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ABSTRAKSI
Rumah tinggal dan lingkungan yang ada di sekitarnya memberikan pengaruh penting dalam
kualitas hidup manusia yang hidup di dalamnya. Keberadaan rumah tinggal memenuhi
tuntutan kebutuhan jasmani dan rohani, yaitu rumah memberikan rasa aman, rasa nyaman,
ruang untuk sosialisasi dan harga diri serta aktualisasi penghuninya. Permukiman Tambak
Lorok di wilayah Kota Semarang dikenal sebagai kampung nelayan. Hal ini diperkuat
dengan program pemerintah Kota Semarang yang mengembangkan Tambak Lorok menjadi
Kampung Bahari. Namun demikian, Tambak Lorok menghadapi permasalahan yang
mendasar yaitu rob, naiknya air laut ke daratan. Rob memberikan pengaruh kepada kondisi
fisik dan non fisik warga di Tambak Lorok. Sehingga perlu untuk mengidentifikasi strategi
pengembangan yang mungkin untuk permukiman Tambak Lorok. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui strategi pengembangan dari aspek-aspek fisik maupun non fisik sehingga
mampu untuk merespon permasalahan lingkungan yaitu rob. Metoda penelitian adalah
kualitatif studi literatur untuk kondisi lingkungan permukiman Tambak Lorok. Sedangkan
dengan metoda analisis dengan analisis deskriptif yang menjelaskan kondisi lingkungan
permukiman secara obyektif, jelas dan sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah
rekomendasi untuk penyusunan metoda perencanaan dan perancangan pengembangan
kondisi permukiman di Tambak Lorok.

Kata kunci : Tambak Lorok, permukiman nelayan, strategi pengembangan perencanaan
dan perancangan
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

LATAR BELAKANG
Rumah merupakan kebutuhan primer bagi manusia karena rumah merupakan
tempat berlindung manusia dari berbagai gangguan dari luar. Menurut UU no. 4
tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
Dengan memahami hirarki kebutuhan dari Abraham Maslow, kebutuhan jasmaniah
merupakan tingkatan yang mendasar. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan
manusia yang terkait dengan fisik/raga, contohnya minum, makan dan kesehatan.
Sehingga rumah sebagai tempat tinggal manusia penting untuk memenuhi
kebutuhan fisik yaitu faktor kesehatan bagi penghuninya. Selanjutnya rumah penting
juga untuk memenuhi rasa aman, menyediakan ruang untuk sosialisasi, memberikan
harga diri dan aktualisasi diri bagi penghuninya.
Tambak Lorok merupakan kampung nelayan di kawasan pesisir kota Semarang.
Sebagai permukiman yang terletak di daerah pesisir, Tambak Lorok menghadapi
permasalahan lingkungan sehingga memberi pengaruh kepada kondisi fisik hunian
masyarakat di kampung tersebut. Masalah rob atau naiknya air laut ke daratan,
menjadikan warga secara individu menaikkan elevasi rumah tinggalnya untuk
menghindari rumah mereka terendam air. Kondisi rumah warga yang tidak
ditinggikan, menjadi lebih turun sekitar 2 meter dari level asli. Rumah – rumah
tersebut tidak dapat dihuni karena terendam oleh air atau tertutup sebagian dengan
tanah ketika tidak terjadi pasang. Namun demikian terdapat permasalah lain yaitu
penurunan muka tanah (daratan) yang terjadi dalam setahun diperkirakan 15 – 20
cm. Sehingga rumah yang saat ini sudah ditinggikan, kedepannya akan mengalami
permasalahan yang sama, yaitu rentan terendam oleh air.
Di sisi yang lain, Tambak Lorok telah direncanakan oelh Pemerintah Kota Semarang
untuk dikembangkan sebagai kampung bahari. Penduduk Tambak Lorok 70 %
adalah nelayan. Beberapa fasilitas – fasilitas yang mendukung konsep kampung
Bahari sudah dikembangkan seperti balai warga dengan konsep rumah apung, Tugu
Ikan sebagai penanda kawasan, dan jalur boulevard sedang dikembangkan. Namun
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demikian perbaikan kondisi fiisik lingkungan di Tambak Lorok belum mengena ke
kondisi hunian warga. Hunian yang mengadaptasi lingkungan yang ada.
1.2.

PERUMUSAN MASALAH
Bagaimana membuat strategi yang mungkin dapat dikembangkan dalam merespon
permasalahan rob pada lingkungan tempat tinggal masyarakat di permukiman
Tambak Lorok dengan mempertimbangkan aspek fisik dan non fisik ?

1.3.

Tujuan dan Manfaat Penelitan
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui startegi pengembangan yang mungkin
dilakukan untuk merespon permasalahan rob (pasang naik air laut).
Manfaat penelitian dari aspek teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :
-

Manfaat teoritis : penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu arsitektur
khususnya pengembangan kawasan permukiman yang berada di daerah pesisir
yang rentan dengan permasalahan lingkungan akibat dari rob (pasang naik air
laut).

-

Manfaat praktis : penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat yang
berada

di Tambak

Lorok. Masyarakat mendapatkan pengetahuan dan

pemahaman tentang strategi pengembangan yang dapat diterapkan untuk
merespon permasalahan rob di lingkungan tempat tinggal mereka.
1.4.

Pentingnya atau Keutamaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk mendapatkan strategi pengembangan
yang mungkin dapat dilakukan untuk merespon permasalahan rob di kawasan
permukiman. Pemahaman terhadap startegi pengembangan dengan menganalisis
aspek – aspek fisiki dan non fisik dari kondisi lingkungan permukiman di Tambak
Lorok, Semarang.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Topik dan tema yang ditetapkan untuk merumuskan strategi pengembangan. Topik dan
tema menjadikan strategi lebih fokus sesuai dengan tujuannya. (Laksito, 2014)
2.1. Topik Perancangan
Topik perancangan mempunyai pengertian dan tujuan sebagai salah satu pendekatan
perancangan bangunan dan kawasan, yang merupakan proses secara komprehensif
memasuki tahap “pewarnaan” ruang lingkup fisik bangunan. Pengungkapan jabaran jabarannya diuraikan dalam bentuk tulisan dan terkadang dilengkapi dengan gambar
sketsa. Dengan menggunakan topik-topik seperti arsitektur tradisional, green
architecutre, dapat membatasi ruang lingkup detail penguraian meterinya agar lebih
efektif dan efisien dalam mengelola waktu, tenaga, dan pola pikir dalam perancangan.
Topik dijelaskan lebih rinci dalam tema perancangan. Topik dari penelitian ini adalah
strategi pengembangan rumah tinggal di daerah pesisir dengan mengambil studi
kasus di daerah Tambak Lorok, Semarang.
2.2. Tema Perancangan
Tema perancangan merupakan uraian – uraian lengkap dari topik bangunan dengan
tujuan untuk memperjelas maksud dan tujuan topiknya. Batasan maupun jabaran dari
ruang lingkup topik diuraikan dalam tahap ini. Sesuai dengan topik perancangan yaitu
strategi pengembangan kampung di daerah pesisir, yaitu di Tambak Lorok, maka
tema perancangannya adalah strategi pengembangan yang mungkin dikembangkan
dalam merespon dari rob yang terjadi di kawasan permukiman tersebut.
2.3. Komposisi Pola Pikir
Menentukan konsep komposisi pola pikir secara komprehensif adalah perlu, yaitu
menentukan skala prioritas dan strategi perancangan yang perlu dikerjakan terlebih
dahulu.
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Urutan konsep – konsep ditentukan sesuai bobot pada masing – masing bidang
permasalahan, dari topik dan tema judul. Sehingga akan terbentuk pola pikir yang
terdiri dari :
-

Konsep utama

-

Konsep penunjuang

-

Konsep pelengkap

Masing – masing konsep ini mempunyai prosentasi kedalaman pengkajian
permasalahannya. Sebagai contoh pada banguan dengan pendekatan topik dan tema
struktur, pengkajian konsep-konsep struktur harus menjadi konsep utama, disusul
konsep pemilihan material struktur sebagai konspe penunjang, dan penentuan warna
sebagai konspe pelengkap. Dalam pengkajian konsep-konsep harus diurutkan dengan
komposisi pola pikir dan tingkat peranannya yang mengacu pada konsep utama,
penunjang dan pelengkap.
2.4. Strategi Perancangan
Tahap ini merupakan kelanjutan dari topik dan tema. Sehingga judul yang ditentukan
harus dilandasi pada ketelitian dan tingkat kesesuaian antara variable yang tangible
(terukur) dan variable yang intangible (tidak nyata) dengan asumsi-asumsi dari
perikalu pengguna hasil rancangan.
Oleh karena dalam menyusun startegi perancangan dilakukan pendekatan –
pendakatan sebagai berikut :
a. Pendekatan kejiwaan
Cita dan rasa arsitek akan mempengaruhi emosional dalam merespon suatu
keadaan di lingkungan sekelilingnya. Aspek – aspek kejiwaan terhadap bentuk
psikologis ruang dan lingkungan adalah sebagai berikut :
1. Privacy. Privacy merupakan interaksi status simbol seseorang sebagai pelaku
utama terhadap ruang pribadinya. Luas sempitnya ruang privacy tersebut
tergantung pada kadar atau sifat kedudukan seseorang dan hubungan antarindividu.
2. Ruang sekitar pribadi. Dalam psikologi lingkungan, jarak antar – individu
merupakan sarana komunikasi manusia yang berupa bentuk persepsi terhadap
ruang personal space-nya. Jarak komunikasi yang merupakan jarak intim ( 0 –
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0,5 m), jarak personal ( 0,5 – 1,3 m), jarak sosial (1,3 – 4,0 m) dan jarak publik (
4,0 – 8,3 m).
3. Kontak pandang. Hubungan indera penglihatan dari pelaku kegiatan terhadap
benda-benda di sekelilingnya menjadikan daerah tersebut sebagai faktor-faktor
stimulus motivator seseorang. Suatu taman bunga berwarna-warni dapat
menjadi rangsangan orang untuk melihatnya. Begitu pula pemandangan dalam
ruangan, diperlukan pernik-pernik ornamen menghias dinding dan lukisan
sebagai penghias dan penyejuk ruang.
4. Pembatas ruang. Adanya ruang privat ditunjukkan oleh adanya pembatas arah
pandang seseorang yang berupa pembatas ruang yang padat maupun
transparan. Terkadang pembatas tuang dapat berupa imajiner yang berupa
perbedaan ketinggian lantai, yaitu seseorang belevel tinggi menepati di lantai di
atas. Hal ini terlihat pada lobby sebuah hotel, ada tempat tunggu yang
ditinggikan dengan dibatasi oleh pagar atau tanaman. Ini akan berkesan lebih
privat dibanding dengan lobby di bawahnya.
5. Tata letak dan jenis perabot. Kualitas dan kuantitas furnitur dapat menunjukkan
statur sosial pelakunya. Contohnya furnitur ruang kerja pimpinan terdapat
furnitur sofa yang dibuat dari bahan berkualitas baik.
6. Keintiman dan kesenangan. Secara kejiwaan, warna dan penerangan dalam
ruang akan mempengaruhi cita rasa terhadap suasana ruang tersebut. warna –
warna cemerlang dengan pencahayaan terang tampak menunjukkan suasana
ceria dan gembira. Sebaliknya, penggunaan warna-warna gelap dengan cahaya
temaram ditambah dengan didengarkan lagu-lagu lambut, akan membuat
suasana ruang menjadi lebih intim.
7. Kepadatan pemakai. Semakin banyak pelaku kegiatan maka semakin terasa
sifat publik dari ruang tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit pelaku kegiatan
maka semakin terasa sifat privat ruang tersebut.
Untuk mengidentifikasi kepadatan penduduk suatu permukiman menggunakan
kategori dari SNI 03-1733-2004, sebagai berikut :
-

kepadatan rendah : < 150 jiwa/ha
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-

kepadatan sedang : 151 – 200 jiwa/ ha

-

kepadatan tinggi : 201 – 400 jiwa / ha

-

kepadatan sangat padat : > 400 jiwa / ha

(Puslitbang

Permukiman,

2011)

(Sumber

online

:

http://puskim.pu.go.id/Aplikasi/Kebutuhan_Rumah/ref.php)
8. Ekologi perilaku. Semakin tinggi nilai-nilai ekonomis ruang maka semakin tinggi
pula status sosial pemakainya. Sehingga muncul sikap mental individualistisnya.
Ruang akan saling menjaga di antara status para pelaku kegiatan, sehingga
suasana dan nuansa di tempat tersebut tampak lebih tertib dan terkendali.
b. Pendekatan teknologi
Strategi perancangan ini mengutamakan sistem struktur yang dipakai serta
teknologi pelaksanaan pembangunannya. Kriterian – kriteria yang diperlukan untuk
menentukan sistem struktur yang dipakai, sebagai berikut :
1.

Keamanan struktural. Bentuk desain arsitektural perlu dipikirkan sistem struktur
yang memadai untuk dapat mendukung beban dari berat bangunan dan gayagaya yang terjadi dari desain arsitektural.

2.

Ketahanan dan keamanan terhadap kebakaran. Sejauh mana ketahanan
maerial yang dipilih untuk sistem struktur aman terhadapabahaya kebakaran.

3.

Kemudahan pelaksanaan konstruksi. Pertimbangan dalam kecepatan dan
kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi. Hal ini berpengaruh pada
beban

anggaran. Semakin

rumit konstruksi maka

akan memperoleh

keuntungan finansial dan sosial yang sebanding.
4.

Daya tahan struktur. Daya tahan struktur terhadap klimatologi yaitu terhadap
iklim, cuaca, angin, air dan korosi. Selain itu juga mempertimbangkan daya
tahan bangunan terhadap gempa dan kondisi darurat saat terjadi kebakaran.
Sehingga

bangunan tetap up to date dan mempunyai masa atau waktu

penggunaaan yang cukup lama.
5.

Ketersediaan material. Apakah material bangunan dapat mudah diperoleh di
sekitar lokasi atau perlu untuk mendatangkan dari luar daerah. Hal ini
mempengaruhi biaya dalam pengadaan material karena membutuhkan biaya
transportasi.

6.

Skala dimensi. Pertimbangan terhadap ukuran dan sifat material perlu untuk
melihat kesesuaian dengan penampilan bangunannya. Pemilihan material
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struktur bangunan yang cukup kuat namun kurang mempertimbangkan aspek
estetika bangunan. Sehingga menjadi memerlukan tindakan tambahan untuk
menambah nilai estetis bangunan terebut.
7.

Integrasi fungsi. Pemakaian sistem struktur beserta material terpilih perlu
mempertimbangkan integrasi dengan sistem jaringan utilitas dan sistem
sirkulasi.

8.

Kekukuhan struktur. Pertimbangan terhadap kondisi geografis lokasi bangunan
dengan sistem struktur bangunan tersebut. Pertimbangan ini dengan
memperhitungkan aspek angin dan gempa terhadap kekuatan struktur
bangunan.

9.

Ekonomi dan anggaran struktur. Pengalokasian anggaran struktur dalam
mewujudkan karya arsitektur apakah relatiof cukup memadai dan seimbang
dengan anggaran biaya secara keseluruhan.

10. Visualisasi struktur. Mengekspresikan dan memperlihatkan sistem struktur
dapat

menunjukkan

konsep

perancangan

dan

meningkatkan

estetika

bangunan, terutama bilsa di sekitar lokasi tapaksudah ada bangunanbangunan dengan gaya dan tipe yang berbeda.
c. Pendekatan ekonomi
Pendekatan ekonomi ini berdasarkan kemampuan finansial owner. Setiap owner
memiliki kemampuan finansial yang berbeda. Sehingga untuk mendapatkan
dimensi dan luas bangunan yang diinginkan, dilakukan pembagian ploting biaya
struktur bangunan dengan harga pelaksanaan per meter persegi (m 2) lantai. Harga
satuan biasanya sudah diketahui sesuai standar. Sedangkan biaya ploting untuk
struktur dan finishing didapatkan dengan cara mengurangkan biaya investasi
dengan biaya masing-masing porsi bidang pekerjaan yang alain seperti biayan
konsultab, perizinan dan pajak. Pendekatan ekonomi bersifat entangible yang
berkaitan dengan faktor – faktor berikut :
1.

Ekonomis tapak lokasi dan lahan. Pemanfaatn maximum dari Koefisien Dasar
Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan dan Koefisien Daerah Hijau, dengan
pemanfaatan untuk parkir dan sirkulasi serta potensi keindahan alamnya.

2.

Penampilan bangunan dan proses konstruksi. Hasil desain atas dasar
penggunaan

standar

yang

berlaku

dan

keudahan

dalam

kecepatan

pelaksanaan konstruksi. Sehingga bangunan memiliki nilai jual yang kompetitif.
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Tingkat kesulitas pelaksanaan bangunan akan mempengaruhi waktu dan
jadwal pembangunan.
3.

Kemudahan operasional. Desain yang dihasilkan sangat berpengaruh pada
operasional dan perawatan bangunan. Penggunaan teknologi modern pada
utilitas bangunan dan fleksibilitas pembagian ruang pada bangunan komersial
akan mengefektifkan penggunaan energi dan sumber daya manusia.

4.

Pemasaran dan penjualan. Bangunan – bangunan komersial membutuhkan
pemasaran yang ketat dan kompetitif. Untuk mendukung pemasaran dan
penjualan

perlu

didukung

dengan

penampilan

ekspresi

bangunan,

kenyamanan dan unit-unit yang fleksibel sesuai dengan keinginan dan kondisi
dari para penyewa.
Pendekatan ekonomi melihat dan menyesuaikan dengan tipologi bangunan yang
dirancang dan diinginkan oleh pemilik.
d. Pendekatan budaya
Menurut

Koentjaraningrat

dalam

literasipublik.com,

kebudayaan

berarti

keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar,
beserta keseluruhan dari hasil budi pekerti yang dimiliki manusia. Terdapat tiga
wujud kebudayaan yaitu:
1.

Wujud kebudayaan sebagai sebuah kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai,
norma-norma, peraturan dan sebagainya.

2.

Wujud kebudayaan debagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola
dari manusia dalam suatu masyarakat.

3.

Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

(Pengertian Budaya Dan Kebudayaan | Literasi Publik, 2018)
Arsitektur merupakan bagian dari kebudayaan dalam bidang seni bangunan.
Sehingga dalam pengaplikasiannya tidak dapat terlepas dari unsur-unsur
kebudayaan.
Berdasarkan Teori Kebutuhan Maslow melalui bentuk piramidanya, terdapat
tingkatan

urutan

kebutuhan

manusia

yang

harus

terpenuhi.

Dalam

jurnalmanajemen.com urutan kebutuhan dasar dalam bentuk piramida disusun dari
yang paling mendasar atau mendesak, kemudian berlanjut dengan kebutuhan
dasar lainnya. Kebutuhan dasar lanjutan tidak dapat terpenuhi jika kebutuhan dasar
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sebelumnya atau yang di bawahnya dalam bentuk piramida ini belum terpenuhi. (√
Teori Hierarki Kebutuhan Maslow Dan Contohnya Pada Perusahaan, 2020).
Urutan kebutuhan dasar dimulai dari yang paling mendasar dalam startegi
perancangan arsitektur melalui pendekatan budaya, sebagai berikut:
1.

Kebutuhan fisiologis. Terdapat tiga kebutuhan pokok manusia yaitu sandang,
pangan dan papan. Arsitektur merupakan bidang yang memenuhi kebutuhan
manusia untuk papan sebagai tempat tinggal, bekerja dan rekreasi.

2.

Rasa aman. Dengan tersedianya aspek papam, manusia akan terlindung dari
berbagai macam gangguan seperi iklim, cuaca dan kriminalitas.

3.

Kebutuhan sosial. Di dalam masyarakat yang heterogen dan kompleks,
kehidupan manusia memerlukan sarana dan prasarana yang dapat membantu
manusia untuk berkomuniaksi dengan manusia lain dalam kehidupan
sosialnya.

4.

Penghargaan yang diterjemahkan menjadi harga diri, kehormatan dan ego.
Pada tahapan ini, eksistensi menjadi kebutuhan untuk ditunjukkan secara
nyata sehingga dapat membedakan latar belakang budaya dan keakuan
pribadi manusia tersebut. Eksistensi ini berpandangan bahwa semakin tinggi
strata ekonomi manusia, maka manusia tersebut akan semakin menutupi
dirinya dengan tampilan bangunan yang dihiasi dengan ornamen-ornamen dan
memiliki skala yang monumental.

5.

Aktualisasi diri. Manusia berharap mendapatkan penilaian dari masyarakat
terhadap penampilan bangunan miliknya melalui segala atribut, ornamenornamen yang melekat dan eksistensi yang dimilikinya. Penampilan ini akan
menempatkan diri manusia tersebut ke tingkat sosok budaya yang spesifik.

Gambar 2.1. : Piramida Marslow tingkatan kebutuhan masyarakat.
Sumber : (√ Teori Hierarki Kebutuhan Maslow Dan Contohnya Pada Perusahaan, 2020)
dibuat ulang oleh peneliti, 2020
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Sehingga cara masyarakat menilai arsitektur sebagai produk budaya bersifat relatif.
Kehidupan pribadi manusia dapat ditempatkan sebagai subyek kebudayaan,
sedangkan alam, lingkungan dan masyarakat luas sebagai obyeknya.
Kehidupan arsitektur dibentuk oleh manusia dan sangat dipengaruhi oelh filosofi
hidup manusia itu sendiri. Manusia mempunyai latar belakang kebudayaan yang
berbeda letak geografis dari tempat tinggalnya yang berbeda, iklim dan adat
istiadatnya yang berbeda juga. Sehingga dikelompokkan secara umum menjadi
orang Barat dan orang Timur.
Filsafat hidup orang Barat berbeda dengan orang Timur. Hal ini terlihat dalam
mengekspresikan bangunan-bangunannya, sebagai berikut :
1. Ruang lingkup. Orang Barat melihat segala sesuatu dari obyek mikrokosmos dan
berusaha

dalam pemanfaatan alam dengan menguasai dan mengeksploitasi

alam tersebut. Sedangkan orang Timur berpandangan bahwa pemanfaatan alam
dengan melihat obyek makrokosmos yang diaplikasikan dalam penyesuaian
dengan kehidupan di alam nyata.
2. Arah kehidupan. Orang Barat mengutamakan pemikiran yang berdasar logika
sehingga tampak realistis. Orang Timur memiliki kehidupan spiritual yang bersifat
abstrak. Baik Barat maupun Timur memiliki argumentasi masing – masing. Dan
jika dilihat dari pola arah budayanya tersebut maka semuanya benar, tidak ada
yang lebih baik.
3. Manifestasi budaya. Adanya prinsip-prinsip kehidupan dari Barat dan Timur
menjadikan ruang lingkun dan arah kehidupan manusia akan berpengaruh pada
perwujudan dari setiap kehidupan budayanya. Orang Barat lebih mengutamakan
kehidupan individual bebas dan tidak terlalu terikat sehingga eksistensi pribadi
sangat dihormati secara demokratis dan menganggap hubugan alam dengan
manusia saling menjaga. Orang Timur menganggap hubungan alam dan
manusia berdasarkan harmonisasi alam spiritual dalam tata laku kehidupan
kelompok yang saling membutuhkan, sehingga tercipta saling tolong menolong,
dan melihat seseorang dalam strata sosialnya.
4. Aplikasi arsitektonis. Bagi orang Barat, kenyamanan kehidupan pribadi akan
menentukan cara mereka membuat privacy dari lingkungan buatannya.
Sedangkan orang Timur, berpandangan bahwa keserasian dengan alam menjadi
komitmen bersama yang harus dijalankan secara pribadi. Namun demikian
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dalam perkembangan jaman, orang Barat justru mengembangkan huniannya
menjadi lebih terbuka, tanpa pagar. Sedangkan orang Timur khususnya yang
tinggal di perkotaan, mengembangkan huniannya dengan mendirikan pagar
rumah

yang

tinggi

dan

megah.

Masyarakat

di

perkotaan

ini

lebih

mempertimbangkan privacy dan keamanan hunian mereka. Keakraban antar
manusia di ruang komunal menjadi berkurang.
Dari penjelasan ini diperoleh pemahaman bahwa karya arsitektur menjadi wujud
eksistensi manusia dengan segala kebutuhannya di dalam kehidupan pada suatu
lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Semua karya arsitektur tersebut adalah
benar dan tidak ada yang salah, jika dipandang dari pola kehidupan manusia pada
masanya, pelaku atau pemakai karya tersebut, letak geografis dan jenis tipologi
bangunannya. Bangunan karya arsitektur hanya dapat dikatakan kurang pas, bukan
merupakan suatu karya yang salah. Suatu bangunan disebut baik atau berhasil jika
bangunan tersebut banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat. Penilaian
ini merupakan hal yang relatif dari sudut pandang orang yang melihatnya.
2.5. State of the Arts
Penelitian tentang strategi pengembangan rumah tinggal nelayan sebagai respon
terhadapa rob dengan studi kasusu di Tambak Lrok, Semarang merupakan
penelitian yang terkini dan orisinil. Penelitian – penelitian dan tulisan – tulisan yang
membahas tentang Tambak Lorok sudah pernah ada dilakukan oleh Nurdien H.
Kistanto yang berjudul Sistem Sosial Budaya Masyarakat Pesisir Nelayan dan Bakul
Ikan di Kampung Tambak Lorok, Kota Semarang(Kistanto, 2019). Tulisan ini
membahas tentang kondisi ekonomi, sosial dan budaya Tambak Lorok yang
didominasi oleh nelayan. Masyarakat nelayan dikatakan dekat dengan kemiskinan.
Pembahasan tulisan ini melihat aspek-aspek yang berpengaruh pada kondisi
kemiskinan yang ada di Tambak Lorok. Pembahasan tentang konsep lingkungan
dan penataan kawasan Tambak Lorok dibahas oleh Valent Poetra Arroyan dalam
tulisannya yang berjudul Konsep tanggap Lingkungan pada rancangan Tempat
Pelelangan Ikan (TPI) Tambak Lorok Semarang (Poetra Arroyan et al., n.d.). Tulisan
ini membahas keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dari aspek rancang
bangunnya terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Kondisi dan permasalahan
permukiman nelayan Tambak Lorok yang kumuh dibahas dalam tulisan Augi Sekatia
yang berjudul Kajian Permukiman Kumuh dan Nelayan Tambak Lorok Semarang,
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studi kasus partisipasi masyarakat (Sekatia, 2015). Penulis membahas kondisi fisik
lingkungan yang kumuh dengan menghubungkan aspek partispasi masyarakat
dalam penyelenggaran penghidupan di lingkungan permukiman Tambak Lorok.
Tulisan dari Sonya Dimitra yang berjudul Potensi Kampung Nelayan sebagai modal
permukiman berkelanjutan di Tambak Lorok, Kelurahan Tanjung Mas. (Dimitra1 et
al., 2012). Tulisan ini membahas potensi kampung nelayan Tambak Lorok untuk
dapat menjadi modal permukiman berkelanjutan. Analisis yang digunakan adalah
menganalisis kualitas kondisi ketersediaan sarana dan prasarana, analisis kualitas
hunian tempat tinggal, analisis kondisi sosial masyarakat, analisis kondisi
perekonomian masyarakat dan analisis potensi kampung nelayan sebagai modal
permukiman berkelanjutan.
Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan
apa saja yang mungkin dilakukan untuk merespon permaslaahn rob. Strategi
pengembangan ini dilihat dari pendekatan aspek-aspek fisik dan non fisik dari
permukiman Tambak Lorok. Hasil dari pendekatan-pendekatan tersebut menjadi
rekomendasi dalam penyeusunan metoda perencanaan dan perancangan tempat
tinggal masyarakat nelayan di Tambak Lorok. Dengan demikian penelitian yang
dilakukan ini belum pernah dilakukan sebelumnya.
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Bab III
METODA PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian
Penelitian ini dibatasi untuk mengidentifikasi strategi yang mungkin dilakukan dalam
merespon permasalahan rob di Tambak Lorok. Startegi yang dikaji secara
komprehensif dari aspek fisik dan non fisik dari kawasan permukiman Tambak Lorok.
Desain penelitian terpaksa harus mengalami penyesuaian akibat adanya pandemi
Covid-19, sehingga peneliti tidak dapat melanjutkan kunjuang ke lokasi penelitian.
3.2. Lokasi Penelitian
Penelitian akan dilaksanakan pada permukiman Tambak Lorok. Tambak Lorok masuk
dalam wilayah administratif Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara,
Kota Semarang.
3.3. Metoda Penelitian
Metode penelitian bersifat kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research).
Kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di wilayah Kota Semarang menjadikan peneliti
tidak dapat melanjutkan pengamatan kondisi lapangan. Sehingga untuk melanjutkan
penelitian ini, study pustaka dilakukan dalam mendapatkan data-data kondisi
lapangan dan sebagian data dari kunjungan lapangan yang dilakukan sebelum
pandemi Covid-19.
Analisis dalam penelitian kualitatif study literatur adalah analisis deskriptif. Metoda
analisis menyajikan gambaran dan keterangan yang jelas, obyektif, dan sistematis
terhadap kondisi lingkungan permukiman Tambak Lorok. Kondisi lingkungan
permukiman yang dibahas dari pendekatan fisik yaitu pola permukiman, kondisi
hunian dan fasilitas lingkungan permukiaman yang lain. Sedangkan pembandekatan
non fisik dengan membahas aspek manusia, budaya, sosial dan ekonomi di Tambak
Lorok. Kajian pustaka dilakukan juga untuk mendapatkan dasar teori dari strategi
pengembangan perencanaan dan perancangan tempat tinggal dan lingkungannya
yang responsif terhadap permasalahan rob.
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BAB IV
Kawasan Permukiman Tambak Lorok

4.1. Kondisi Umum Permukiman Tambak Lorok
Tambak Lorok merupakan suatu kawasan permukiman yang sebagain besar
masyarakatnya bekerja sebagai nelayan. Tambak Lorok. Permukiman nelayan ini
sudah ada sejak tahun 1950. Secara admisintratif Tambak lorok yang memliki luas
area ± 84,48 Ha, berada di wilayah Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang
Utara, Kota Semarang. Batas wilayah Tambak Lorok adalah :
-

Sebelah Barat : PLTGU, Tambakmloyo

-

Sebelah Timur : Kali Banger, Tambakrejo

-

Sebelah Selatan : Jalan Raya Yos Sudarso

-

Sebelah Utara : Laut Jawa

Terdapat Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi potensi utama dari Tambak
Lorok. Oleh pemerintah Kota Semarang Tambak Lorok dijadikan kampung tematik
yaitu kampung Bahari. Namun demikian di sisi yang lain, Tambak Lorok mengalami
penurunan kualitas lingkungan yaitu banjir, naiknya air laut ke daratan (rob),
penurunan muka tanah dan intrusi air laut. Permasalahan juga bertambah dengan
tingkat perekonomian penduduk di kampung tersebut yang rendah.

Gambar 4.1 : Peta Lokasi Tambak Lorok, 2020.
Sumber : (Google Maps, n.d.) pengembangan penelti, 2020
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4.2. Kebijakan Pengembangan Permukiman Tambak Lorok
Terdapat Peraturan Daerah no. 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Jawa Tengah, yang menyebutkan bahwa kawasan Pelabuhan
Tanjung Emas sebagai kawasan strategis provinsi dalam sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi. Dan pada tingkat kota Peraturan Daerah no. 14 tahun 2011
tentang RTRW kota Semarang, menyebutkan bahwa BWK III bagian dari Kawasan
Trasportasi Laut Pelabuhan Tanjung Emas dan merupakan kawasan strategis
ekonomi. Kedua Perda ini menguatkan bahwa lokasi Pelabuhan Tanjung Emas
merupakan kawasan startegis pertumbuhan ekonomi. Peta lokasi menunjukkan
bahwa Tambak Lorok berada dekat atau satu area denga Pelabuhan Tanjung Emas
yang merupakan kawasan strategis.
Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 18 tahun 2013 tentang Rencana Induk
Pelabuhan

Tanjung

Emas

Semarang

menyebutkan

bahwa

Tambak

Lorok

direncanakan sebagai pelabuhan rakyat. (JDIH | Kementerian Perhubungan, 2013)
Pelabuhan rakyat berfungsi sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Lahan PPP
yang luasnya 20 Ha disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang bekerjasama dengan
PT Pelindo III Pelabuhan Tanjung Emas. TPI Tambak Lorok Semarang berada di
dalam kawasan PPP tersebut. (Arroyan et al., 2016)
4.3. Kondisi Alam Tambak Lorok
Area Tambak Lorok memiliki ketinggian rata-rata 0,5 m di atas permukaan air laut
rata-rata. Strukur geologi Tambak Lorok merupakan dataran rendah. Jenis tanahnya
berupa struktur pelapukan, endapan dan lanai yang dalam. Jenis tanah ini adalah
tanah aluvial warna tanah kelabu, coklat dan hitam. Produktivitas tanah Tambak Lorok
termasuk rendah, sehingga biasanya digunakan untuk pertanian utama dan
permukiman. (N Ariowibowo, 2019)
4.4. Kondisi Sosial Budaya
Jumlah penduduk permukiman Tambak Lorok pada tahun 2016 adalah 30.678 jiwa.
Tambak Lorok memiliki jumlah keluarga miskin sejumlah 970 KK. Keluarga miskin
tersebut memiliki tanggungan jumlah keluarga di bawah atau sama dengan 3 orang
sejumlah 595 KK. Tanggungan di atas atau sama dengan 4 orang sejumlah 358 KK.
Dan tanggungan di atas atau sama dengan 8 orang sejumlah 16 KK. (Haqqulhuda,
2017)
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Pendapatan rata- rata masyakatnya Rp 500.000,00 – Rp 1.500.000,00 per bulan.
Tingkat pendidikan masyarakat Tambak Lorok rata-rata tamatan SMP/ MTs. Karakter
pola hidup masih kental rasa kebersamaan. Terdapat tradisi budaya yang masih
dilaksanakan yaitu prosesi sedekah laut. Sejumlah 80% dari masyarakat Tambak
Lorok memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Sisanya bekerja sebagai buruh pabrik dan
buruh bangunan.

Sebagian besar nelayan di Tambak Lorok menggunakan kapal

pribadi dengan sistem kelompok atau mengunakan kapal sewaan dengan model
pembayaran melalui bagi hasil atas tangkapam yang diperoleh. (Wulanningrum &
Jayanti, 2016)
4.5. Kondisi Struktur Dan Pola Permukiman
Pada masa awal pertumbuhan permukiman Tambak Lorok memiliki pola organis atau
unplanned settlemet. Kondisi tersebut berupa bangunan rumah semi permanen yang
tersebar di sepanjang sungai dan muara sungai Banjir Kanal Timur dan sungai Kali
Banger. Orientasi bangunan-banguna rumah tinggal menghadap ke kedua sungai
tersebut (waterfront).
Kemudian pada tahun 1960-an terdapat pusat aktivitas yang berada di ruang terbuka
sepanjang tepian sungai. Pola permukiman menjadi ribbon development dan bersifat
menyebar atau polisentris. Pada tahun 1970-an arah orientasi banngunan menghadap
ke jalan dan pusat aktivitas menjadi monosentris. Terpusat pada area di sekitar PPI
(sekarang TPI). Terjadi perubahan dari pola unplanned settlement menjadi planned
settlement pada tahun 1980-an. Bangunan permukiman menjadi bangunan permanen.
Area tepian sungai menjadi halaman belakang dan orientasi bangunan menghadap ke
jalan raya. Perubahan orientasi ini menghilangkan konsep waterfront di Tambaklorok.
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a. Halaman Masjid Jami merupakan
ruang terbuka yang digunakan untuk
kegiatan sosial dan religius.
b. Pasar
Tambak
Lorok
ruang
sekitarnya untuk kegiatan ekonomi
masyarakat termasuk pelelangan
ikan (TPI), penjemuran ikan serta
merupakan pasar tradisional.
c. Dermaga pendaratan perahu-perahu
nelayan. Terdapat tempat istirahat
dan menjemur jala.

d. Ruang terbuka yang dikembangkan
sebagai ruang komunal lingkungan,
tempat bermain anak dan tugu
kawasan.
e. Ruang terbuka yang dimanfaatkan
untuk parkir, menjemur ikan dan
jala.
Gambar 4.2
: Ruang – ruang terbuka. Sumber : (Google Maps, n.d.)
pengembangan dari peneliti

dengan

Gambar 4.3 : Pasar Tambak Lorok.
Sumber : (Pasar Tambaklorok Mulai Ditempati Pekan Ini, n.d.)

Gambar 4.4 : Ruang terbuka berbentuk linier berada di tengah jalan utama (d)
Sumber : dokumentasi peneliti, Januari 2020

17

Kegiatan yang ada Tambak Lorok merupakan kegiatan campuran permukiman,
perdagangan dan jasa.
Sumbu kawasan permukiman terlihat kuat dengan adanya ruang terbuka linier di
sebagian jalan utama. Jalan utama ini mengarah dari titik masuk kawasan yaitu dari
jalan arteri Yos Sudarso menuju ke Utara, ke arah laut. Permukiman ini semakin ke
utara didominasi oleh permukiman nelayan.
4.6. Kondisi Fasilitas Hunian
Tambak Lorok merupakan permukiman yang padat dengan kondisi bangunan
campuran. Bangunan – bangunan yang ada di permukiman ini sebagaian merupakan
bangunan permanen dan masih ada juga semi permanen serta non permanen.
Penurunan muka tanah (land subsidence) yang terjadi berkisar antara 10 – 12
cm/tahun. Kondisi penurunan tanah yang terus terjadi berpengaruh pada kondisi
bangunan, yaitu ketinggian level lantai bangunan berada di bawah level jalan. Di sisi
lain level jalan mengalami penaikan secara berkala juga. Penduduk secara bertahap
menaikkan lantai bangunan mengikuti level jalan tersebut. Karena penurunan terus
berlangsung dan penduduk merespon dengan menaikkan lantai bangunan rumah
mereka. Hal ini menjadikan jarak langit-langit rumah dengan lantai semakin pendek.
Untuk penduduk yang mampu secara ekonomi, mereka meninggikan bangunan
tempat tinggalnya, dengan menaikan atap bangunan atau membongkar rumah
tinggalnya, membuat bangunan rumah baru yang lebih tinggi dari permukaan jalan.
Di sisi lain naiknya air laut ke daratan tidak hanya berpengaruh pada genangan air di
di ruang-ruang luar atau penuhnya air di saluran-saluran drainase lingkungan. Air laut
tersebut masuk ke bangunan melalui celah-celah lantai. Kondisi ini semakin parah
pada saat musim hujan dimana curah hujan cukup tinggi. Air yang masuk ke rumah
merupakan campuran antara air laut dan air hujan.
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Gambar 4.5 : kondisi rumah tinggal yang lantainya dinaikkan, sehingga jarak lantai dengan
plafon sekitar 150 cm. Kondisi dalam rumah tersebut dimana lanatai bagaian dalam lebih
rendah dari lantai bagian depan yang dinaikkan. Sumber : dokumentasi peneliti, Januari 2020

Gambar 4.6 : Bagi warga yang mampu mereka membongkar dan membangun kembali
rumahnya sehingga saat ini menjadi lebh tinggi dari level jalan. Bahkan sudah dipersiapkan
untuk menambah lantai dua. Sumber : dokumentasi peneliti, Januari, 2020.

Permasalahan rob dan penurunan permukaan tanah (land subsidance) yang terjadi di
permukiman Tambak Lorok merupakan permasalah terjadi di wilayah - wilayah
sepanjang pesisir pantai Laut Jawa, dengan tingkat penurunan yang tidak sama.
Pengambilan air tanah yang berlebihan dan pemilihan material bangunan yang berat
akan mempercepat penurunan muka tanah dan rob di wilayah tersebut.
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BAB V
Pembahasan Strategi Pengembangan Rumah Tinggal di Tambak Lorok

Penyusunan startegi pengembangan desain di Tambak Lorok dimulai dengan perumusan
topik dan tema perancangan. Topik dari penelitian ini adalah startegi pengembangan rumah
tinggal di Tambak Lorok, di mana kawasan ini memiliki permasalagan lingkungan yaitu rob
dan penurunan muka tanah. Sedangkan tema yang merupakan penjelasan dari topik,
adalah rumah tinggal yang dikembangkan ini dapat merespon permasalahan lingkungan
yang ada di Tambak Lorok.
Setelah merumuskan topik dan tema, konsep-konsep perlu untuk dikembangkan sebagai
implementasi dari komposisi pola pikir. Terdapat konsep utama yaitu aspek fungsional dari
rumah tinggal yang beradaptasi dengan lingkungan pesisir khususnya lingkungan di
Tambak Lorok.
Konsep penunjang yaitu pengembangan implementasi teknologi yang berbasis budaya
setempat sehingga bangunan menjadi suatu elemen permukiman yang terintegrasi dengan
kondisi lingkungannya. Hal ini diperoleh dengan eksplorasi dan pengembangan kearifan
lokal untuk masyarakat pesisir perkotaan. Konsep pelengkap adalah mengembangkan
unsur beautification rumah tinggal seperti ornamen – ornamen, simbol-simbol yang
berpengaruh pada keindahan bangunan dan menunjukkan identitas kawasan.
Dengan merumuskan ketiga elemen utama yaitu topik, tema dan pola pikir maka
selanjutnya disusun strategi perancangan untuk pengembangan rumah tinggal nelayan di
Tambak Lorok yang tanggap dengan permasalahan rob, melalui pendekatan – pendekatan
sebagai berikut :
5.1.

Pendekatan Kejiwaan
Pendekatan kejiwaan mempertimbangkan aspek-aspek kejiwaaan terhadap bentuk
psikologi ruang, baik ruang dalam hunian dan sekitarnya maupun ruang terbuka
yang ada di permukiman Tambak Lorok.
1. Privacy. Aspek privasi penghuni rumah tinggal dengan mewawancari penghuni
beberapa rumah tinggal dan mengamati aktivitasnya.

Kegiatan yang biasa

dilakukan dalam rumah seperti nonton TV, makan, istirahat, tidur, mandi dan lainlain apakah dilakukan dengan nyaman oleh setiap penghuni rumah. Relasi antar
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penghuni suatu rumah tinggal berpengaruh pada rasa privacy setiap penghuni di
rumah tersebut.
2. Ruang sekitar pribadi. Pengukuran dilaksanakan terhadap beberapa rumah
tinggal. Dapat dibuat klasifikasi kelompok rumah tinggal berdasarkan bentuk dan
luasannya. Pengukuran ini untuk melihat berapa jarak rata-rata setiap anggota
keluarga atau orang yang tinggal di rumah tersebut. jarak rata-rata

dalam

beraktivitas di dalam rumah dan di sekitar rumah tinggalnya. Permukiman Tamba
Lorok termasuk dalam permukiman padat sehingga jarak komunikasi masuk
dalam kategori jarak intim ( 0,0 – 0,5 m ) dan jarak personal (0,5 – 1,3 m). Pada
area ruang publik yang berada di jalan utama jarak komunikasi dapat mencapai
jarak publik (4,0 – 8,3 m).
3. Kontak pandang. Hal – hal yang sering warga Tambak Lorok lihat sehari-hari
yaitu misalnya para nelayan yang pada siang hari pulang dari berlayar, berjalan
pulang dnegan membawa peralatan nelayan dan kadang membawa sisa dari
hasil tangkapan. Sisa tangkapan karena sebagaian sudah dibeli oleh pedagang
yang menunggu langsung ketika kapal-kapal nelayan tersebut berlabuh. Deretan
kapal-kapal yang pada siang hari berlabuh di dermaga menjadi pemandangan
yang menjadi identitas kampung nelayan.
4. Pembatas Ruang. Elemen – elemen apa saja yang membentuk ruang-ruang di
permukiman Tambak Lorok. Perbedaan ketinggian lantai bangunan dengan jalan
lingkungan menjadi penanda pembenttuk ruang antara ruang publik dengan
ruang privat. Perbedaan ketinggian lantai bangunan antar rumah tinggal menjadi
batas antar rumah. Batas antara rumah tinggal warga di Tambaklorok diperkuat
dengan dinding – dinding rumah tinggal tersebut yang dari material bata atau
kayu. Jarang sekali ditemui semacam pagar sebagai pembatas ruang antar
rumah tinggal tersebut.
5. Tata letak dan jenis perabot. Terdapat temuan yang menarik khususnya pada
rumah-rumah yang ketinggian lantai bangunan sama atau di bawah level jalan.
Penghuni rumah mengganjal beberapa perabot yang diangap penting dalam
rumah sampai pada ketinggian tertentu. Ketinggian dalam menaikkan peroabto
ini menyesuaikan dengan level air yang masuk ke dalam bangunan. Sehingga
ketika air sewaktu-waktu masuk mereka tidak terlalu repot untuk menyelamatkan
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barang-barang. Kondisi ini menjadi salah satu indikasi bagaimana warga
beradaptasi dengan lingkungannya.
6. Keintiman dan kesenangan. Aspek ini melihat bagaimana pemilik rumah
menciptakan suasan ruang dan mewujudkan keindahan pada rumah tinggalnya.
Apakah ada pertimbangan dari pemilik rumah dalam memilih warna cat dinding
atau ornamen rumah tinggalnya. Jika melihat kondisi lingkungan, yaitu deretan
hunian dan beberapa ruang dalam dari rumah tinggal tersebut, dapat didentifikasi
bahwa faktor ekonomi pemilik rumah berpengaruh dalam hal ini. Masih banyak
bangunan yang berpenampilan „seadanya‟ yang lebih mementingkan kegunaan
dan aspek adaptasi dengan lingkungan di Tambak Lorok.
7. Kepadatan pemakai. Menghitung kepadatan penduduk di permukiman Tambak
Lorok dengan membuat perbandinagn antara luas wilayah dengan jumlah
penduduk. Data dari tahun 2016 jumlah penduduk Tambak Lorok 30.678 jiwa
dan luas wilayahnya 84, 48 Ha. Sehingga dari perbandingan ini diketahui dalam
1 Ha dihuni oleh 363 jiwa. Kategori ini masuk dalam permukiman dengan
kepadatan

tinggi.

Dalam

permukiman

dengan

kepadatan

tinggi

dapat

diidentifikasi bahwa ruang-ruang yang ada cenderung bersifat publik.
8. Ekologi perilaku. Dari foto-foto kondisi lapangan diketahi bahwa masyarakat
memperlakukan ruang – ruangnya baik ruang dalam hunian dan ruang luar di
sekitra

huniannya masih

sebatas

memanfaatkan

ruang

tersebut untuk

kepentingannya sendiri. Hal ini berakibat tampilan ruang – ruang tersebut kurang
terawat hingga kumuh. Contoh warga meletakkan perabot yang rusak atau yang
tidak terpakai bahkan material bangunan di ruang-ruang sekitar rumah tinggalnya
hingga ke ruang publik.
5.2.

Pendekatan teknologi
Sistem struktur yang digunakan masyarakat di Tambak Lorok saat ini sama dengan
sistem struktur bangunan rumah tinggal pada umumnya. Tidak ada kekhasan dalam
konstruksi. Bangunan permanen menggunakan kolom beton sebagai struktur utama
bangunan. Konstruksi dindingnya dengan menggunakan bata merah atau bata putih.
Sedangkan bangunan semi permanen menggunakan campuran antara konstruksi
bata dengan kayu.
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Bangunan baru di kawasan Tambak Lorok adalah bangunan permanen adalah
Untuk bangunan permananen ini, warga cenerung memilih ruang dalamnya tanpa
plafond karena hal ini akan memudahkan jika suatu saat harus meninggikan kembali
bangunan rumah tinggalnya. Ketinggian lantai bangunan baru ini adalah sekitar 1 1,5 m dari permukaan jalan.
5.3.

Pendekatan ekonomi
Sebagian besar dari warga Tambak Lorok masuk dalam kategori miskin dengan
mata pencaharian sebagai nelayan, buruh pabrik dan buruh bangunan. Kondisi ini
berpengaruh dalam upaya warga untuk memperbaiki kondisi fisik dari bangunan dan
lingkungan tempat tinggalnya. Dari tampilan kondisi di lapangan, masyarakat
melakukan pekerjaan konstruksi perbaikan rumah tinggalnya secara bertahap, dan
biasanya mereka tetap tinggal di bangunan tersebut.
Pendekatan ekonomi yang entangible dengan melihat ekonomis tapak dan lahan di
Tambak Lorok. Tambak Lorok secara administratif berada dalam wilayah Kelurahan
Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara. Dalam RTRW Kota Semarang 2011 2031 kawasan ini merupakan Bagian Wilayah Kota (BWK) III. Kawasan permukiman
dengan kepadatan tinggi dalam BWK III memiliki Koefisien Dasar Bangunan
maksimal

sebesar

80%

dan

Koefisien

Lantai

Bangunan

maksimal

1,8.(PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, n.d.)
Kondisi pemanfaatan lahan tempat tinggal terlihat di mana pengembangan
bangunan rumah tinggal meskipun 1 lantai namun ketinggian bangunannya hampir
sama dengan bangunan 2 lantai. Pemilik rumah memaksimalkan lahannya menjadi
area terbangun. Keberaadan lahan sebagai area resapan di lingkungan ini, hanya
berada di beberapa area pada ruang terbuka publik.
5.4.

Pendekatan Budaya
Masyarakat di Tambak Lorok sebagian besar mata pencahariannya adalah sebagai
nelayan. Masyarakat nelayan di Tambak Lorok termasuk masyarakat miskin, karena
sebagai nelayan penghasilannya relatif tidak tetap. Mereka melaut sangat
tergantung dengan kondisi cuaca, sehingga hanya dapat dilakukan di musim-musim
tertentu. Karakter dari masyarakat Tambak Lorok yang berada di lingkungan pantai
perkotaan adalah sebagai berikut:
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-

Tradisi sedekah laut yang diselenggarakan oleh masyarakat nelayan Tambak
Lorok (Semarang - Merdeka.com | Wujud Syukur, Nelayan Tambaklorok Gelar
Sedekah Laut, 2019) merupakan wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta dan
kebersamaan

antar

warga

nelayan.

Kegiatan

ini menjadi wujud

rasa

kebersamaan di antara masyarakat Tambak Lorok khususnya para nelayan.
Masih ada ikatan rasa kebersamaan dalam masyarakat.

Gambar 5.1 : Tradisi sedekah laut di Tambak Lorok. Sumber : (Semarang Merdeka.com | Wujud Syukur, Nelayan Tambaklorok Gelar Sedekah Laut, 2019)

-

Peran gender. Nelayan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki
bekerja di laut menangkap ikan. Sedangkan kelompok perempuan mereka
berada di darat. Perempuan berperan dalam menjual hasil tangkapan,
memproses dan mengolah hasil tangkapan. Peran perempuan menjadi penting
dalam ekonomi keluarga, karena dapat memenuhi kebutuhan keluarga
khususnya pada masa nelayan tidak dapat melaut.(Kusnadi, 2014)
Di masyarakat Tambak Lorok para istri membantu suami dengan membuka
warung makan – minum atau warung kebutuhan sehari-hari. Mereka juga
bekerja menjadi tukang cuci, pengupas kulit udang dan tenaga serabutan (tak
tentu satu jenis pekerjaan. (Kistanto, 2019)

Strategi pengembangan fasilitas permukiman yang di dalamnya termasuk rumah
tinggal perlu untuk mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat.
Kebersamaan yang kuat dan peran kelompok perempuan dalam ekonomi keluarha
menjadi potensi yang dapat lebih dikembangkan untuk mengatasi permasalahan di
lingkungan permukiman nelayan di Tambak Lorok.
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Bab VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1.

Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran kondisi permukiman Tambak
Lorok secara keseluruhan. Kondisi ini meliputi aspek lingkungan fisik dan
aspek non fisik seperti ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pesisir
perkotaan yang menjadi dasar dalam menyusun startegi pengembangan
untuk merespon permasalahan lingkungan rob yang berada di permukiman
tersebut. Penyusunan strategi pengembangan menjadi sangat penting untuk
langkah-langkah perbaikian permukiman khususnya rumah tinggal berserta
lingkungannya di Tambak Lorok yang memiliki potensi di bidang perikanan
laut. Permukiman Tambak Lorok yang oleh Pemerintah Kota Semarang
dikembangkan sebagai Kampung Bahari. Penanganan rob di permukiman ini
masih dianggap bersifat sesaat. Warga merespon permasalahan banjir dan
rob dengan meninggikan rumah tinggal mereka. Kondisi ini menjadi hal yang
krusial karena tanah kota Semarang khususnya kawasan pesisir mengalami
penurunan setiap tahunnya. Peninggian ini akan terus dilakukan secara
berkala.
Sehingga dalam penyusunan startegi pengembangan langkah penting adalah
melihat aspek non fisik terlebih dahulu, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.
Melihat potensi dan permasalahan dari aspek – aspek non fisik yang ada di
Tambak Lorok. Selanjutnya membuat kajian potensi dan permasalahan dari
aspek fisik lingkungan tempat tinggal masyarakat khususnya masyarakat
nelayan di Tambak Lorok.
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6.2.

Rekomendasi
Setelah dilakukannya penelitian ini masih ada beberapa hal penting yang
perlu untuk diteliti lebih lanjut. Rekomendasi dari kelanjutan penelitian ini
adalah meneliti kebutuhan ruang dari hunian untuk nelayan berdasarkan
analisis kegiatan dan pelaku. Penelitian tentang kebertahanan masyarakat
secara ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Bagaimana
masyarakat memiliki dan mengembangkan kekuatan sumber daya alam dan
sumber daya manusia di lingkungan tempat tinggalnya yaitu di Tambak Lorok
khususnya area permukiman nelayan.
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