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BAB 4 

PROGRAM ARSITEKTUR 

4.1 Program Kawasan 

4.1.1 Konsep program dan tema kawasan 

Konsep Program Kawasan 

Tempat Pelelangan Ikan Mangunharjo ini merupakan sebuh projek 

revitalisasi dan langkah untuk menghidupkan kembali sebuah fungsi yang 

memiliki nilai vital yang tinggi yang dalam kurun waktu 28 tahun telah 

mangkrak dan tidak dioperasikan. 

 Projek revitalisasi ini tidak hanya membangun kembali TPI dengan 

konsep adaptif terhadap lingkungan namun juga akan ditambahkan fasilitas 

pendukung utama berupa rumah hunian nelayan dan fasilitas pengdukung 

berupa tempat pengasapan ikan dan pujasera agar kegiatan dapat terus 

hidup dan berkelanjutan.  

Apek citra atau Performance Kawasan 

Citra arsitektural yang ingin dibangun pada projek Revitalisasi TPI ini 

adalah perwujudan ekologis dari sisi material maupun desain bangunan. 

Hal ini dapat diwujudkan dengan inovasi dan kombinasi material daur ulang 

untuk dijadikan sebagai material struktur maupun estetis façade bangunan 

serta teknologi tepat guna.  
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Struktur amphibi sebagai datum dalam perencanaan Kawasan ini, sehingga 

desain masing-masing bangunan akan menyesuaikan dengan struktur 

amphibi namun tetap ada keterkaitan desain antar desain bangunan satu 

dengan yang lainnya untuk menciptakan citra arsitektur hijau di dalam 

Kawasan. 

Tema Kawasan 

Dalam menghidupkan kembali TPI Mangunharjo ini memberikan 

suatu inovasi terhadap citra perikakanan di Semarang. Perencanaan 

bangunan waterfront diolah dengan langgam Arsitektur Hijau untuk 

menciptakan lingkungan pesisir yang ekologis/ramah lingkungan dan 

meminimalisir dampak negative bagi lingkungan maupun masyarakat dan 

dipadukan dengan nilai-nilai local, social dan ekonomi masyarakat sekitar. 

Pendekatan melalui Tema desain yaitu Arsitektur Hijau yang dapat 

diterapkan dan dilakukan oleh para arsitek dan warga adalah melalui 

metoda pembangunan partisipatif. Dengan melakukan penyuluhan kepada 

warga mengenai permasalahan dan desain penyelesaian masalah 

kemudian memetakan tahap pembangunan yang berkaitan dengan 

partisipasi warga mulai dari penyusunan strategi pembangunan serta 

pendataan warga yang memiliki keahlian dalam membangun. Kemudian 

community action yaitu melaksanakan pekerjaan berdasarkan keputusan 

pada tahap sebelumnya. 

Aspek Fungsi Kawasan 
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Dengan adanya Revitalisasi TPI dengan pengembangan fasilitas berupa 

hunian nelayan dan pengasapan ikan diharapkan kualitas kehidupan 

masyarakat nelayan menjadi meningkat dari segi ekonomi, Pendidikan, 

kesehatan, social dan budaya. Dengan bangkitnya generator kehidupan di 

Kawasan tepi laut dapat menjadi acuan dalam pembangunan ruang kota 

pantai (coastal city) yang berkelanjutan 

Aspek Prospek Kawasan 

Kawasan memiliki prospek yang menjanjikan karena pada dasarnya 

sudah menjadi milik pemerintah.  

Hal ini akan mudah menarik CSR untuk bergabung dalam 

pembangunan serta menarik para investor komersial. Prospek dimasa 

depan adalah ketika Revitalisasi TPI ini berhasil maka akan mampu 

menarik wisatawan untuk datang menikmati pola kehidupan nelayan dan 

kuliner olahannya serta view lingkungan sekitar yang tidak didapatkan di 

lingkungan tengah kota. Dengan adanya magnet ini maka akan semakin 

cepat pula upaya pemerintah nantinya untuk mengembangkan potensi 

wisata sekitar yaitu pantai Mangunharjo dan hutan mangrove sebagai eko-

wisata. 

4.1.2 Tujuan perancangan, factor penentu perancangan, factor 

persyaratan perancangan 

Tujuan Perancangan 



146 

 

Tujuan dari perancangan Revitalisasi TPI Mangunharjo ini adalah 

untuk memberikan wadah yang adaptif terhadap bencana yang kerap 

terjadi yaitu banjir rob. Memberikan suasana dan wacana baru kepada 

nelayan mengenai bangunan yang bersahabat dengan air. Dengan adanya 

banguanan adaptif ini makan nelayan maupun masyarakat tidak perlu 

khawatir apabila banjir maupun rob datang karena bangunan ini tidak akan 

terendam oleh air, sebaliknya, justru bangunan ini akan mampu bertahan 

dengan mengapung diatas air yang datang melanda. 

Menghidupkan fasilitasn bagi nelayan untuk kelangsungan kegiatan 

perekonomian nelayan dalam menjualkan hasil tangkapannya serta 

memberikan wadah dan fasilitas bagi masyarakt desa Tanggulsari yang 

memiliki potensi dalam usaha pengasapan ikan dan kuliner masakan. Hal 

ini akan tercipta suatu pergerakan ekonomi local dan mengundang 

wisatawan untuk datang menikmati suasana kampung belayan, karena 

pada projek ini terdapat rumah hunian nelayan yang akan memperlihatkan 

bagaimana kehidupan nelayan, Tempat Pelelangan Ikan yang 

memperlihatkan bagaimana nelayan menjualkan hasil tangkapannya serta 

terdapat tempat pengasapan ikan yang akan memperlihatkan bagaimana 

proses pengolahan ikan mentah menjadi ikan panggang. 

Selain itu dengan hidupnya kembali sebuah generator kehidupan nelayan 

akan berujung pada tujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan 

Faktor Penentu Perancangan 

 Faktor Lingkungan 
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Kondisi lingkungan tapak menentukan dalam perancangan 

Revitalisasi Tempat Pelangan Ikan Mangunharjo. Lingkungan yang 

berada di wilayan pesisir yang mengalami landsubsidence dan kenaikan 

rob muka air. Kurangnya sabuk hijau berupa mangrove membuat 

lingkungan tapak terkena abrasi. Maka desain TPI nantinya diharapkan 

akan mampu beradaptasi dengan lingkungan dan akan memberikan 

dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. 

 Faktor Persyaratan ruang dan bangunan 

Diperoleh dari studi literature dan analisis yang sesuai dengan 

aktivitas penghuni bangunan. Sehingga perencanaan ruang dapat 

sesuai dengan fungsinya danakan memberikan kenyamanan bagi 

penghuninya 

 Faktor Kenyamanan dan Keamanan 

Menyediakan APAR, Sprinkle, sSmoke detector, fire Hidrant, 

jalur evakuasi, serta akses mobil pemadam kebakaran. 

 Faktor Peraturan 

Lokasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

seperti KDB, KLB, KDH. 

 Faktor Persyaratan Perancangan 

Persyaratan Arsitektur 

o Perencanaan TPI yang berada di atas tanah pesisir 
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o Perencanaan rumah hunian nelayan yang berada di atas 

permukaan air laut 

o Memperhatikan standar bangunan demi keselamatan dan 

kenyamanan pengguna 

o Peletakan massa bangunan yang memperhatikan kondisi 

lingkungan 

o Penataan desain ruang luar dan dalam yang saling 

terinterkoneksi 

Persyaratan Bangunan 

o Bangunan dapat beradaptasi terhadap kondisi lingkungan 

pesisir yang rawab bencana banjir rob 

o Bangunan dapat menjadi elemen estetis membentuk citra 

kawasan nelayan 

o Pemilihan material bangunan yang ekologis dan memiliki nilai 

estetis 

o Perencanaan sanitasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan 

o Perencanaan system utilitas yang memapu mendukung 

seluruh aktivitas dalam kawasan seperti air bersih, air kotor, 

elektrikal, maintenance, dan telekomunikasi. 

Persyaratan Aspek Lingkungan 

o Pengelolahan limbah yang tepat agar tidak mencemari 

lingkungan 
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4.1.3 Skenario Program Kawasan Keseluruhan 

 

Diagram 4.1 Skenario Program Tapak Kawasan 
Sumber : Analisis Pribadi 

 

Skenario linkage dari Desa Tanggulsari menuju Tapak 

Skenario Kawasan Redesain TPI ini membuat sebuah rencana yang 

terinegrasi menjadi generator kehidupan masyarakat nelayan. Sehingga 

masyarakat nelayan, warga kampung Tanggulsari khususnya anak-anak 

dapat beraktivitaaas didalam Kawasan dan tidak ada gapping dengan 
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pengunjung yang ingin juga menikmati fasilitas-fasilitas yang ada dengan 

adanya peran ruang terbuka hijau sebagai media dalam penyatuan social. 

4.1.4 Program Besaran Luas Kawasan 

Perhitungan Luasan Bangunan dan Lahan 

Tabel 4.1 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 

Total Luas Lahan  = Luas Lantai Dasar + Fasilitas  

       Outdoor (Open Space) + Lahan Parkir  

    = 4111.7 m² + 5882.4 m²+ 1359  m²  

    = 11.353 m² 
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4.1.5 Program Prasarana dan Sarana Kawasan 

 Aksesibilitas 

Perbaikan akses dari desa Tanggulsari dan pemberian signage 

berupa plang petunjuk arah mulai dari arah jalan utama. Perbaikan 

akses ini berupa perbaikan jalan dengan perkerasan jalan, melanjutkan 

program pemerintah yang sebelumnya yaitu jalan beton.  

Pada jalan penghubung antara desa Tanggulsari dengan TPI 

merupakan area transisi direncanakan akan diberikan furniture jalan 

denan desain yang sesuai dengan tema desain Kawasan Revitalisasi 

dan pemberian vegetasi sebagai linkage menuju tapak. 

 Jaringan Air Bersih 

Pada lokasi eksisting kampung Tanggulsari masyarakat masih 

menggunakan air aestetis yang seharusnya dilarang di Kawasan pesisir. 

Rencana pembangunan nantinya akan mengajukan pada pemerintah 

untuk membangun instalasi air bersih yang dikelola oleh PDAM. Hal ini 

merupakan pilihan yang tepat karena dengan warga semakin 

mengeksploitasi air tanah terus-menerus maka potensi land subsidence 

akan semakin tinggi dan cepat terjadi. 

 Drainase 

Pada lokasi eksisting terdapat drainase tersier sebagai saluran 

yang menampung limbah rumah tangga yang terletak di dalam komplek 
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kampung Tanggulsari namun belum memiliki saluran sekunder yang 

menampung air maupun limbah dari saluran teriser.  

Permasalahan pencemaran sungai Plumbon17 akan dipecahkan 

dengan pembangunan sebuah system pengolahan limbah sehingga 

menjadi air yang sesuai standar yang nantinya akan bermuara kembali 

ke sungai Plumbon. 

4.2 Program masing-masing fungsi 

4.2.1 Program kegiatan 

Tabel 4.2 Program Kegiatan 

Nama Kegiatan Keterangan 

Kegiatan utama:  

Tempat Pelelangan Ikan 

Kegiatan utama pada di 

Tempat Pelelangan Ikan ini 

adalah aktivitas penjualan ikan 

dengan system lelang kepada 

pembeli/bakul. 

Kegiatan Penunjang 

Kegiatan Utama: Rumah 

Hunian Nelayan 

 

Kegiatan hunian adalah 

kegiatan keluarga nelayan di 

dalam rumah hunian sebagai 

tempat beristirahat dan 

                                                             
17 Lihat Bab 3, Analisa kekuatan alam : Sungai Plumbon  
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melakukan kegiatan sehari-

hari.  

Kegiatan Penunjang: 

produksi 

Kegiatan produksi ini berupa 

produksi pengasapan ikan. 

pengolahan hasil laut mulai 

dari ikan mentah menjadi ikan 

panggang 

Kegiatan Penunjang: 

Komerisial 

Kegiatan komersial ini yaitu 

pujasera. Mengolah hasil 

tangkapan laut menjadi 

hidangan kuliner. 

( Sumber : Analisis Penulis ) 

Time Schedule 

Time schedule adalah pemetaan waktu untuk menyelesaikan 

tahapan-tahapan pekerjaan projek secara keseluruhan yang ditetapkan 

untuk melaksanakan sebuah projek. 

Lingkup Pekerjaan 

Lingkup pekerjaan perencanaan dan perancangan Arsitektur akan 

dilaksanakan dalam lingkup tahapan sebagai berikut : 

Pekerjaan Tahap I : Penyusunan suatu landasan prioritas penataan 

berdasarkan Rencana Induk Kota (RIK)/masterplan kawasan. 
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Pekerjaan Tahap II : Penetapan batas-batas wilayah (deliniasi kawasan) 

perencanaan 

Pekerjaan Tahap III : Proses analisis kawasan untuk mendapatkan kondisi 

wilayah perencanaan 

Pekerjaan Tahap IV : Pengembangan gagasan konseptual danpenyusunan 

rencana terperinci 

Pekerjaan Tahap V : Proses monitoring dan evaluasi baik dalam tahapan 

perencanaan, perancangan maupun pelaksanaan 

Rencana Tahapan Pelaksanaan 

Direncanakan 4 tahap pelaksanaan yaitu : 

Tahap I : Pembangunan Infrastruktur meliputi penataan jalan 

lingkungan tepi air, drainase sekunder, dan jalan lingkungan. 

Tahap II : Ruang terbuka hijau, penanaman vegetasi, rumah belajar 

Tahap III : pembangunan jetty apung, dermaga, pembangunan 

Kawasan TPI dan pengasapan ikan dan pujasera 

Tahap IV : Pembangunan Rumah hunian nelayan 
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Skema 4.2 Skema Partisipasi Stakeholder 
Sumber: Selle, 1991 

 

4.2.2 Program system struktur 

Sistem Struktur 

Sistem struktur menggunakan struktur rangka. Menggunakan rangka 

baja ringan sebagai kolom struktur. Rangka struktur baja ringan ini dianalisa 

dengan program khusus Coldform. Mulai dari beban mati (DL) hingga angin. 

System konstruksi ini dapat dikatakan “Low Cost Green 

Construction” karena pengerjaannya lebih menghemat pembiayaan dan 

waktu pengerjaan karena pemasangan yang relative mudah dan tidak 

membutuhkan jumlah pekerja/tukang yang banyak.  

Kolom-balok standar terdiri dari 2 kanal C saling berhadapan dan 

berongga yang akan dikomposit/cor beton bertulang sebagai kolom-balok 
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standar yang juga dapat digunakan sebagai balok-balok untuk rangka atap, 

kuda-kuda, gording (baja ringan berkomposit beton bertulang ) atau disebut 

kolom-balok standar instan.18 

 Berikut adalah kelebihan dari system struktur rangka baja ringan : 

1. Sistem struktur ini menjadi alternative yang paling tepat dalam pada 

era dimana material kayu semakin terbatas sehingga merupakan 

sebuah inovasi struktur dari struktur konvesional menuju eco-

structure 

2. Sistem struktur ini menggabungkan dua jenis material instant yaitu 

baja ringan dari bahan zincalum berbentuk Cannal-C dengan beton 

instant campuran kering (Drymix Concrete) 

3. Ukuran Kanal-C yang digunakan adalah C-100 dengan ketebalan 1 

mm. 

Beton yang digunakan adalah beton campuran kering dengn 

tulangan wiremesh M8-150, campuran kering yang dimaksud adalah 

semen, pasir, kerikil perbandingan 1 : 2 : 3 , ditambah additif. 

Pondasi 

Struktur pondasi pada seluruh bangunan menggunakan amphibi 

‘can-float’ foundation namun memiliki konstruksi yang berbeda. Seperti 

                                                             
18 Affandi, M “Building Total Solutio” https://indointellectual.weebly.com/rumah-murah-
berkualitas---rii.html 
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pada bangunan TPI karena memiliki luasan bangunan yang relative lebih 

luas dan sebagai wadah kegiatan yang bersifat semi public. 

Perencanaan struktur pondasi berdasarkan lokasi tapak dan jenis 

tanah yang merupakan tanah Alluvial Hidromorf Grumosol Kelabu Tua. 

Pondasi Amphibi ini membutuhkan sebuah ruang berbentuk seperti kolam 

yang disebut dengan wet dock untuk meletakkan bangunan apung dengan 

kedalaman – 2,7 m.  

Prinsip kerjanya adalah dengan prinsip Archimedes, ketika air masuk 

kedalam wet dock melalui dinding permeable maka air perlahan-lahan akan 

bertambah sehingga bangunan akan terangkat secara vertical secara 

perlahan-lahan mengikuti laju pertambahan air.  

Pada sisi kanan dan kiri terdapat tiang beton yang berfungsi sebagai 

pengait bangunan agar tidak mengalami pergeseran ketika sedang 

melakukan perpindahan secara vertical. 

 

Gambar 4.1 Sketsa gambar potongan program konstruksi apung 
( Sumber : sketsa pribadi ) 
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Secara teknis konstruksi dari wet-dock ini adalah dengan 

memancangkan bamboo secara rapat. Karena area ini tidak selalu dalam 

kondisi basah hal ini nantinya dapat menimbulkan kerusakan untuk bamboo 

sehingga tiang-tiang bamboo dilapisi oleh lempeng baja yang sudah 

dielektroda guna menghindari kerusakan akibat air payau, miroorganisme, 

binatang-binatang air yang dapat merusak struktur. Kemudian untuk 

menghindari robohnya Panjang bamboo akibat daya desakan tanah maka 

perlu adanya konstruksi pemberat yang terbuat dari beton berukuran 80 cm 

x 80 cm yang diikat dengan kawat baja diameter 12 mm dengan Panjang 3 

m fungsinya adalah untuk menarik bamboo pada titik 1/3 ketinggian wet 

dock agar tidak roboh. 

Pada bagian dasar permukaan tanah yang menjadi landasan bangunan 

agar tidak mengalami penurunan tanah maka dibuat pondasi pancang 

bamboo. Bamboo dipancangkan kedalam tanah kemudian diletakkan wire 

mesh diataskan selanjutnya di cor setebal 5 cm. pengecoran ini rencanakan 

dengan modul 2 m x 2 m untuk menciptakan perataan retakan yang 

kemungkinan akan terjadi. 
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Gambar 4.2 Pembagian modul retakan pondasi lantai 
( Sumber : Sketsa Pribadi ) 

 

 

Gambar 4.3 Sketsa detail pondasi lantai 
( Sumber : sketsa pribadi ) 

 

Didalam wet dock diberikan thosen klep untuk menghindari air turun 

kembali ke bawah setelah dilakukan penyedotan oleh pipa pompa hisap 

Selanjutnya pada bangunan hunian rumah nelayan, bangunan 

pengasapan ikan dan pujasera menggunakan konstruksi rumah amphibi 

yaitu dengan pondasi buoyant. System pondasi ini tergolong cost-effective 

dan fleksibel.  
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Gambar 4.4 Prototype pondasi buoyant 
( Sumber : Prithula Prosun. 2011. The Lift House An amphibious stategy 
for sustainable and affordable housing for urban poor-prone Bangladesh. 

Thesis ) 

 

Dalam penggunaan drum akan disubsitusi dengan penggunaan 

material daur ulang yaitu berupa botol bekas yang ditata sedemikian rupa 

hingga dapat berbentuk dan memiliki fungsi yang sama dengan drum 

sebagai material apung. 

 

 

Gambar 4.5 Pemanfaatan botol plastik bekas sebagai bahan pondasi 
apung 

( Sumber : Prithula Prosun. 2011. The Lift House An amphibious stategy 
for sustainable and affordable housing for urban poor-prone Bangladesh. 

Thesis ) 
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Gambar 4.6 Sketsa Detail Konstruksi Apung Pemanfaatan Botol Bekas 
( Sumber : Sketsa Pribadi) 

 

Dalam pembuatan konstruksi apung pengganti drum ini adalah 

dengan menggunakan rangka bamboo segai tempat disusunnya botol-botol 

bekas. Kemudian botol-botol tersebut diikat dengan menggunakan kawat 

bendrat. Setelah ditata sedemikian rupa kedian seluruhnya dibungkus 

dengan menggunakan jaring nylon. Setelah itu bungkus dengan 

menggunakan gabus tebal 10 cm. Sifat gabus yaitu apabila terkena air akan 

semakin kuat. 

Lantai 

Lantai menggunakan keramik bertekstur kasar berukuran 30 cm  x 

30 cm. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadi selip/kecelakaan 

aktivitas akibat arena akan selalu basah karena aktivitas penjualan ikan. 
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Gambar 4.7 Keramik tekstur 
( Sumber : https://indonesian.alibaba.com/product-detail/rough-surface-

ceramic-tile-from-china-factory-709356627.html ) 

 

Dinding & Kusen 

 Dinding menggunakan dinding bata ringan dengan finishing plester 

aci + cat (bagian luar), acian + cat (bagian dalam) 

 Kusen menggunakan material alumunium 

Sistem Atap 

Atap dirancang memiliki attic atau ruang yang terletak dibawah atap 

untuk memaksimalkan penggunaan fungsi bangunan yang mana atap yang 

digunakan adalah atap miring. Dengan menggunakan material baja ringan 

maka desain kuda-kuda berbentuk scissor truss dan dengan struktur ini 

memungkinkan daerah loteng memiliki ruang yang lebih luas. 
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Gambar 4.8 Scissor truss untuk attic 
(Sumber : http://www.ilmusipil.com/attic-dan-rangka-atap-baja-ringan ) 

 

Penutup Atap 

Menggunakan genteng metal berpasir 

 

Gambar 4.9 Genteng Metal lapis pasir 
( Sumber : http://www.niagabaja.com/2017/03/harga-genteng-metal-

pasir.html ) 

 

Genteng metal multiroof Zilcalum atau biasa disebut dengan 

Genteng Metal Polos Galvalum yang dilapisi oleh serbuk batuan untuk 

meredam panas sinar matahari dan meredam suara air hujan agar tidak 
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bising saat air hujan turun. Genteng metal ini terbuat dari bahan dasar 

Zincalume merupakan bahan baja yang berlapis zinc dan alumunium yang 

bersifat tahan terhadap karat, pecah, benturan, lumut dan jamur. Genteng 

ini memiliki ketebalan mulai dari 0,20 mm – 0,40 mm, mempertimbangkan 

aspek kerimangan maka pemilihan ketebalan dipilih yang memiliki angka 

ketebalan paling kecil yaitu 0,20 mm. 

Berikut adalah kelebihan genteng metal pasir : 

 Memiliki daya tahan yang tinggi, bersifat antipecah, antilapuk, 

antijamur dan antirayap 

 Ringan sehingga aman digunakan 

 Dapat ditopang dengan rangka yang sederhana 

 Ramah lingkungan dan dapat meredam suara air hujan yang jatuh di 

atap dan mereduksi panas matahari. 

4.2.3 Program Sistem Utilitas 

 Jaringan Air Bersih 

Menggunakan system down feed dengan mangandalkan 

gravitasi. Pada mulanya air dipompa dan ditampung pada roof 

tank/reservoir kemudian didistribusikan pada masing-masing bangunan. 

Dari rooftank juga diletakkan pompa yang berfungsi untuk menyuplai air 

ke jaringan prinkler dan hydrant.  Air bersih nantinya akan bersumber 

dari PDAM dan tidak lagi mengambil dari air tanah. 

 Sistem Pencahayaan 
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Memanfaatkan pencahayaan alami semaksimal mungkin dengan 

adanya bukaan-bukan 

 Sistem Jaringan Listrik 

Jaringan listrik primer yang bersumber dari PLN serta karingan 

listrik sekunder yang bersumber dari genset. 

 Sistem Penanggulangan Kebakaran 

Penanggulangan kebakaran secara aktif yaitu dengan 

menggunakan alat pendeteksi asap, APAR, springkler pendeteksi 

panas dan hydrant 

 Sistem Sanitasi 

Sistem sanitasi yang digunakan adalah IPAL Komunal yang pada 

projek ini akan digunakan pada satu Kawasan revitalisasi. Pada are TPI 

maka IPAL ini pun digunakan untuk mengolah limbah sisa produksi ikan, 

untuk area Pengasapan Ikan yang limbahnya sebagian besar berasal 

dari cuci ikan, serta limbah rumah tangga yang dihasilkan hunian 

nelayan.  

 

Gambar 4.10 IPAL Komunal 
( Sumber : https://fiberglassbandung.com/pengertian-ipal-komunal-serta-

manfaatnya/ ) 
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IPAL Komunal adalah pengolahan limbah seperti limbah WC atau 

yang lainnya. Namun IPAL Komunal ini digunakan secara bersama sama. 

Komponen IPAL Komunal juga terdiri atas unit pengolah limbah. Terdapat 

juga jaringan perpipaan yaitu bak kontrol dan juga lubang perawatan, 

kemudian ada juga sambungan rumah tangga.  

4.2.4 Program tapak kawasan 

 Perbaikan lingkungan  

Lokasi yang sudah tejadi abrasi maka akan dibuat perencanaan 

mitigasi berupa lahan mangrove yang dikonservasi untuk melindungi 

bangunan baik TPI maupun bangunan fasilitas-fasilitas lain 

 Perbaikan Iklim Mikro  

Dengan adanyanya program mitigasi kawasan maka secara 

langsung akan memberikan dampak positif pada ilkim mikronya 

 Pilihan Bahan Penutup tanah jaringan jalan 

Eksisting penutup jalan berupa jalan beton, oleh karena itu akan 

dilanjutkan kembali pembangunan jalan beton tersebut hingga sampai 

pada lokasi tapak 

 

 

 


