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BAB 3 

ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

3.1 Analisa pendekatan kawasan  

3.1.1 Analisa konteks lingkungan 

Wilayah kota Semarang terdiri dari 16 wilayah kecamatan dan 177 

kelurahan. Terdiri atas dataran rendah di bagian utara yang dikenal dengan 

Semarang Bawah dan daerah perbukitan di bagian selatan dikenal dengan 

Semarang Atas. Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 km². Secara 

astronomis kota Semarang terletak di antara garis 6º50’ - 7º10’ Lintang 

Selatan dan garis 109º35’ - 110º50’ Bujur Timur. Kota Semarang memiliki 

posisi geostrategic karena berada pada jalur lalu lintas ekonomi pulau 

Jawa. Semarang merupakan kota pantai (coastal city). Kota Semarang 

memiliki potensi dalam industry perikanan, baik perikanan tambak maupun 

perikanan laut. 

 

Gambar 3.1 Letak Kota Semarang dalam kepulauan Indonesia 
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Berikut adalah batas-batas wilayah kota Semarang : 

Utara  : Laut Jawa 

Selatan : Kabupaten Semarang 

Barat  : Kabupaten Kendal 

Timur  : Kabupaten Demak 

 

 

Gambar 3.2 Peta kota Semarang 
( Sumber: RTRW kota Semarang 2011-2031 ) 

 

Kedudukan konstelasi BWK X dalam kota Semarang : 

1. BWK X merupakan wilayah barat kota Semarang yang berbatasan 

langsung dengan kabupaten Kendal 
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2. BWK X berbatasan langsung dengan Laut Jawa, kondisi ini 

menyebabkan terjadinya beberapa kegiatan masyarakat yang 

berkaitan dengan kegiatan apantai dan laut, seperti tambak dan 

nelayan 

3. Dalam Wilayah Kota Semarang, BWK X berbatasan dengan BWK III 

yang memiliki dominasi kegiatan berupa kegiatan perkotaan dan 

BWK IX yang memiliki dominasi kegitan berupa kegiatan pedesaan. 

Kondisi ini juga menyebabkan adanya dualism kegitan di BWK X, 

yaitu kegiatan perkotaan dan pedesaan 

4. BWK X dilewati jalur arteri primer yang menghubungkan Kota 

Semarang dengan Kota Jakarta. Jalur jalan ini memiliki nilai ekonomi 

yang tinggi dalam mendukung perkembangan wilayah, karena jalan 

ini memiliki kepadatan yang cukup tinggi dan merupakan urat nadi 

ekonomi Pulau Jawa 

5. Di RTRW Kota Semarang, BWK X ditetapkan sebagai daerah 

pengembangan Kota Semarang bagian barat 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BWK X memiliki 

perkembangan kegiatan yang pesat karena letaknya yang strategis, 

disamping itu scenario pengembangan Kota Semarang yang menetapkan 

BWK X sebagai daerah perkembangan Kota Semakin mendukung potensi 

perkembangan BWK X. 
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Mikro  

Ruang lingkup skala mikro untuk projek Revitalisasi Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI) Mangunharjo ini adalah pada tingkat Bagian Wilayah 

Kota (BWK) X. Wilayah BWK X memiliki luas wilayah 3.980 Ha yang terdiri 

atas 2 Kecamatan dan 17 Kelurahan. Lokasi dari TPI Mangunharjo ini 

berada di Desa Tanggulsari, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, 

Kota Semarang. Site dekat dengan permukiman desa RW 2 Tanggulsari 

Kondisi Geografis Tanggulsari 

Tanggulsari merupakan salah satu perkampungan yang teletak di 

kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang. Kampung 

Tanggulsari ini menempati tanah persawahan eks bengkok seluas ± 4 

hektar di pinggir Sungai Plumbon yang berjarak ± 1,5 km dari garis pantai 

dan berjarak ± 3,5 km dari jalan raya Semarang Kendal km 15,9. 

Perumahan warga berdiri diatas tanah persawahan. Tidak ada 

peninggian tanah ketika proses pembangunan pada waktu itu. Oleh sebab 

itu kampung Tanggulsari ini termasuk daerah rawan banjir. Pola adaptasi 

masyarakat adalah dengan upaya meninggikan rumah hunian masing-

masing dengan biaya sendiri. Dan tidak semua warga mampu untuk 

meninggikan rumah mereka karena keterbatasan ekonomi. 

Kependudukan dan Mata Pencaharian 

 Warga masyarakat Tanggulsari terdiri dari 197 Kepala Keluarga (KK) 

tergabung dalam I Rukun Warga (RW) yang terdiri dari 3 Rukun Tetangga 
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(RT). Permukiman yang sangat padat yang terdiri dari 3 blok deretan rumah 

atau gang yang hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki dan sepeda. 

Tabel 3.1. Data Kependudukan Tanggulsari 

No. Wilayah Jumlah KK Jumlah 
penduduk 

1 RT 01 38 113 

2 RT 02 38 242 

3 RT 03 52 253 

Jumlah 128 608 

(Sumber : Data Survey) 

Seluruh warga masyarakat Tanggulsari yang bekerja di sektor 

nelayan. Bagi masyarakat Tanggulsari, peran kepala keluarganya yang 

harus menghidupi keluarga dipegang oleh ayah atau suami yang bekerja 

sebagai nelayan. Sebagian besar para istri merupakan ibu rumah tangga 

yang memiliki pekerjaan sampingan berupa membuat jaring untuk nelayan. 

Selain itu ada pula yang bekerja sampingan dalam industry pengasapan 

ikan/ikan panggang dan juga sebagai pedagang ikan segar baik di pasar 

Mangkang, Pasar Karangayu dan juga Pasar Pagi Kaliwungu maupun 

keliling kampung). 

Kebutuhan para nelayan terhadap bahan bakar minyak (BBM) solar 

untuk melaut merupakan biaya produksi yang paling dominan bagi nelayan 

untuk kelangsungan hidup mereka dalam melaut.  

Persoalan lalu lintas kapal di Sungai Plumbon menimpulkan 

persoalan baru bagi para pemilik tambak, karena tanggul tambak banyak 
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yang rusak tergerus gelombang air akibat dari gerakan laju-laju kapal. 

Usaha perbaikan tanggul dengan menggunakan buis beton dan trucuk 

bamboo kurang efektif menahan hantaman gelombang air. Menanam 

pohon mangrove menjadi alternative jangka panjang untuk mengurangi 

dampak negative gelombang air tersebut. 

Kondisi Kemasyarakatan 

Masyarakat Tanggulsari dikenal sebagai masyarakat yang memiliki 

solidaritas yang tinggi, system inilah yang merupakan cara untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang berat. Rasa kebersamaan inilah menjadi 

sebuah potensi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat 

nelayan.  

Kondisi Sosial Keagamaan 

Terdapat beberapa macam kegiatan keagamaan diantaranya adalah 

manaqiban, Muludan barzanji dan yasinan tahlil. Dengan hidupnya kegiatan 

keagamaan ini merupakan potensi dibangunnya rumah ibadah/mushola. 

Kondisi Pendidikan 

Rata-rata tingkat pendidikan di desa Tanggulsari ini rendah. Hal ini 

sebanding dengan tingkat ekonomi yang juga rendah. Sehingga tidak 

dipungkiri apabila masyarakat nelayan belum mampu meningkatkan 

kesejahteraan dirinya sendiri. Bagi masyarakat Tanggulsari target mereka 

dalam bersekolah adalah hanya mampu untuk membaca dan menulis. Bagi 

mereka tingginya tingkat pendidikan bukan merupakan factor utama dalam 
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menentukan pekerjaan. Bagi mereka bekerja lebih disebabkan karena 

pengalaman dan komunitas sesama nalayan. 

Kondisi Ekonomi Masyarakat 

Pertambahan penduduk serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang 

telah diambil selama ini menjadi factor utama dalam kondisi ekonomi. 

Pekerjaan nelayan yang menjadi mata pencaharian dominan dibandingkan 

mata pencaharian lainnya oleh karena itu perekonomian masyarakat 

nelayan yang bergantung pada hasil penangkapan ikan. 

Tabel 3.2 Permasalahan yang Terjadi di Kampung Nelayan Tanggulsari 

No. Masalah Penyebab Potensi 

Alternatif 

Tindakan 

Pemecahan 

Masalah 

1 Ancaman 

kelestarian 

profesi nelayan 

di masa depan. 

Banyak 

generasai 

muda yang 

tidak tertarik 

untuk menjadi 

Prospek 

pekerjaan 

nelayan yang 

kurang 

menjanjikan 

bagi masa 

depan mereka 

Profesi 

nelayan 

sudah 

berlangsung 

turun-

temurun 

Perlu adanya 

pembinaan, 

pelatihan dan 

pembinaan 

serta 

pemberian 

motivasi 

khusus untuk 

generasi muda 
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nelayan, 

mereka lebih 

memilih kerja 

sebagai 

karyawan 

Sumber daya 

alam 

melimpah 

Dukungan 

stakeholder 

untuk bekerja 

di sektor 

nelayan dan 

budidaya hasil 

laut  

2 Masyarakat 

kurang 

memperhatikan 

Perilaku Bersih 

dan Sehat dan 

sehat 

Buang air besar 

(BAB) di Sungai 

Plumbon 

Ditemukan 

banyak jentik 

nyamuk di 

saluran 

Limbah rumah 

tangga 

menimbulkan 

Kurangnya 

kesadaran akan 

pentingnya 

kesehatan 

Tidak adanya 

tokoh yang 

memperhatikan 

kondisi 

kesehatan 

Terdapat 

beberapa 

kelompok 

kegiatan 

warga 

sebagai 

media 

komunikasi 

Perlu adanya 

penyuluhan 

dan 

pendampingan 

program 

kebersihan 



49 

 

aroma tidak 

sedap 

 

3. Tanggul batas 

tambak rusak. 

Tambak tidak 

dikelola, 

dibiarkan 

mangkrak dan 

kurang 

dimanfaatkan 

Terkena dalam 

banjir dan 

abrasi 

Terdapat 

ratusan 

hektar 

tambak 

Terdapat 

kelompok 

budi daya 

rumput laut, 

dan budi 

daya 

ikan/kepiting 

Dimanfaatkan 

untuk budi 

daya rumput 

laut, 

pembesaran 

kepiting system 

keramba pada 

tambak 

4. Biaya produksi 

untuk melaut 

sangat tinggi 

Harga BBM 

(Solar, minyak 

tanah) relative 

mahal 

Sudah ada 

stasiun 

tangki BBM 

di 

Tanggulsari 

Membentuk 

semacam Pos 

Ekonomi 

Rakyat (PER) 

yang bergerak 

di bidang 

distribusi BBM 
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dengan harga 

yang sesuai 

6. Tanggul 

tambak di 

sepanjang alur 

sungai rusak 

Lalu lintas 

perahu melalui 

sungai Plumbon 

dari dan ke laut 

setiap hari 

Terdapat 

lokasi eks 

TPI Kodya di 

dekat laut 

Optimalisasi 

TPI Kodya 

untuk 

pendaratan 

hasil 

tangkapan 

laut 

Perahu 

nelayan tidak 

boleh sampai 

ke Tanggulsari. 

Perahu 

standby di TPI 

Kodya 

(Sumber : Analisis Pribadi ) 
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Gambar 3.3  Kecamatan Tugu, Semarang 
( Sumber : BAPEDDA 2010 ) 

 

Perhitungan Jumlah Tangkapan Ikan 

Berat rata-rata produksi tangkapan dari masing-masing jenis ikan ± 

25-30 kg per pengepul. Terdapat 4 jenis hasil tangkapan yaitu diantaranya 

udang, pari, sembilang dan manyung 

Tabel 3.3 Jumlah produksi rata-rata tangkap hasil laut nelayan desa 

Tanggulsari 

 

Jumlah Pengepul per RT 

RT 01/ 

2 Pengepul 

RT 02/ 

3 pengepul 

RT 03/ 

3 pengepul 
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Berat Rata-rata 

Penjualan per 

hari 

± 120 kg x 2 =  

± 240 kg 

± 100 kg x 3 =  

± 300 kg 

± 100 kg x 3 =  

± 300 kg 

TOTAL ± 840 kg/hari 

( Sumber : Data lapangan ) 

Perhitungan produksi per bulan = Total prosuksi/hari x 30 hari  

     = ± 840 kg/hari x 30 

     = ± 25200 kg 

     = ± 25,2 ton 

Terdapat pula sebuah kios sebagai TPI baru yang terletak di dekat 

TPI lama yang melayani penjualan ikan yang bersumber dari nelayan skala 

regional yaitu berasal dari Jepara, Demak dan Pati. Rata-rata penjualan 

ikan per harinya mencapai ± 160 kg/hari. Dihitung rata-rata penjualan per 

bulan mencapai 4800 kg/4,8 ton 

 

Tabel 3.4 Jumlah produksi pengasapan ikan 

 

Jumlah Pengepul per RT 

RT 01/ 

2 

Pengasapanan 

RT 02/ 

2 pengasapan 

RT 03/ 

5 pengasapan 
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Berat Rata-rata 

Pemanggangan 

per hari 

± 30 kg x 3 =  

± 90 kg 

± 20 kg x 2 =  

± 40 kg 

± 25 kg x 5 =  

± 125 kg 

TOTAL ± 255 kg/hari 

( Sumber : Data lapangan ) 

Analisa Kondisi Eksisting Tapak 

a. Jalan Lingkungan Menuju Dusun Tanggulsari 

 

Gambar 3.4 Jalan lingkungan menuju Desa Tanggulsari, Mangunharjo 
( Sumber : Dokumentasi pribadi Februari 2018 ) 

 

Tabel 3.5. Analisis Kondisi eksisting jalan lingkungan 

Jenis Fasilitas Eksisting Solusi Desain 
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Jalan lingkungan 

menuju Desa 

Tanggulsari 

Kondisi jalan beton 

Lebar jalan ± 6 m 

Jalan ini dilalui oleh 

bakul/pengepul ikan 

untuk menjual hasil 

tangkapan ikan ke 

Pasar 

Rejomulyo/Kobong 

Terdapat penerangan 

jalan sepanjang jalan 

dengan kondisi baik 

Drainase dibuat 

system tanggul agar 

air tidak meluap ke 

jalan 

Dipertahankan  

Karena konsisi 

eksisting jalan baik 

( Sumber : Data lapangan ) 

b. Jalan Lingkungan Menuju TPI Mangunharjo 
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Gambar 3.5 Jalan lingkungan menuju TPI Mangunharjo 
( Sumber : Dokumentasi pribadi Januari 2018 ) 

 

Tabel 3.6 Analisis Kondisi eksisting jalan lingkungan menuju TPI 

Mangunharjo 

Jenis Fasilitas Eksisting Solusi Desain 

Jalan lingngkungan 

dari desa 

Tanggulsari menuju 

TPI Mangunharjo 

Kondisi jalan masih 

alami dari tanah 

Jalan ini tidak 

digunakan nelayan 

karena nelayan 

langsung malalui 

sungai Plumbon 

dan melakukan 

bongkar ikan pada 

area tepian sungai 

Tekstur jalan yang 

berlubang-lubang 

dan menciptakan 

genangan-

genangan air 

apabila terjadi 

hujan 

Jalan ini akan 

dipakai oleh bakul 

dan pengunjung 

nantinya jika TPI 

Mangunharjo sudah 

direvitalisasi sebgai 

sirkulasi utama 

menuju TPI yang 

dapat dilalui oleh 

kendaraan 

bermotor dan mobil 

angkut 
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( Sumber : Analisis Pribadi ) 

c. TPI Mangunharjo 

 

Gambar 3.6 TPI Mangunharjo 
( Sumber : Dokumentasi pribadi Januari 2018) 

 

Tabel 3.7 Analisis TPI Mangunharjo 

Jenis Fasilitas Eksisting Solusi Desain 

Tempat 

Pelelangan Ikan 

Kondisi tidak 

terawat dan makrak 

karena banjir rob 

yang kerap 

menggenangi 

bangunan TPI 

dengan ketinggian ± 

60 cm 

TPI ini tidak memiliki 

dermaga kapal 

Perlu dilakukan 

revitalisasi sebagai 

upaya memvitalkan 

dan menghidupkan  

kembali fungsi 

bangunan sebagai 

wadah 

perekonomian 

nelayan 
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sebagai area 

sandar kapal 

Tekstur tanah yang 

sudah menjadi 

lumpur membuat 

nelayan juga tidak 

bisa beraktivitas 

disekitar 

Bangunan menapak 

diatas tanah yang 

kerap terendam 

oleh air apabila 

terjadi banjir rob 

( Sumber : Analisis Pribadi ) 

Selama ini system penjualan nelayan desa Tanggulsari adalah 

dengan mendatangi rumah pengepul satu persatu dan memastikan harga 

jualnya apakah sesuai dengan kuantitas dan kualitas produksi hasil 

tangkapan. Adapun ketika kondisi sedang musim kering sehingga hasil 

tangkapan menurun maka harga jual juga menjadi bisa juga rendah. Hal ini 

tentu merugikan nelayan karena sudah lelah bekerja melaut namun 

mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. 
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Para pengepul biasa menjual tangkapan ke pasar ikan yang 

berlokasi di Pasar Rejomulyo atau yang biasa disebut dengan pasar 

Kobong yang teletak di Jl. Pengapon, Semarang Utara. Jika jumlah ikan 

yang didapatkan oleh pengepul relative yaitu kurang dari 30 kg sedikit maka 

dibawa hanya dengan menggunakan kendaraan bermotor saja, namun 

apabila hasilnya relative banyak melebihihi ± 30 kg maka akan diangkut 

dengan menggunakan mobil angkut/pick up. 

Tak hanya nelayan dari desa Tanggulsari saja yang menjual 

tangkapannya kepada bakul. Namun juga terdapat nelayan yang berasal 

dari kota-kota lain yaitu nelayan dari kota Jepara, Demak dan Rembang. 

 

 

Gambar 3.7 Pengepul Ikan untuk nelayan luar kota Mangunharjo 
( Sumber : Dokumentasi pribadi Januari 2018 ) 

 

Lokasi dari Bakul Ikan nelayan luar daerah adalah dekat dengan TPI 

Mangunharjo sehingga alur sirkulasi bagi nelayan luar daerah lebih mudah 

karena langsung dari laut menuju Bakul ikan. Namun ada pula yang rutenya 
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melalui sungai Plumbon dan menambatkan kapal di pinggir Sungai 

Plumbon . 

 

Gambar 3.8 Area Tambat Kapal Nelayan Luar Kota 
( Sumber : Dokumentasi pribadi Januari 2018 ) 

 

Nelayan membuat track dari kayu yang sekaligus untuk area sandar kapal. 

 

Gambar 3.9 Kapal nelayan luar kota yang parkir di Sungai Plumbon 
( Sumber : Dokumentasi pribadi Januari 2018 ) 
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Gambar 3.10 Kapal yang sedang diperbaiki 
( Sumber : Dokumentasi pribadi Januari 2018 ) 

 

Kawasan TPI Mangunharjo ini tidak memiliki area perbaikan kapal, 

pada kondisi eksisting kapal yang diletakkan pada sisi jalan yang kosong 

tidak memiliki area khusus perbaikan kapal. 

 

Gambar 3.11. Gambar Kerja Denah Eksisting TPI Mangunharjo 
( Sumber : Data Penulis ) 
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Terdapat 2 bangunan tipikal dengan luas bangunan yang sama yaitu 

160 m². sehingga total luas bangunan yaitu 320 m² 

 

 

Gambar 3.12 Potongan A-A’ Eksisting TPI Mangunharjo 
( Sumber : Data Penulis ) 

 

 

 

Gambar 3.13 Gambar Kerja Potongan B-B’ Eksisting TPI Mangunharjo 
( Sumber : Data Penulis ) 
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Gambar 3.14 Gambar Kerja Tampak Depan Eksisting TPI Mangunharjo 
( Sumber : Data Penulis ) 

 

 

Gambar 3.15 Gambar Kerja Tampak Samping Kanan Eksisting TPI 
Mangunharjo 

( Sumber : Data Penulis ) 

 

 

Gambar 3.16 Gambar Kerja Tampak Samping Kiri Eksisting TPI 
Mangunharjo 

( Sumber : Data Penulis ) 
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d. Rumah Hunian Nelayan 

 

Gambar. 3.17 Rumah Nelayan Desa Tanggulsari, Mangunharjo yang 
sudah mulai tenggelam oleh tanah 

Sumber : Dokumentasi pribadi Februari 2018 

 

Tabel 3.8 Analisis Rumah Nelayan Desa Tanggulsari 

Jenis Fasilitas Eksisting Solusi Desain 

Rumah hunian 

nelayan 

Keadaan rumah 

yang sudah 

tenggelam oleh 

jalan. saat ini 

kedalaman lantai 

rumah ± 60 cm 

dibawah 

permukaan jalan 

Perlu menyediakan 

lahan baru untuk 

pembangunan 

rumah nelayan yang 

terdapat over 

capacity penghuni 

demi terciptanya 

kenyamanan hunian 
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Rumah dengan 

luas 36 m² 

sebagian dihuni 

dapat mencapai 10 

anggota keluarga 

Rumah dengan 

levasi lantai yang 

lebih rendah dari 

jalan selalu basah 

karena adanya 

daya kapilaritas air 

yang bersumber 

dari tambak yang 

masuk ke dalam 

rumah 

Terdapat pompa 

untuk menyedot air 

keluar apabila 

terjadi banjir 

( Sumber : Analisis Pribadi ) 
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Gambar. 3.18 Denah Rumah Nelayan Desa Tanggulsari, Mangunharjo 
yang sudah mulai tenggelam oleh tanah 

Sumber : Data Pribadi 

 

e. Rumah Industri Pengasapan Ikan 

 

Gambar 3.19 Rumah industry pengasapan ikan Desa Tanggulsari, 
Mangunharjo 

Sumber : Dokumentasi pribadi Februari 2018 
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Tabel 3.9 Analisis Rumah industry pengasapan ikan Desa Tanggulsari 

Jenis Fasilitas Eksisting Solusi Desain 

Rumah industry 

pengasapan ikan 

Terdapat 9 rumah 

produksi 

pengasapan ikan 

dengan kondisi yang 

seadanya dengan 

fasilitas ruang yang 

hanya 

memanfaatkan 

sebuah ruang kamar 

berukuran 3 m x 3 m 

Tidak 

memperhatikan 

Higienitas makanan 

Sarana dan 

prasarana masih 

terbatas sehingga 

jumlah produksi pun 

juga masih terbatas 

Teknologi cerobong 

yang masih 

Perlu adanya 

fasilitas bangunan 

sentra pengasapan 

ikan sebagai fasilitas 

penunjang TPI 

dalam olahan hasil 

laut menjadi ikan 

panggang untuk 

menambahdaya 

Tarik masyarakat 

dan sekaligus 

sebagai solusi dari 

berbagai macam 

permasalahan 

aspek lingkungan 

desa Tanggulsari 

untuk meminimalisir 

dampak kesehatan 

dan lingkungan 
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sederhana sehingga 

menimbulkan polusi 

di sekitar 

permukiman yang 

relative 

mengganggu warga 

akibat polusi udara 

yang ditimbulkan 

( Sumber : Analisis Pribadi ) 

 

f. Sungai 

 

Gambar 3.20. Sungai Plumbon sebagai akses sirkulasi kapal nelayan 
Desa Tanggulsari, Mangunharjo 

Sumber : Dokumentasi pribadi Februari 2018 

 

Tabel 3.10 Analisis Sungai Plumbon 

Jenis Fasilitas Eksisting Solusi Desain 
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Sungai 

Tanggulsari 

Sungai Plumbon ini 

sudah ada sejak 

desa ini disediakan 

untuk masyarakat 

nelayan dengan 

lebar 5 m yang 

bermuara ke laut 

Sungai ini 

digunakan sebagai 

akses nelayan 

menuju laut 

Digunakan untuk 

menambatkan kapal 

dengan pasak-

pasak yang terbuat 

dari kayu 

Sungai ini juga 

digunakan sebagai 

saluran 

pembuangan limbah 

rumah tangga dari 

rumah-rumah yang 

Fasilitas sungai 

dipertahankan 

dengan perbaikan  

Pembersihan 

sungai dari sampah-

sampah 

Membuat pusat 

pengolahan limbah 

masyarakat agar 

tidak dibuang ke 

sungai 
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terletak di pinggir 

sungai. 

( Sumber : Analisis Pribadi ) 

g. Fasilitas Peribadatan 

 

 

Gambar.3.21 Masjid di desa Tanggulsari 
Sumber : Dokumentasi pribadi Februari 2018 

 

Tabel 3.10 Analisis Masjid Desa Tanggulsari 

Jenis Fasilitas Eksisting Solusi Desain 

Masjid Terdapat 1 masjid di 

desa Tanggulasari 

Masjid memiliki 

ketinggan elevasi 

lantai diatas 

permukaan jalan 
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sehingga tidak 

tergenang banjir 

Apabila sungai desa 

sampai meluap maka 

masjid ini pun ikut 

terendam banjir 

( Sumber : Analisis Pribadi ) 

h. Potensi Pariwisata 

 

Gambar 3.22 Landmark Eko-wisata pantai Mangunharjo 
Sumber : Dokumentasi pribadi Januari 2018 

 

 

Gambar 3.23 pantai Mangunharjo 
Sumber : Dokumentasi pribadi Januari 2018 
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Tabel 3.11 Analisis Pantai Mangunharjo 

Jenis Fasilitas Eksisting Solusi Desain 

Eko-wisata 

Mangunharjo 

Terdapat tetenger 

yang sudah 

dibangun oleh 

pemerintah sebagai 

tujuan wisata pantai 

dan mangrove 

Sudah terdapat 

penerangan berupa 

lampu jalan dengan 

teknologi 

manfaatkan energy 

matahari 

Akses dari TPI 

Mangunharjo 

menuju pantai 

Mangunharjo sudah 

baik yaitu dengan 

jalan beton yang 

mudah di akses 

Menciptakan 

desain TPI yang 

kontinuitas 

terhadap potensi 

pariwisata yang ada  

( Sumber : Analisis Pribadi ) 
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 Batas-batas tapak 

 

Gambar 3.24 Peta Site TPI Mangunharjo 
( Sumber : Dokumentasi pribadi Januari 2018 ) 

 

 

Utara  : Tambak dan Laut Jawa 

Selatan : Sungai dan Hutan mangrove 

Timur  : Sungai Plumbon dan Hutan mangrove 

Barat  : Tambak 

Sebagian besar tambak milik perseorangan dan dikelola pribadi oleh 

pemilik tambak. Pemilik tambak bukan nelayan dari desa Tanggulsari, 

namun dari desa Mangkang Kulon. 
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Gambar 3.25 Peta Site TPI Mangunharjo dan Desa Tanggulsari 
( Sumber : Dokumentasi pribadi Januari 2018 ) 

 

Jarak antara site TPI Mangunharjo dengan permukiman nelayan ± 

400 m, yang didalam kotak merah adalah site TPI Mangunharjo sedangkan 

yang didalam kotak kuning adalah permukiman nelayan desa Tanggulsari. 
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Kekuatan Alam 

 Iklim 

Faktor umum yang mempengaruhi iklim adalah kelembaban 

udara, sinar matahari, curah hujan dan letak geografis. Terletak di 

pesisir pantai dengan kemiringan 0-2%. 

 Ekologi 

Sebagian besar site merupakan lahan tambak dan hutan 

konservasi mangrove yang dibatasi oleh sungai, hal ini menambah 

potensi kawasan dengan view yang menarik. 

 Vegetasi 

Lingkungan sekitar merupakan hutan konservasi mangrove 

sebagai barier dan pelindung kawasan dari abrasi laut 

 Sumber Air 

Sumber air di kawasan menggunakan Air Bawah Tanah (ABT) 

dengan kedalam ± 40 m mdpl 

 Angin 

Saat siang hari terjadi hembusan angin laut dari arah utara  ke 

selatan. Sedangkan pada malam hari terjadi angin dart dari arah selatan 

ke utara 

 Jenis Tanah 
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Jenis tanah di kecamatan tugu merukapan tanah Alluvial 

Hidromorf Grumosol Kelabu Tua. Cirinya memiliki struktur yang sedikit 

lepas-lepas. Kesuburan tanah alluvial sangat bergantung pada sumber 

bahan asal aliran sungai. Jenis tanah ini banyak dimanfaatkan untuk 

menanam padi, palawija, tebu, kelapa, tembakau, dan buah-buahan. 

Oleh sebab itu potensi wilayan sekitar juga banyaknya lahan sawah.  

 Sungai Plumbon 

Terdapat sungai sebagai drainase primer di dalam Kawasan dan 

juga sebagai jalur perahu bagi nelayan yang mengubungkan 

permukiman dengan laut. Di dalam sungai ini terkonsentrasi Total 

Suspended Solid (TSS). Dan dari segi warnanya dikategorikan sebagai 

sungai yang tercemar sedang hingga berat.15 Dan memiliki tingkat 

salinitas yang relative tinggi. Hal ini disebabkan karena limbah rumah 

tangga yang dibuang langsung ke sungai Plumbon. Menurut RDTRK 

BWK X Sungai Plumbon bukan merukan saluran primer yang 

dimanfaatkan sebagai drainase 

Lingkungan Sekitar 

 Tambak 

Wilayah pesisir Mangunharjo ini sebagian besar berupa tambak 

bandeng milik perseorangan 

                                                             
15 Haerudin dkk. 2015. Status Pencemaran Sungai Plumbon Ditinjau dari Aspek Total Padatan 
Tersuspensi dan Struktur Komunitas Makozoobentos. Jurnal Management of Aquatic Resources. 
Volume 3. Nomor 3. Halaman 9 
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 Hutan Mangrove 

Hutan mangrove yang terletak di deretan sungai plumblon 

memiliki 2 jenis tanaman yaitu jenis Avicennia marina dan Rhizopora 

mucronate. Dan pada daerah yang sekitarnya tambak jenis 

mangrovenya adalah Bruguiera gymnorrhiza 

 Permukiman nelayan, Desa Tanggulsari 

Masyarakat Desa Tanggulsari seluruhnya bermata pencaharian 

sebagai nelayan laut. Di dalam permukiman terdapat rumah-rumah 

produksi pengasapan ikan, produksi jaring. Permukiman ini memiliki 

potensi untuk menunjang perekonomian masyarakat nelayan 

Kekuatan Buatan 

 Regulasi 

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) 40% 

KLB (koefisien Lantai Bangunan) 0.8 

KDH 40% 

Amenitas Buatan 

 Jaringan Kota/Kawasan 

- Jalan menuju desa Tanggulsari memilikilebar 5 meter untuk 2 

jalur 

- Dapat dilalui 2 mobil 
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- Lahan disekitar berupa lahan tambak, permukiman penduduk, 

hutan konservasi mangrove dan pantai 

- Kepemilikan lahan milik pemerintah Kota Semarang 

Citra Arsitektural 

Bentuk atap bangunan eksisting TPI yaitu atap pelana sedangkan 

bentuk atap bangunan rumah sekitar yaitu pelanan joglo selaras dari sisi 

kebudayaan. Penggunaan struktur pondasi bangunan yang menapak tanah 

tidak selaras dengan lingkungan sekitarnya yang merupakan lingkungan air 

sehingga menciptakan citra yang tidak bersahabat dengan air. 

3.1.2 Analisa scenario perancangan kawasan 

 Potensi Sekitar Kawasan 

 

Gambar 3.26 Potensi Sekita Kawasan 
Sumber : Analisis Pribadi 
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1. Terdapat Kampung Pilah Sampah, dapat dijadikan sebagai 

alternative destinasi wisata 

2. Dalam perjalanan menuju site terdapat view lahan sawah yang hijau 

dapat menjadi sarana relaksasi selama perjalanan 

3. Jalan terdapat linkage berupa pohon-pohon rindang yang membawa 

sejuk suasana 

4. Terdapat pantai Mangunharjo yang nantinya akan juga ikut 

berkembang dalam sektor pariwisata 

5. Terdapat wisata mangrove  

6. Terdapat tetenger Eko-Wisata Mangunharjo sebagai Landmark 

3.1.3 Analisa kondisi system sarana dan prasarana 

 Jalan 

Jalan menuju desa Tanggulsari tergolong baik, menggunakan jalan 

beton. 

 

Gambar 3.27 Jalan beton menuju desa Tanggulsari, Mangunharjo 
Sumber : Dokumentasi pribadi Januari 2018 

 

 Jaringan Listrik 



79 

 

System jaringan listrik berasal dari PLN. Pola jaringan listrik adalah 

mengikuti pola jaringan yang ada. Jaringan listrik menuju desa 

Tangggusari terletak di salah satu sisi jalan dengan jarak masing-

masing 20 m. 

 

Pada site sudah terdapat jaringan listrik yang saling terhubung 

 

Gambar 3.28 Jaringan listrik disekitar TPI Mangunharjo 
Sumber : Dokumentasi pribadi Januari 2018 

 

 Drainase 

Terdapat saluran drainase sepanjang jalan menuju Desa 

Tanggulsari. Pada site maupun desa Tanggulsari tidak terdapat 

saluran drainase namun lebih banyak memanfaatkan sungai 

Plumbon sebagai saluran drainase sebagai tempat pembuangan 

limbah rumah tangga maupun limbah grey water. 

3.2 Analisa pendekatan masing-masing fungsi 
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3.2.1 Analisa pendekatan arsitektur 

Pendekatan Pelaku dan Aktivitas Tempat Pelelangan Ikan 

Setelah mengetahui semua fungsi dari TPI ini, kemudian 

dapat dilihat pelaku-pelaku aktivitas yang ada di TPI 

Kemuidan dari pelaku-pelaku tersebut dapat diketahui semua 

aktivitas apa saja yang dilakukan oleh para pelaku aktivitas. 

 

a. Pendekatan Pelaku 

Pelaku-pelaku tersebut, antara lain : 

Tabel. 3.12 Jenis Pelaku Kegiatan 

Jenis 

Kegiatan 
Pelaku Keterangan 

TPI 

Nelayan 

Orang yang bermata 

pencaharian menangkap 

ikan dan menjual hasil 

tangkapannya 

 

Pimpinan 

pelelangan 

 

Orang yang bertanggung 

jawab terhadap kegiatan 

pelelangan ikan 
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Sekretaris 

Pimpinan 

Orang yang bertanggung 

jawab terhadap segala 

notulensi maupun data-

data penting. 

Tata Usaha 

Umum 

Orang yang bertanggunag 

jawab terhadap urusan 

administrasi 

Juru lelang 

 

Orang yang memimpin 

pelelangan ikan 

 

Juru tulis 

pelelangan 

 

Orang yang bertanggung 

jawab dalam notulensi 

dalam proses pelelangan 

 

Juru timbang 

 

Orang yang bertanggung 

jawab dalam kegiatan 

penimbangan ikan dalam 

proses pelelangan ikan. 

 



82 

 

Kasir 

 

Orang yang bertugas 

menerima uang dari 

pembeli (orang yang 

paling tinggi nilai 

lelangnya) 

 

Pengasapan 

ikan 

Pekerja 

pekerja yang bertugas 

dalam mekanisme 

pengasapan ikan 

diantaranya 

membersihkan ikan, 

mencuci ikan, memotong 

ikan, pengasapan ikan, 

menata ikan, memasang 

lidi pada ikan, merendam 

ikan, pengemasan ikan 

Pujasera 

Pelayan/waiter 
Orang yang melayani 

pengunjung di pujasera 

Juru masak 

Orang yang bertanggung 

jawab dalam memasak 

makanan untuk 
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memebuhi pesanan 

makanan pengunjung 

Pengelolaan 

Manager 

pengelola 

orang yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan 

Staff servis dan 

teknis 

orang yang bertanggung 

jawab terhadap 

kebersihan dan 

maintenance teknis. 

Pariwisata Pengunjung 

Orang yang mengunjungi 

TPI sebagai pembeli, 

wisatawan, pelajar 

maupun peneliti 

 

( Sumber : Analisis Penyusun, 2018 ) 

 

Studi Aktivitas 

Aktivitas yang terjadi pada Tempat Pelelangan Ikan Mangunharjo 

dapat dibedakan menjadi : 

 Aktivitas Utama 

TPI dibangun dengan konsep waterfront. Aktivitas utama pada 

TPI adalah kegiatan pelelangan ikan. terhadap kegiatan yang 
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berhubungan dengan kelautan yaitu aktivitas pemindahan ikan dari 

kapal menuju TPI. 

 Aktivitas Penunjang 

Aktivitas penunjang adalah aktivitas yang menunjang aktivitas 

utama, dapat sebagai pelengkap aktivitas maupun perluasan aktivitas 

yang nantinya dapan mengembangkan aktivitas utama sehingga 

memiliki nilai yang lebih tinggi. Aktivitas ini berupa ini berupa sentra 

pengasapan ikan untuk mendukung adanya potensi industry rumahan 

pengasapan ikan dan pujasera sebagai pengolahan bahan mentah 

menjadi makanan siap saji sebagai kuliner kawasan. 

 Aktivitas Pengelola 

Aktivitas pengelola berupa mengelola, mengatur, serta 

merencanakan pengembangan kedepan untuk meningkatkan nilai jual. 

Aktivitas ini berkaitan erat dengan pengembangan wisata bahari serta 

lingkungan sekitar. 

Tabel 3.13 Aktivitas Utama Kawasan 

Jenis User Kegiatan 
Kebutuhan 

Ruang 
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TPI 

04.00 – 

05.00 

17.00 - 

18.00 

 

Nelayan 

 

Nelayan 

membongkar ikan, 

menyeleksi jenis 

dan mutu 

kemudian 

dimasukkan ke 

dalam keranjang 

 

Area 

bongkar ikan 

Juru 

Timbang 

Menimbang ikan 

yang sudah siap 

timbang 

Ruang 

timbang 

Juru 

lelang 

Melelang ikan 

kepada para 

bakul/ pedagang 

dan 

nelayan/juragan 
Ruang 

pelelangan 
Juru tulis 

bakul 

Mengisi buku 

bakul 

Juru Tulis 

nelayan 

Menulis buku 

nelayan 
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Kasir 

bakul 

Menerima uang 

dari bakul (+) 

2,5% dan harga 

ikan 

Memberikan nota 

penjualan Ruang meja 

kasir Kasir 

nelayan 

Membayar 

kepada nelayan (-

) 2,5% dari harga 

ikan 

Member nota 

penjualan 

( Sumber : Analisis Penyusun, 2018 ) 

 

Tabel 3.14 Aktivitas Nelayan 

Jenis User Kegiatan 
Kebutuhan 

Ruang 
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Rumah 

hunian 

04.00 - 

10.00 

/22.00 - 

06.00 

 

15.00-

17.00 / 

04.00 – 

10.00 

Bapak 

Nelayan 

Berangkat 

melaut untuk 

memasang 

jaring di laut 

Mengambil 

hasil laut 

kemudian 

pulang 

Ruang parkir 

kapal 

11.00 – 

12.00 

Istirahat 

nelayan 

R. Istirahat / 

multifungsi 

06.00 – 

07.00 

16.00 – 

16.30 

Istri 

nelayan 

Memasak Dapur  

 Membuat 

jaring 

Teras  

20.00 – 

21.00 Anak 

nelayan 

Belajar R. kamar 

anak 

14.00 – 

16.00 

Bermain R. Multifungsi 
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10.00 – 

10.30 / 

17.00 – 

17.30 

Membantu 

orang tua 

R. 

penyipanan 

hasil 

tangkapan 

( Sumber : Analisis Penyusun ) 

Tabel. 3.15 Aktivitas Penunjang 

Jenis User Kegiatan 
Kebutuhan 

Ruang 

Pengasap

an Ikan 

07.00 – 

16.00 

Pekerja 

permbersih 

ikan 

Membersihka

n ikan  

R. 

pembersihan 

ikan 

Pekerja 

pencuci 

ikan 

Mencuci ikan 

yang telah 

dibersihkan 

dari sisik 

maupun 

organ dalam 

yang harus 

dibuang 

R. pencucian 

ikan 
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Pekerja 

Pemotong 

ikan 

Memotong 

ikan yang 

yang sudah 

dicuci untuk 

siap 

dipanggang 

R. 

Pemotongan 

ikan 

Pekerja 

pemangga

ng ikan 

Memanggang 

ikan yang 

sudah 

dibersihkan 

kemudian 

menata ikan 

setelah 

selesai 

pemanggang

an 

R. 

Pemanggang

an ikan 

Pekerja 

pengemas

an ikan 

panggang 

Mengemas 

ikan 

panggang 

yang sudah 

siap kemas 

R. Packaging 
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Pujasera 

09.00 – 

16.00 

Juru masak Memasak 

makanan 

untuk 

memenuhi 

pemesanan 

makanan 

pengunjung 

Dapur 

 Pelayan  Melayani 

pengunjung 

di pujasera 

Mencatat 

menu 

makanan 

yang dipesan 

Mengantarka

n makanan 

yang dipesan 

Membereska

n meja makan 

Mencuci 

peralatan 

makan 

R. makan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. cuci piring 
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Mushola 

04.00 – 

19.30 

Nelayan 

Pengunjun

g 

Melakukan 

ibadah sholat 

R. sholat 

R. wudhu 

R. 

Penyimpanan 

( Sumber : Analisis Penyusun ) 

Tabel 3.16 Aktivitas Pengelola 

Jenis User Kegiatan  Kebutuhan 

Ruang 

Pengelola 

08.00 – 

16.00 

Manager 

pengelola 

Manajemen 

pengelolaan 

TPI, urusan 

administrasi 

dan 

pemasaran 

R. Kepala 

R. Staff 

Lavatory 

( Sumber : Analisis Penyusun ) 

Studi Aktivitas Tempat Pelelangan Ikan 

 Pengelompokkan Kegiatan 

Dalam perancangan Revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan 

Mangunharjo ini kegiatan-kegiatan dikelompokkan menjadi 

beberapa kelompok yaitu : 

- Kelompok Kegiatan Utama 
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- Kelompok Kegiatan Pendukung Utama 

- Kelompok Kegiatan Penunjang 

- Kelompok Kegiatan Pengelolaan 

- Kelompok Kegiatan Service 

Kategorisasi Aktivitas TPI Mangunharjo 

1. Kelompok Kegiatan Utama 

2. Kelompok Kegiatan Penunjang 

3. Kelompok Kegiatan Pengelola 

Kategorisasi Kegiatan 

Tabel. 3.17 Pengelompokan Kegiatan Utama Kawasan 

Kelompok 

Kegiatan 

Nama 

Ruang 
Pelaku Kegiatan 

Sifat 

Ruang 

Kegiatan 

Utama 

Dermaga Nelayan 

Tempat 

pemberhentian 

dan are tambat 

kapal nelayan 

Semi 

Publik 

Area 

bongkar 

ikan 

 

 

Nelayan 

 

Nelayan 

membongkar 

ikan, menyeleksi 

jenis dan mutu 

kemudian 

Semi 

Publik 
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dimasukkan ke 

dalam keranjang 

 

Ruang 

timbang 

Juru 

Timbang 

Menimbang ikan 

yang sudah siap 

timbang 

Semi 

publik 

Ruang 

pelelangan 

Juru 

lelang 

Melelang ikan 

kepada para 

bakul/ pedagang 

dan 

nelayan/juragan 

Semi 

publik 

Juru tulis 

bakul 

Mengisi buku 

bakul 

Semi 

public 

Juru 

Tulis 

nelayan 

Menulis buku 

nelayan 

Semi 

publik 

Ruang 

meja kasir 

Kasir 

bakul 

Menerima uang 

dari bakul (+) 

2,5% dan harga 

ikan 

Semi 

Publik 
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Memberikan 

nota penjualan 

 Kasir 

nelayan 

Membayar 

kepada nelayan 

(-) 2,5% dari 

harga ikan 

Member nota 

penjualan 

Semi 

Publik 

( Sumber : Analisis Penyusun ) 

 

Tabel 3.18 Pengelompokan Kegiatan Pendukung Utama Kawasan 

Kelompok 

Kegiatan 

Nama 

Ruang 
Pelaku Kegiatan 

Sifat 

Ruang 

Kegiatan 

Pendukun

g 

Utama 

Ruang 

parkir kapal 

Bapak 

Nelayan 

Berangkat 

melaut untuk 

memasang 

jaring di laut 

Mengambil 

hasil laut 

kemudian 

pulang 

Semi 

Publik 
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R. 

penyipanan 

hasil 

tangkapan 

Membantu 

orang tua Semi 

Publik 

( Sumber : Analisis Penyusun ) 

Tabel 3.19 Pengelompokan Kegiatan Penunjang 

Kelompok 

Kegiatan 

Nama 

Ruang 
Pelaku Kegiatan 

Sifat 

Ruang 

Kegiatan 

Penunjan

g 

R. 

pembersiha

n ikan 

Pekerja 

permbers

ih ikan 

Membersihkan 

ikan  

Semi 

Private 

R. 

pencucian 

ikan 

Pekerja 

pencuci 

ikan 

Mencuci ikan 

yang telah 

dibersihkan 

dari sisik 

maupun organ 

dalam yang 

harus dibuang 

Semi 

Private 

R. 

Pemotonga

n ikan 

Pekerja 

Pemoton

g ikan 

Memotong ikan 

yang yang 

sudah dicuci 

Semi 

Private 
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untuk siap 

dipanggang 

R. 

Pemanggan

gan ikan 

Pekerja 

pemangg

ang ikan 

Memanggang 

ikan yang 

sudah 

dibersihkan 

kemudian 

menata ikan 

setelah selesai 

pemangganga

n 

Semi 

Private 

R. 

Packaging 

Pekerja 

pengema

san ikan 

panggan

g 

Mengemas 

ikan panggang 

yang sudah 

siap kemas 

Semi 

Private 

Dapur Juru 

masak 

Memasak 

makanan untuk 

memenuhi 

pemesanan 

makanan 

pengunjung 

Semi 

Private 
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R. makan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. cuci 

piring 

Pelayan  Melayani 

pengunjung di 

pujasera 

Mencatat 

menu 

makanan yang 

dipesan 

Mengantarkan 

makanan yang 

dipesan 

Membereskan 

meja makan 

Mencuci 

peralatan 

makan 

Semi 

Private 

R. sholat 

Nelayan 

Pengunju

ng 

Melakukan 

ibadah sholat 

Semi 

Private 

R. wudhu 

 

Bercuci 

dengan wudhu 

Semi 

Private 
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R. 

Penyimpana

n 

Menyimpan 

alat-alat 

kebersihan 

service 

( Sumber : Analisis Penyusun ) 

Tabel 3.20 Pengelompokan Kegiatan Pengelola 

Kelompok 

Kegiatan 

Nama 

Ruang 
Pelaku Kegiatan 

Sifat 

Ruang 

Pengelola 

R. Kepala 

Manager 

pengelola 

Manajemen 

pengelolaan 

TPI,  

Semi 

Private 

R. Staff 

administrasi 

dan 

pemasaran 

Semi 

Private 

Lavatory 
Kegiatan 

service 

private 

  ( Sumber : Analisis Penyusun ) 

Kategori Kegiatan 

Tabel 3.21 Kategori Kegiatan Semi Publik 

Kategori Kegiatan Nama ruang 

Semi Publik 
Area bongkar ikan 

Ruang timbang 
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Ruang pelelangan 

Ruang Pengepakan 

Ruang meja kasir 

Ruang parkir kapal 

Teras 

R. Multifungsi 

R. penyipanan hasil tangkapan 

R. makan pujasera 

( Sumber : Analisis Penyusun ) 

Tabel 3.22 Kategori Kegiatan Semi Private  

Kategori Kegiatan Nama ruang 

Semi Private R. pembersihan ikan 

R. pencucian ikan 

R. Pemotongan ikan 

R. Pemanggangan ikan 

R. Packaging 

R. sholat 

R. wudhu 

R. Manager Pengelola 

R. Staff 

( Sumber : Analisis Penyusun ) 

Tabel 3.23 Kategori Kegiatan Private 

Kategori Kegiatan Nama ruang 

Private 
Lavatory wanita 

Lavatory pria 

( Sumber : Analisis Penyusun ) 
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Tabel 3.24 Kategori Kegiatan Service 

Kategori Kegiatan Nama ruang 

Service 

Dapur 

R. Penyimpanan 

( Sumber : Analisis Penyusun ) 

 

 Kegiatan Utama 

 

Diagram 3.1 Skema Kegiatan Utama 
( Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan ) 

 

 

Diagram 3.2 Struktur Organisasi Tempat Peleangan ikan 
( Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan ) 
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Diagram 3.3 Pola Kegiatan Nelayan 
( Sumber : Analisis Penulis ) 

 

 

 

Diagram 3.4 Pola Kegiatan Nelayan Konsumen 
( Sumber : Analisis Penulis16 ) 

 

 

Diagram. 3.5 Pola Kegiatan Nelayan Jugaran 
( Sumber : Analisis Penulis ) 

 

                                                             
16 Analisis Penulis bersumber dari Dyan. 2005. “Dermaga nelayan dan Tempat Pelelangan Ikan 
Regional Kabupaten Bantul”. Tugas akhir 
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Diagram.3.6  Pola Kegiatan Pengelola 
( Sumber : Analisis Penulis ) 

 

 Kegiatan Penunjang 

 

Diagram 3.7 Skema Kegiatan Penunjang 
( Sumber : Analisis Penulis ) 

 

 Service 

 

Diagram 3.8 Skema Kegiatan Service 
( Sumber : Analisis Penulis ) 
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 Pola Organisasi Ruang 

 

Diagram 3.9 Pola Sirkulasi Pengelola 
( Sumber : Analisis Penulis ) 

 

 

Diagram3.10 Pola Sirkulasi Pedagang Ikan 
( Sumber : Analisis Penulis ) 

 

 

Diagram 3.11 Pola Sirkulasi Ikan 
( Sumber : Analisis Penulis ) 
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Diagram 3.12 Pola Sirkulasi Kendaraan Pengelola, Nelayan, Pedagang 
dan Pengunjung 

( Sumber : Analisis Penulis ) 

 

 

 

Diagram 3.13 Pola Sirkulasi Kendaraan Pengangkut Ikan 
( Sumber : Analisis Penulis ) 

 

 

Diagram 3.14 Pola Sirkulasi Kapal 
( Sumber : Analisis Penulis ) 
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Diagram 3.15 Pola Sirkulasi Sistem Parkir 
( Sumber : Analisis Penulis ) 

 

 

Diagram 3.16 Pola Ruang Terbuka terhadap kegiatan 
( Sumber : Analisis Penulis ) 

 

 

Diagram 3.17 Pola Sirkulasi Kendaraan dan perbekalan 
( Sumber : Analisis Penulis ) 
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Diagram 3.18 Pola Sirkulasi Perbekalan 
( Sumber : Analisis Penulis ) 

 

 

Diagram 3.19 Diagram Proses Pengasapan Ikan 
(Sumber : Mashitoh, 2007 dalam Jurnal Kajian Eksternalitas Industri 

Pengasapan Ikan Di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara) 

 

Studi fasilitas 

Studi Fasilitas Kawasan 
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Kebutuhan 

Tempat Pelelangan Ikan Mangunharjo memiliki jenis-jenis fasilitas 

fasilitas yang berdasarkan pada criteria sebagai berikut : 

 Kawasan ini memiliki pusat kegiatan yaitu Pelelangan Ikan namun 

juga memiliki fasilitas pendukung utama berupa rumah hunian 

nelayan yang nantinya berkonsep waterfront. 

 Memiliki fasilitas penunjang berupa pengasapan ikan dan pujasera 

sehingga akan lebih menghidupkan kawasan dengan manarik 

wisatawan yang ingin menikmati proses penjualan, pengolahan 

hingga kuliner olahan ikan. 

Berikut adalah rincian fasilitas yang disediakan di kompleks bangunan TPI 

Mangunharjo : 

Fasilitas Utama 

Fasilitas utama adalah Tempat Pelelangan Ikan 

Fasilitas Penunjang 

Fasilitas penunjang adalah pengasapan ikan, pujasera dan mushola 

Fasilitas Pengelola 

Fasilitas pengelola berupa ruang pengelola, mekanikal elektikal, perawatan 

dan security. 

Tabel3.25 Kebututuhan Ruang Indoor 

Kebutuhan Ruang Indoor 
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Ruang timbang 

Ruang pelelangan 

Ruang meja kasir 

R. Multifungsi 

R. penyipanan hasil tangkapan 

R. makan pujasera 

R. Istirahat / multifungsi 

R. kamar utama 

R. Kamar anak 

R. pembersihan ikan 

R. pencucian ikan 

R. Pemotongan ikan 

R. Pemanggangan ikan 

R. Packaging 

R. sholat 

R. wudhu 

R. Manager Pengelola 

R. Staff 

Lavatory wanita 

Lavatory pria 

Dapur 

R. Penyimpanan 

( Sumber : Analisis Penyusun ) 

Tabel 3.26 Kebutuhan Ruang Outdoor 

Kebutuhan Ruang Outdoor 

Dermaga 

Area bongkar ikan 

Ruang parkir kapal (rumah hunian 
nelayan) 

Taman Mangrove  
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Mangrove track 

Area Parkir Mobil 

Area Parkir sepeda motor 

Pedestrian 

Organisasi Ruang 

 

Diagram 3.20 Organisasi Ruang 
( Sumber : Analisis Penulis ) 

 

Studi Ruang Khusus 

Ruang eksisting dari TPI sebagai ruang utama dalam aktivitas pelelangan 

ikan itu sendiri. 

 Dermaga  

Pelabuhan 

Data Kapal 
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Data kapal yang digunakan dalam perencanaan dermaga 

adalah data kapal terbesar yang berlabuh di TPI Mangunharjo, 

dengan ukuran sebagai berikut : 

Panjang (Loa) = 7 m 

Lebar   = 2,7 m 

Draft  = 1,9 m 

Data Ketinggian muka laut 

Tipe pasang surut yang berada di perairan Semarang 

diklaasifikasikan kedalam tipe pasut pasang surut campuran 

condong ke harian ganda. 

HWL = Ketinggian muka air laut  

  = 112 cm 

HHWL = Ketinggian muka air laut tertinggi 

  = 117, 38 cm  

LWL = Ketinggian muka air terendah 

  = 23 cm 

LLWL = 1,471 cm 

Ketinggian rata = ± 60 cm 

  

Kedalaman alur 

Persamaan yang digunakan untuk mendapatkan alur ideal yaitu : 
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H = LWL – (d + G + R + P) 

Dimana : 

H = Kedalaman alur pelayaran (m) 

d = draft kapal (direncanakan d = 0,45 m) 

G = Gerak vertical kapal kena gelombang (toleransi maksimal 

   0,5 m) 

R = Ruang kebebasan bersih minimum 1 m  

P = Ketelitian pengukuran 

Sehingga didapat kedalaman alur : 

H = LWL – (d + G + R + P) 

H = 0,2471 – (0,45 + 0,5 + 1 + 0,2) 

   = - 1,7 m 

Panjang Dermaga 

Dermaga direncanakan sebagai tempat bersandarnya kapal 

ukuran maksimal (direncanakan Panjang kapal = 7 m). Sehingga 

persamaan yang digunakan untuk mendapatkan Panjang dermaga 

yang ideal yaitu : 

Ld = n x Loa + 6 m 

Dimana : 

Ld = Panjang dermaga (m) 
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N = Jumlah kapal yang merapat = 3 kapal 

Loa = Ukuran Panjang kapal (7 m) 

Sehingga di dapat Panjang dermaga adalah 

Ld = n x Loa + 6 m 

  = 3 x 7 + 6 

  = 27 m 

Lebar Dermaga 

Lebar dermaga diakomodasikan untuk tempat bongkar muat 

kapal dan lalu lintas alat angkut berupa gerobak/truk pembawa ikan 

dari kapal menuju TPI. 

Lalu lintas gerobak = 4 m 

Lalu lintas manusia  = 2 m (sirkulasi 2 arah, asumsi manusia 

membawa hasil tangkapan ikan) 

     = 4 m + 2 m = 6 m 

Lebar Alur Pelayaran 

Perencanaan lebar alur pelayaran ini bertujuan untuk 

mengantisipaso terjadinya benturan pada saat kapal yang lewat 

bersimpangan. Standar lebar alur pelayaran berdasarkan Standar 

Rencana Induk berkisar 8-10 kali per lebar kapal tersebut. Lebar 

kapal adalah 2,7 m, sehingga lebar alur yang diperlukan adalah 2,7 

x 8 = 21,6 m 
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Adapun sesuai dengan formula untuk lebar alur pelayaran dua arah 

yaitu : 

W = 2(BC + ML) + SC 

Dimana : 

W = Lebar Alur Pelayaran 

BC = Bank Clearance (Ruang aman sisi kapal) 

  = 1,5B = 1,5 x 2,7 = 4,05 

ML = Manuevering Lane ( 1,5 x Lebar kapal) 

  = 1,5B = 1,5 x 2,7 = 4,05 

SC = Ship Clearance (Ruang aman antar kapal) 

  = 1 x Lebar kapal (1xB) = 1 x 2,7 = 2,7 

Sehingga : 

W = 2 (4,05 + 4,05) + 2,7 

  =10,9 m 

 

 

Diagram 3.19 Lebar Alur Pelayaran 
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( Sumber : Analisis Penulis ) 

 

 

Kolam Pelabuhan 

Pada perencanaan dermaga ini luas kolam pelabuhan menggunakan 

rumus : 

A = πr² 

Dimana : 

A = Luas kolam pelabuhan (m²) 

R = Jari-jari (m) 

 = 1,5 Loa + 25 m 

 = 10,5 + 25 = 35,5 M 

 

Sehingga di dapat Luas kolam pelabuhan yang direncanakan : 

A = π (35,5)² 

 = 3957,185 m² 

 

Penentuan elevasi dermaga 

Elevasi dermaga diperhitungkan terhadap besarnya HWL, yaitu untuk 

mengantisipasi terhadap kenaikan air laut pasang 
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Elevasi lantai dermaga = HWL + SLR + tinggi jagaan 

   = + 1,12 + 0,12 + 0,5 

   = + 1,74 m 

 

Gambar 3.29. Perhitungan Dermaga 
( Sumber : Data Penulis ) 

 

 Ruang Pelelangan Ikan 

Ruang Pelelangan Ikan terdiri dari Ruang Kepala Unit, Ruang Staff 

administrasi, Ruang Kasir Bakul, Kasir Nelayan dan cold storage. 

 

Gambar 3.30. Gambar Kerja Denah Eksisting TPI Mangunharjo 

( Sumber : Data Penulis ) 
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Studi Besaran Ruang 

 

Tabel 3. 27 Besaran Ruang 

Nama Ruang 
Jmlh 

R. 

Kebutuha

n Perabot 

Ruang 

Sumber 

Studi 

Besaran 

Ruang 

Luas Total 

Fasilitas Utama ( TPI ) 

R. Timbang 1 Timbangan 

SR 

21.76 m² 21.76 m² 

 

 

R. 

Pelelangan 

1 - @ 139.6 

x 2 = 

279.2 m² 

279.2 m² 
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R. 

Administrasi 

Lelang 

1 Meja kasir  

Kursi  13.8 m² 13.8 m² 

 

 

R. Meja Kasir 2 Meja kasir  7.8 m² 7.8 m² 
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Kursi  

 

 

R. Pimpinan 

Pelelangan 

1 Meja  

Kursi  

Almari 

arsip 

13.8 m² 13.8 m² 
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R. Staf 

Pelelangan 

1 Meja 

Kursi 

Loker 

13.8 m² 13.8 m² 

 

 

Lavatory 2 Bak air 

Closet 

2.7 m² 2.7 m² 
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R. Istirahat 

Nelayan 

1 Meja 

Kursi 

13.8 m² 13.8 m² 

 

 

R. Juru 

Lelang 

1 Meja 

Kursi 

Almari 

Arsip 

9 m² 9 m² 

 

 

R. Juru Tulis 

Pelelangan 

1 Meja 
9 m² 9 m² 
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Kursi 

 

 

R. Juru 

Timbang 

1 Meja 

Kursi 

9 m² 9 m² 

 

 

R. 

Pengepakan 

1 Keranjang 

ikan 
SR 21.76 m² 21.76 m² 
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R. 

Pembersihan 

Ikan 

1 Ember 

Basket SR 16.96 m² 16.96 m² 

 

 

R. Peralatan 1 - Jaring 

- Kereta 

Pengan

gkut 

Ikan 

SR 16 m² 16 m² 
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Unit 

Perbekalan 

1 BBM 
SR 24 m² 24 m² 

 

 

Cold Storage 1 Refrigerato

r 
SR 24 m² 24 m² 
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Bengkel 

Kapal 

  
SR 43.71 m² 43.71 m² 

 

 

Pengasapan Ikan 

R. 

pembersihan 

ikan 

1 Meja 

SR 

@ 1 Unit 

32.9 x 12 

= 394 m² 

394 m²  

R. pencucian 

ikan 

1 Bak 

pencucian  
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R. 

pemotongan 

ikan 

1 Meja 

 

R. 

pemanggang

an ikan 

1 Tungku 

 

R. penataan 

ikan 

1 Nampan 

 

R. 

Pengemasan 

ikan asap 

1 Meja 
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R. Koperasi 

Nelayan 

1 Meja  

Kursi 

Almari 

Arsip 

SR 48 m²   48 m²   

 

 

Fasilitas Pujasera 

Dapur 1 Meja 

Almari es 

Wahbak 

DA 

@ 9.48 x 

5 = 47.4 

m²   

47.4 m²   
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Almari alat 

masak 

 

 

R.makan 

pujasera 

 

 Meja 

makan 

Kursi 

makan 

2.15 m² x 

120 =  

 

SR 

@ 103.4 

x 5 = 

517.032 

m²  

517.032 m² 
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Kasir  Meja kasir 

Kursi 

SR 7.8 m² 7.8 m² 

 

 

Mushola 1 Almari  
SR 

167.68 

m²  
167.68 m² 

 

 

R. wudhu  kran 
SR 

@ 6 x 2 = 

12  m² 
12  m² 
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R. 

Penyimpanan 

1 Almari 
SR 4 m² 4 m² 

 

 

R. Manager 

Pengelola 

1 Meja 

Kursi 

Almari 

arsip 

SR 13.8 m² 13.8 m² 
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R. Staff 

operasional 

1 Meja 

Kursi 

Almari 

arsip 

SR 13.8 m² 13.8 m² 
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R. Staff 

Pemasaran 

1 Meja 

Kursi 

Almari 

arsip 

SR 13.8 m² 13.8 m² 

 

 

 

R. Cleaning 

Service 

1 Meja 

Kursi 

Almari 

Storage 

SR 9 m² 9 m² 

  

Lavatory  4 Bak air 

Closet 

@ 1.8 m² x 

4 

SR 7.2 m² 7.2 m² 
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JUMLAH  1194.79 m² 

SIRKULASI 40%  477.9 m² 

TOTAL  1672.7 m² 

( Sumber : Analisis Penulis ) 

Keterangan 

DA = Data Arsitek 

SR = Srudi Ruang 

 

Tabel 3.28 Besaran Ruang Indoor Total 

KELOMPOK RUANG 

(AKTIVITAS) 

TOTAL LUAS 

TOTAL Luas Ruang Indoor 1672.7 m² 

FLOW 40%  669.08 m² 

JUMLAH 2341.78 m² 

( Sumber : Analisis Penulis ) 
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Tabel 3.29 Besaran Ruang Outdoor 

Nama 

Ruang 

Jumlah 

Ruang 

Kebutuha

n Perabot 

Ruang 

Studi Besaran 

Ruang 
Luas 

Total 

Kegiatan Utama 

Dermaga 1 Tambat 

perahu 

L dermaga = 4 m 

Lalu lintas orang = 

1 m 

Total L = 6 m 

P = 50  

768 m² 

Kolam 

dermaga 

1 breakwat

er 

50 m x 50 m = 

2500 m² 

2500 m² 

JUMLAH 3268 m² 

SIRKULASI 80% 2614.4 

m² 

TOTAL 5882.4 

m² 
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Luas lahan parkir pengelola dan pengunjung diasumsikam sebagai berikut 

: 

Jumlah pengelola = 20 orang. Diasumsikan 10% menggunakan mobil dan 

90% menggunakan motor 

Tabel 3.30 Besaran Luas Parkir Pengelola 

PARKIR 

Kendaraan Kapasitas Besaran Jumlah 

Luasan 

Mobil 10% x 20 = 2 org 15 m² 30 m² 

Motor 90% x 20 = 18 org 1.5 m² 27 m² 

TOTAL 57 m² 

( Sumber : Analisis Penulis ) 

 

Perhitungan parkir pengunjung : 

Keterangan : 

Kapasitas jumlah pengunjung = 120. 

Asumsi : 

 Pengguna mobil 30% x 120 = 36 

Asumsi : 

 1 mobil 2 orang = 30% x 120  : 2 = 18 
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 1 mobil 4 orang = 30% x 120  : 4 = 9 

 1 mobil 6 orang = 30% x 120  : 6 = 6 

Jadi, jumlah kebutuhan parkir mobil 33 mobil 

 Pengguna motor 70% x 120 = 84 

Asumsi 1 motor 2 orang = 42 motor 

Tabel 3.31 Besaran Luas Parkir Pengunjung 

PARKIR 

Kendaraan Kapasitas Besaran Jumlah 

Luasan 

Mobil 33 15 m² 495 m² 

Motor 42 1.5 m² 63 m² 

Mobil box 4 15 m² 60 m² 

Bus 2 40 m² 80 m² 

TOTAL 698 m² 

( Sumber : Analisis Penulis ) 

 

 

 

Tabel 3.32 Besaran Luas Lahan Parkir 

NAMA PARKIR LUASAN 
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Parkir Pengelola 57 m² 

Parkir Pengunjung 698 m² 

Total 755 

Sirkulasi 80% 604 

TOTAL 1359  m² 

( Sumber : Analisis Penulis ) 

 

Perhitungan Luasan Bangunan dan Lahan 

Tabel 3.33 Perda 

KDB 40% KLB 0.8 KDH 40% 

Tabel 3.32 RDTRK Kota Semarang 

Perhitungan Luas Lahan  

Luas Lahan    = Luas Total Bangunan : KLB 

    = 8223 m² : 0.8 

    =10279.25 m² 

Luas Lantai Dasar  = KDB x Luas Lahan 

    = 40% x 10279.25   m² 

    = 4111.7 m² 

Total Luas KDH  = 40% x 4111.7 m² 

    = 1644.68 m² 
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Total Luas Lahan  = Luas Lantai Dasar + Fasilitas  

       Outdoor (Open Space) + Lahan Parkir  

    = 4111.7 m² + 5882.4 m²+ 1359  m²  

    = 11.353 m² 

3.2.2 Analisa pendekatan system bangunan 

Studi Sistem Struktur dan Enclosure 

a. Sistem Struktur Bangunan 

Persyaratan struktur untuk bangunan TPI ini antara lain : 

o Kuat, kokoh dan tahan lama 

o Mampu menyokong bangunan dalam kondisi kering (tidak 

terjadi banjir) maupun basah (ketika terjadi banjir 

o Struktur ringan untuk mempermudah daya apung bangunan 

o Dapat memberikan nilai estetis pada bangunan 

Sistem stuktur bangunan yang digunakan adalah struktur 

bangunan rangka. Karena struktur ini merupakan struktur yang tepat 

berdasarkan persyaratan desain diatas dimana membutuhkan 

sebuah konstruksi yang ringan untuk memperbesar daya apung 

bangunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

b. Pondasi 

Struktur pondasi yang digunakan adalah pondasi amphibi yang 

sesuai dengan kondisi lingkungan yang rawan bencana banjir dan rob. 
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terdapat banyak sekali struktur pondasi amphibi, namun pemilihan jenis 

pondasi ini ditentukan berdasarkan : 

Lokasi tapak 

Tapak yang berlokasi di pesisir pantai yang kerap terjadi banjir 

dan rob ini membutuhkan sebuah struktur bangunan yang mampu 

beradaptasi pada setiap kondisi alam yang terjadi. Struktur yang mampu 

berdiri ketika cuaca kering dan juga struktur yang mampu berdiri ketika 

cuaca buruk dan permukaan air naik.  

Untuk menciptakan struktur yang sesuai dengan fungsi 

bangunan maka memungkinkan menciptakan struktur terapung dengan 

prinsip Archimedes. Bangunan akan menapak semi permanen yaitu 

dapat berpindah-pindah gerak vertical. Caranya adalah dibuat sebuah 

galian yang menyerupai kolam/dock tujuannya untuk memasukkan air 

melalui dinding permeable sehingga dock akan terisi air. Selama proses 

masukknya air kedalam dock inilah maka bangunan akan terangkat 

secara perlahan-lahan. 

Tema desain 

Tema desain sangat mempengaruhi pemilihan material. Tema 

desain dalam projek Revitalisasi TPI ini adalah Arsitektur Hijau sehingga 

pemilihan material yang ekologis tidak hanya sebatas pada material-

material façade saja tetapi keseluruhan dan salah satunya adalah 

material pada pondasi. Pondasi ini nantinya tetap akan menggunakan 
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metoda cor, namun untuk meminimalkan berat dari metoda ini maka 

akan dilakukan alternative pemilihan material pengganti sehingga 

mampu memenuhi target ekologis, efisien dan ringan. 

c. Base structure 

Untuk bangunan apung pemilihan struktur apung  menjadi hal 

yang utama. Sebagian besar bangunan apung menggunakan tabung 

drum untuk struktur apung.  

Pada bangunan TPI pemilihan material struktur apung akan 

mempertimbangkan aspek ekologis dengan memanfaat limbah plastic 

yaitu berupa botol bekas yang disusun hingga membentuk kisi-kisi yang 

setara dengan drum. Memiliki nilai fungsi yang sama akan tetapi lebih 

ekologis dalam pengaplikasiaannya. 

d. Lantai 

Lantai pada bangunan TPI menggunakan jenis lantai keramik. 

Keramik yang paling cocok adalah yang memiliki tekstur untuk 

menghindasi kecelakaan pekerjaan. 

  Dengan adanya tektur pada ceramic maka akan meningkatkan 

keamaan, mempertimbangkan lantai bangunan TPI akan terus basah 

akibat dari ikan-ikan. selain itu juga dengan adanya motif akan 

menambah estetika bangunan. 

e. Dinding 
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Dinding pada bagunan TPI ini haruslah memenuhi aspek ringan 

untuk memperbesar daya apung bangunan. Selain itu fungsi dinding ini 

juga memebuhi aspek permasalahan dan pengaruh luar yaitu pemisah 

antara ruang uar dan ruang dalam, perlindungan terhadap radiasi 

matahari, perlindungan terhadap hujan dan angina, kestabilan terhadap 

beban mati dan beban hidup, daya menanggul kebisingan, daya tahan 

terhadap tekanan uap air daya tahan terhadap kebakaran 

f. Atap 

Pertimbangan utama dalam pemilihan material adalah dari segi 

keringanan dan segi manfaat. Untuk bangunan TPI dan rumah hunian 

akan memilih jenis genteng yang ringan dan kuat.  

Menurut hasil Analisa pada rumah hunian istri nelayan memiliki 

satu kebiasaan mejemur ikan diatas atap rumah mereka sehingga hal 

ini akan lebih didukung dengan pemilihan material yang tepat. 

Studi Sistem Utilitas 

 Jaringan air bersih 

Sistem down feed 

Sumber air  pompa  Roof tank  distribusi Fasilitas 

 Jaringan air kotor/Limbah 

Limbah cair  bak control  Water treatment  drainase.  

Limbah padat  biotank  
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Sebelum pada akhirnya dilepas ke sungai limbah ini diolah 

terlebih dahulu menggunakan IPAL Komunal. Sehingga yang dilepas 

berbentuk berupa air.  

3.2.3 Studi Pemanfaatan Teknologi 

 IPAL Komunal 

IPAL atau Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah sarana 

untuk mengolah limbah cair (limbah dari WC, dari air cuci/kamar 

mandi) maupun limbah padat. 

IPAL bisa dibangun secara pribadi atau digunakan untuk satu 

keluarga/bangunan dan dioperasikan sendiri. Bisa juga satu IPAL 

digunakan bersama-sama atau komunal 

Komponen IPAL Komunal terdiri dari unit pengolah limbah, 

jaringan perpipaan (bak kontrol & lubang perawatan) dan 

sambungan rumah tangga.  Unit pengolah limbah ada yang terletak 

jauh dari lokasi warga pengguna IPAL Komunal ada juga yang 

berlokasi di lokasi pemukiman warga. 

IPAL Komunal mempunyai kapasitas minimal 30 KK terdiri 

dari Bak Inlet, Bak Pengendap (Settler), Anaerobic Baffle Reactor 

(ABR), Anaerobic Filter (AF), dan Bak Outlet.  

Media filter yang bisa digunakan berupa batu volcano, bioball, 

atau botol air mineral. IPAL Komunal pada Program Sanimas harus 
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memenuhi spesifikasi dinding IPAL berupa cor beton, tidak boleh 

pasangan batu bata. 

Pada jaringan perpipaan harus menggunakan pipa SNI 

khusus air limbah (warna oranye), tidak boleh menggunakan pipa 

AW 

 

Gambar 3.31 Skema IPAL Komunal 
( Sumber : https://lingkunganitats.wordpress.com/2016/09/12/ipal-

komunal-sebagai-teknologi-sanitasi-berbasis-masyarakat/ ) 

 

 

Gambar 3.32 Potongan IPAL Komunal 
( Sumber : https://lingkunganitats.wordpress.com/2016/09/12/ipal-

komunal-sebagai-teknologi-sanitasi-berbasis-masyarakat/ ) 

 

 

Gambar 3.33 Bangunan IPAL Komunal 
( Sumber : https://lingkunganitats.wordpress.com/2016/09/12/ipal-

komunal-sebagai-teknologi-sanitasi-berbasis-masyarakat/ ) 


