahari langsung. Menggunakan elE:rnen tradisiona! 

tetapi penampilan dengan ciri arsitektur baru (regionailsm. Non·· tradisionai, 

kontemporer) 

Prinsip penghawaan alami dan prinsip pembayangan sarna dengan arsitel<tur tropis 

modern. Ciri penampilan arsiiektur balll dengan penggabungan penghawaan 

buatan. 

10 George Uppsmeier, 1994, Bailgunan Tropis, Jakarta : penerbit edangga 

11 Maxwell Fry and Jane, Tropica! ;">.rchitecture in the Humid Zone 
1"1 Maxwell Fry dnd JJne, Tropical Architec ture in the Humid Zone 
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Pengertian Ekologi 

Ekologi biasanya dimengerti sebagai hal-hal yang sB.ling rnempengaruhi : segala 

jenis rnakhluk hidup (twnbuhan, binatang, rnanusia) dan lingkungannya (cahaya, 

suhu, Gurah hujan, kelembaban, topografi , dsb.) . lsti!ah 61\010gi secara luas berarii 

kehidupan manusia dengan lingkungannya balk dengan makhluk hidup maupun 

banda mati, yang mengfiorrnati dan lTiemasuki diri sendiri di dalam daur ulang edam. 

Secara tersebut rnernungkinkan kehidupan masyarakat yang sehat di cia!am 

lingkungannya. 

Eko!ogi ada!ah iimu pengetahuan mengenai hubungan antma sesama makhiuk 

hidup serta antara makhluk hidup dengan Iingkungannya, aliran energinya dan 

interaksinya dengan sekitar. 

Ekologi arsitektur atau eko-arsitektur merupakan pernbangunan secara holistis 

(berhubungan dengan system keseluruhan), yang memanfaatkan pengaiarlletll 

manusia (tradisi dalam pembangunan), sebagai proses dan kelja sarna antara 

manusia dan 8!8m sekitamya atau pembangunan rumah aiau tempat tingga! sebagai 

kebutuhan kehidupan rnanusia dalam hubungan tirnbale baiik dengan lingkungan 

a!amnya. 

Eco house menuju rumah yang berwawasan !ingkungan, dalam pembangunannya 

memanfaatkan potensi al8m setempat seoptimal mungkin, sehingga dambaan 

fumah yang hemat, ekonomis, termasuk rnurah dalam proses pembangunannya, 

dan hemat energi dalclln operasionalnya. 
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Teknologi yang memanfaatkan potensi alam seperti angin, sinar rnatahari, pasang 

surut air laut, dsb, untuk mengasilkan suatu energy (energy listrik) terbarukan yang 

mampu menggantikan minyak bumi, sehingga !ebih efektif dan ramah lingkungan. 

5.1.2. Studs preseden 

1. Konsep tmpis 

a. Ruman Oaun, Rio de Janeiro 

Gambar 5.2 : Rumah Daun, Rio de Janeiro 
Sumber : http://www.Goog!e.com/Rumah Daun, Rio de Janeiro 

Rumah Oaun dirancang olell Mareines dan Patalano Arquitetura berlokasi di dekat 

Rio de Janeiro pantai keci! yang indah dengan air biru yang mengagurnkan. Desain 

atap rumah terinspirasi o!eh arsitektur India Brazil yang cocok untuk iklim panas dan 

lembab. Atapnya terbuat dari daun terlihat seperti cuti besar yang digunakan 

sebagai payung dari rumah. OJ depan rumah, ada teras besar. Pada teras yang 

besar, perabotan modern dilet8kkan dengan baik dan teratur. Ada satu set sofa dan 

meja besar dengan banyak kursi. Bagian !ni dapat digunakan untuk pesta kebun. 

Dinding dan lantai dibuat oleh kayu dengan desain yang sederhana disertai 

perabotan modern. Salah satu sis! lantai teras dibuat oleli kac8. Oi bawah kaca, ada 
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beberapa lampu. Ketika maiam datang, rumah terlihat lebih indah dan besar. Rurnah 

ini sangat Gocok untuk digunakan sebagai rumah pantai yang menyatu dengan alam 

mengguriakan modern, minimalis, Tradisional. 

b. Rumah Kabun, A!i Kusmayana, arsitek 

Sesuai dengan 

namanya rumah ini 

ideal bila diletakan 

di kebun atau 

pekarangan rumah. 

Bisa digunakan 

sebagai sebagai 

musho!la pada 

iantai bawahnya 

dan perpustakaan 

atau ruang kerja 

GamiJar 5.3 : Rumah Kebun 
Sumber: http://www.Goog!e.com/Rurnah Kebun 

pada lantal atasnya. Bisa juga digunakan sebagai ruang tarriu pada lantai bawahnya 

dan luang tidur tamu pada lantal atasnya. Selain untuk pemasangan di rurnah 

pribadi, rumah kebun in! cocok juga bila digunakan di villa atau resort 

Bentuk rumah ini mirip dengan Rumah Bocah, tetapi ukurannya lebih besar dan 

memiliki 6 tiang I<olom dari log kayu kelapa bulat. Dengan ukuran 3,Sm x Srn rumah 

kebun ini Gukup luas bila digunakan sebagai luang tidur 

Material utama saung ini menggunakan kayu kelapa iokal iawa. Beberaoa 
J , 

komponen rnenggunakan bambu, sedangkan atap menggunakan daun nipah atau 

daun kelapa yang banyak ditemui di pulau jawa. Bahan penutup atap dari daun 
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nipah dengan keteba!an sekitar 20cm, cukup ampuh untuk meredam panas 

matahari, sehingga walaupun keadaan dl !uar cukup terik, di daiam rumah inl akan 

terasa sejuk. Selain itu desain sirkulasi udara yang cukup balk memungkinkan 

adanya sernilir angin masuk kedalarn ruangan. Dengan konstruksi yang dapat 

dibongkar pasang(knockdown), rnemungkinkan bagi rurnah ini untuk dikirirn ke mana 

pun di wilayah Indonesia bahkan ke !liar neger!. 

Rumah kayu ini bisa dipesan dengan harga 35 juta rupiah (belum termasuk biaya 

sekitar 4 minggu di workshop dan 2 rninggu 

pernasangan dl !okasL 

Gambar 5.4 : Distrik Vauban, Freiburg, Jerman 
Surnber : http://www.Google.com/Distrik Vauban 

Distrik Va!lb~n eH k.ata Freiburg, 

Jerman sangat dicocok disebut 

sebagai Perkamoungan . ~ 
Tenaga 

Surya. Karena semua rumah hingga 

perkantoran dalam kawasan ini, 

semuanya menggunakan tenaga 

matahari sebagai surnber listrik 

mereka. Dimana layout proyek ini dirancang berdasarkan arah orientasi rnatahari 

pacta daerah tersebut. Dlsaat musim panas tiba , sinar matahariyang sangat terik 

tidak sarnpai masuk keda!arn fumah , namun ketika rnusirn dingin tiba, sinar matahari 

dapat masuk kedaiam rumah dan berfungsi sebagai penghangat pasif. 

a.Bangunan 
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- Aplikasi desain rumah tropis. 

- Memperbanyak dan memperbesar bukaan (minimal 5% dari !uas lantai bangunan) . 

- Layering dan shading untuk rnerninimalisasi radiasi panas matahari dl siang hari. 

- Gunakan double roofs dengan 2 layer dan ventHasi. 

- Tritisan atau cantilever atap cukup lebar. 

- Penciptaan cross ventilation pacta bangunan. 

- Penggunaan materia!lbahan bangunan yang mempunyai berat jenis kedl (ringan), 

time lag rendall, kapasitas panas kecil, dimensi ked!, berat sendiri kecH, dapat 

mengikuti kadar kelernbaban udara sekitar dan konduktivitas panas rendah. 

b, Struktur dan konstruksi 

- Pellggunaan struktur dan konstruksi sesuai dengan permasa!ahan site yaitu 

menggunakan struktUf dan konstruksi bangunan panggung . 

.. Penataan posisi bangunan terhadap kondis1 lingkungan meliputi :orientasi arah 

matahari , angin. 

- Jarak bangunan dengan bangunan lain jauh untuk mernperlancar aiiran udara. 

- Pengadaan ruang terbuka bersama (ruang kornunal). 

- Penambahan vegetasi sebagai antisipasi terhadap panas dan sebagai barrier 

terhadap angin. 

- Pengaturan masing-masing fungsi bangunan sesua! dengan zoning fungsi. 

d, Utmtas 

- Aplikasi eeo-tech sebagai penghasil energy Hstrik dan penyediaan air bersih 

- Pengo!ahan lirnbah pedal dan cair secara komunal 

a. Teori urban design 
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Teori ini menyatakan bahwa konsepsi urban design dari system pala struktur luang 

dasarnya ada!ah penciptaan jalan (street) dan ruang terbuka (open space) seolah-

olah dari cungkiian (carving out) dari sebuah masa yang sebelumnya solid . Oleh 

kamna ruang dibentuk langsung dari dalam konfigurasi bangunan (Roger Trancik). 

Urban Design pad a dasarnya merupakan perancangan fisik dan ruang suatu 

kavJasan termasuk mengenai aturan pengendaliannya yang ditujukan untul< 

kepentingan umum. Lingkup perancangan urban yaitu merancang kawasan tanpa 

merancang bangunan secara individual. Secara khusus, elemen-elernen pernbentuk 

Urban Design dibagi rnenurut Hamid Shirvani (1985,6), sebagai berikut : 

1. Tata guna lahan (land use) 

Tata gunan lahan menentukan ruang tiga dimensi yang terbentuk. Tata guna lah2m 

perlu memepertimbangkan dUB aspek yaitu : pertirnbangan s6gi umum dan 

pertimbangan akan aktivitas pejalan kaki yang akan rnengakibatkan lingkungan yang 

!ebih maf!usiawi, maupun aktivitas yang menggunakan saralia perairan . Yang 

menjadi penekanan utama adalah keserasian antar bangunan dengan kua!itas 

lingkungan. 

2. Bpntu·k d~n '~'''asa h::i '-lrjUI18'l (D' "ifrii,-.,-, ['corm aDnd n~a~·0CI:'ia) ...J . . ... . \. I ... ~ I ~I~ • ~ .. _I !:!; t \ UIIUISI!:j 11 11 I vu t. v 

Bentuk dan massa banqunan nlemJlsnqkut asoek-asDek bentuk fisik karena settina 
'''''' .... , I . ...... 

bangunan, pemunduran bangunan dari garis jalan, style dan fasade bangunan, 

harrnonis dengan bangunan !ain di seldtarnya. 

3. Sirkulasi dan parker (parking and circulation) 

dar! suatu tempat ke tempat lainnya, yang pada dasarnya system sirkulasi ini 
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member pengalarnan ruang dan waktu telieniu dan elernen ja!an harus didukung 

a. iv1enyediakan elemen-elemen ruang terbui{8 yang memiliki dampak visual 

b. Member orientasi pede pengunjung sehingga kawasan rnudah dikenali. 

c. fvlengkornbinasikan sector-sektor public dan privat dengan selaras. 

4. Ruang terbuka (open space) 

Ruang terbuka terbentuk secara alami maupun secara organis yang dibatasi oieh 

dinding-dinding bangunan. Selain menlbawa dampak visual , ruang terbuka dapat 

rnenjadi area yang berfungsi social. 

5. Aktifitas pendukung (activity support) 

Activity support sebagai salah satu aspek perancanf}an kawasan dan 

keberadaannya tidak teriepas dari kegiatan public yang mendorninasi 

penggunaan fisil< ruang \<aw8san. Activity support sebagai penghidup kegiatan 

kawasan, yang akhirnya dapat memberikan citra visual yang spesifik . Dengan 

adanya 8cUvity support make kcl'lN8San tersebut iebih manusiawi karena kawasan 

tidak hanya dipandang dari segi benda-bend a mati tetapi lebi/1 dipandang sebagai 

interaksi dengan keg!atan rnanusia. Yang perlu diperilatikan da!arn desain activity 

support adaiah : 

a. Koordinasi antar kegiatan dengan lingkungan bianaan atau wang-wang yang 

dirancana. 
v 

b. i\danya keragaman dan intensitas kegiatan yang dihadirkan pacta ruang 

tertentu. 
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c. Bentuk kegiatan memperhatikan aspel\ kontekstual misa!nya iTlenjuai barang-

barang yang khas atau tradisional, kesenian tradisional yang berkaiian dengan hasi! 

laut. 

d. Pengadaan fasilitas Hngkungan berupa tern pat-tern pat duduk deri bahan local 

yang rnernenuhi persyaratan desain dengan tujuan agar pemakai dapat menikmati 

ling kung an yang ada di sekitarnya. 

6. Jalur pedestrian (pedestrian ways) 

Perancangan sirku!asi dapat juga ditunjukan dengan adanya pedestrian yang berarti 

suatu pergerakan atau perpindallan orang atau rnanusia dari sualu ternpat ke 

tempat iainnya dengan menggunakan moda jaian kaki. /\pabila dilihat dari 

kecepatannys, modEl. jalan kaki mempunyaikelebihan yaitu dengan !<ecepatan 

rendah dirasa !ebih menguntungkan karens dapat mengamati obyek dl Hngl\ungan 

sekitamya dan dapat mengamati obyek dengan lebih deW serta iebill mudah 

rnenyadari lingkungannya . 

7. Rambu-rambu dan penandaan (signage) 

Rambu-rambu dan penandaan bukan hanya berupa iklan yang diperlukan untuk 

entertainment atau kornersial saJa, tetapi juga difungsikan untuk rnemberikan 

keje!asan dan eksistensi suatu kawasan. 

8. Presevasi (preservation) 

Dalam urban design, preservasi harus diarahkan pada periindungan permukiman 

yang ada pada urban place, seperti bangunan bersejarah, tempat bersejarah dan 

perr!1ukiman bersejarah, dirnana hal itu juga rnernpert.ahankan kegialan yang 

berlangsung pada kawasan itu. 

Dalam perancangan urban, perencanaan dan penataan suatu wilayah berkaitan 

dengan fugsi pendaerahan/zoning. Zoning diartikan oleh Gallion dan Eisner ('! 963) 
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merupakan suatu aturan lega! yang rnengatur peruntukan penggunaan lahan. Arah 

pengaturan ini ada!ah untuk melindungi piOperty yang ada pada kawasan 

o W 
permukiman neiaycm. Oisarnping itu daiarn pernetaan zoning akan dapat 

menunjukkan elemen pembentuk kawasan seperti distrik, nodes dan sebagainya, 

yang disusun dalam kriteria Gallion untuk city planning and design: 

2. Ketertarikan apresiasi untuk peraturan yang sarna dengan mengklarifikasikan 

zona . 

3. Mengandung perlindungan terhadap property kawasan. 

Adanya kepastian hokum untuk perencanaan zoning tidak dapat terlepas dad 

pengaturan tats guna !ahan (land use) rnerupakan pengat.uran penggu!1aan lahan 

suatu kawasan agar fungs! kawasan dapat dikelornpokkan. Untuk menetapkan 

penggunaan lahclll pacJa suatu kawasan tidal\. terlepas dar unSUf-·unsur aktivitas 

yang ada di kawasan tersebut, unsur rnanusianya , dan unsure Iokasi yang 

kesemuanya saiing berinteraksi dalam bentu/{ linkage. 

Da/am teori linkage sirkulasi adalah merupakan penekanan pacta hiJbungan dan 

pergera/<:an yang rnerupakan kontribusi yang signifikan. Menurut Maki , pertalian 

(linkage) secara sederhana adalah merupakan perekat. Yakni suatu kegiatan yang 

menyatukan seiuruh lapisan aktivitas dan menghasilkan bentuk fisik dalam kota. 

Da!arn tami ini dibedakan menjadi tiga tipe space kola formal yaitu : 

1. Composition form, yaitu ruang linkage yang terjadi karena komposisi 

bangunan yang Nampak da!8nl dua dirnensi. 

2. Megalorm, rnerupakan bentukan ruang kota yang terjadi k.a rena komponen 

kavvasan terintegrasi ke dalam susunan besar berdasarkan system hirarki , 
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terbuka dan saling berkaitan antar elarnen kawasan yang rnE!)(nbentuk slruktuf 

bentuk kawasan. 

0 " 

3. Groupform, rnerupakan tipe linkage untuk rneningkatkan karakteristik 

kawasan dengan pl2nggunaan material atau elernen secara konsisten dan 

responsive terhadap bentuk topografi, skala manusia, dan adanya sequence 

dari bentukan kota yang diwujudkan da!am massa bangunan dinding, pintu 

gerbang dan menara. 

Dalam konteks urban design, linkage menunjukkan adanya suatu hubungan dari 

pergerakan (aktivitas) yang terjadi pada beberapa bagian zona makro maupun 

mikro, dengan atau tanpa aspek keragaman fungsi yang berkaitan dengan aspek 

fisi!<:, historis, ekonorni , social , budaya dan po!itik. 

Bentuk kata atau kawasan merupakan hasH proses budaya rnanusia dalam 

rnenciptakan wang kehidupannya sBsuai kondisi site geografis dan terus 

berkembang menurut proses sejarah yang mengikutinya. Menurut Spiro Koztof 

(1991) seperti dije!askan da!am The City Shaped menyatakan bahwa peran dan 

perkembangan rnasyarakat sengal berpengaruh da!am suatu proses pernbentukan 

kata sehingga terbentuknya berbagai poia kota akan terus berkembang sebagai 

proses yang dlnamis dan berkesinanlbungan. 8eberapa factor yang mempengaruhl 

pembentukan pola organic kota adalah : 

1. Topografi (The role of topography) ada!ah pola suat.u kota yang mengikuti 

bentuk topografinya. 

2. Pembagian lahan (land division) : poia kota organic yang berasai dar! 

pembagian !ahan dalam usaha pemanfaatannya yang sering kali rnengikuti 

keinginan masyarakatnya . 
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3. Synoecism: konsep pola kota yang berrnulCi clari kegiatan masyarah:at yang 

beragarn dan rnengakibat!,an terjadinya interaksi. 

4. Hukum dan aturan socia! (the law and socia! order) : merupakan suatu kola 

yang tun1buh dan berkernbang karena dipengaruhi o!eh peranan dari 

penghuninya, baik dari segi penataan dan pengendalian, yang semuanya 

disesuaikan dengan perkembangan kota secafa teratur. 

Pada awa!nya ko18 terbentuk secara spontan yang diatur oleh pendapat masyarakat 

secara UI11UlT! dan dipengaruhi adat istiadat, kepercayaan dan agama sesuai kondisi 

alar-niah . Berkernbangnya masyarakat rnenuntut kOla yang lebih rnudah dan terarah 

pengorganisasiannya melaui poia grid. Sehingga factor 81am dan fador aspirasi 

masyarakat menjadikan po!a kota ber!(embang secara lebih terarah dan teratur. 

Konsep kote seianjutnya berkembang karena adanya tuntutan untuk mernbentuk 

sliatu kota yang terencana (planned city) tersebut terlihat da!am bentuk kawasan 

tepi pantai , atau yang terkenai dengan sebutan perrnukiman nelayan. Tipe dan pola 

perrnukirnan suatu kawasan nelayan pada dasarnya merupakan bagian dari pola 

penggunaan lahan yang menggEHTlbarkan struktuf masyarakat sena factor-faktor 

yang rnernpengaruhinya. Secara garis bescH, pola ' perurnahan di pennukirnan 

ne!ayan yang turnbuh di Indonesia dapat dikelompok!\an menjadi poia memanjang 

(linear) dan menge!ompok (clustered), dimana po/a ltv didasari pada kedekatan 

hurdan terhadap akses menuju ke perairan dan sarana peri.kanan terdekat. 
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Konsep bentuk struktur perrnukiman ne!ayan dapat digambarkan pacta tabsl berikut 

iilL 

F-'~~~~~~'==~':-~~"-~~~'="li~-'=~~~~===~-~'~~="~-=~~=~~~~~=~~=~T~~~~-="'~=~~~=-~=~-'--=~~~-' 

!I Pola permuH..man II Utalan II Gambar II 
r----A.- -- --poi~~- ------~--- T-- ------ .. --.. - -,-------- -- ----.. -- --"- .. ~------ - ... -----.. -----','- -----------------.-------.. ------- -.. ----- -"-- I 

ne,21yan I 
IIII pe;mu~iman I 
I 1. Face of lace ! Pola siruktur iir.ie!' aniar tmit-unit hunian ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !-

I 1,1 se~}anianN D, ermukiman dal1 secara Hnler J )'''lJ-~I'' 1 - '- - t 1 J '-" I i j ~ .~,~ ... ,,. 1 • .., -' 

1

III Iii pula perletalmn pusai: akthritas, tambat~m 'i r!~ ~ - ~~ :~'* I / 
.-..':0% ra....~~, ~ro~,~~~ 

I !I pemhu, ruang penjermmHI, tempat 
~ !i peie!angan, dsb. 

II 2. Sub=~.elom!}ok II Fiola cluster d~ri beberapa lmit atau 
I komun1tas 111 ke!ompok unit . ~un!;;w! , m:mtl~at pada j " '. 

I i ruang-ruang pentmg seper\:i penjemllran, 
I wang terbuha Ul1'lum, masjid, pernimpin 
i kelompok, jurC1gan, clsb. 

i' 

B. Stmidui' 

1. 

2. 

3. 

Ruang 
Permukiman 

Linear 

Clustereci 

Kombln8si 

I 
I ' 
II ?ola secieriuma perietakan tm it-l.mii I 

permukiman (wmai1, fases, fasum, cAsb) i. 
II secara menerus pf.lcta tepi sHngai. Pada 'I 

I
I po!a ini kepada~ai1 belum t inggi dan I 
I kecenderungan ekspansi permukirmm ~ 
III dam rnixed use, fi.mcUo!1 penggunaan III 

II !ahan belum beragam. I 

II Pola ini lebih berkembang ctengan I ~_:.!! 
1'1 ~d.mya kebutuhan tahan dan I ~ i 
! penyl~ban.m imit-un1t perITmkiman te!ah 'III ·;;t'_I_._~_- l':-_') 

I 
nm!ai timi:lui. Kec{mden.mgan poia ini 1 

. JAL.Il.'~ UTAfH ... '\ 

mengarah penge!ompokan unit I. ~ I _!~ ..J ,,,,~,, J,. 
permukiman tei'h~dap suatu yang ~ ~ I -~ t3 ~ ... 11 
diai1ggap memiliki nilai 'pentifig' atau il ~ I : r£~ 
pellgikat kelompok seperii n~ang II ~ i"';~ 

I (terbuka) 1{£Hja, pemimpin, dsb. I 

I 
Kombli1asi antara kedua pola ciiatas I ' , \ I ' 

I menunju!-<kan bahwa se!ain ada ~ ~!. : ~ ~ ~ ! ~H{i'.I ~ 
i6[fiJ: ! ":;; f]!_f~-,·'I_~El II 

I pertumhuhan juga menggaml:iar!(al1 ,I ~!;\!l- " ' t!O ~ ,--;~ II' 

I adanya ekspansi wailg untuk 1'1 ~,,'~_'";~ -;~J'-l"~" "'~u;""P,-.-.-~,; :. ~! - I 
I kepentingan lain (pengerflbangan ~ c " fAM., III 
M ~ i ~J; - ! 

i JII usaha,dsb.). Pada pola in i telah I ~ .i-....J i I 
I menunj ukkail adanya gradasi darl ,i ~ --~, , 

II intensitas lahan dan hierarki wang l'iigO"O II ~ ~ ~ !! 

~~: ___ _______ ___ secara umum. L _ _ ______ ~ ____ ______ ..-JI 
Tabel 5.1 : Bentuk dan struktui' permukiman nelayan (Sumber : LH! Taylor, Urbonized Society; 1984) 

J3 Lee Taylor, Urbanized Society, 1984 
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c.Teod urban ecology 

Oampak ekelegis me~upakan salah satu efek bruk yang sangt mahal ni!ainya. Hai ini 

n::' . 
a !(·ll"··..,.t cl "'rl' IJernb""flrcu"..-:>n \lanrl ~ll' d"'!" n-Iw'-I"norhr,fik'='n li.ng-k,.~ '.'.'-'g;::).'n a!. ?"n~.. ',"r"',?.U!)l·.lil H ~.JCf.. .; C:t. I .! t. 'c~ !:J r l'C"H I y~ .. ~ \,.; Ci.f'\ ! V~! !tJv! J fCH.! " L.. . ~ v.~!... _ 1 1 '-"" _ _ 

buatan. Keterkaitan fungsi kawasan akan ditunjukkan lTle!alui fungsi penunjang 

sarana transpon:asi dan kondisi lingkungan yang masih alarni, dimana 

pendekatannya dHa!<ukan melalui preservasi Hngkungan (l!ngkungan social, ekonomi 

dan fisik !ingkungan) dengan konsep "planning with nature, design with nature / 

diartikan sebagai proteksi melainkan sebagai upaya untuk mengintegrasi potensi 

alam ke daiam perencanaan. Dan dalam hal ini konteks terhadap iingk.ungan 

menjadi salah satu hal yang ditekanl\an, bui<an hanya lingkungan al8m tetapi 

termasul< lingkungan aktivitas social budaya masyarakat dan iingkungan ekonorni 

Menufut Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSe, pereneanaan tata wang berlandaskan 

pendekatan system tidak sekedar berkutat sepular rencana fisik spasiai dan visual 

saja rnelainkan juga meneakup perencanaan kornun itas social. Hal ini dapat 

digarnbarkan sebagai berikut : ----.. ~-----

~rencanaan i(OmU!1it~ 

( 

-ideologi 
-politik 

- ekonomi 
-sosial budaya 

-hankam 

~--

Perencanaan sumbei' daya 

- keuangan 
- teknoiogi 

-kelernbagaan 

___ ~7~~am 
- -------)~ PorE:tiGf) ;·I<l.HI fisi/< spatia l 
-tata guna lahan, air dan udara 

-fn·1i1SpOi t8si ddn kOn1(;nikRSi 

\ _;~~!rastruktur dan prasarana 

~~,~~~d.~ 

··rnanusia 
-alam 

G(lmbar 5.5 : Sistern prirad igma (Su:-nber : Prof. Ir. Eko 8udihardjo, IVlSc ) 
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Disebutkan juga bahwa pada era pembangunan stau pasea kernerdekaan, proses 

pembentukan kota mengikuti kebudayaan (Humanisme e!emen pembentuk) yang 

Ie r ... ih L'"'I"'1pjo'r~ dal-' rla' .... aA rl'ig"'·n'-.r,yl.-ar"' 0'·' "" .... ""1· bClri['-ut . d!....!§ 1 r'=.ti. f. h.;;h.~ r '_i lJ t \. ( cd lid! n i ~\"'Uc~~a vi In... . 

kQtiil 
q 

;. 

,. 0' 

f i/ I '.",' \\ "\ 

• ,f \ \ \ , 
\ '. 

.' " 
; , ' , \ \ \ 

I \ \ 

silnl t re.ligi 
t)jo -,~ • i:J 

<:> 
.' man!.lSia 

e 
e~~CnOf~: 

e 
telm c<ogi 

~sos;al bu da'fCl 

Garnbar S.G : Human iSn1e ekologis (Sumber : Prof. lr. Eko Budihardjo, MSc ) 

Ute!son (1960) rnenggambarkan sebU2h !ingkungan perrnukirnan sebagai suatu 

system ekologi dengan 7 komponen yaitu : (Human Aspect of Urban Form/i) 

1. Persepsi pengalaman eksperimen individu guna menghubungkan mekanisrne 

yang pokok antara manusia dengan iingkungannya. 

2. Ekspresif, yang berhubungan dengan akibat dari bentuk, \lV8rna, tekstuf, ball, 

suara dan arti sirnboHs. 

3. Nilai estetiks ku!tur, niiai keseiuruhan. 

4. Adaptlf, per!uasan lingkungan. 

5. Integrasi bermacam-macam kehidupan rnasyarakat yang rnernpengaruhi 

seke!ilingnya. 

6. !nstrurnentai yang berkaitan dengan alai-a!at fasHitas yang dlberikan o!ell 

,. , 
rngKungan. 

7. Hubungan antar bermacam-macam dari semua komponen. 
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Lawton (1970) rnenerangkan bahvva lingkungan eko!ogi systern niernpunyai 5 

komponen (Human Aspect of Urban Form,8) : 

1. Individual. 

2. Lingkungan fisik yang rneliputi geografi dan iklirn. 

3. Lingkungan persona! ataLi lingkungan anta! manusia meliputi individu masing·· 

masing yang penting tingkah laku seperti ke!uarga, ternan, figure otoriter. 

4. Ungkungan suprafesionai sf)bagai tempat lingkungan aniar rnanusia yang 

nl0Ii,)"t'l K' a'"al<teri,;,t·ll..- !-)c;-'d·u·juk val·t·· u,;,ia golono .... " v l 'i Ul ! f ... · IIv t\. tvl l- \,.. .. '\ J'~ "-~ vI "' ) l.. I J!VCiII ) penduduk as!i, gaya 

hidup, dan karakteristik- karakteristik yang khusus. 

5. Lingkungan social, terdi ri dari norma·'norma social dan peraturan , 

r--p;--"--·--·-------.... -------.. -----·-- - --·1 

L~enc,~aan ~~s~ Ma~diri f~~rgi j 
. 1 . _____ -

[ Perencaaan permukiman ne!ayan Desa Tas;k II.gung, Rembang - 1 
.---.--- .. --.... -- --. ___ __ ._0-._ .-------.-.- .--.- .. - ---.l .--------- -- .- .. --.-.-- --. ----... --- .-.-.-.--. ---------.-... .. ______ J 

-K~~d-i;;Ii ~~-:~ng;~ r--~~nd:~ -I [=::~alis~si T:--~:~na lahan 1 
perrnuklman nel8YCl'J perekonomian potensi alam Oesa Tasik 

yang kumuh dan L nelayan yang ____ _ __ -.I Agung sebagai 

__ ~uran~ sehat . . _____ :~-~lnd~~ ]-:_=~~: ).~---- -=-~;e~~l~;~: - 1 
[ 

Perba1k~ r- Peneraoan eco-tekno!ooi 1 [ Pengaturan masa 1 
~~gkUn~an site _-r_l~~~=-~~]~=~~-:---~- ____ ba;~_n __ _ 

__ ' _____ " . ____ . ____ . _________ ._._ ... _____ ._. __ ... __ . __ . __ ._ . ..J. _. _______ .. __ . _______ ... _____ .. ____ . __ .. _____________ ._._---, 
Efisiensi pengaturan (nasa bangunan dan optimalisasi potens! a1arn dengan 6(;0- J 

teknologi untuk rnendongkrak perekonornian masyarakat ne!ayan Desa Tasil\ Agung 

----. -- .. _.,_ ...... - --~--- ....... -------_ .. _--------- ------ .--.--~-~~-~----------------------- -~-----

Gambar 5.7 : Skema petTilasalahan dominan {Surnber : data pribadi ) 

145 



Perkampungan Mandiri bagi He/ayan Oi Oesa Tasik Agung, Kab. Rembang 

5.2.1 . Studi preseden 

1. Oesa Nelayan Pulau Sabang Mawang 

Gambar 5.8 : Desa Nelayan Pulau Sabang 
Mawang 

Sumber: http://www.Google.com/Desa 
Nelayan Pulau Sabang Mawang 

Pulau Sabang Mawang terletak di 

sebelah Utara pulau Natuna, sebuah 

pulau yang berada di ujung Utara 

wilayah perairan Indonesia. Pulau 

natuna berada ribuan kilometer di 

antara Laut natuna dan Laut Cina 

Selatan. Oi pulau yang terpencil ini 

terdapat jajaran rumah penduduk 

yang merupakan permukiman para 

nelayan. 

Keunikan dari permukiman ini adalah 

lokasinya yang hampir 90% berdiri di atas permukaan pantaillaut. Pulau Sabang 

Mawang memiliki topografi berbukit, sehingga orang akan sulit mendirikan rumah di 

lahan yang miring. Oengan mendirikan bangunan di atas laut, justru akan memiliki 

kemudahan serta akses menuju perairan sebagai tempat mata pencahariannya. 

Penduduk Sabang Mawang Barat memiliki budaya melayu, rumahnya yang 

berbentuk panggug dibentuk dengan konstruksi tertentu di mana ciri utamanya 

adalah pada perbedaan perletakan papan di bag ian gevel. Untuk dinding, papan 

dipasang dengan posisi horizontal, sedang untuk gevel dipasang vertikal dengan 

rangkaian yang menumpuk dan berselingan panjang-pendek. 
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'f • I ,4 I ,. n -..r 1.1' • K' . I • Komp!6i\. permUKiman nelayan a! . ..Jesa Kurau r-,ecarnamn . ooa merupaKan saran 

satu vvisata a~anl 

keunlkan eli desa ini telah dieantumkan daiarn buku wisata terbitan Dinas 

Perhubungan dan Pariwisata Pemprov BHbe! beberapa vvaktu lalu. 

Desa Kurau i"n8suk salah r~ernanc!angan 

rnenarik dan eksotik. Dese 

oencaharian 'vvaraa kamouna nelavan sebaaai oencari ikan tradisional di !aut ci;;:maan I" . >J tv..! . '-, J - - . v 

" 

kesederhanaan perkampungannya. 
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Perkampungan Mandiri bagi He/ayan Di Desa Tasik Agung, Kab. Rembang 

Desa wisata nelayan Kurau terletak di Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten 

Sangka Tengah terletak ± 29 km dari Kota Koba. Desa kurau yang di kepalai oleh 2 

kepala desa yaitu Kurau Sarat dan Kurau Timur. Jumlah penduduknya 2777 jiwa. 

Sekitar 70% kegiatan penduduk Desa Kurau sehari-hari di perkampungan nelayan 

dengan suasana kesederhanaan perkampungannya adalah sebagai pencari ikan 

tradisional laut. Komplek pemukiman nelayan di Desa Kurau Kecamatan Koba 

Kabupaten Bangka 

5.2.2. Kemungkinan implementasi 

Dari studi preseden diatas kemungkinan implementasi untuk menerapkan 

sebuah kawasan perkampungan nelayan diantaranya : 

• Pengaturan masa bangunan dan sirkulasi secara efisien. 

• Menyediakan sarana dan prasarana serta teknologi yang mendukung konsep 

desa mandiri energi. 

• Mengangkat kebudayaan guyub dan tradisi daerah, dengan pengadaan ruang 

komunal dan adanya perayaan daerah ke dalam perkampungan nelayan. 
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