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BAB VI

GUIDELINE PERANCANGAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari analisis Bab V yang akan
dijadikan guideline perancangan untuk tahap berikutnya. Guideline ini
meliputi konsep tipologi nelayan, lokasi permukiman, zone permukiman
nelayan berdasarkan kegiatan nelayan, tata ruang luar, gubahan massa
berdasarkan kegiatan nelayan, tata ruang berdasarkan kegiatan nelayan,
orientasi bangunan, landscape, sistem bangunan kegiatan nelayan, sistem
utilitas, dan terakhir desain penampilan bangunan kegiatan nelayan, untuk
mendapatkan sebuah rekomendasi model permukiman nelayan yang
ditekankan pada kegiatan nelyan untuk dapat menjadi pendukung atraksi
wisata.

6.1 Tipologi Nelayan

Masyarakat yang menjadi sasaran penelitian adalah masyarakat

nelayan, yang umumnya mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan.

Pada masyarakat nelayan ini kegiatan masyarakat nelayan dikategorikan

menjadi 3, yaitu: Pertama, kategori nelayan. Kategori kegiatan nelayan ini

dibedakan menjadi 3, yaitu: kegiatan nelayan yang menyatu dengan

hunian, kegiatan berkelompok, kegiatan diluar wilayah permukiman (kios-

kios di jalan kolektor). Kedua, kategori nelayan sekaligus pedagang ini

dibedakan menjadi 2, yaitu: kegiatan nelayan sekaligus pedagang pada

hunian dan kegiatan nelayan pada jalan kolektor (kios-kios di jalan

kolektor). Ketiga, kategori nelayan sekaligus pedagang dan pengrajin.

Kategori kegiatan nelayan sekaligus pedagang dan pengrajin tidak

berbeda dengan kegiatan nelayan sekaligus pedagang, hanya masyarakat

nelayan yang mempunyai mata pencaharian ini memiliki pekerjaan

sampingan sebagai pengrajin pada unit hunian.

6.2 Lokasi Permukiman Nelayan

Lokasi permukiman desa Kejawan Lor dapat dicapai selama-

lamanya 30 menit untuk mencapai tempat kerja mereka. Lokasi desa

Kejawan Lor mempunyai aksesibilitas ke transport umum secara

langsung.
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Legends :
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Gbr 120: Pencapaian dari lokasi ke pusat pelayanan
Sumber: hasil analisa penulis, agustus 2003
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Gbr 121: Aksesibilitas langsung menuju transport umum
Sumber: hasil analisa penulis, agustus 2003

Letak dari desa Kejawan Lor mudah menjangkau ke tempat-tempat
pelayanan dan tempat kerja, dan permukiman terdekat yang memberikan
keseimbangan sosial dan membina individu berupa sarana pendidikan
dan kesehatan.

Desa Kejawan Lor ini juga sudah ada semacam pengamanan dari
masyarakat ini sendiri untuk menghndari ah egala macam bentuk bahaya
berupa pengamanan siskamling.
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6.3 Zone Permukiman Nelayan Berdasarkan Kegiatan Nelayan

Zone permukiman nelayan berdasarkan kegiatan nelayan yaitu

nelayan (area pengolahan menyatu dengan hunian, area pengolahan

kelompok, kios pada jalan kolektor), nelayan sekaligus pedagang (area

pengolahan menyatu dengan hunian, kios pada jalan kolektor), nelayan

sekaligus pedagang dan pengrajin. Zone permukiman tersebut bisa dilihat

pada gambar 129 dibawah ini.

Kategori
nelayan
sekaligus
pedagang

Kategori^
nelayan

Kategori
nelayan
berkelompok

Kios pada
jalan kolektor

Zone pada permukiman
dikelompokkan berdasarkan
kategori kegiatan nelayan
yang terdapat pada
permukiman nelayan
tersebut

Area terbuka

(daratan pantai)

Area

terbuka

Kategori nelayan
sekaligus
pedagang dan
pengrajin

Gbr 122: Desain zone permukiman berdasarkan kegiatan nelayan
Sumber: hasil analisa penulis, agustus 2003
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Dengan pengelompokan kategori maka zone seperti gambar diatas
memberikan alur dan mengarahkan wisatawan yang masuk ke dalam
permukiman.
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Gbr 123: Alur sirkulasi pada permukiman
Sumber: Hasil analisa penulis, agustus 2003

6.4 Tata Ruang Luar

Penataan ruang luar permukiman nelayan ini meliputi sirkulasi dan
open space. Berikut penjabaran dari keduanya.
6.4.1 Sirkulasi

Bentuk jalan dengan pola linier memberikan akses yang jelas serta
urutan-urutan ruang yang tidak membingungkan wisatawan. Pola
melingkar dengan grid memberikan tanda pengakhiran-pengakhiran jalan
dan akses yang mudah dalam melihat pengelompokan ruang-ruang pada
permukiman. Wisatawan dapat menikmati objek wisata berupa kegiatan
nelayan pada sisi-sisi jalan tersebut.
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permukiman
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kemudahan

wisatawan untuk

melihat langsung
kegiatan nelayan
yang terjadi

Akses langsung memudahkan pencapaian
oleh wisatawan ke permukiman

Bentuk jalan linier
pada kelompok-
kelompok kegiatan
nelayan
memberikan

urutan ruang-
ruang yang tidak
membingungkan
wkatawan

Gbr 124: Desain pola jalan permukiman
Sumber: Hasil analisa penulis, Juli 2003

Di dalam permukiman nelayan ini terjadi percampuran fungsi jalan
lokal antara pejalan kaki dan kendaraan roda dua. Sehingga sering
membuat macet karena percampuran fungsi jalan tersebut. Untuk
kejelasan sirkulasi maka dibagi menjadi 3, yaitu :

• Sirkulasi utama (jalan lokal) : + 2,5 meter, sirkulasi ini

menghubungkan antara kelompok-kelompok perumahan,
ruang terbuka lingkungan-— dipertahankan

• Sirkulasi sekunder (jalan setapak): + 1,5 meter.

• Sirkulasi tersier: + 1-2 meter, penghubung antar rumah.

Sistem parkir pada permukiman akan ditempatkan di dekat jalan
kolektor (lahan kosong dekat kios-kios pada jalan kolektor).

Area parkir
s~\ Kios
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Gbr 125: Desain area parkir permukiman
Sumber: Hasil Analisa Penulis, Agustus 2003
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Gbr 126: Desain area parkir mobil di luar permukiman
Sumber: Hasil Analisa Penulis, Juli 2003
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Gbr 127: Desain area parkir sepeda motor
Sumber: hasil analisa penulis, Juli 2003

Tempat parkir yang sesuai adalah tempat parkir yang
dikelompokkan dalam satu area.

6.4.2 Sirkulasi Kendaraan

Pola jalan berupa linier dengan moda transportasi yang diwadahi
adalah truk, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, dan becak.
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Pola jalan
dipertahankan

Gbr 128: Desain jalan kolektor
Sumber: Hasil analisa penulis, Juli 2003

Perkerasan
sudah

menggunakan
aspal concrete

I !
i i

Area
parkir

Adanya open space di depan
digunakan sebagai entrance
permukiman

Pola jalan dipertahankan, karena permukiman nelayan ini terietak
tepat di pinggir jalan kolektor yang merupakan penerusan dari arah pusat
kota Surabaya. Hal ini memberikan keuntungan wisatawan untuk melihat
secara langsung bahwa permukiman tersebut memiliki pendukung atraksi
wisata yang diberikan pantai Kenjeran.

6.4.3 Sirkulasi pejalan kaki

Pada permukiman terjadi percampuran fungsi jalan lokal yaitu
pejalan kaki dan kendaraan roda dua. Lebar jalan lokal pada permukiman
sebesar +2,5 meter. Penggunaan perkerasan berupa paving beton.
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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

Gbr 129: Desain sirkulasi pajalan kaki
Sumber: Hasil analisa penulis, Juni 2003

Hubungan ruang dan jalan ditandai dengan pola jalan melingkar

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 agar tidak monoton.

Untuk wisatawan yang datang dengan menggunakan kendaraan

roda dua, kendaraan tersebut dapat diparkir pada area parkir pada jalan

kolektor atau pada area parkir di open space.

Sirkulasi di tepi pantai yang dibangun karena tidak ada penerusan

jalan lokal ini memiliki lebar 1,5 meter untuk pejalan kaki dan kendaraan

roda dua dengan lebar 2 meter menghubungkan area pesisir pantai

dengan lingkungan permukiman.
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Jalan setapak dekat pantai
mempermudah aksesibilitas
dari pantai ke permukiman

AnitaAndriyani/98 512 180

Gbr 130: Desain penambahan jalan setapak
Sumber: Hasil analisa penulis, Juni 2003

Gbr 131: Desain sirkulasi dekat pantai
Sumber: Hasil analisa penulis, Juni 2003
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6.4.4 Sirkulasi Pada Unit Bangunan Kegiatan Nelayan

Sisa lahan yang ada pada bangunan kegiatan nelayan (area
pengolahan) hanya cukup untuk area pengolahan saja, maka penempatan
parkir kendaraan roda dua untuk wisatawan yang datang diletakkan pada
area parkir dekat jalan kolektor atau pada area parkir pada open space.

Penempatan parkir
untuk kendaraan
roda dua diletakkan
dekat jalan kolektor

Man open space
karena pada objek
tidak lahan yang
dapat menampung
parkir kendaraan
roda dua

© © 0 CD

&*&&${&•
S**^**^^

O

CO co

Gbr 132: Desain penempatan parkir kendaraan roda dua wisatawan
Sumber: Hasil analisa penulis, agustus 2003

6.4.5 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 25. Hirarki Jalan Permukiman Kejawan Lor
Hirarki Jalan

I

II

III

Lebar Jalan (m)

+ 5m

+ 3m

+ 1,5 m

Material Perkerasan Jalan

Aspal concrete

Paving beton

Batu tapak+tanah

dipadatkan

Sumber: Hasil Analisa Penulis, Juli 2003
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Model Jalan

Kolektor (tetap)

Lokal (tetap)

yang j Jalan setapak
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6.4.6 Open Space

Open space dalam permukiman nelayan ini selain sebagai pengikat

antar kelompok-kelompok ruang pada permukiman juga sebagai ruang

untuk beristirahat, sarana rekreasi, pelayanan, kesinambungan, dan area

parkir kendaraan roda dua.

Penempatan perahu nelayan diletakkan pada open space yang

merupakan daratan berpasir sekaligus berfungsi sebagai area untuk

berjalan-jalan para wisatawan.

Laut

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

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

mengunjungi
permukiman

¥ O Q CO

ooco
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o

GDV' CD

o

o

CD-

CD

O
CD

O
CD

CD
CD

9<
CD

CD

Gbr 133: Desain open space dalam
permukiman

Sumber: Hasil Analisa Penulis, Agustus 2003
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Penambatan

perahu di pinggir
pantai

Permukiman

nelayan

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

Sebagai ruang rekreasi dan
untuk beristirahat sejenak,
bias sebagai sarana bermain
anak-anak
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6.5 Gubahan Massa Permukiman Nelayan Berdasarkan Kegiatan

Nelayan

Kategori Nelavan Berkelompok

Kegiatan yang dilakukan secara kelompok/bersama menggunakan

pola massa cluster. Untuk pengerjaan pengolahan kelompok

memanfaatkan open space yang dikelilingi oleh bangunan rumah tinggal

dengan kapasitas + 8-12 orang.

Open space sebagai
pemersatu
bangunan yang
dapat drfungsikan
sebagai area
kegiatan
berkelompok dari
unit-unit hunian yang
mengeWinginya

Area pengolahan secara
kelompok dengan
menggunakan pola
cluster

Open space sebagai
area pengolahan
secara kelompok
sekaligus sebagai
pemersatu
bangunan

Gbr 134: Desain pola permukiman bagi nelayan berkelompok
Sumber: hasil analisa penulis, agustus 2003
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Kateaori Nelavan Sekaligus Pedaaana Dan Pengrajin

Hunian dengan
area

pengolahan+kios/
warung

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

disekelilingnya

Hunian dengan
area pengolahan
♦kios/warung+area

pengrajin

t* DD
CD ^ "N CD
I 1 V s CD

Gbr 135: Desain pola permukiman bagi nelayan sekaligus pedagang dan pengrajin
Sumber: hasil analisa penulis, agustus 2003

Kegiatan nelayan yang terjadi tidak akan tercampur dengan

kegiatan lainnya dan view dari bangunan yang akan memperlihatkan

"atraksi wisata" proses kegiatan pembuatan kerajinan untuk pengunjung

permukiman.

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

Kategori Nelavan (Area Pengolahan Menyatu Dengan Hunian)

Bentuk linier yang digunakan oleh kategori kegiatan nelayan yang

menyatu dengan hunian ini memiliki kejelasan bangunan bagi pengunjung

permukiman dan dapat mendukung citra visual kawasan sebagai

permukiman nelayan yang kegiatan nelayannya sebagai pendukung

wisata pantai.
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Hunian dengan
kegiatan pengolahan
di halaman

samping+kios/warung

Open space sebagai
pemersatu bangunan

CZD

f 1

Hunian yang
menyatu dengan
kegiatan
nelayan

Gbr 136: Desain pola permukiman kategori nelayan
Sumber: hasil analisa penulis, agustus 2003

Kategori Nelavan Sekaligus Pedaaano

Open space sebagai
pemersatu bangunan

Hunian dengan
kegiatan pengolahan
di halaman

samping+kios/warung
E3-

Hunian yang
menyatu dengan
kegiatan
nelayan

Gbr 137: Desain pola permukiman untuk kategori nelayan dan nelayan sekaligus
pedagang

Sumber: hasil analisa penulis, agustus 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.

Kategori Kios Di Jalan Kolektor

DC3DDD""""DDD
Gbr 138: Desain pola kios di jalan kolektor

Sumber: hasil analisa penulis, agustus 2003

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

Kios pada jalan kolektor tidak mengalami perubahan karena

merupakan fasilitas perdagangan wisata pantai yang ada (THP) dan juga
salah satu usaha masyarakat untuk menambah penghasilan.

Anita Andnyani/98 512 180 ' ' " •
150



STUD, KEGIATAN NELAYAN PADA PERMUKIMAN D, PANTA, KENJER AN-S URABAYA
.,. ,. ^ Sebagai Pendukung Atraksi Wisata
Studi Kasus Permukiman Nelayan RW II-Desa Kejawan Lor

'Bab VI guideline (perancangan...

6.6 Tata Ruang Berdasarkan Kegiatan Nelayan
Pembaoian kawasan

6.6.1 Kategori Nelayan

Area Pengolahan Menyatu Dengan Hunian

Pada tabel dibawah adalah kebutuhan luas ruang kegiatan nelayan
yang menyatu dengan hunian, dan dapat dilihat jumlah hunian yang akan
diwadahi pada kegiatan nelayan tersebut.

Tipe
^^^^ menyatu dengan area pengolahan

Nelavan Berkelompok

Pada tabel dibawah adalah kebutuhan luas ruang kegiatan nelayan
berkelompok, dan dapat dilihat jumlah hunian yang akan diwadahi pada
kegiatan nelayan tersebut.
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Hunian untuk kategori ini sebanyak 13 hunian. Rata-rata masing-
masing hunian memeriukan lahan sebesar 62,3 m2.

Tabel 27. Jumlah unit hunian pada area pengolahan berkelompok
Tipe I Jumlah

ii

j Penghuni

Luas unit

hunian

Luas area
i

pengolahan
j

Jumlah hunian I

I 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

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.

Nelavan Di Luar Permukiman

Kios/warung yang ada berjumlah + 13 buah kios/warung. Masing-
masing kios/warung memeriukan lahan sebesar 51 m2.

Tabel 28. Jumlah unit kios

Tipe

III

Jumlah

Penghuni
± 4-6 orang

+ 7-9 orang

Luas unit

hunian

40 m2

60 m2

Luas area

pengolahan
i 60 m2

90 m2

Gbr 139: Desain kios/warung di jalan kolektor
Sumber: hasil analisa penulis, agustus 2003
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Jumlah hunian

60%x13 =8 buah kios/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 dapat dikembangkan menjadi bangunan

berlantai dua dengan area penjemuran berada di lantai dua dan tiap 2

buah kios/warung dapat menggunakan open space.

6.6.2 Kegiatan Nelayan Sekaligus Pedagang

Kegiatan nelavan sekaligus pedagang pada hunian

Pada tabel dibawah dapat dilihat jumlah unit hunian kategori

nelayan ini.

Tabel 29. Jumlah unit hunian pada nelayan sekaligus pedagang

Tipe j Jumlah
Penghuni

Luas

hunian

unit Luas area

pengolahan
Jumlah hunian

1 3 orang 20 m2 i30m2 20%x13 =2,6-3 hunian

II 4-6 orang 40 m2 I60"1' 50%x13 = 6,5-6 hunian

III 17-9 orang 60 m2 i 90m2 | 30%x13 =3,9-4 hunian

Jadi hunian yang ada sebanyak + 13 hunian. Rata-rata masing-

masing hunian memeriukan lahan sebesar 129 m2.

Kegiatan nelavan sekaligus pedagang pada jalan kolektor

Kegiatan nelayan sekaligus pedagang pada jalan kolektor adalah

kegiatan nelayan di luar wilayah permukiman. 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
2

m

Tabel 30. Jumlah unit kios

Tipe

III

Jumlah

Penghuni
Luas unit Luas area

hunian ! pengolahan
+ 4-6 orang 40 m' 60 m2

+ 7-9 orang 60 m2 90 m"
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Jumlah hunian

60%x13 = 8 buah kios/warung

40%x13 = 5,2-5 buah kios
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Gbr 140: Desain kios/warung di jalankolektor
Sumber: hasil analisa penulis, agustus 2003

6.6.3 Kategori Nelayan Sekaligus Pedagang Dan Pengrajin
Pada tabel dibawah dapat dilihat jumlah unit hunian kategori ini.

Tabel 31. Jumlah unit hunian yang memiliki area pengolahan

Tipe

III

Jumlah

Penghuni
4-6 orang

7-9 orang

Luas unit

hunian

I40 m^

60 m2

Luas area

pengolahan
60 n?

90 m2

Jumlah hunian

I 60%x7 = 4,2-4 hunian

40%x7 = 3.8-3 hunian

Luas lahan yang digunakan untuk 1 unit hunian nelayan sekaligus

pedagang dan pengrajin adalah +192 m

6.7 Orientasi Bangunan

Orientasi bangunan mengikuti akses jalan, sinar matahari dan

aliran angin.

Orientasi bangunan yang mengikuti akses jalan memberi
kemudahan pada wisatawan bisa melihat langsung dan menikmati objek
wisata yang ditawarkan permukiman tersebut. Orientasi bangunan lebih
diutamakan menghadap utara dan selatan untuk merespon matahari,
sedangkan untuk orientasi bangunan terhadap angin lebih diutamakan
menghadap ke timur dan barat.
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Gbr 141: Orientasi bangunan permukiman
Sumber: Hasil Analisa Penulis, Juli 2003

X *—— A«g*n Oarst

Pola akses tetap mengikuti

bangunan permukiman, wisatawan

bisa melihat langsung dan

menikmati objek wisata pada sisi-

sisi jalan.

Orientasi bangunan

permukiman nelayan diatur dengan

mengubah arah bangunan sesuai

dengan respon matahari dan angin

juga untuk meningkatkan view

kawasan. Perubahan bangunan

tersebut dapat dilihat pada gambar

90

Gbr 142: Orientasi bangunan
Sumber: Hasil analisa penulis, agustus 2003

6.8 Landscape

1. Pemilihan Vegetasi

Vegetasi berdasarkan fungsinya :

• Vegetasi yang digunakan untuk mengontrol air hujan yang

merupakan penyebab umum terjadinya erosi adalah mangga,

belimbing, jambu, semak/perdu, dan rumput gajah.

• Vegetasi yang digunakan untuk mengontrol sinar matahari adalah

mangga, jambu, belimbing, rumput gajah, semak/perdu.

• Vegetasi yang digunakan sebagai pemecah angin yaitu pohon

mangga, jambu, dan belimbing.

• Vegetasi sebagai pengontrol kebisingan adalah pohon mangga,

jambu, belimbing, dan semak/perdu.
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Vegetasi yang memiliki kesesuaian dalam penggunaan:

• Vegetasi yang cocok ditanam di halaman rumah adalah rumput
gajah, pohon mangga, dan jambu.

• Vegetasi yang cocok untuk ditanam di area terbuka adalah pohon
mangga, jambu, rumput gajah, dan semak/perdu.

• Vegetasi yang cocok untuk ditanam di tepi jalan kolektor
disesuaikan dengan kondisi eksisiting yaitu pohon mangga, jambu,

belimbing, dan semak/perdu.

2. Penempatan Vegetasi

Penempatan vegetasi mengikuti pola jalan yang sudah ada.

Untuk penempatan vegetasi yang ada di tepi jalan dalam

penanamannya bias berselang-seling antara pohon
mangga/jambu/belimbing dengan semak/perdu. Untuk penempatan ini
bias sebagai pengarah jalan dan juga berfungsi sebagai pengontrol

kebisingan dan sinar matahari.

Gbr 143: Desain penempatan vegetasi pada jalan kolektor
Sumber: Hasil Analisa Penulis, agustus 2003
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Penempatan
vegetasi pada
open space

memberikan ruang
untuk beristirahat
dan teduh

Penempatan
kolam

memberi

kesan dingin
dan sejuk di
dalam open
space

kawasan

wisata

Penempatan
pohon

mangga/jambu/bel
imbing
memberikan

keteduhan dan
juga pengontrol
kebisingan dari
jalan kolektor

O

Semak/perdu

O O CO

(too

cP

Kotem

Gr5v'

Pehon besar
(manggn/jwtibu/beJimtomg >

w^ ^

Vegetasi memberi
ruang yang teduh
untuk area parkir
wisatawan di dalam
open space

CD

Vegetasi dan
penempatan gazebo
melengkapi open
space di dalam
kawasan wisata

Penempatan
vegetasi pada
kawasan selain
sebagai pengontrol
angin, air hujan, dan
merefleksikan sinar
matahari juga
memberikan

keindahan dan
teduh hunian dan
kawasan wisata

Gbr 144. Desain penempatan vegetasi pada kawasan
Sumber: Hasil analisa penulis, agustus 2003
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6.9 Desain Bangunan Kegiatan Nelayan

Struktur Atas

Bahan konstruksi atap yang dipakai adalah kayu dan bambu,

karena kedua bahan tersebut mudah didapat dan penggunaan bahan

alami mampu menambah nilai estetika dan memiliki daya tarik bangunan.

Begitu juga dengan cara pelaksanaan struktur bambu sama dengan cara

pelaksanaan struktur kayu.

V, u d a - k u ri a

©ordmg

Talang atr hiijari

Gbr 145: Struktur rangka atas
Sumber: Hasil analisa penulis, Agustus 2003

Kayu dan bambu dibentuk sesuai kebutuhan dan dirangkai

membentuk kuda-kuda. Sambungan pada bambu menggunakan

sambungan pengisi beton.

Atap yang dipakai adalah atap satu lapis dengan bentuk pelana-

limasan, dengan kemiringan 30°.

Kios pada jalan kolektor dan bangunan kegiatan nelayan (area

pengolahan) menggunakan atap rumbia karena responsif terhadap sinar

matahari, hujan dan angin. Pemakaian bahan alami memberikan nilai

atraktif dan estetis bangunan agar dapat mendukung kegiatan yang

diwadahinya sebagai pendukung atraksi wisata yang disajikan

permukiman tersebut.
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Gbr 146: Penggunaan bahan penutup atap dari rumbia
Sumber: Hasil analisa penulis, agustus 2003

Struktur Dinding Dan Lantai

1. Struktur Dinding

Bangunan kegiatan nelayan (area pengolahan) dan kios pada jalan
kolektor menggunakan anyaman bambu dan papan kayu dengan
penggunaan kolom dari kayu dan bambu.

Pemakaian dinding anyaman bambu memberikan daya tarik
bangunan dan lebih responsif dalam menerima sinar matahari 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.

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 rumah, sedangkan bagian

dalam/lunak menghadap ke

dalam.

Gbr 147: Bahan dinding dari anyaman bambu
Sumber: Hasil analisa penulis, Agustus 2003
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2. Struktur Lantai

Sedangkan pada kios dan bangunan kegiatan nelayan
menggunakan lantai yang sederhana yaitu tanah yang dipadatkan dan
dari bahan campuran pasir dan plesteran semen. Penggunaan semua itu
dapat untuk memudahkan pembersihan.

Pi&Uim9*m*t»

Taw Ufa

Gbr 148: Penampang plesteran semen
Sumber: Hasil Analisa Penulis, agustus

Lantai dari plesteran semen dan tegel 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 + 20 cm.

Struktur Bawah

Sistem pondasi yang digunakan adalah sistem pondasi dangkal
karena kontur pada permukiman datar. Penggunaan bahan untuk pondasi
menggunakan batu kali/batu gunung.
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Gbr 149: Potongan pondasi dangkal
Sumber: Hasil Analisa Penulis, Agustus 2003
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Gbr 150: Struktur kolom dan pondasi
Sumber: hasil analisa penulis, agustus 2003

6.10 Sistem Utilitas

1. Air Bersih

Sumber air pada permukiman diperoleh dari PDAM kemudian dijual

keliling permukiman.

Gbr 151: Skema system jaringan air bersih
Sumber: hasil analisa penulis, agustus 2003

2.Air Kotor

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.
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Gbr 152: Skema pembuangan air kotor
Sumber: hasil analisa Penulis, Agustus 2003

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.

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 153: Pembuangan sampah

Sumber: hasil analisa penulis, agustus 2003
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6.11 Penampilan Bangunan Kegiatan nelayan

Ajtae

Atap pelana-limasan kemiringan 30° termasuk atap yang cocok
untuk bangunan kegiatan nelayan karena pada waktu hujan aliran air
hujan bisa turun dan atap tidak mudah lepas jika ada tiupan angin angin
yang kencang.

Gbr 154: Arah aliran hujan pada atap
Sumber: hasil analisa penulis, agustus 2003 Gbr 155:Tekanan angin pada atap

Sumber: hasil 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.

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.

-^Huntsn
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Gbr 156: Desain Penampilan Bangunan
„ . Kegiatan Nelayan
Sumber: Hasil Analisa Penulis, Agustus 2003
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