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ANALISIS

Pada bab ini akan diuraikan analisis survey lapangan yang
merupakan proses pengolahan data yang telah diperoleh melalui observasi
lapangan. Analisis ini meliputi analisis tipologi nelayan, lokasi permukiman
zone permukiman nelayan berdasarkan kegiatan nelayan, gubahan massa
permukiman berdasarkan kegiatan nelayan, tata ruang berdasarkan
kegiatan nelayan, akaesibilitas dan sirkulasi, optimasi ruang luar, topografi
penampilan dan bahan bangunan, terakhir untuk mendapatkan sebuah
rekomendasi model permukiman nelayan yang mendukung pariwisata yang
ditekankan pada kegiatan nelayan berdasarkan analisis-analisis tersebut.

5.1 Analisis Tipologi Nelayan

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diedarkan, dapat
disimpulkan bahwa responden dalam hal ini adalah masyarakat RW II,
desa Kejawan Lor, seluruhnya mempunyai mata pencaharian sebagai
nelayan dan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) macam yaitu : nelayan,
nelayan sekaligus pedagang, nelayan sekaligus pedagang dan pengrajin.

Responden yang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai
pedagang sebanyak 12 responden dari 21 responden, pedagang dalam
hal ini selain membuka warung/kios di rumah tinggal dan di jalan kolektor
mereka juga berdagang di pasar di luar wilayah permukiman. Produk rutin
yang dihasilkan adalah ikan segar. Produk kerang dihasilkan bersamaan
dengan waktu menangkap ikan. Jadi tujuan utama mereka adalah
menghasilkan produk rutin yaitu ikan segar. Kerang banyak dihasilkan
sewaktu air laut surut, dan penduduk banyak mengumpulkan kerang yang
banyak terdampar di pantai pada waktu sore hari.

Rata-rata penduduk memiliki 1 buah perahu dan ditambatkan di
Pinggir laut karena tidak tempat di rumah tinggal untuk penyimpanan
perahu. Jadwal rutin nelayan untuk pergi melaut sekitar pukul 06.00-12.00
dan pukul 18.00-24.00. Waktu tersebut diperkirakan untuk nelayan dapat
menghasilkan ikan segar yang banyak. Kegiatan yang lain dapat
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dikerjakan pada waktu senggang seperti membuat jaring karena penduduk
membutuhkan waktu antara 3-5 kali untuk pergi melaut dalam seminggu.

5.2 Analisis Lokasi Permukiman Nelayan

Lokasi permukiman desa Kejawan Lor dapat dicapai selama-
lamanya 30 menit untuk mencapai tempat kerja dan pusat-pusat kegiatan
pelayanan yang lebih luas. Lokasi desa Kejawan Lor mempunyai
aksesibihtas ke transport umum secara langsung.

Legends:

• Desa Kejawan Lor

Ar«a wisats pantai
P«rtnukimaii

Pusatkegiatan .pelayanan/
tempat terja

*• Aksesfoilttas transport umum

Gambar diatas menunjukkan bahwa desa Kejawan Lor mempunyai
akses un.uk transport umum yang dapa, dijadikan sebagai sarana o,eh
masyarakat dan pengunjung.

daoat PadaKPemUkiman ,erdekat **P* beberapa pelayanan yangdapa, membenkan keseimbangan sosia. dan membina indiyidu seper,
sarana pendidikan, ibadah dan kesehatan.

Untuk menghindari segala macam bentuk bahaya pada
permukiman tersebu, diadakan pengamanan secara kdek, seper,
siskamling oleh warga. P
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5.3 Analisis Zone Permukiman Nefcyan Berdasarkan Kegiatan
Nelayan

Berdasarkan analisis tentang tipologi nelayan ada tiga ka.egori
ya„u :nelayan, nelayan sekaligus pedagang. ne.ayan sekaligus pedagang
dan pengrajin. Dimana neiayan dibagi menjadi 3berdasarkan tempa,
kegiatan yaitu kegiatan yang menyatu di dalam hunian, kegiatan
berkelompok dan kegiatan di luar wilayah permukiman. Sedangkan
nelayan sekaligus pedagang berdasarkan tempa, kegiatan dibagi menjadi
2 yaitu kegiatan di dalam hunian dan kegiatan pada jaian kolektor
kios/warung). Untuk kategori nelayan sekaligus pedagang dan pengrajin

berdasarkan tempa, kegiatan tidak berbeda dengan kategori ne.ayan
ea„guS pedagang hanya penghuni memiiiki pekerjaan sampinganeba pengrajin dan ,jdak ada kegia(an pengrajjn ^^ kjQs

"tat.

\ i,

Legenda:

^1 Hunian+area pengolahan
BArea pengolahan berkelompok

Hunian+area pengolahan+kios

j] Hunian+area

Ln
pengcHahan+kios+pengrajtn

Kbsdijalan kolektor

t^^^XSTk*,a" "•*«
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Kegiatan nelayan menyatu dengan
hunian adalah kegiatan yang paling
dominan dan memeriukan lahan
paling luas pada permukiman juga
memeriukan akses langsung dari
pantai/laut, bisa dijadikan sebagai
atraksi wisata pada permukiman

Area Tarbufca

Nektymy

—r-... nrr~ nB-"—'------

♦«dalah

-vang

-»njan

«"ig
fcjk area

Kegiatan nelayan sekaligus
pedagang dan pengrajin
tidak berbeda dengan
kegiatan nelayan sekaligus
Pedagang hanya penghuni
memiliki pekerjaan
sampingan sbg pengrajin
dan bisa dijadikan daya tank
wisata bagi pengunjung
permukiman

Akses langsung dari
pantai/laut untuk
mempermudah
kegiatan nelayan
pada permukiman

=br 38: Analisis zone
•ermukiman memiliki akses
•ngsung dari pantai/laut
umber : Analisa penulis, Juli
D03
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Keg/afar? ne/ayan yang dilakukan berkelompok
yang memeriukan suatu rempat yang dijadikan
area pengolahan bersama dan memeriukan
akses langsung dengan pantai/laut, kategon mi
merupakan pendukung atraksi wisata yang
menarik maka ditetakkan pada zone sebelah
utara tepat pada saat wisatawan akan keluar dan
permukiman

Kegiatan nelayan
sekaligus pedagang
adalah kegiatan nelayan
yang memiliki usaha
sampingan sebagai
pedagang (berdagang
diluar
permukiman/membuka
kios dirumah) dan
memeriukan akses
langsung dari pantai/laut
serta dapat memberikan
pelayanan kepada
penduduk dan pengunjung
permukiman

Kegiatan nelayan menyatu dengan
hunian adalah kegiatanyang paling
dominan dan memeriukan lahan
paling luas pada permukiman juga
memeriukan akses langsungdan
pantai/laut, bisa dijadikan sebagai
atraksi wisata pada permukiman

AreaTeftxika

w9tmSfjf9fi" *

! *

Kios pada jalan kolektor adalah
bentuk usaha penduduk yang
tidak memiliki lahan untuk
membangun kios pada hunian
dan merupakan pendukung
fasilitas perdagangan untukarea
wisata

Kegiatan nelayan sekaligus
pedagang dan pengrajin
tidak berbeda dengan
kegiatan nelayan sekaligus
pedagang hanya penghuni
memiliki pekerjaan
sampingan sbg pengrajin
dan bisa dijadikan daya tank
wisata bagi pengunjung
permukiman
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Akses langsung dari
pantai/laut untuk
mempermudah
kegiatan nelayan
pada permukiman

Gbr 38: Analisis zone
permukiman memiliki akses
langsung dari pantai/laut
Sumber : Analisa penulis, Juli
2003
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Berikut merupakan penjabaran/analisis letak/zone kelompok hunian
dalam terhadap site keseluruhan.

Zone Kateaori Nelavan

.^*-

Zone kategori nelayan diambil tepat di
tengah permukiman untuk atraksi wisata
yang dominan pada permukiman nelayan
dan akses langsung dari laut untuk
mempermudah kegiatan nelayan oleh para
nelayan

^T
Akses langsung dari pantai/laut
mempermudah kegiatan nelayan
oleh para nelayan

Merupakan kegiatan nelayan yang dominan
pada permukiman untuk menarik pengunjung
permukiman

Letak hunian kategori nelayan ini
menyebar dan paling banyak pada
tengah permukiman dan
merupakan kegiatan paling
dominan yang dilakukan penduduk

I

Gbr39: Analisis zone kategori nelayan
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Zone kategori nelayan diletakkan pada area yang mudah diakses
dari laut. Arahan ini dimaksudkan untuk mempermudah kegiatan nelayan.
Zone nelayan diletakkan pada pusat permukiman untuk dapat dinikmati
para pengunjung permukiman karena merupakan kegiatan dominan pada
permukiman.
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Zone Kateaori Nelavan

penoolahan+kios)

Zone untuk kategori nelayan
sekaligus pedagang diletakkan
pada area pinggir pantai pada
sebelah utara permukiman cukup
untuk memenuhi pelayanan
kebutuhan penghuni dan para
pengunjung permukiman

Merupakan fasilitas permukiman
untuk memenuhi kebutuhan
(pelayanan) penduduk sehari-hari
dan para pengunjung permukiman

Akses langsung dari
pantai/laut

mempermudah kegiatan
nelayan

<3a6 V'finalists.

Sekaligus Pedagang (hunian+area

Kegiatan nelayan sekaligus
pedagang menyebar di seluruh
permukiman akan tetapi banyak
dilakukan oleh pendudukpada area
di pinggir pantai sebelah utara
permukiman

Gbr 40: Analisis zone kategori nelayan sekaligus pedagang
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Zone kategori nelayan sekaligus pedagang ini masih memiliki
kegiatan nelayan maka diperlukan akses langsung dari pantai/laut untuk
mempermudah kegiatan nelayan. Fasilitas perdagangan sebagai usaha
untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan untuk pelayanan para
pengunjung permukiman.
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2°-^—Kategori—Nelayan Berkelompok (Hunian+area pengolahan
berkelompok)

Area pengolahan berkelompok terletak pada
pinggir pantai dan berjumlah 2 buah, penduduk
yang mengerjakankegiatan nelayan memiliki
hunian yang menyebar keseluruh permukiman

Kegiatan nelayan berkelompok merupakan
pendukung atraksi wisata yang menarik untuk
wisatawan karena dikerjakan secara kelompok
maka diletakkan pada zone pada saat
wisatawan akan keluardaripermukiman

Akses langsung dari
pantai/laut mempermudah
kegiatan nelayan olehpara
nelayan

Gbr 41: Analisis zone kategori nelayan berkelompok
Sumber: Analisa penulis, Juli2003

Zone kategori nelayan berkelompok merupakan kegiatan nelayan
bagi penduduk yang memiliki area pengolahan bersama dengan kapasitas
±8-12 orang yang dalam berkegiatan dilakukan berkelompok dalam satu
bangunan. Zone ini diletakkan pada area terakhir pada saat wisatawan
akan keluar permukiman. Arahan ini dimaksudkan untuk permukiman ini
masih memberikan atraksi wisata yang menarik pada saat terakhir
berkunjung serta akses langsung dari laut memberikan kemudahan untuk
melakukan kegiatan nelayan oleh para nelayan.
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Zone Kategori Nelavan Sekaligus Pedagang dan Penoraiin

Zone kategori nelayan sekaligus pedagang dan
pengrajin diletakkan sesuai pada area semula dan
dapat menarik pengunjung permukiman begitu
memasuki wilayah permukiman, akses langsung
dari laut mempermudah kegiatan nelayan oleh
para nelayan

Merupakan fasilitas permukiman
untuk memenuhi kebutuhan
penduduk sehari-hari dan para
pengunjung permukiman

Menarik para
pengunjung untuk
melihat langsung proses
pengolahan sekaligus

Kegiatan nelayan sekaligus
pedagang dan pengrajin
banyak dilakukan pada area
pinggir pantai sebelah selatan
permukiman

♦ irT^

Akses langsung dari pantai/laut
mempermudah kegiatan nelayan

Gbr 42: Analisis zone kategori nelayan sekaligus pedagang dan pengrajin
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Zone kategori nelayan sekaligus pedagang dan pengrajin yang
kegiatannya hampir sama dengan kegiatan pada nelayan sekaligus
pedagang hanya terkadang penghuni mengerjakan pekerjaan sampingan
sebagai pengrajin. Zone ini diletakkan pada area yang mudah diakses dari
laut dan dari kegiatan pemasaran kerajinan (dari jalan kolektor/moda
transportasi dan wilayah lain). Arahan ini dimaksudkan untuk

mempermudah para nelayan dalam berkegiatan tersebut. Juga sebagai
penarik wisatawan begitu memasuki permukiman nelayan ini.
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Zone Untuk Kios di ialan kolektor

Zone untuk kios di jalan kolektor
diletakkan sesuai dengan area kios
seperti adanya pada permukiman

Untuk penduduk yang
mendirikan kios di
jalan kolektor selain
pada hunian oleh
penduduk nelayan
sekaligus pedagang

Sebagai fasilitas
perdagangan
untuk para
pengunjung
permukiman dan
wisatawan THP

(BabV'finalists.

Kios di jalan kolektor didirikan
berjejer pada sepanjang jalan
kolektor

-!-#>

Gbr 43: Analisis zone kiosdi jalan kolektor
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Zone untuk kios di jalan kolektor tidak mengalami perubahan area.
Tetap didirikan pada jalan kolektor untuk memenuhi pelayanan
perdagangan para wisatawan yang datang ke pantai Kenjeran.
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5.4 Analisis Tata Ruang Luar

Di dalam pengaturan tata ruang luar pada permukiman nelayan ini
faktor yang harus diperhatikan adalah penataan sirkulasi dan open space.
Dibawah ini merupakan penjabaran tentang keduanya.
5.4.1 Sirkulasi

Pencapaian dari dan ke site harus mempunyai akses yang jelas
dan tidak membingungkan bagi wisatawan. Terdapat tiga alternatif dalam
pencapaian dari dan ke site yang akan dianalisa dengan memperhatikan
kriteria-kriteria sebagai berikut:

Akses yang jelas

Pandanoan visual objek

-*$£ 'V- V
4 »

Jat#n J*,oiakto*

Kemudahan akses pengunjung

U !

'JX
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Akses langsung darijalan
kolektor memberi kejelasan
untuk wisatawan yangakan
berkunjung ke permukiman

Pandangan yang akan dituju
wisatawan terlihat jelas dari
jalan

Akses langsung dari jalan
memberi kemudahan pada
wisatawan untuk masuk ke
dalam permukiman
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Tabel 8. Pola Pencapaian Pada Permukiman

Pola pencapaian Menurut kriteria poia pencapaian Keterangan

Langsung Arah pencapaian langsung terdapat akses
yang jelas dan langsung ke bangunan
perumahan
Pandangan visual objek bangunan yang akan
dituju teriihat jelas
Kemudahan pengunjung permukiman ke objek

Sangat memenuhi

Sangat memenuhi

Sangat memenuhi
Tersamar Pencapaian dapat dibetokkan berkali-kali

sebelum sampai ke bangunan dan kurang
optimal
Pandangan visual objek yang dituju ke
bangunan perumahan tidak jelas
Kemudahan pengunjung ke permukiman tidak
jelas

Tidak memenuhi

Tidak memenuhi

Tidak memenuhi

Berputar Akses dengan arah pencapaian yang kurang
jelas dan banyak akses yang memudahkan
penghuni keluar masuk sehingga kurang
efisien

Pandangan visual objek yang dituju tidak jelas
karena arah pencapaian yang berputar-putar
sehingga membuat bingung pengguna
Pengunjung permukiman tidak bisa langsung
menuju ke objek yang dituju.

Memenuhi

Tidak memenuhi

Tidak memenuhi

Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Maka arah pencapaian dari dan ke site bangunan permukiman

dengan bentuk langsung memberi kejelasan objek visual dari bangunan
sebagai citra kawasan. Bentuk langsung juga memudahkan para
pengunjung wisata pantai untuk dapat melihat langsung objek yang
disajikan di dalam permukiman apabila memasuki kawasan permukiman
tersebut.
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Pencapaian ke permukiman
secara langsung memberi
keuntungan akses langsung
wisatawan/pengunjung untuk
menuju objek 4

Gerbang menuju ke permukiman
tidak ada, hanya tiap ke masuk ke
jalan lokal akan terdapat gapura
dari bahan batubata dan papan
kayu.

Gerbang utama masuk ke
permukiman tidak ada maka
tidak ada tanda jalan masuk ke
dalam bangunan karena
merupakan penerusan jalan
kolektor dari area wisata pantai.

Gbr44: Analisis jaringan jalan pada permukiman
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Dari hasil analisis diatas permukiman nelayan ini memberikan
keuntungan akses langsung dari jalan kolektor menuju ke permukiman
karena letak permukiman yang di pinggir jalan kolektor. Hal ini memberi
kemudahan wisatawan/pengunjung untuk bisa langsung menuju ke objek
yang dituju.

Sirkulasi di dalam site berhubungan dengan pola jalan yang
berpengaruh pada efektivitas ruang dan efektivitas kegiatan. Pola-pola
jalan tersebut terdiri dari pola melingkar dengan grid dan pola linier.
Terdapat empat alternatif dalam memperhitungkan sirkulasi, untuk itu
akan dianalisa dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:
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Keielasan sirkulasi

Ak*as teti^siiw^
&9f) jtSt*fil *<<9lg**S»r

s^^.

Efisien dalam penggunaan sistem utilitas

***** **'"*'

%«-*•
o*3^-.

Pencampuran fungsi ialan

Jalan kolektor mewadahi

moda transportasi truk,
mobil, sepeda motor,
becak

Kemudahan akses wisatawan

Karena akses jalan mengikuti
penataan bangunan maka
tidak akan membingungkan
wisatawan yang berkunjung,
kejelasan pola sirkulasi ini
jelas dan praktis

Penggunaan sistem utilitas
sangat efisien karena pola
jalan yang tidak terlalu
panjang

^^ MmtHUu^e J*

Terjadi percampuran
fungsi jalan pada jalan
lokal antara kendaraan

roda dua dan pejalan kaki,
karena kendaran roda

empat tidak bisa masuk ke
dalam permukiman

<3#fijalank<ji«W5if . „ ., i >

s-^*.. Wisatawan bisa langsung
melihat objek ke dalam
permukiman karena pola
jalan tidak terlalu panjang
dan tidak membingungkan

1 r

' ' ' * 4

fe
w

&• 4

AnitaAndriyani/98 512 180
74



Studi Kegiatan Nelayan Pada Permukiman Di Pantai Kenjeran-Surabaya

Sebagai Pendukung Atraksi Wisata

Studi Kasus Permukiman Nelayan RW II-Desa Kejawan Lor

(BabVfinalists...

Tabel 9. Pola sirkulasi

Pola Sirkulasi Menurut kriteria pola sirkulasi j Keterangan
Pola bercabang Membingungkan pengguna dan penghuni

Dalam penggunaan sistem utilitas tidak
efisien

Tidak terdapat pencampuran fungsi jalan
Membingungkan pengunjung karena pola
jalan yang tidak terarah

Tidak Memenuhi

Tidak memenuhi

Sangat memenuhi
Tidak memenuhi

Pola Melingkar
Dengan Grid

Kejelasan pola ini sangat jelas dan praktis
Penggunaan sistem utilitas sangat efisien
karena pola jalan tidak terlalu panjang
Mempenambat laju kendaraan di dalam
permukiman

Kemudahan pengunjung untuk melihat
objek yang terdapat dalam permukiman

Sangat memenuhi
Sangat memenuhi

Sangat memenuhi

Memenuhi

Pola Linier Kejelasan sirkulasi tidak begitu
membingungkan pengguna dan penghuni
Penggunaan sistem utilitas cenderung
tidak efisien karena jalan terlalu panjang
Terjadi percampuran fungsi jalan karena
jalan yang panjang dan lurus
Pengunjung bisa langsung melihat objek
yang terdapat pada permukiman

Memenuhi j

Tidak memenuhi j

Memenuhi

Sangat memenuhi
1

Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Dari hasil analisis tersebut, maka pola jalan untuk permukiman

nelayan di pantai Kenjeran menggunakan pola melingkar dengan grid dan
pola linier.

Di dalam permukiman nelayan ini terjadi percampuran fungsi jalan

lokal antara pejalan kaki dan kendaraan roda dua. Sehingga jalan lokal

yang mempunyai ukuran lebar jalan + 2,5 meter ini sering terlihat macet

karena percampuran fungsi jalan tersebut. Maka dengan pertimbangan

efisien dan terdapat sirkulasi yang jelas, sirkulasi ini dibagi menjadi tiga
yaitu :

• Sirkulasi utama (jalan lokal) : + 2 meter, sirkulasi ini

menghubungkan antara kelompok-kelompok perumahan,

ruang terbuka lingkungan-— dipertahankan

• Sirkulasi sekunder (jalan setapak): + 1,5 meter.
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Hubungan ruang dan jalan ditandai dengan pola jalan dan
penempatan vegetasi. Pola melingkar selain untuk memperlambat laju
kendaraan dapat digunakan sebagai tanda pengakhiran jalan. Vegetasi
ditempatkan pada kanan kiri jalan untuk memberi "tanda" selain untuk
memberi keindahan jalan dan permukiman tersebut.

Tidak adajalan menerus yang menghubungkan
jalan-jalan lokal di tepi pantai permukiman padahal
masih banyak lahan kosong di tepipantai

Jalan lokal terpotong
tidak ada penerusan

Gbr 45: Analisis pola jalan pada permukiman
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Jalan lokal dipertahankan
dengan penempatan vegetasi
pada kanan kiri jalan dapat
memberi tanda sebuah jalan
dan memberi kesan tidak
gersang dan monoton

Jalan lokal dipecah menjadi
2 bagian oleh open space
yang digunakan sebagai
entrance permukiman

Adanya jalan setapak
di pinggir pantai untuk
mempermudah akses
menuju ke pantai

Gbr 46: Analisis desain pola jaian permukiman
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003
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Penggunaan jalur melingkar
untuk mengperlambat laju
kendaraan bermotor juga
memberi tanda pengakhiran
ialan

Pola grid dapat
memudahkan aksesibilitas
dan tidak membingungkan
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Bentuk jalan dengan menggunakan pola linier memberikan

kemudahan wisatawan untuk bisa langsung melihat urutan ruang-ruang

dan tidak membingungkan. Begitu juga dengan penggunaan pola sirkulasi

melingkar dengan grid dapat membuat pengunjung melihat berbagai

macam objek yang ditawarkan permukiman.

Sistem parkir untuk kendaraan roda empat pada permukiman

menggunakan sistem parkir parallel. Sistem parkir seperti ini memenuhi

badan jalan sehingga akan menimbulkan kemacetan pada jalan tersebut.

Kios

Partar parallel

Hmian

Gbr 47: Analisis sistem parkir parallel
Sumber: analisa penulis, agustus 2003

Untuk itu sistem parkir pada permukiman akan ditempatkan di

dekat jalan kolektor (lahan kosong dekat kios-kios pada jalan kolektor).

Dan area parkir sepeda motor diletakkan tepat di depan kios-kios

penjualan.

Area parkir
/> Kios

cOtUl
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Gbr 48: Analisis area parkir permukiman
Sumber: Analisa Penulis, Agustus 2003

D
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le.4©<

• y

Gbr 49: Analisis desain area parkir mobil di luar permukiman
Sumber: Analisa Penulis, Juli 2003

Jalan k*ai

Gbr 50: Analisis desain area parkir sepeda motor
Sumber: analisa penulis, Juli 2003

Tempat parkir yang sesuai adalah tempat parkir yang
dikelompokkan dalam satu area. Pencapaian area parkir dengan
permukiman secara grafis dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Pmkir

j J*i
tokal

Gbr51: Pencapaian area parkir mobil ke permukiman
Sumber: Analisa Penulis, Agustus 2003
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5.4.2 Sirkulasi Kendaraan

Pola jalan untuk kendaraan roda empat tidak begitu bermasalah
karena sudah menggunakan perkerasan aspal concrete. Pola jalan berupa
linier dengan moda transportasi yang diwadahi adalah truk, kendaraan
roda empat, kendaraan roda dua, dan becak.

Jalan kolektor

Tidak ada
gerbang masuk
(entrance) ke
permukiman

Tidak ada gerbang masuk hanya gapura dari
papan kayu pada tiap-tiap jalanmasuk

Pola jalan
dipertahankan
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Gbr 52: Analisis kondisi jalan kolektor
Sumber: Analisa Penulis, Juli 2003

Gbr 53: Analisis desain jalan kolektor
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Area
parkir

Perkerasan pada
jalan kolektor
sudah

menggunakan
asoal concrete

J
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Pola jalan dipertahankan, karena permukiman nelayan ini terletak
tepat di pinggir jalan kolektor yang merupakan penerusan dari arah pusat
kota Surabaya. Hal ini memberikan keuntungan pengunjung permukiman
untuk melihat secara langsung bahwa permukiman memberikan atraksi
wisata.

A<^tM>d

o.so r
0.50 f

5.90 tn

Gbr 54 : Potongan jalan kolektor
Sumber: RTRK Unit Distrik Pamurbaya th.2000

5.4.3 Sirkulasi pejalan kaki

Pada permukiman terjadi percampuran fungsi jalan lokal yaitu
pejalan kaki dan kendaraan roda dua. Lebar jalan lokal pada permukiman
sebesar 2-2,5 meter. Penggunaan perkerasan berupa paving beton dan
pola jalan yang ada di lokasi penelitian tidak begitu bermasaiah.
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Tidak ada penerusan jalan
yang menghubungkan jalan-
jalan lokal

Terjadi percampuran
fungsi jalan antara
pejalan kaki dan
kendaraan roda dua

w

i 1ft m
ft m \

Gbr 55: Analisis polajalan pada permukiman
Sumber: Analisa Penulis, Juni 2003

Untuk wisatawan yang datang dengan menggunakan kendaraan
roda dua, kendaraan tersebut dapat diparkir pada area parkir pada jalan
kolektor dan area parkir pada open space permukiman. Pencapaian dari
area parkir kendaraan roda dua dengan permukiman dapat dilihat secara
grafis pada gambar dibawah ini.

Parkir

\s
Jafean Jaign

te«ka»

*
P®iww4SMm«/

Gbr 56: Pencapaian area parkir kendaraan roda dua ke permukiman
Sumber: Analisa Penulis, Agustus2003
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Jalan setapak dekat pantai
mempermudah aksesibilitas
dari pantai ke permukiman

Sirkulasi pejalan kaki
mengikuti pola jalan
yang sudah ada

Jalur melingkar
untuk

memperlambat
laju kendaraan
dan

menghubungkan
antar area
terbuka pada
permukiman

Jalan lokal
untuk pejalan
kaki sekaligus
untuk

kendaraan
roda dua

Gbr 57: Analisis desain sirkulasi pejalan kaki
Sumber: Analisa penulis, Juni 2003

Dalam merencanakan sirkulasi untuk pejalan kaki (pedestrian)
seba,knya memberikan kebebasan pejalan kaki untuk bergerak dengan
aman, bebas, dan tidak ada hambatan. Kebebasan ini berkaitan dengan
permukaan jalan, serta berkaitan dengan bahan yang digunakan. Bahan
yang akan dipergunakan untuk permukaan jalan harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut: stabil dan kuat Tekstur relatif rata tidak licin agar
pejalan kaki tidak mengalami kecelakaan. Bahan yang sudah dipakai dan
akan dipertahankan pada permukiman adalah paving beton

Berdasarkan analisis diatas yang menguraikan tidak adanya
penerusan jalan loka, yang berujung ke pantai untuk itu akan dibangun
penerusan jalan ke kanan kiri yang menghubungkan jalan lokal yang
menuju ke pantai agar wisatawan/pengunjung dapat menikmati
pemandangan pantai dengan berjalan-jalan di tepi pantai. Bahan yang
dipakai untuk jalan setapak adalah batu tapak dan tanah yang dipadatkan
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Sirkulasi di tepi pantai ini memiliki lebar 1,5 meter untuk pejalan
kaki dan untuk kendaraan roda dua memiliki lebar 2 meter. Sirkulasi ini
menghubungkan area pesisir pantai dengan lingkungan permukiman.

Gbr 58: Analisis desain sirkulasi dekat pantai
Sumber: Analisa penulis, Juni 2003

5.4.3 Sirkulasi Pada Unit Bangunan Kegiatan Nelayan
Unit bangunan pada permukiman cukup padat. Ruang yang ada

hanya untuk ruang pengolahan saja. Padahal permukiman ini masih ada
sisa lahan kosong di pinggir-pinggir permukiman. Sementara pada ruang
pengolahan, lahan yang ada hanya untuk kegiatan nelayan (pengolahan)
saja, tidak memungkinkan untuk penempatan area parkir untuk
wisatawan.

Ar<S3 Af«3 £%t»$Sfiahan Ar«9

Gbr 59: Analisis sirkulasi pada unit bangunan kegiatan nelayan
Sumber: Analisa Penulis, Juni 2003
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Untuk sirkulasi dalam permukiman, wisatawan hanya dapat

berjalan kaki dan penempatan parkir diletakkan pada area parkir dekat

jalan kolektor dan area parkir pada open space permukiman.

/

Parts*

\

^
PaHfnukttnan'

Karena untuk melihat ke
objek permukiman
hanya dapat ditempuh
dengan berjalan kaki,

^ maka parkir kendaraan
diletakkan pada area
parkir jalan kolektor.

Gbr 60: Analisis pencapaian area parkir motor dengan permukiman
Sumber: Analisa Penulis, Juli 2003

5.4.4 Hirarki Jalan

Perubahan hirarki jalan dibuat berdasarkan kebutuhan baik untuk

kepentingan masyarakat setempat maupun masyarakat luar yang sengaja

dating untuk berwisata di dalam permukiman. Pada tabel dibawah ini

dapat dilihat jalan mana yang mengalami perubahan baik itu dimensi lebar

jalannya maupun jenis perkerasannya serta jalan mana yang tidak

mengalami perubahan sama sekali.

Tabel 10. Hirarki Jalan Permukiman Kejawan Lor

Hirarki Jalan

I

II

III

Lebar Jalan (m) Material Perkerasan Jalan

+ 5 m I Aspal concrete

+ 2 m | Paving beton

+ 1,5 m | Batu tapak+tanah yang dipadatkan

Sumber: Analisa Penulis, Juli 2003
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Gbr 61: Jalan lokal

Sumber: Analisa Penulis. Juli 2003

Model Jalan

| Kolektor (tetap)

Lokal (tetap)

Jalan setapak
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5.4.5 Open Space

Pengaturan open space pada permukiman nelayan ini dapat
dimanfaatkan untuk sarana rekreasi, bermain, beristirahat dan sarana

pelayanan. Pada sebagian ruang dari open space ini akan digunakan
untuk area parkir kendaraan roda dua, karena jalan lokal pada
permukiman ini hanya bisa digunakan untuk kendaraan roda dua dan

pejalan kaki.

I
Ar*a Terbuka

Ms&yan

:*i»^^«*0

iv*6*#frr,j«Wm'

Sebagai pengikat
zone-zone pada
permukiman
sehingga antar
area terbuka yang
satu dengan
lainnya masih ada
kesinambungan

Gbr 62: Area terbuka pada permukiman
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Open space juga sangat diperlukan sebagai sarana rekreasi,
pelayanan, dan kesinambungan. Bangunan pada permukiman yang
membentuk kelompok-kelompok dapat "diikat" oleh area terbuka sekaligus
sarana bermain untuk anak-anak.
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Karena lahan dalam hunian tidak tersisa untuk penempatan perahu,

maka open space yang merupakan daratan berpasir digunakan sebagai

penambatan perahu nelayan.

Laut

Area untuk berjalan-
jalan/duduk-duduk
para pengunjung
permukiman

o

GOOD

Ksim

J.

o

o

Q_

CD

O
CD

O
O

O
CD

9<
CD

CD

nf

Penambatan

perahu di pinggir
pantai

Permukiman

nelayan

Sebagai ruang rekreasi
dan untuk beristirahat

sejenak, bias sebagai
sarana bermain anak-

anak

Sebagai sarana pelayanan dan rekreasi,
ditempatkan area parkir kendaraan roda dua
agar tidak terlalu jauh apabila menempatkan
kendaraan untuk mengunjungi permukiman

Gbr 63: Analisis desain open space

permukiman
Sumber: Analisa Penulis, Agustus 2003
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5.5 Analisa Gubahan Massa Permukiman Nelayan Berdasarkan

Kegiatan Nelayan

Pola gubahan massa diarahkan berdasarkan pada orientasi

permukiman dan juga terhadap kegiatan nelayan sebagai pendukung

atraksi wisata, dibawah ini akan dilakukan analisis berdasarkan kriteria

sebagai berikut:

Orientasi bangunan permukiman

Pete Ouster

k
Pola massa seperti ini
memberi view yang
tidak monoton

Karakter kegiatan

Pste Cluster

^H*
^X

i
Kegiatan tidak akan tercampur dengan
kegiatan lainnya dan tata letak yang bisa
mempererat ikatan kemasyarakatan

View kawasan

P©ts Cluster

V-

Dapat melihat view kawasan
semaksimal mungkin
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Pwls Unit*

V-

±
L. L

Pola massa seperti ini memberi
kemudahan wisatawan untuk melihat

langsung ke objek

w.
V-

4 L

±
Kegiatan dapat dilihat langsung
dari jalan proses kegiatan awal
sampai akhir

^ote LttwsM

^ V~ W

4 L

t i

View kawasan dapat dilihat pada
tiap-tiap kelompok kegiatan
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Aksesibilitas dan sirkulasi

Akses dansirkulasi mudah karena
kejelasan fungsi bangunan yang
mengelompok

Bentuk seperti ini memberi kejelasan
wisatawan untuk dapat mengikuti jalan
sesuai dengan kegiatan yang ada

Pola Gubahan
Massa

^olaCiusteT

Tabel 11. Kriteria Pola Gubahan Massa
WenuTutPolalBuba^

^"•^ass^aTig^^
sangat memenuhi karena fetak
bangunan yang nyaman dan aman dari
tektor kebisingan, view yang jelek dan
bentuk yangtidak monoton
Karakter kegiatan yang dinilai sangat
memenuhi karena tidak tercampur
dengan kegiatan lainnya dan tata letak
yang sesuai fungsinya juga mempererat
ikatan kemasyarakatan
View kawasan dapat dimanfaatkan

fsemaksimal mungkin
Akses dan sirkulasi yang mudah karena
kejelasan fungsi kawasan dan fungsi

-5?n9unananpunmenjadj^iptinra
°rin^TbWijk~tan^u7ia7idin^^
memenuhi untuk mendukung crtra
vTn1^*!83"' dan se9i ^nyamanan
y ^J^>Uka karena Pengunjung bisamelihat langsung pada objek
Karakter kegiatan bentuk linier
cenderung bercampur dengan kegiatan
sehan-hari sehingga dapat dilihat
proses kegiatan dari awal sampai akhir
pada satu bangunan
Vjew^dapat mendukung crtra visual

£S? *"!. SifkU,asi Seba^ai keiela*ar.^gjdnander^an^enhjkma^
mlie lull onno __

Keterangan

Sangat memenuhi

Sangat memenuhi

Sangat memenuhi

Sangat memenuhi

Samgat memenuhi

Sangat memenuhi

—— . 1 •^•••simiciii uei

dumber: Analisa penulis, Juli 2003

Berdasarkan kri.eria-kriteria analisis gubahan massa tersebut

:;r:;re,ka,e9ori ke9ia,an ne,ayan ^——***

Sangat memenuhi

Memenuhi
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Analisis Gubahan Massa Baai Masyarakat Kateoori Nelavan

Hunian yang mengerjakan
pengolahan berkelompok
menyebar dan cenderung
membentuk cluster dan area
pengolahan diletakkanpada
akses langsung dari laut untuk
mempermudah kegiatan nelayan

Bentuk pola permukiman
cluster pada desa
Kejawan Lor

Open
space

Gbr 64: Analisis pola permukiman cluster
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Pola permukiman cluster pada desa Kejawan Lor memberikan rasa
kekeluargaan diantara unit hunian lebih terasa. Antara hunian yang satu
dengan hunian yang lain mudah untuk saling berinteraksi. Sinar matahari
dan silau tidak langsung mengenai hunian, sehingga udara di dalam
rumah cenderung lembab. Akan tetapi dengan unit hunian yang tidak
terlalu padat dalam membentuk pola cluster masih memenuhi dalam
penerimaaan sinar matahari ke dalam hunian. Aliran angin laut tidak
langsung berhembus ke hunian, sehingga sirkulasi angin kurang begitu

bagus.
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Open space sebagai
pemersatu
bangunan yang
dapat difungsikan
sebagai area
kegiatan
berkelompok dari
unit-unit hunian yang
mengeJilinginya

Area pengolahan
secara kelompok
dengan
menggunakan
pola cluster

Gbr 65: Analisis desain pola permukiman bagi kategori nelayan
Sumber: Analisa penulis, Juni 2003

Open space sebagai
area pengolahan
secara kelompok
sekaligus sebagai
pemersatu
bangunan

Karena pada permukiman terdapat kegiatan yang dilakukan secara

kelompok/bersama maka pola massa cluster dapat digunakan untuk

pengerjaan pengolahan secara kelompok, dengan open space yang

dikelilingi oleh bangunan rumah tinggal sekaligus sebagai area

pengolahan bersama dengan kapasitas + 8-12 orang. Kegiatan yang

dinilai tidak akan tercampur dengan kegiatan lainnya dan tata letak yang

sesuai fungsinya juga mempererat ikatan kemasyarakatan. View kawasan

juga dimanfaatkan semaksimal mungkin dan tidak monoton. Pola cluster

akan dipilih juga untuk kegiatan nelayan bagi nelayan sekaligus pedagang

dan pengrajin dengan kapasitas + 5-8 orang.
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Analisis Gubahan Massa Baai Masvarakat Kategori Nelayan Sekaligus

Pedaaang Dan Pengrajin

Hunian dengan area
pengolahan
+kios/warung+area pengrajin

Bentuk massa yang dinilai sangat
memenuhi karena letak bangunan yang
nyaman dan mengelompokkan sesuai
dengan kelompok kegiatan dan
mempunyai akses langsung dari laut

Hunian dengan
area

pengolahan+kios/
warung

Open space sebagai
pemersatu bangunan
sekaligus difungsikan
sebagai area pengrajin
untuk hunian

disekelilingnya

Gbr 66: Analisis desain pola permukiman bagi nelayan sekaligus pedagang dan pengrajin
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Karakter kegiatan yang tidak akan tercampur dengan kegiatan

lainnya dan view dari bangunan yang akan memperlihatkan "atraksi
wisata" proses kegiatan pembuatan kerajinan untuk pengunjung

permukiman. Akses yang mudah karena dekat dengan laut untuk
mempermudah kegiatan nelayan dan kemudahan sirkulasi bagi wisatawan

karena terletak dekat dengan jalan kolektor.

AnitaAndriyani/98 U2 180 91



Studi Kegiatan Nelayan Pada Permukiman Di Pantai Kenjeran-Surabaya

Sebagai Pendukung Atraksi Wisata

Studi Kasus Permukiman Nelayan RW II-Desa Kejawan Lor

'Bab Vfinalists...

Analisis Gubahan Massa Bagi Masvarakat Kategori Nelavan (Area

pengolahan menvatu dengan hunian)

Hunian yang melakukan
kegiatan nelayan ini menyebar
dan merupakan kegiatan
nelayan yang dominan pada
permukinan

Bentuk pola
permukiman linier
pada desa Kejawan
Lor

Open space

Gbr 67: Analisis pola permukiman linier
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Pada permukiman memiliki bentuk kontur rata dan relatif datar

maka orientasi massa bangunan tidak begitu bermasaiah. Pola linier

dapat menerima langsung sinar matahari lebih optimal. Angin juga dapat

berhembus dengan lancar sehingga sirkulasi udara dapat diterima dan

dikeluarkan secara optimal. Ruang open space dibutuhkan untuk pengikat

massa karena bentuk pola seperti ini dapat berinteraksi antara yang satu

dengan lainnya. Bentuk ini dapat mendukung citra visual kawasan sebagai
permukiman nelayan yang mendukung wisata pantai karena juga memiliki
kejelasan bangunan bagi pengunjung permukiman.
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Hunian dengan
kegiatan pengolahan
di halaman

samping+kios/warung

Open space sebagai
"pemersatu bangunan

Hunian yang
menyatu dengan
kegiatan
nelayan

Gbr 68: Analisis desain pola permukiman kategori nelayan
Sumber: Analisa Penulis, Juli 2003

Analisis Gubahan Massa Bagi
Pedagang

Masvarakat Kategori Nelavan Sekaligus

Hunian dengan
kegiatan pengolahan
di halaman

samping+kios/warung

Kegiatan nelayan
sekaligus pedagang
terletak menyebar dan
cukup untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat
permukiman

Open space sebagai
pemersatu bangunan

Hunian yang
menyatu dengan
kegiatan
nelayan

p3ebdag6a9ngAnaliSiS d6Sain P°'a permukiman untuk ***«.• nelayan dan nelayan sekaligus
Sumber: Analisa penulis, Juni 2003
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Pola linier akan dipilih untuk kegiatan nelayan bagi nelayan yang
dikerjakan di rumah dan untuk nelayan sekaligus pedagang yang memiliki
kios/warung di rumah dan di jalan kolektor. Kegiatan nelayan yang
dilakukan tidak berbeda dengan kegiatan untuk kategori nelayan. Hanya
berbeda pada hunian yang memiliki kios/warung. Karena kegiatan nelayan
seperti ini membutuhkan ruang gerak yang optimal untuk pengerjaan
pengolahan hasil laut dalam rumah tinggal. Pada rumah tinggal pemilik
kios/warung perlu ada penambahan ruang untuk kios/warung agar
aktivitas di dalam rumah tidak terganggu dengan adanya ruang
kios/warung.

Analisis Gubahan Massa Untuk Kios Di Jalan Kolektor

Kios pada jalan kolektor tidak
mengalami perubahan letak
karena merupakan fasilitas
perdagangan wisata pantai
yang tidak terlalu jauh dari
permukiman

DDDDD DDD
Gbr 70: Analisis desain pola kios di jalan kolektor
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Kios pada jalan kolektor tidak mengalami perubahan karena
merupakan fasilitas perdagangan wisata pantai (THP) dan juga salah satu
usaha masyarakat untuk menambah penghasilan.
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5.6 Analisa Tata Ruang Berdasarkan Kegiatan Nelayan
Kegiatan nelayan terbagi menjadi 3 yaitu kegiatan nelayan saja,

kegiatan nelayan sekaligus pedagang, kegiatan nelayan sekaligus
pedagang dan pengrajin.

Pembaoian Kawasan

Luasan kawasan keseluruhan 2,5 ha atau 25.000 m2, untuk
permukiman 1,8 ha atau 18.000 m2, luas kawasan terbangun 75% atau
13.500 m2, luas open space 25% atau 4500 m2.

Tabel 12. Pembagian Luas Rata-rata Tiap Jenis Hunian

Jenis hunian { Jumlah I Jumlah
responde | hunian

n

TiunTan+Area | 5orang
pengolahan

34 hunian

Hunian +

Area

pengolahan
berkelompok
Hunian+Area

pengolahan+
kios

Hunian+area

pengolahan+
kios+area

pengrajin
Kios/warung
di jalan
kolektor

2 orang 13hunian+

2 buah area

pengolahan

2 orang 13 hunian

1 orang 7 hunian

2 orang I 13 hunian

Sirkulasi Perumahan

Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

5.6.1 Analisis Nelayan

•~7

Anita Andriyani/98 512 180

Prosen

tase

area

45%

Luas area

45%x13500m/=6075
m

10% -Hunian:
6%x13500 m2 =810
-Area pengolahan:
4%x13500=540

Luas rata-rata per
hunian

6075/34= 178 xxf

810/13= 62,3 m'

72,5% J12,5%x13500
1687,5 m2

7r?^ 1687,5/13= 129 m'

10%

5%

15%

10%x13500 mz= 1350
m2

5%x13500 m^ 675
m

15%x13500 m2=
2025 m2

_eqenda:

1350/7= 192 m2

675/13=51 m2

Rumah tinggal
Tempat hasil laut datang
Area membersihkan/pengasinan/

memanggang ikan
Area pengeringan/jemur ikan
Tempat sisa hasil laut
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Kegiatan nelayan saja dibagi menjadi 3 yaitu kegiatan nelayan yang
menyatu dengan hunian, kegiatan nelayan berkelompok, kegiatan nelayan
di jalan kolektor.

Kegiatan nelavan vang menvatu dengan hunian

Kegiatan masyarakat nelayan ini memeriukan ruang:
• hunian

• menempatkan hasil laut yang datang

• membersihkan ikan

• pengasinan ikan

• memanggang ikan

• pengeringan (jemur) ikan

• tempat sisa hasil laut

• mengepak (package) hasil laut yang sudah diolah

• tempat menyimpan hasil laut yang siap untuk dijual
• sanitasi air bersih

Menempatkan
hasil laut yang
datang

Membersihkan
ikan

Memanggang
ikan

Tempat sisa
hasil laut Pengeringan

(jemur) ikan

Gbr 71: analisis hubungan ruang kegiatan nelayan
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003
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Pengasinan
ikan

Tempat menyimpan
hasil laut yang siap
untuk dijual

Mengepak
(package) hasil laut
yang sudah diolah
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Menempatkan
hasil laut yang

datang

Membersihkan

ikan

Pengasinan
ikan

Tempat
menyimpan

hasil laut yang
siap untuk dijual

Memanggang
ikan

Mengepak
(package)

hasil laut yang
sudah diolah

Pengeringan
(jemur) ikan

Tempat sisa
hasil laut

Gbr 72: Analisis pola sirkulasi kegiatan nelayan
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Rata-rata masyarakat di lokasi penelitian memiliki luas lahan yaitu

sekitar + 40-150 m2. Tipe-tipe hunian diperoleh dari rata-rata jumlah

anggota keluarga per KK, dimana menurut kuesioner diambil jumlah

penghuni dalam sebuah hunian antara 3 orang, 4-6 orang, dan 7-9 orang.

Dengan pertimbangan pertambahan ruang untuk area pengolahan pada

masing-masing unit hunian, maka diusahakan memenuhi kelayakan

ruang, dimana luas per orang diasumsikan sekitar 6 m2.

Pada tabel dibawah adalah kebutuhan luas ruang kegiatan nelayan

yang menyatu dengan hunian, dan dapat dilihat jumlah penghuni yang

akan diwadahi pada kegiatan nelayan tersebut.

Untuk mendapatkan berapa banyak jumlah hunian yang memiliki

area pengolahan sendiri diperoleh dari hasil survey dan perhitungan.

Berdasarkan hasil survey didapat bahwa 5 dari 21 responden atau 23,8%

dari 143 KK memiliki area pengolahan di hunian.
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Tabel 13. Jumlah unit hunian yang menyatu dengan area pengolahan

Tipe Jumlah I Luas unit
Penghuni hunian

Luas area

pengolahan
Jumlah hunian

I 3 orang 20 m2 30 m2 20%x34 = 6,8-7 hunian

II 4-6 orang 40 m2 60 m2 50%x34 = 17 hunian

IN 7-9 orang 60 m2 90 m2 30%x34 =10,2-10 hunian

Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Dari hasil tersebut untuk jumlah penghuni 3 orang diasumsikan

20%o atau sekitar 7 hunian, dan 4-6 orang diasumsikan 50% atau sekitar

17 hunian, sedangkan untuk jumlah penghuni 7-9 orang diasumsikan 30%

atau sekitar 10 hunian.

>

^

V7

Unit hunian

Area
pengolahan

Jalan lokal

Gbr 73: Analisis desain pola sirkulasi dari jalan lokal
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Dengan pola sirkulasi langsung dari arah jalan lokal dapat dilihat

secara langsung pengolahan hasil laut oleh pengunjung permukiman
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Keoiatan Nelavan Berkelompok

Sedangkan kegiatan nelayan yang dikerjakan secara

kelompok/bersama dapat dilakukan dengan kapasitas +8-12 orang pada
area pengolahan yang dikelilingi bangunan rumah tinggal dan membentuk
pola massa cluster. Bentuk seperti ini diharapkan agar ikatan
kemasyarakatan dan rasa kekeluargaan diantara unit hunian lebih terasa
dan dapat terus dipertahankan dengan melakukan kegiatan nelayan

secara bersama-sama.

Luas lahan yang digunakan sebagai hunian dan area pengolahan

berkelompok sekitar 10% dari luas kawasan, lahan yang dapat digunakan

sebesar 0,1 x 13,5 ha = 1,35 ha atau 1350 m2.
Untuk area pengolahan sendiri memeriukan luas lahan 540 m2 dan

untuk hunian memeriukan lahan sebesar 810 m2.

Area
pengolahan
secara

kelompok

Area

pengolahan
berkelompok

Hunian

nelayan

Gbr 74: Analisis pengolahan berkelompok
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Berdasarkan hasil survey kegiatan nelayan berkelompok sebanyak

2 dari 21 responden atau 9,5% dari 143 KK. Jadi hunian yang ada

sebanyak 13 hunian. Rata-rata masing-masing hunian memeriukan lahan

sebesar 62,3 m2.
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Tabel 14. Jumlah unit hunian pada area pengolahan berkelompok

Tipe Jumlah

Penghuni

Luas unit

hunian

Luas area

pengolahan

Jumlah hunian

1 3 orang 20 m2 , 30 m2 30%x13 = 3,9-4 hunian

II 4-6 orang 40 m2 60 m2 70%x13 = 9,1-9 hunian

Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Kegiatan nelayan berkelompok memeriukan ruang:

• hunian

• menempatkan hasil laut yang datang

• membersihkan ikan

• pengasinan ikan

• memanggang ikan

• pengeringan (jemur) ikan

• tempat sisa hasil laut

• mengepak (package) hasil laut yang sudah diolah

• tempat menyimpan hasil laut yang siap untuk dijual

• sanitasi air bersih

Menempatkan
hasil laut yang
datang

Membersihkan
ikan

Pengasinan
ikan

Memanggang
ikan

Tempat menyimpan
hasil laut yang siap
untuk dijual

Tempat sisa
hasil laut

Pengeringan
(jemur) ikan

Gbr 75: Hubungan ruang kegiatan nelayan
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003
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I
Mengepak
(package) hasil laut
yang sudah diolah
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L
Menempatkan
hasil laut yang *~~

datang

lempai

menyimpan
hasil laut yang

siap untuk dijual ««—-i
T

1

1
1

•

Membersihkan

ikan ">
Memanggang

ikan

Mengepak
(package)

hasil laut yang
sudah diolah

w

i

i

i

i •

•

Pengasinan Pengeringan
(jemur) ikan

. Tempat sisa
hasil lautikan w 4 •

i

Gbr 76: Pola sirkulasi kegiatan nelayan
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Sementara area pengolahan dengan kapasitas + 8-12 orang

memeriukan lahan seluas 540 m2, karena hunian sebanyak 13 buah maka
memeriukan area pengolahan sebanyak 2 buah, masing-masing area

pengolahan memeriukan lahan 270 m2.

^^J
—».

Area

pengolahan
berkelompok

1/ \ r-____""y | 3rA^^I' i r
k

Hunian

nelayanlL 1 \ N «.
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Open space sebagai
area pengolahan
secara kelompok

•

DD

DD

L3-
•

Bangunan rumah

tinggal yang

mengelilingi area

pengolahan secara

kelompok

Gbr 77: Analisis desain pengolahan secara kelompok
Sumber: Analisa penulis, Juni 2003

Kegiatan Nelavan Di Luar Wilayah Permukiman

Kegiatan nelayan di luar wilayah permukiman digunakan oleh

masyarakat nelayan yang memiliki kios/warung yang terietak di jalan

kolektor.

Kegiatan masyarakat nelayan di luar wilayah permukiman

memeriukan ruang:

• kios/warung

• menempatkan hasil laut yang datang

• membersihkan ikan

• pengasinan ikan

• memanggang ikan

• pengeringan (jemur) ikan

• tempat sisa hasil laut

• mengepak (package) hasil laut yang sudah diolah

• tempat menyimpan hasil laut yang siap untuk dijual

• sanitasi air bersih
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Menempatkan
hasil laut yang
datang

Membersihkan
ikan

Pengasinan
ikan

1
Memanggang
ikan

Tempat menyimpan
hasil laut yang siap
untuk dijual

Tempat sisa
hasil laut Pengeringan

(jemur) ikan

I

Gbr 78: Analisis hubungan ruang kegiatan nelayan
Sumber: Analisa penulis, Juli2003 r^

Mengepak
(package) hasil laut
yang sudah diolah

Menempatkan
hasil laut yang

datang

Membersihkan
ikan

Pengasinan
ikan

Kios/warung

Tempat
menyimpan

hasil laut yang
siap untuk dijual

Memanggang
ikan

r •

Mengepak
(package)

hasil laut yang
sudah diolah

Pengeringan
(jemur) ikan

Tempat sisa
hasil laut

Gbr 79: Analisis pola sirkulasi kegiatan neiayan"
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003
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Jalan kolektor

Kios/warung

Dinding anyamanbambu/papan kayu

Area

pengeringan/jemur
ikan

Kios/waruna

Jalan kolektor

Area pengolahan dan tempat hasil laut
datang

Ruang kosong/gudang

Gbr 80: Analisis pola ruang pada kios/warung di jalan kolektor
Sumber: Analisa penulis, Juni 2003

Menurut hasil survey yang memiliki kios pada jalan kolektor
sebanyak 2 dari 21 responden atau 9,5% dari 143 KK. Jadi kios/warung
yang ada berjumlah + 13 buah kios/warung. Luas lahan yang digunakan
sebagai kios/warung di jalan kolektor sebesar 5% x 13,5 ha =0,0675 ha
atau 675 m2. Masing-masing kios/warung memeriukan lahan sebesar 51
m

Tabel 15. Jumlah unit kios

Tipe

III

! Jumlah
' Penghuni

Luas unit
hunian

+ 4-6 orang I 40 m2

| ± 7-9orang I 60 m2

Sumber: Analisa penulis, Juli 2003
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Luas area

pengolahan
60 m*

90rr?

Jumlah hunian

60%x13 =8 buahkios/warung

40%x13 = 5,2-5 buah kios
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Bentuk kios/warung seperti ini dapat dikembangkan menjadi
sebuah kios/warung untuk pengolahan dan penjualan hasil laut. Untuk
menghemat lahan yang ada mungkin dapat dikembangkan menjadi
bangunan berlantai dua dengan area penjemuran berada di lantai dua dan
tiap 2 buah kios/warung dapat menggunakan open space.

Gbr 81: Analisis desain kios/warung di jalan kolektor
Sumber: Analisis penulis, Juni 2003

5.6.2 Analisa Nelayan Sekaligus Pedagang

Tata ruang kategori nelayan sekaligus pedagang tidak berbeda

dengan perilaku kategori nelayan dan dapat dipilah menjadi 2 yaitu: di
rumah tinggal dan di jalan kolektor.

Kegiatan nelavan sekaligus pedagang pada hunian

Dengan penambahan ruang kios/warung pada depan rumah, maka

aktivitas dalam rumah tidak akan tercampur dengan aktivitas kios/warung.

Leoenda: .

/

ikan
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Rumah tinggal
Tempat hasil laut datang
Area membersihkan/pengasinan

Area pengeringan/jemur ikan
Tempat sisa hasil laut
Kios/warung
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Gbr 82: Analisis kios/warung pada hunian
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Kegiatan masyarakat nelayan sekaligus pedagang memeriukan

• hunian

• menempatkan hasil laut yang datang

• membersihkan ikan

• pengasinan ikan

• memanggang ikan

• pengeringan (jemur) ikan

• tempat sisa hasil laut

• mengepak (package) hasil laut yang sudah diolah

• tempat menyimpan hasil laut yang siap untuk dijual

• kios/warung

• sanitasi air bersih

ruang:

Berdasarkan hasil survey kegiatan nelayan sekaligus pedagang

yang memiliki kios/warung pada hunian sebanyak 2 dari 21 responden

atau 23,8%o dari 143 KK. Jadi hunian yang ada sebanyak + 13 hunian.

Rata-rata masing-masing hunian memeriukan lahan sebesar 129 m2.
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Tabel 16. Jumlah unit hunian pada nelayan sekaligus pedagang

Tipe Jumlah I Luas unit

Penghuni hunian

| Luas area
j
| pengolahan

Jumlah hunian

1 3 orang 20 m I 30m2 20%x13=2,6~3 hunian

II 4-6 orang 40 m2 | 60 m2 50%x13 = 6,5-6 hunian

III \ 7-9orang 60 m | 90 m2
t

30%x13 = 3,9-4 hunian

Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

—.

Kegiatan
nelayan dalam
area

pengolahan

4

Kegiatan rutinitas di
dalam hunian

w

1
Kios/warung

Gbr 83: Analisis hubungan ruang kegiatan nelayan
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Legenda :
1. Hunian

2. Area pengolahan
3. Kios/warung

Gbr 84: Analisis pola sirkulasi hunian yang memiliki kios/warung
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003
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Hunian

Kios/warung

4

Area

pengolahan

Jalan

lokal

Gbr85: Analisis desain hunian yang memiliki kios/warung dan area pengolahan
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Dengan penambahan ruang untuk kios/warung pada depan hunian

dapat menghemat ruang untuk pengolahan di halaman samping, serta

pengawasan terhadap aktivitas di rumah dapat terus dilakukan.

Kegiatan nelayan/proses
pengolahan hasil laut dapat dilihat
secara langsung dari jalan lokal oleh
para pengunjung permukiman
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Jalan

lokal
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Kegiatan nelavan sekaligus pedagang pada ialan kolektor

Kegiatan nelayan sekaligus pedagang pada jalan kolektor tidak

berbeda dengan kegiatan nelayan di luar wilayah permukiman.

Kegiatan nelayan sekaligus pedagang pada jalan kolektor

memeriukan ruang:

• kios/warung

• menempatkan hasil laut yang datang

• membersihkan ikan

• pengasinan ikan

• memanggang ikan

• pengeringan (jemur) ikan

• tempat sisa hasil laut

• mengepak (package) hasil laut yang sudah diolah

• tempat menyimpan hasil laut yang siap untuk dijual

• sanitasi air bersih

Menempatkan
hasil laut yang
datang

Membersihkan
ikan

Memanggang
ikan

Tempat sisa
hasil laut Pengeringan

(jemur) ikan

Gbr86:Analisis hubungan ruang kegiatan nela
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

jan.

Pengasinan
ikan

Tempat menyimpan
hasil laut yang siap
untuk dijual

I
Mengepak
{package) hasil laut
yang sudah diolah

Kios/warung
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Menempatkan
hasil laut yang

datang

Membersihkan

ikan

Pengasinan
ikan

Tempat
menyimpan

hasil laut yang
siap untuk dijual

Memanggang
ikan

Mengepak
(package)

hasil laut yang
sudah diolah

Pengeringan
(jemur) ikan

Tempat sisa
hasil laut

Gb 87 : Analisis pola sirkulasi kegiatan nelayan
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Jalan kolektor

Kios/warung

> Dinding anyaman bambu/papan kayu

Area pengolahan dan tempat hasil laut
datang

Area

pengeringan/jemur
ikan

Kios/warung

Jalan kolektor

Ruang kosong/gudang

Gbr 88: Analisis pola ruang pada kios/warung di jalan kolektor
Sumber: Analisa penulis, Juni 2003

Anita Andriyani/98512 180
110



STUD, KEGIATAN NELAYAN PADA PERMUKIMAN D, PANTA, KEN JER AN- SURABA YA
Sebagai Pendukung Atraksi Wisata

Studi Kasus Permukiman Nelayan RW II-Desa Kejawan Lor
'Bab '0'finalists.

Luas lahan yang digunakan sebagai kios/warung di jalan kolektor
sebesar 5% x 13,5 ha = 0,0675 ha atau 675 m2. Masing-masing
kios/warung memeriukan lahan sebesar 51 m2.

Bentuk kios/warung seperti ini dapat dikembangkan menjadi
sebuah kios/warung untuk pengolahan dan penjualan hasil laut yang
dapat mendukung atraksi wisata pantai. Berdasarkan jumlah responden
sebanyak 2dari 21 responden atau 9,5% maka kios yang ada berjumlah +
13 buah, untuk menghemat lahan yang ada mungkin dapat dikembangkan
menjadi bangunan berlantai dua dengan area penjemuran berada di lantai
dua dan tiap 2buah kios/warung dapat menggunakan open space.

Area

penjemuran
ikan

Area

kios/warung,
hasil laut

pengolahan,
t. simpan

Ooen soace

Gbr 89 :Analiss desain kios/warung di jalan kolektor
Sumber: Analisis penulis, Juni 2003

5.6.3 Analisa Nelayan Sekaligus Pedagang dan Pengrajin
Kegiatan nelayan kategori nelayan sekaligus pedagang dan

pengrajin tidak berbeda dengan kategori nelayan sekaligus pedagang
Perbedaan diantara keduanya hanya terietak pada para nelayan tersebut
melakukan pekerjaan sampingan sebagai pengrajin yang dilakukan di
rumah.

Area pengrajin yang ada terdapat pada 4 empat yaitu halaman
depan, halaman belakang, ruang depan sekaligus ruang tamu, dan ruang
belakang sekaligus dapur. Karena diharapkan aktivitas pengrajin tidak
terganggu oleh adanya aktivitas di rumah, maka area pengrajin
menggunakan bentuk cluster dengan open space sebagai area pengrajin
yang dikelilingi hunian.
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Kegiatan masyarakat nelayan sekaligus pedagang dan pengrajin
memeriukan ruang:

• hunian

• menempatkan hasil laut yang datang
• membersihkan ikan

• pengasinan ikan

• memanggang ikan

• pengeringan (jemur) ikan

• tempat sisa hasil laut

• mengepak (package) hasil laut yang sudah diolah

• tempat menyimpan hasil laut yang siap untuk dijual
• kios/warung

• sanitasi air bersih

• area pengrajin

Berdasarkan hasil survey yang memilih pekerjaan sampingan
sebagai pengrajin sebanyak 1dari 21 responden atau 4,7% dari 143 KK.
Jadi hunian yang memiliki area pengrajin sebanyak 7hunian.

Tabel 17. Jumlah unit hunian yang memiliki area pengolahan
Tipe Jumlah TIliaTunitnrTuasarea

Penghuni I hunian
4-6 orang \4QnF

Jumlah hunian

60%x7 = 4,2 ~ 4 hunian

_40%x7 =3,8 ~3 hunian
III 7-9 orang 60 ml

pengolahan
en _260 m

90 m*

Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Dari hasil tersebut untuk jumlah penghuni 4-6 orang diasumsikan
60% atau sekitar 4hunian, sedangkan untuk jumlah penghuni 7-9 orang
diasumsikan 40% atau sekitar 3 hunian.
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Luas lahan yang digunakan untuk 1 unit hunian nelayan sekaligus

pedagang dan pengrajin adalah + 198m

Kios/war

ung

^~ ^ Hunian

C VA
w

JA A 4- w
Area pengrajin+t. hasil laut+t.
membersihkan ikan+t.

pengasinan ikan+t.
memanggang ikan

^BL yJ
w

(Jc^~~V^/^-^_ ~^
Area pengeringan (jemur) ikan

fe
w

Gbr 90: Analisis zoning dari kegiatan nelayan sekaligus pedagang dan pengrajin
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Tempat
kerajinan
yang siap
dijual

Tempat
menyimpan alat
kerajinan

Tempat sisa
hasil laut

Tempat bahan
baku kerajinan

Area

pengrajin

Gbr 91: Analisis area pengrajin pada nelayan sekaligus pedagang dan pengrajin
Sumber: Analisa penulis, Juli 2003
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Ĥunian

sekaligus
area

pengolahan
5q^

Area pengrajin
pada satu
area dikelilingi
hunian

o

ED
o

Gbr 92: Analisis desain area pengrajin
dengan pola
cluster

Sumber: Analisa penulis, Juli 2003

Area pengrajin yang dikelilingi oleh
hunian menjadikan atraksi wisata
oleh para pengunjung permukiman
yang dapat melihatlangsung proses
pembuatan kerajinan oleh para
pengrajin

5.7 Analisis Orientasi Bangunan

Faktor yang sangat menentukan dalam perletakkan bangunan
adalah akses jalan, sinar matahari dan aliran angin. Berikut penjabaran
dari kedua faktor tersebut.

1. Akses jalan

Orientasi bangunan mengikuti akses jalan sehingga wisatawan bisa
melihat dan menikmati objek wisata yang ditawarkan permukiman
tersebut.

AnitaAndriyani/98 512 180
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V.j»»: Orientasi bangunan mengikuti akses
jalan yang sudah ada sehingga
memudahkan melihat secara langsung
ke objek

Gbr 93: Orientasi bangunan mengikuti akses jalan yang ada
Sumber: Analisa Penulis, Juli 2003

Akses pada permukiman tersebut mendukung pola akses yang

diharapkan sehingga tidak ada perubahan pola jalan untuk meningkatkan

view kawasan.

Keuntungan dari orientasi bangunan yang mengikuti jalan ini

membuat pengunjung permukiman melihat langsung ke objek.

2. Sinar matahari dan Aliran Angin

Kedudukan matahari terhadap

kawasan berpengaruh terhadap

besar kecilnya cahaya matahari

yang diterima dalam bangunan.

Fasade selatan dan utara

meneriman lebih sedikit panas

dibandingkan dengan fasade barat

dan timur.

Gbr 94: Orientasi bangunan berdasarkan sinar matahari dan aliran angin
Sumber: Analisa Penulis, Agustus 2003
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Hembusan angin merupakan kebalikan dari arah matahari, dimana
pada pagi hah angin cenderung bertiup ke arah laut (timur). Sedangkan
pada malam hah angin cenderung berhembus ke arah darat (barat).
Dengan begitu orientasi bangunan lebih diutamakan menghadap ke timur
dan barat.

5.8 Landscape

Elemen-elemen landscape yang akan dianalisa mencakup
vegetasi, air, dan batuan. Dibawah ini akan diuraikan ketiga elemen
landscape tersebut.

1. Vegetasi

Pada permukiman nelayan ini jarang sekali ada pepohonan karena
hampir semua tanah yang ada dipergunakan untuk mendirikan bangunan.
Hanya pada jalan kolektor dan beberapa tempat dalam permukiman masih
terlihat banyak pepohonan besar yaitu pohon jambu, mangga, dan
belimbing. Vegetasi lain yang ada adalah semak-semak (perdu), dan
rumput gajah. Letak dan pemilihan vegetasi dapat dilihat pada tabel 18
dan 19.

Tabel 18

Letak vegetasi

Pohon pisang

Pohon mangga

Pohon belimbing
Semak (perdu)

Rumput gajah

Letak

Wil. Permukiman

Jalan kolektor

Wil. Permukiman

Jalan kolektor

Wil. Permukiman

Wil. Permukiman

Jalan kolektor

Wil. Permukiman

Sumber: Analisa penulis. Juni 2003
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Keterangan

Sedang Jarang

Tinggi

Sedang
Rendah

Rendah

Banyak

Banyak
Banyak

Jarang
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Tabel 19

Pemilihan vegetasi pada lingkungan permukiman

Kesesuaian dalam penggunaan

Halaman rumah Halaman fas. Umum Tepi jalan

Pohon jambu '
• •

Pohon mangga '
• •

Pohon belimbing • • •

Semak (perdu) • • •

Rumput gajah '
• •

Sumber: Analisa penulis, Juni 2003

Air pada wilayah permukiman pantai merupakan faktor utama

terjadinya erosi, dan di kota Surabaya sendiri banyak sekali daerah rawan

banjir. Salah satunya adalah dengan meninggikan bangunan untuk

menghindari banjir. Untuk itu dibutuhkan vegetasi yang mempunyai akar

berserat/menyebar, dan pohon berkanopi. Dari ciri pepohonan yang ada

pada permukiman yang dapat dipakai adalah pohon mangga, jambu, dan

belimbing.

Vegetasi pengontrol air
hujan banyak diternui diluar
wilayah permukiman karena
di dalam lahan yang ada
untuk bangunan rumah
tinggal, hanya tinggal
beberapa saja yang tersisa,
padahal tanah cukup bagus
untuk ditanami vegetasi
tersebut

Gbr 95: Pengontrol air hujan
Sumber: Analisa penulis, Juni 2003

Selain befungsi
sebagai pengontrol
angin bisa
dipertahankan dan
ditata sebagai elemen
pelengkap untuk
permukiman yang
memiliki kegiatan di
dalam sebagai atraksi
wisata
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Fungsi vegetasi pada bangunan adalah sebagai pemecah angin,

sangat berguna untuk meminimalkan penghawaan pada malam hari

berhembus angin laut dari arah barat. Penggunaan semak/perdu pada

bangunan sebelah barat dapat ditangkap sekecil mungkin dan untuk

memberikan udara segar pada pagi hari.

Untuk menambah keindahan alam permukiman selayan sebagai

area wisata maka vegetasi yang ada dipertahankan dan ditata sedemikian

rupa untuk menjadikan permukiman tampak asri. Vegetasi juga dapat

diletakkan sekaligus sebagai pengontrol angin, pengontrol kebisingan,

polusi udara dan suara.

Gbr 96: Pengontrol Angin
Sumber: Analisa penulis, Juni 2003
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Vegetasi pengontrol angin
mempunyai fungsi serupa dengan
vegetasi pengontrol air hujan,
banyak ditemui diluar wilayah
permukiman, lahan di dalam
permukiman banyak untuk
mendirikan bangunan rumah
tinggal

Selain befungsi
sebagai pengontrol
angin bisa
dipertahankan dan
ditata sebagai elemen
pelengkap untuk
permukiman yang
memiliki kegiatan di
dalam sebagai atraksi
wisata
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Vegetasi yang dapat mengontrol kebisingan adalah vegetasi yang
memiliki kerapatan daun dan memiliki cabang-cabang yang padat, dan
membentuk kanopi. Vegetasi yang terdapat di permukiman dan cocok
dengan ciri-ciri tersebut adalah pohon mangga, pohon jambu, dan
semak/perdu. Penempatan vegetasi ini pada jalan kolektor dan open
space, karena area-area tersebut selain kendaraan yang menimbulkan
polusi udara juga dapat menimbulkan polusi suara.

Vegetasi yang ada pada
wilayah permukiman
berfungsi juga sebagai
pengontrol
kebisingan/polusi suara
selain membentuk
elemen-elemen yang
melengkapi permukiman
dan sebagai daya tarik
pengunjung permukiman
yang berkunjung

Gbr 97: Sebagai pengontrol polusi suara/kebisingan
Sumber: Analisa penulis, Juni 2003

Vegetasi/pertamanan dapat membentuk suatu hubungan matahari-
pembayangan yang efisien, seperti pepohonan yang berdaun rimbun dan
berketinggian cukup seperti pohon mangga, jambu, dan belimbing dapat
memberikan keteduhan di musim panas. Rumput gajah dapat
merefleksikan sinar matahari yang datang dan diterima oleh pepohonan
untuk diserap.
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Vegetasi pada wilayah
permukiman dapat
merefleksikan sinar
matahari yang dating
sehingga hunian tidak
terlalu panas karena
penerimaan sinar matahari
langsung

Gbr 98: Pengontrol silau dan merefleksikan sinar matahari
Sumber: Analisa penulis, Juni 2003

2. Air

Pantai Kenjeran memiliki air laut yang kotor dan berwarna

kecoklatan, karena bukan perairan samudera. Dengan keadaan perairan

yang seperti itu maka dapat digunakan sebagai kegiatan wisata seperti

berperahu dan memancing.

3. Batuan

Elemen batuan yang ada pada pantai Kenjeran adalah batu gunung

dan batu karang. Batuan yang digunakan oleh masyarakat untuk pondasi

bangunan adalah batu gunung. Sebagai pembatas antara permukiman

dengan pantai sendiri masyarakat menggunakan batu gunung dan batu

karang. Batuan tersebut banyak terdapat pada permukiman dan menarik
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untuk digunakan sebagai kombinasi pertamanan pada permukiman
karena bercirikan daerah pantai. Hal ini dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 20

Pemilihan batuan pada lingkungan permukiman
Ragam batuan | Kesesuaian dalam penggunaan^

Halaman rumah I Halaman fas. Umum I Tepi jalan
Batu gunung

Batu karang

Sumber: Analisa penulis, Juni 2003

•

5.9 Analisis Desain Bangunan Kegiatan Nelayan

Dalam analisis desain bangunan kegiatan nelayan ini akan dibahas
tiga hal, yaitu struktur beserta bahan bangunannya, sistem utilitas, dan
penampilan bangunan kegiatan nelayan yang dapat mendukung atraksi
wisata. Berikut merupakan penjabaran dari masing-masing bagian.

5.9.1 Sistem Struktur dan Bahan Bangunan Kegiatan Nelayan
Sistem struktur terdiri atas tiga bagian, yaitu struktur atas, struktur

dinding dan lantai, dan struktur bawah dimana masing-masing bagian
saling mendukung satu sama lain.

Struktur Atas (Atap^

1. Analisis Struktur Atap

Fakta yang ada di lokasi penelitian bangunan kegiatan nelayan
menggunakan struktur atap dari kayu dan bambu, berdasarkan
pertimbangan-pertimabangan struktur menurut Soegeng Djojowirono
(1991:8) yang didasarkan atas beberapa hal yaitu : harga, bahan
konstruksi, cara pelaksanaan, respon terhadap sinar matahari, angin, dan
hujan.

Bahan konstruksi atap yang dipakai adalah kayu dan bambu
Begitu juga dengan cara pelaksanaan struktur bambu sama dengan cara
pelaksanaan struktur kayu.
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Atap yang dipakai adalah atap satu lapis dengan bentuk pelana-

limasan, dengan kemiringan 30°. Atap dengan bentuk pelana dengan

kemiringan 30° termasuk bentuk atap yang cocok, karena pada waktu

hujan lebat pengaliran air hujan bisa lancar dan atap tidak mudah lepas

jika ada tiupan yang sedikit kencang.

Gbr 99: Arah aliran hujan pada atap
Sumber: Analisa Penulis, Agustus 2003

Gbr 100:Tekanan angin pada atap
Sumber: Analisa Penulis, Agustus 2003

2. Analisis Bahan Bangunan Atap

Atap yang digunakan oleh bangunan kegiatan nelayan adalah atap

yang tersusun satu lapis dengan bentuk pelana-limasan, dan dengan

kemiringan 30°. Sesuai dengan fakta yang ada pada lokasi penelitian,

bahan konstruksi yang dipakai untuk konstruksi atap adalah kayu, bambu,

dan bahan atap rumbia, genteng dan seng.

Tabel 21. Bahan Penutup Atap

No

2.

Uraian

Harga
Keawetan

Cara pemasangan
Tersedianya bahan
Keterpaduan
permukiman

dengan

Memiliki unsur atraktif

dan estetis

Respon
matahari

terhadap

Respon terhadap angin
Respon terhadap hujan

Skor

Genteng

13

16

19

72

Sumber: Analisa Penulis, Agustus 2003
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Bahan Bangunan
Seng

1

10

11

18

19

74

Rumbia

1

12

18

19

72
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Keterangan :

1. Mahal/Sedang/Relatif murah 11. Panas

2. Tidak awet/Sedang/Awet 12. Sedang

3. Lama/Sedang/Praktis 13. Sejuk
pengerjaannya 14. Tidak tahan terhadap angin

4. Sulit/Sedang/Mudah mendapatkan 15. Sedang

5. Ada keterpaduan dgn permukiman 16. Tahan terhadap angin

6. Sedang 17. Tidak tahan terhadap hujan

7. Tidak ada keterpaduan 18. Sedang

8. Ada unsur atraktif dan estetis 19. Tahan terhadap hujan

9. Sedang
10. Tidak ada unsur atraktif dan estetis

Dari analisis diatas dapat dilihat bahwa rumbia dan genteng

sebagai bahan penutup atap lebih baik dibandingkan dengan seng, karena

seng terasa lebih panas pada siang hari. Tetapi genteng terlalu berat

dengan penggunaan bahan konstruksi bambu atau kayu.

Sementara untuk kios pada jalan kolektor dan area pengolahan

memilih atap rumbia lebih tepat karena selain sederhana dan murah

dalam pembuatannya rumbia juga sangat responsif terhadap sinar

matahari, hujan dan angin. Atap rumbia dibuat dari helai-helai daun

rumbia yang dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat digunakan

sebagai penutup atap. Dengan pemakaian bahan alami diharapkan dapat

memberikan nilai atraktif dan estetis bangunan agar dapat mendukung

kegiatan yang diwadahinya sebagai atraksi wisata yang disajikan

permukiman tersebut.

Gbr 102: Atap pada hunian dan area
Pengolahan

Sumber: Analisa Penulis, Agustus
2003

Gbr 101: Atap pada hunian
Sumber: Analisa Penulis, Agusatus 2003
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Atap dari bahan rumbia dirangkai rapat dan diikat pada reng bambu
sehingga dapat digunakan sebagai penutup atap pada area pengolahan.

Atap rumbia sebelumnya harus dijemur sampai kering agar awet
dan dapat digunakan dalam jangka waktu + 3 tahun.

Gbr 103: Pemasangan rumbia pada atap
Sumber: Analisa Penulis, Agustus 2003

Sedangkan bahan konstruksi atap yang dipakai adalah kayu dan
bambu. Pertimbangan terhadap pemilihan bahan konstruksi atap menurut
Heinz Frick (1984:45) berdasarkan pada 6 (enam) faktor yaitu : harga,
keawetan, cara pemasangan, tersedianya bahan, dan respon terhadap
cuaca seperti angin, hujan, sinar matahari. Menurut Djoko Wijono bahwa
kawasan wisata yang baik dan berhasil bila didasarkan keterpaduan
permukiman dan memiliki unsur atraktif untuk menjamin kepuasan
pengunjung. Analisis kedua bahan bangunan tersebut dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.

Tabel 22. Bahan Bangunan

Sumber: Analisa Penulis, Agustus 2003
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Keterangan :

1. Mahal/Sedang/Relatif murah 11. Panas

2. Tidak awet/Sedang/Awet 12. Sedang
3. Lama/Sedang/Praktis 13. Sejuk

pengerjaannya 14. Tidak tahan terhadap angin
4. Sulit/Sedang/Mudah mendapatkan 15. Sedang
5. Ada keterpaduan dgn permukiman 16. Tahan terhadap angin
6. Sedang 17. Tidak tahan terhadap hujan
7. Tidak ada keterpaduan 18. Sedang
8. Ada unsur atraktif dan estetis 19. Tahan terhadap hujan
9. Sedang
10. Tidak ada unsur atraktif dan estetis

Bambu merupakan bahan bangunan yang mudah didapatkan dan

penggunaannya lebih ekonomis. Kekuatan sambungan bambu dilakukan

secara konvensional, yaitu dengan paku, pasak, atau tali, karena hanya

didasarkan pada kekuatan antara tali dengan bambu dengan bambu

lainnya sehingga kekuatan bambu dapat dimanfaatkan secara optimal.

Saat tali kendor akibat penyusutan pada bambu karena perubahan

temperatur, sehingga kekuatan tali tersebut akan turun dan dapat

mengkibatkan runtuh. Maka sambungan harus selalu dicek secara berkala

dan tali distel agar tidak kendor. Teknik baru yang dapat menghasilkan

kekuatan tinggi namun murah adalah teknik penyambungan dengan
pengisian beton.

Ktida-ktida

Talang air hujan
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Gbr 104: Struktur rangka atap
Sumber: analisa penulis, agustus 2003
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Struktur Dinding dan Lantai

1. Analisis Struktur Dinding

Berdasarkan fakta yang ada bahwa bahan dinding pada bangunan
kegiatan nelayan yang ada di lokasi penelitian tersusun dari bambu dan

kayu/papan. Sedangkan untuk kegiatan nelayan (kios) pada jalan kolektor
banyak menggunakan anyaman bambu dan papan kayu.

Sebuah dinding dapat berdiri kokoh apabila diperkuat dengan
kolom yang mampu mendistribusikan beban dari atap menuju pondasi.
Berdasarkan fakta yang ada kolom yang digunakan adalah beton (untuk
hunian), kayu, bambu.

Berdasarkan pertimbangan yang sudah ada, maka kemungkinan
dinding yang dipakai adalah batubata, bambu, dan kayu. Analisis dari
masing-masing bahan dinding bahan tersebut dapat dilihat pada tabel
dibawah ini.

Tabel 23. Bahan Dinding
No Uraian

Harga
Batubata

Bahan Bangunan
jfepan kayu Anyaman bambu

10.

Keawetan

Cara pemasangan
Konstruksi

Tersedianya bahan
Keterpaduan
permukiman

dengan

Memiliki unsur atraktif dan
estetis

Respon terhadap matahari
Respon terhadap angin
Respon terhadaphujan

Skor

Sumber: Analisa Penulis, Agustus 2003
Keterangan :

Mahal/Sedang/Relatif murah
Tidak awet/Sedang/Awet
Lama/Sedang/Praktis
pengerjaannya
Kuat/Sedang/Tidak kuat
Sulit/Sedang/Mudah mendapatkan
Ada keterpaduan dgn permukiman
Sedang
Tidak ada keterpaduan
Ada unsur atraktif dan estetis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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10

14

17

20

83

1

10

13 13
17 17

20

81
20

80

12. Panas

13. Sedang
14. Sejuk
15. Tidak tahan terhadap angin

Sedang
Tahan terhadap angin
Tidak tahan terhadap hujan
Sedang
Tahan terhadap hujan

16

17

18.

19.

20
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10. Sedang
11. Tidak ada unsur atraktif dan estetis

u

*fe»mb.ii

Gbr 105: Dinding anyaman bambu
Sumber: Analisa Penulis, Agustus2003

Pemakai dinding anyaman bambu untuk
areapengolahan menambah nilai estetika
bangunan agarterkesan alami untuk
atraksi wisata pantai yangmewadahi
kegiatan nelayan

Pemakaian dinding anyaman bambu memberi nilai estetika dan
juga lebih responsif dalam menerima sinar matahari jika dilihat dari
kegiatan yang diwadahinya. Pada bangunan area pengolahan pemakaian
dinding ini hanya setinggi ±1meter saja dari lantai agar pengunjung dapat
melihat lebih dekat dan jelas. Hal ini juga untuk mendukung pengolahan
yang diwadahinya yang lebih membutuhkan sirkulasi udara dan sinar
matahari yang optimal.

Gbr 106: Penerimaan sinar matahari bangunan kegiatan nelayan
Sumber: analisa penulis, agustus 2003
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Konstruksi dinding dari bahan anyaman bambu mudah dikerjakan.

Anyaman bambu cukup dipakukan pada rangka bambu dengan sisi

bagian luar/kulit yang keras dihadapkan ke luar, sedangkan bagian

dalam/lunak menghadap ke dalam.

2. Analisis Struktur Lantai

Menurut teori Georg Lippsmeier (1994:89), lantai yang baik adalah

lantai yang memiliki jarak yang cukup dari tanah untuk mencegah

masuknya air, kotoran, dan binatang.

Pada bangunan kegiatan nelayan dan kios di jalan kolektor

menggunakan lantai yang sederhana yaitu tanah yang dipadatkan dan

dari bahan campuran pasir dan plesteran semen. Penggunaan semua itu

dapat memudahkan pembersihan, walaupun dari segi harga mungkin lebih

sedikit mahal.

Maka untuk mendapatkan analisa dari bahan lantai yang akan

digunakan maka diperlukan pertimbangan-pertimbangan menurut Imam

Subarkah (1984:167) bahwa lantai yang baik adalah lantai yang

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : harga, konstruksi, kelembaban,

tersedianya bahan, dan keawetan.

Analisis kedua bahan bangunan tersebut dapat dilihat pada tabel

dibawah ini.

Tabel 24. Bahan penutup lantai

No Uraian Bahan lantai

i Plesteran

semen/tegel
Tanah yang dipadatkan

1. j Harga 1 1

2. Keawetan 2 2
3. Cara pemasangan 3 3
4. Konstruksi 4 4
5. Tersedianya bahan 5 5
6. Keterpaduan dengan

permukiman
7 7

7. Memiliki unsur atraktif dan
estetis

10 10

8. Kelembaban 12 14
Skor 44 46

Sumber: Analisa Penulis, agustus 2003
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Keterangan :

1. Mahal/Sedang/Relatif murah
2. Tidak awet/Sedang/Awet
3. Lama/Sedang/Praktis

pengerjaannya
Kuat/Sedang/Tidak kuat
Sulit/Sedang/Mudah mendapatkan
Ada keterpaduan dgn permukiman
Sedang
Tidak ada keterpaduan
Ada unsur atraktif dan estetis

10. Sedang
11. Tidak ada unsur atraktif dan estetis

12. Kelembaban tinggi
13. Sedang
14. Kelembaban rendah

Hasil analisis diatas menyebutkan bahwa lantai dari plesteran
semen lebih mudah dalam pembersihan karena permukaannya rata,
meskipun dalam segi harga mungkin lebih mahal. Sedangkan lantai dari
bahan tanah yang dipadatkan kurang bagus karena permukaannya yang
kurang rata dan sulit untuk dibersihkan sehingga berdampak pada
kesehatan penghuninya.

Gbr 107: Penampang plesteran semen
Sumber: Analisa Penulis, agustus 2003

Lantai dari plesteran semen ini mampu menahan tekanan air di
bawah permukaan untuk tidak naik dan tidak menimbulkan perembesan
pada lantai. Untuk mengantisipasi apabila terjadi genangan air pada waktu
terjadi hujan lebat, maka ketinggian lantai dapat ditinggikan menjadi +10
cm dan + 20 cm untuk hunian.
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Struktur Bawah

Pondasi adalah bagian dari bangunan dan meneruskannya ke

tanah dibawahnya untuk mendapatkan bangunan yang dapat berdiri

kokoh dan kuat.

Sistem pondasi yang digunakan adalah sistem pondasi dangkal

karena kontur pada permukiman datar. Pondasi dangkal sebagai pondasi

utama di setiap kolom dengan bahan cor beton untuk mendapatkan

kekuatan maksimal. Penggunaan bahan untuk pondasi menggunakan

batu kali/batu gunung.
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Gbr 108: Potongan pondasi dangkal
Sumber: Analisa Penulis, Agustus 2003

Gbr 109: Struktur kolom dan pondasi
Sumber: analisa penulis, agustus 2003
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Berdasarkan fakta bahwa kondisi tanah

di lokasi penelitian relatif datar dengan
ketinggian bangunan I lantai, perlu juga
diperhatikan kondisi dan karakter tapak,
konstruksi harus cukup kokoh dan kuat untuk
menerima beban diatasnya.

L

Gbr 110: Pondasi
Sumber: Analisa Penulis, Aguatus 2003

Bangunan pada permukiman nelayan merupakan bangunan
sederhana dengan beban yang diterima tidak terlalu besar, karena itu
yang dipergunakan adalah pondasi batu kali dan batu gunung. Batu
gunung sangat tahan terhadap air laut. Kondisi tanah pada permukiman
relatif datar dan berada di kawasan pantai, maka kedalaman pondasi
adalah 0,8-1,6 m di bawah muka tanah.

5.10 Analisis Sistem Utilitas

1. AirBersih

Berdasarkan analisis pada kegiatan nelayan memeriukan sumber
air yang ada diperoleh dari PDAM kemudian dijual keliling permukiman.

Gambar disamping adalah penjual
air bersih keliling permukiman yang
diambil dari pemilik hunian yang
menggunakan sumber air dari PDAM.

Dibawah adalah gambar sistem air yang
digunakan pada permukiman.

Gbr 111: Penjual air keliling
Sumber: Hasil survey, Mei 2003
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2. AirKotor

Gbr 112: Skema sistem jaringan air bersih
Sumber: Analisa Penulis, Agustus 2003

Air bekas buangan dari pengolahan dan

alat plumbing seperti bak mandi, bak cuci

tangan, bak dapur, dsb, dibuang keluar pada

saluran yang terdapat di kanan kiri hunian

untuk kemudian dibuang keluar melalui riol

kota dan sebagian dibuang ke laut sehingga

mencemari air laut sekitar permukiman.

Gbr 3 Selokan sebagai tempat pembuangan air kotor
dari hunian

Sumber: Hasil survey, Mei 2003

Gbr 114: Penampang saluran drainase
Sumber: Analisa Penulis, Agustus 2003

Saluran drainase ini berbentuk trapesium dengan lapisan
dinding dan dasar drainase dibuat dari pasangan batu kali dengan
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dimensi saluran drainase memiliki lebar 0,75 meter dan dalamnya 0,5

meter.

3. Pembuangan Sampah

Pembuangan sampah pada permukiman sudah cukup memadai

dengan adanya bak-bak sampah pada tiap unit rumah meski letak TPS

agak jauh dari permukiman.

Akan tetapi masih ada penghuni yang membuang sampah

disekitar pantai sehingga menimbulkan bau busuk pada hunian

sekitarnya.

Gbr 115: Analisis pembuangan sampah pada permukiman
Sumber: Hasil survey, Mei 2003

Sistem pembuangan sampah pada permukiman, yaitu :

a. Setiap unit hunian terdapat bak sampah ukuran 50x50x50

cm dan diberi tutup agar tidak mencemari lingkungan.

b. Setiap satu blok hunian terdapat 1 buah bak penampungan

sampah sementara dengan ukuran 2x4x1 meter.

c. Bak sampah pada tiap hunian dan bak penampungan

sementara diletakkan pada tempat yang mudah dicapai

kemudian baru dibuang ke TPS.
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Gbr 116: Analisis desain pembuangan sampah
Sumber: analisa penulis, agustus 2003

5.11 Analisis Penampilan Bangunan Kegiatan nelayan

Penampilan bangunan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian
atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Masing-masing bagian tersebut
memiliki fungsi dan penampilan.

Atap pelana-limasan kemiringan £0° tsrmasuk atap yang cocok
karena pada waktu hujan aliran air hujan bisa turun dan atap tidak mudah
lepas jika ada tiupan angin angin yang kencang.

Aliran hujan —

Gbr 117: Arah aliran hujan pada atap
Sumber: Analisa Penulis, Agustus 2003

Gbr 118:Tekanan angin pada atap
Sumber: Analisa Penulis, Agustus 2003

Bagian tengah dari bangunan kegiatan nelayan meliputi dinding

yang setinggi 1 meter dari permukaan tanah. Dinding yang terbuat dari
anyaman bambu dan papan kayu dapat merespon cuaca dengan baik.
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Bangunan kegiatan nelayan merupakan bangunan yang tidak
memiliki pintu dan jendela. Bangunan ini hanya memiliki dinding setinggi +
1 meter dari permukaan tanah. Hal ini memberi keuntungan pada
wisatawan untuk dapat melihat langsung proses pengolahan hasil laut.

ja^ngetsthsif!

-♦ Hunian

Gbr 119: Analisis Desain Penampilan Bangunan Kegiatan Nelayan
Sumber: Analisa Penulis, Agustus 2003
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