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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar belakang 

1.1.1 Gagasan awal 

Issue global warming sangat erat kaitannya dengan kenaikan 

muka air laut yang disebabkan mencairnya glesyer di kutub utara-

selatan. Fenomena alam ini menunjukkan rangkaian paradox, yang 

tak hanya disebabkan oleh alam itu sendiri namun juga dampak dari 

aktivitas manusia. Di era yang modern ini, laju perkembangan 

berbagai sektor baik sektor ekonomi, sektor industry begitu pesat 

sebanding dengan meningkatnya pembangunan industrialisasi dan 

pembangunan-pembangunan high rised building di pusat-pusat kota. 

Dalam skala makro hal ini merupakan salah satu penyebab 

terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence). Dalam skala 

mikro, land subsidence terjadi akibat dari abrasi, intrusi air laut, dan 

reklamasi pantai. 

Dampak dari kedua fenomena ini sangat tinggi atau dapat 

dikatakan ekstrim dan mengalami perluasan hingga dampak social 

ekonomi yang semakin memperburuk keadaan. Hal ini dirasakan 

oleh masyarakat nelayan. Dalam menghadapi perubahan iklim serta 

perubahan kondisi lingkungan, masyarakat nelayan melakukan 

adaptasi secara alamiah. Tentunya dampak negative ini 
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mempengaruhi aktivitas nelayan dalam usaha menangkap ikan. 

nelayan yang tidak berani berlayar jauh dari pantai akibat tingginya 

gelombang air laut perlahan-lahan mengalami penurunan 

pendapatan. Akibatnya aktivitas nelayan menurun maka harga ikan 

laut melambang tinggi. Dan bisnis penangkapan ikan laut mengalami 

penuran hingga 50%. 

Salah satu contohnya adalah kampung nelayan Tanggulsari 

di kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang. 

Sebagian besar penghuninya adalah nelayan yang bersifat turun-

temurun, haya mengandalkan pengalaman yang telah diproleh tanpa 

adanya ilmu maupun teknik khusus. Kampung ini memiliki Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) yang mangkrak selama kurang lebih 28 tahun 

dengan kondisi permukiman yang kumuh. Mangkraknya TPI 

dikarenakan TPI tergenang oleh air laut dan lumpur. Apabila terjadi 

hujan akan terendam oleh banjir. Air akan semakin tinggi apabila 

banjir dan rob dari laut datang secara bersamaan. Dan ketika banjir 

surut bergantilah dengan lumpur di sekitaran. Hal inilah yang 

membuat maasyarakat nelayan memilih untuk tidak menggunakan 

fasilitas TPI dan dibiarkan ‘mangkrak’ begitu saja.  
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Gambar 1. TPI Mangunharjo terendam air pasang 
(Sumber : https://www.facebook.com/489841771122235/photos/pcb.) 

 

Oleh karena itu dalam projek ini langkah untuk menyelesaikan 

dari persoalan-persoalan yang telah terjadi seperti yang sudah 

dipaparkan di atas adalah dengan menggunakan strategi redesain. 

Upaya untuk menghidupkan kembali TPI Mangunharjo sebagai 

sarana perekonomian masyarakat nelayan. Sedangkan faktanya 

ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang membutuhkan 

peran arsitek untuk berkiprah tidak hanya untuk kepentingan-

kepentingan tertentu namun juga mampu membumi dan merakyat. 

Dengan adanya redesain TPI ini akan menghidupkan kembali 

fungsi TPI sebagai wadah perekonomian nelayan guna 

meningkatkan kesejahteraan nelayan. 

1.1.2 Alasan dan motivasi pemilihan proyek 

a. Ketertarikan (Interest) 
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Ketertarikan pada projek redesain ini yang telah menggugah hati 

nurani sebagai insan arsitek, bahwa arsitek tidak hanya berkepentingan 

secara materi saja namun juga mampu menjadi jembatan perubahan. 

Visi misi yang ditanamkan selama mengemban pendidikan arsitek 

untuk mencapai menjadi seorang arsitek professional mampu 

menunjukkan kredibilitasnya  salah satunya dengan wujud pro rakyat 

dan tidak menentang alam. Sebagaimana diketahui bahwa alam tidak 

bisa dirubah, namun kitalah yang harus mampu menyesuaikan diri dan 

bertahan. Upaya-upaya yang sudah ada yang diterapkan masyarakat 

inilah yang menarik arsitek untuk terjun dan menyumbangkan ide dan 

kreatifitasnya dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang 

nantinya ide tersebut akan direalisasikan dalam wujud desain yang 

harapannya dapat menjadi sebuah sumbangsih dalam pembangunan 

kota. 

b. Kepentingan (Urgency) 

Eksistensi masyarakat pesisir tidak dapat dinafikkan begitu saja, 

ruang kehidupan di garis depan dalam sebuah coastal city menjadi 

sebuah poin penting yang apabila dapat bekerja sama dengan baik 

akan berdampak positif bagi pertahanan dan perkembangan kota. 

Disamping itu fasilitas TPI sebagai wadah perekonomian dan menjadi 

salah satu factor peningkatan kesejahteraan nelayan tersebut mati 

karena terendam oleh air. 
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Oleh karena itu sangat penting untuk menyembuhkan dan 

meningkatkan kualitas sebuang ruang coastal city yang telah 

terdegradasi dengan upaya meredesain dari skala mikro terlebih 

dahulu, yang menjadi pondasi kehidupan nelayan tersebut yaitu 

membangun rumah hunian nelayan dan TPI sebagai wadah 

perekonomian penunjang kehidupan. 

c. Kebutuhan (Need) 

Rendahnya pendapatan perkapita merupakan factor utama 

masyarakat nelayan masih bertahan di dalam wilayah yang tergenang 

banjir rob. Mereka hanya mampu beradaptasi dengan keadaan 

lingkungannya dengan cara yang sederhana.  

Kebutuhan masyarakat nelayan akan wadah dalam menjual 

hasil tangkapannya sangatlah tinggi dikarenakan sulitnya nelayan 

untuk mendapatkan harga yang sesuai yang mana hal tersebut sulit 

untuk didapatkan dengan system pengepul saat ini. Nelayan harus 

mendatangi rumah pengepul satu persatu dan memastikan harga 

jualnya apakah sesuai dengan kuantitas dan kualitas produksi hasil 

tangkapan. 

c. Keterkaitan (Relevancy) 

Tidak hanya program perencanaan arsitektural secara fisik dan 

program-program pendukung yang bersifat non-fisik yang bersifat 

bottom-up namun juga dikaitkan dengan adanya potensi wisata di 
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wilayah pesisir. Terdapat pantai Mangunharjo dan eko-wisata 

mangrove sebagai potensi pariwisata di kawasan tersebut. Potensi ini 

dapat menjadi penunjang TPI Mangunharjo dalam menghidupkan 

kawasan yang kedepannya TPI Mangunharjo ini dapat dijadikan 

destinasi wisata edukasi maupun bahari. 

 

1.2 Tujuan dan Manfaat 

1.2.1 Tujuan 

 Menjadikan bangungan TPI menjadi bangunan yang adaptif 

sebagai solusi masyarakat dalam menghadapi banjir rob yang 

juga memiliki nilai estetis dan ramah lingkungan. 

 Menjadikan TPI sebagai generator ekonomi nelayan guna 

meningkatkan kesejahteraan nelayan. 

 Menjadi wadah bagi masyarakat yang memiliki potensi untuk 

mengembangkan usaha pada sektor kuliner dengan pengolahan 

hasil perikanan. 

 Menjadi resilient city baik dalam desain bangunan yang mampu 

menghadapi bencana maupun social ekonomi yang akan datang 

1.2.2 Manfaat 

Manfaat dari project redesain TPI Mangunharjo ini antara lain : 

 Mendekatkan dan memudahkan warga dengan fasilitas 

penjualan ikan 
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 Membuka peluang usaha baru bagi warga bukan nelayan dalam 

pengembangan sektor kuliner. 

 Menciptakan kehidupan baru (livable life) dengan harapan baru 

dan meningkatkan angka harapan hidup serta daya dukung 

warga nelayan. 

 Mencetak generasi muda yang peduli terhadap lingkungan 

mangrove sebagai pertahanan dari bencana abrasi, banjir rob dll. 

 Merupakan bentuk Resilient city sebagai pertahanan terhadap 

bencana maupun issue social bagi pelaku yaitu warga nelayan 

 

1.3 Lingkup pembahasan 

Lingkup pembahasan berfokus pada desain perancangan 

konstruksi bangunan adaptif terhadap bencana banjir rob pada 

projek Redesain TPI Mangunharjo. 

TPI secara arsitektural haruslah mampu mencerminkan 

kehidupan nelayan yang berorientasi ke laut dan sebagai generator 

kegiatan ekonomi nelayan yang terus berjalan. Beberapa 

diantaranya : 

Menganalisa kegiatan apa saja yang terkait dengan Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) 

a. Mengkaji kebiasaan dan perilaku aktivitas nelayan dan pelangan 

ikan 
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b. Menganalisa kebutuhan luasan yang berpengaruh pada luas 

lahan dan luas ruang yang akan dibangun pada projek Redesain 

TPI 

c. Mengkaji penerapan tema desain “arsitektur hijau” yang sesuai 

dengan konsep dan criteria masyarakat nelayan 

d. Menentukan pemilihan struktur bangunan yang disesuaikan 

dengan fungsi, karakter pengguna dan kondisi lingkungan. 

e. Metode pembahasan 

1.4 Metoda Pembahasan 

1.4.1 Metoda Pengumpulan data 

Dalam projek Redesain Tempat Pelelangan Ikan 

Mangunharjo ini menggunakan metoda pengumpulan data, yaitu :  

 Data Primer 

Pengambilan data primer ini berasal dari lokasi dan 

narasumber yang berkaitan dengan aspek kawasan revitalisasi ini. 

Data-data primer diperoleh melalui : 

a. Observasi 

Metoda ini merupakan metoda pengamatan atau pencatatan 

dengan sistematik mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki. 

Metoda ini ditetapkan dalam rangka mengamati segala 

permasalahan yang tampak secara fisik yang ada pada lokasi 

kawasan. 
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b. Wawancara 

Metoda ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari 

narasumber. Metoda ini diterapkan dalam upaya memperoleh 

informasi dari narasumber baik berupa keterangan-keterangan 

maupun data yang hanya dimiliki oleh narasumber mengenai 

fenomena-fenomena dan kompleks permasalahan yang terjadi di 

lokasi kawasan. 

c. Dokumentasi 

Yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai 

hal-hal yang berupa dokumentasi foto maupun video, catatan dan 

sketsa. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data yang 

mencakup segala keterangan yang berkaitan dengan tujuan projek 

redesain TPI. 

 Data Sekunder 

Pengambilan data sekunder berupa studi pustaka yang  

berupa sumber tertulis yang dilakukan untuk mendapatkan data-data 

literature seperti buku, laporan penelitian, maupun tulisan ilmiah 

yang berkaitan dengan projek redesain kampung nelayan. 

1.4.2 Metoda penyusunan dan analisa 

a. Metoda Induktif  

Metoda ini dilakukan dengan menganalisa kasus-kasus yang 

berkaitan dengan lokasi kawasan berdasarkan pengalaman nyata yang 
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bersasal dari data primer kemudian dibandingkan dengan projek sejenis 

yang berkaitan dengan Redesain TPI. 

b. Metoda Deduktif 

Metoda ini dilakukan untuk mencari data dalam menemukan 

kebenaran/kevalidan apabila dari data primer yang telah didapat tersebut 

memiliki kesamaan dengan teori-teori dari data sekunder yang telah 

didapat. Tujuannya adalah untuk menambah pemahan terhadap projek 

Redesain TPI. 

1.4.3 Metoda Perancagan Arsitektur 

Tahap ini merupakan implementasi dari tahap analisa dan tahap 

pemrograman yang diolah sesuai dengan dengan kaidah perancangan 

untuk menghasilkan produk desain grafis. Tahap perancangan ini meliputi : 
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Diagram tahap Perancangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skema 1.1 Skema Metoda Perancangan Arsitektur 

( Sumber : Data Pribadi ) 
 

Pengumpulan Data 

Data Primer 

 Dokumentasi 

 Wawancara 

Datata Sekunder 

 Studi Literatur  

Penyusunan dan Analisa Deduktif - 

Induktif 

Pemrograman 

 Analisa 

Analisa judul projek, analisa studi aktivitas (pelaku dan ruang) 

dan strudi lokasi 

 Sintesa 

Konsep program, tujuan perancangan, factor perancangan, factor 

persyaratan perancangan serta program arsitektur yang meliputi 

program kegiatan, system struktur, system utilitas dan loksi. Perancangan 

 Konsep 

 Rancangan 

Skematik 

 Pengembangan 

Desain 

 Pembuatan Desain 

 Presentasi 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I Pendahuluan 

BAB ini menjelaskan tentang latar belakang projek, tujuan dan 

sasaran pembahasan, lingkup pembahasan dan metoda 

pembahasan. 

BAB II Tinjauan Projek 

Bab ini berisi tinjauan umum projek, tinjauan khusus projek 

dan kesimpulan, batasan serta anggapan. Tinjauan umum meliputi 

gambaran umum, latar belakang-perkembangan-trend, dan sasaran 

yang akan dicapai. Tinjauan khusus meliputi terminologi, Kegiatan 

(pelaku, fasilitas, peralatan/prasarana), spesifikasi dan persyaratan 

desain, deskripsi konteks desa/kota, studi banding/komparasi projek 

sejenis dan permasalahan desain (kasasan, arsitektur-bangunan-

lingkungan). 

BAB III Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Bab ini berisi analisa pendekatan kawasan yang meliputi 

analisa konteks lingkungan, diantaranya analisa pemilihan lokasi, 

analisa pemilihan tapak, analisa scenario perencanaan kawasan dan 

analisis kondisi system sarana dan prasarana. Kemudian yang 

kedua adalah analisa pendekatan masing-masing fungsi yang 

meliputi analisis pendekatan arsitektur, yaitu studi aktifitas dan studi 

fasilitas  dan analisa pendekatan system bangunan yaitu studi 
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system struktur & enclosure, studi system utilitas dan pemanfaatan 

teknologi. 

BAB IV Program Arsitektur 

Bab ini berisi Program kawasan yang meliputi konsep 

program dan tema kawasan, tujuan perancangan, factor penentu, 

factor persyaratan perancangan, program besaran luas kawasan, 

program prasarana dan sarana kawasan. Kemudian yang kedua 

adalah adalah program masing-masing fungsi, yaitu diantaranya 

adalah program kegiatan, program system struktur, program system 

utilitas dan program tapak kawasan. 

BAB V Kajian Teori 

Bab ini berisi Kajian Teori penekanan/tema desain dan kajian 

teori permasalahan dominan. 

KEPUSTAKAAN 

Berisi tentang sumber-sumber literature yang berasal dari 

buku, jurnal, skripsi, tesis maupun situs resmi yang digunakan dalam 

penyusunan Landasan Teori dan Program 

LAMPIRAN 

Berisi hal-hal yang berkaitan dengan projek Redesain 

Kampung Nelayan Mangunharjo Semarang yang digunakan sebagai 

data penyerta. 

 


