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BAB IV 

ANALISA 

 

4.1. Analisa Lingkungan, Sosial, Budaya 

4.2.1 Aspek  Lingkungan. 

Penataan Kampung Nelayan Suku Bajo di Wuring Kab Sikka  diharapkan 

akan memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan baik. 

 Kesadaran bahwa permukiman atas air digunakan sebagai instrument untuk 

menunjang upaya kelestarian lingkungan. 

 Kesadaran akan permukiman yang besrih dan sehat .  

 

4.2.2 Aspek  Sosial Budaya  

Aspek sosial budaya yang dimaksudkan adalah segala bentuk sikap 

mental yang mempengaruhi sikap dan perilaku individu dalam masyarakat 

meliputi konsep tentang lingkungan tempat tinggalnya , pola hubungan 

social, mata pencaharian serta agama. 

 Pola hubungan sosial masyarakat terjalin melalui hubungan perkawinan 

antar suku dengan kehidupan yang dilandasi dengan semangat kekeluargaan, 

saling menghargai, dan sikap gotong royong.  

    Mata pencaharian utama masyarakat Wuring adalah nelayan.Jenis pekerjaan 

sampingan yang menambah pendapatan masyarakat Wuring yaiku Pedagang 

eceran, pendoa, dll.  Lokasi permukiman nelayan ini masih dalam kota 

sehingga bukan merupakan kendala yang berarti dalam pencapaian ke lokasi 

tempat kerja. 

Tingkah laku dan kebiasaan atau tradisi masyarakat di suatu tempat 

harus menjadi factor pertimbangan untuk membangun tempat tinggal bagi 

masyarakat bersangkutan. 

 Bertambahnya penduduk  

 Diakibatkan perkembangan teknologi 

 Pengaruh budaya luar  

Namun pada Mayarakat di Wuring, nilai budaya seperti gotong 

royong, dan kerja sama  serta hunian tradisional suku Bajo di Wuring sampai 

saat ini masih dipertahankan . 
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          Maka upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan aspek budaya 

masyarakat Wuring agar tetap terjalin dengan baik sesuai dengan penataan 

kampung yakni melibatkan masyarakat bersangkutan secara aktif dalam 

seluruh rangkaian proses pengadaan perumahan yang diinginkan. 

 

4.2.3 Aspek Budaya  

 

 

 Teknologi Perikanan  

 Penangkapan ikan  

Kegiatan penangkapan ikan merupakan kegiatan rutin dengan sebagian besar 

mengunakan jaring  .Biasanya jarring yang digunakan dari 5m sampai 50m.  

Pembagian nelayan sesuai dengan ikan yang ingin di tangkap, yanki ada nelayan 

ikan tuna, nelayan ikan teri, nelayan cumi dll.  

 

Tempat Menaruh  Jala 

Sumber :Dokumentasi  Penulis April, 2018 
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 Pengawetan ikan/Penjemuran ikan 

Hasil penangkapan ikan selain di jual, yang lain di awetkan dan dikeringkan . 

Proses pengeringan ikan dilakukan di depan rumah atau di belakang rumah.  

     

Tempat Penjemuran Ikan  

Sumber :Dokumentasi  Penulis April, 2018 

 Penjualan Ikan 

Hasil penangkapan ikan kemudian di jual atau dipasarkan . Biasanya proses   

pembelian langsung di TPI oleh papalele di lakukan pagi hari / dini hari. Namun jika 

pagi hari ikan belum terjual, bisanya beberapa masyarakat menjual ikan keliling kota 

maumere dan ada yang  menjual di pasar ikan wuring yang dibuka pukul 3 sore - pukul 

7 malam.  

 

Tabel 1 Analisis Non Fisik 

Aspek  Variiabel Terpengaruh  Kriteria Penerapan  

Lingkungan  Pola tata lingkungan  1.Orientasi terhadap 

fasilitas lingkungan 

2.Lingkungan yang 

bersih nyaman  dan 

aman  

Sedikit 

Perubahan  

Sosial Budaya  Hunian  Rumah Panggung suku 

bajo,  

Sedikit 

Perubahan  

Interaksi antara Masyarakat  Gotong royong, saling 

bekerjasama  

Tetap 

Dipertahankan  

Teknologi Perikanan  Tetap 

Dipertahankan 

Ekonomi ( 

Mata 

Pencaharian )  

Bentuk dan Fungsi bangunan  

dan sarana prasarana yang 

tersedia 

Tempat tinggal, 

mencari nafkah ( ikan ) 

dan fungsi usaha  

Sedikit 

Perubahan 

Sumber : Diolah oleh Penulis 
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4.2. Analisa Studi Kelayakan  

 Potensi. 

Keberadaan tepi laut atau pesisir pantai merupakan ruang yang relatif 

dominan bagi permukiman perairan di Indonesia. Dari sekian banyak 

permukiman perairan di Indonesia, salah satu diantaranya adalah kawasan 

bermukim Suku Bajo di kampung Wuring, Kelurahan Wolomarang 

Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Kampung Suku Bajo di Wuring memiliki kekhasan yaitu permukiman yang 

dibangun di atas air yang menyatu dengan daratan.    

        Proses terbentuknya permukiman masyarakat Suku Bajo di kampung 

Wuring sampai saat ini, tidak lepas dari kondisi geografis dan lingkungan 

alam yang dilatarbelakangi oleh kegiatan keseharian warga sebagai nelayan 

atau pelaut. Meski demikian, masyarakat di kawasan ini juga menginginkan 

perubahan yang bersifat positif pada lingkungan permukimannya. Proses 

perubahan terlihat pada beberapa bangunan yang mengalami perkembangan 

juga pembangunan hunian yang mulai bergeser ke arah daratan.    

Keunikan kampung Wuring dapat dilihat dari model spasial pemukiman 

tradisional yang masih dipertahankan masyarakat yang mendiami wilayah 

ini. Masyarakat kampung Wuring yang mayoritas nelayan, mendirikan 

rumah di atas laut dengan tiang-tiang kayu setinggi 2-3 meter dan di pantai 

yang cukup rendah. Di depan ‘rumah apung’ atau di bawah kolong ‘rumah 

panggung’ dilabuhkan sampan-sampan yang digunakan untuk menangkap 

ikan. Untuk sirkulasi kawasan, rumah dihubungkan oleh jembatan yang 

terbuat dari bambu.  

 

 Peluang. 

     Kampung Wuring dipilih menjadi tempat tinggal karena letaknya yang 

strategis sebagai pelabuhan dan identik dengan orang Bajo yang hidup di atas 

laut. Kampung Wuring menjadi pusat perdagangan sekaligus penyebaran 

agama Islam. Kampung nelayan tradisional di Wuring kini telah ditetapkan 

oleh Pemerintah Kabupaten Sikka dengan Perda no  2 tahun 2012, sebagai 

destinasi wisata dan sering dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun 

internasional. 
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Tabel 2 Analisis Kelayakan ( P3 ) 

Problem Potensial  Prospek  

-Jalur Sirkulasi Jalan masuk 

Kawasan  yang sempit 

- Tingkat Kependudukan yang 

tinggi  

- Kurangnya sarana pelayanan 

umum seperti postu, ruang 

serba guna,  

- Kurang adanya kesadaran 

masyarakat terhadap 

lingkungan ( sampah, limbah , 

dll 

-Permukiman yang padat 

sehingga kurang adanya jalur 

sirkulasi yang baik 

 Letak lokasi dalam 

lingkup kota 

maumere ( Kawasan 

Strategis ) mudah 

dicapai  

 Tradisi dan Hunian 

tradisioal suku bajo  

yang masih 

dipertahankan 

 Merupakan salah 

satu Kawasan 

destinasi wisata  

  

-Memperlebar jalan 

Lingkungan sehingga 

terciptanya sirkulasi 

permukiman yang baik 

-Menyediakan sarana 

pelayanan umum pada 

masyarakat 

- Mengelolah persampahan 

seperti menyediakan 

tempat sampah yang 

cukup, menyedikan sarana 

pelayanan umum untuk 

kreatifitas dalam 

mengelolah sampah plastic 

- Pengelolaan terhadap 

sanitasi dengan 

merencanakan sanitasi 

yang baik 

- Menata kampung wuring 

dengan adanya sirkulasi 

hunian yang baik dan 

hunian yang sehat, 

harmonis, nyaman serta 

tradisional suku Bajo 

Sumber : Diolah oleh Penulis 
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4.3. Analisa Strategi Penataan  

 

a) Adaptif Reuse : merupakan upaya mengubah untuk mengubah/ memeperbaik 

bangunan atau lingkungan binaan agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang 

sesuai, tanpa diikuti perubahan struktural yang berarti. 

b) Rehabilitasi : Merupakan upaya  untuk mengembalikan kondisi suatu 

bangunan atau lingkungan binaan yang telah mengalami kerusakan, 

kemunduran atau degradasi, kepada kondisi aslinya sehingga dapat berfungsi 

kembali sebagaimana mestinya tanpa perubahan struktur fisik yang berarti. 

c) Gentrifikasi : Merupakan upaya untuk meningkatkan vitalitas suatu kawasan 

kota melalui upaya peningkatan kualitas lingkunganya, namun tanpa 

menimbulkan perubahan yang berarti dari segi struktur fisik kawasan tersebut.. 

d) Renovasi : yakni upaya untuk merubah sebagian atau beberapa begian dari 

suatu bangunan tua/lama, dengan tujuan agar bangunan tersebut dapat 

diadaptasikan untuk menampung kegunaan yang baru yang diberikan atau 

masih untuk fungsi yang sama namun dengan  persayatan-persyaratan yang 

modern. 

e) Restorasi : merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi fisik suatu 

lingkungan binaan pada kondisi asalnya dengan membuang elemen-elemen 

tambahan dan memasang kembali bagian bagian asli yang hilang, tanpa 

menambahi bagian baru. 

f) Rekonstruksi : merupakan upaya untuk mengembalikan kondisi atau 

membanngun kembali suatu lingkungan binaan sedekat mungkin dengan wujud 

aslinya yang diketahui. 

g) Addisi : Merupakan upaya untuk menempatkan suatu bangunan baru pada 

kawasan yang dilestarikan dengan mengabstraksikan bentuk-bentuk bangunan 

yang sudah ada dengan tujuan untuk menunjang karakter kawasan tersebut. 

h) Demolisi : merupakan penghancuran atau pembongkaran suatu lingkungan 

binaan yang sudah rusak atau membahayakan 

i) Redevelopment : merupakan upaya membangun kembali suatu bangunan atau 

lingkungan binaan dengan terlebih dahulu membongkar/menggusur seluruh 

bagian bangunan lama dengan tujuan untuk menamung kegunaan baru atau 

masih untuk kegunaan yang sama/lama namun dengan persyaratan-persyaratan 

yang modern. 
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j) Konservasi : Merupakan upaya untuk melestarikan suatu lingkungan binaan 

sedemikian rupa sehingga makna lingkungan tersebut dapat 

dipertahankan,mengefisienkan penggunaannya dan mengatur arah 

perkembangannya dimasa mendatang.  

k) Preservasi : merupakan upaya pelestarian lingkungan binaan agar tetap pada 

kondisi (fisik maupun makna) aslinya yang ada dan mencegah terjadinya proses 

kerusakan.  

 

 Secara garis besar ada buah pola yang digunakan dalam penataan kawasan ini 

yakni : 

Alternatif 1:  melakukan penataan dengan membangun  kembali kawasan agar 

menjadi lebih baik , dengan menggunakan strategi penataan Adaptif 

dan Redevelopment.  

Alternatif 2: melakukan penataan dengan pola yang sama sepeti sekarang yakni 

dengan pola bangunan linear dengan pola yang tetap yang dapat 

mnggunkan strategi penataan Rehabilitasi, Renovasi, Rekonstruksi, 

Konservasi dan Preserfasi yang tampah mnggubah identitas dari 

kawasan permukiman .  

 Dipilih alternative 2 yakni : melakukan penataan dengan pola yang sama sepeti 

sekarang yakni dengan pola bangunan linear dengan pola yang tetap yang dapat 

mnggunkan strategi penataan Rehabilitasi, Renovasi, Rekonstruksi, Konservasi 

dan Preserfasi yang tampah mnggubah identitas dari kawasan permukiman  
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 Analisa Land Use / Tata Guna Lahan Berdasarkan Produk Rencana 

Tata    Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Sikka. 

 

Peta Wilayah Wilayah Kabupaten Sikka 

. (Sumber : BPS Kab. Sikka.; Sikka Dalam Angka Tahun 2017) 

 

Berdasarkan rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW) kabupaten Sikka 

maka pembagian wilayah perencanaan tata guna lahan dalam 21 kecamatan dan 160 

desa dengan pemanfaatan lahan dengan Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah meliputi 

kawasan lindung (kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

dibawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan ruang terbuka hijau kota, 

kawasan suaka alam dan cagar budaya) kawasan budidaya (kawasan perumahan, 

perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan perindustrian, kawasan 

pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau kota, kawasan ruang evakuasi bencana, 

kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal, kawasan peruntukan lainnya yang 

fungsinya khusus dan bersyarat). 



90 
 

 

 

Tabel 14 : Analisis Fisik (Tata Ruang ) 

NO Keadaan Fisik Upaya yang 

dilakukan 

Dampak 

Tata 

Guna 

lahan  

  

  

  

  

Kawasan 

peruntukan 

permukiman  

pariwisata budaya 

Laut.  

Menata kampung 

nelayan suku bajo 

Wuring sesuai 

peruntukan wilayah 

sebagai Kawasan 

permukiman pantai dan 

budidaya laut 

 Menjaga 

kelestarian pantai 

sekitar  kawasan. 

 Meningkatkan 

potensi Kabupaten 

Sikka dengan 

adanya 

permukiman di atas 

air, meningktkan 

destinasi budaya, 

hunian, dan wisata  

 

Sumber : Diolah oleh Penulis 
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4.4. Analisa Aktivitas dan Kebutuhan Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

a) Analisa Aktivitas 

Variabel Aktivitas   Kebutuha ruang  

Pengguna Hunian  - Pergi sekolah atau  

tempat kerja  

- Menerima Tamu 

- Berkumpul 

Bersama Keluarga 

- Memasak 

- Bermain 

- Makan minum 

- Buang air 

- Tidur 

 

 R. Tamu 

 R. Tidur 

 Dapur 

 R. Keluarga 

 Km/ Wc 

 R. Makan 

 Pengguna Sekolah  -  Bermain 

- Makan minum 

- Belajar 

- Buang air 

- Bekerja 

  

 R. Belajar 

 Kantin 

 PlayGround 

 R. Guru 

 Km/ Wc 

Pengguna Sarana 

Pelayanan Umum 

(Gereja, Postu, 

Perbankan, Tempat 

rekreasi / taman, 

Pelayanan Umum ) 

 

- Beribadah 

- Berobat 

- Berwisata 

- Kegiatan lainnya 

 Gereja 

 Postu 

 Koperasi Nelayan 

 Gedung Serbaguna 

 Pos Pelayanan Kampung 

 Lopo, taman 

 Bangunan Kreasi untuk 

pengelolaan sampah 

Pedagang  Berdagang - Pasar 

- Pelabuhan 

- Kios-kios 

Sumber : Dilolah oleh Penulis.  

b) Analisa Kebutuhan Ruang  
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 Bangunan Utama ( Rumah Tinggal )   

             Jumlah hunian pada kampung wuring yakni 670 dengan jumlah 

penduduk sebanyak 2.999 jiwa. Dimana terdiri dari 718 Kepala keluarga 

dengan mata pencaharian yang di dominasi oleh nelayan . Maka kurang lebih 

48 KK masih menumpang pada 670 kk di wuring.  Untuk memenuhi 

kebutuhan akan rumah tinggal, perlu disiapkan lahan sebanyak 48 hunian 

untuk pengembangan kedepannya. 

Rata-rata sebagian besar rumah memiliki luasan 5m x 9 m termasuk 

teras, kamar, ruang tamu , dan dapur. Perumahan kampung nelayan ini 

didominasi oleh rumah panggung  Sulawesi . Kondisi perumahan nelayan 

dipengaruhi oleh penghasilan nelayan itu sendiri. Pola pembangunan rumah 

yakni linear mengikuti pesisir pantai. Namun hunian sangat padat dan 

pembangunan rumah tiidak teratur dengan jarak antara rumah 1.5 sampai 2 

meter. Mengingat factor ekonomi, maka tipe rumah yang akan ditetapkan 

adalah type 36 dan type 45 

 

 

NO Jenis Ruang Strandar Luasan 

Ruang  

1 Ruang Tamu 9;11,25 

2 Ruang Keluarga / Makan  9;11,25 

3 Ruang tidur utama 9;9,3 

4 Ruang tidur anak 9;7.5;6 

5 Dapur 6;4.4;4 

6 Km/ wc 5.4;3;2.5 

7 Gudang  3;2.5;1.3 

Sumber : Dilolah oleh Penulis.  

 

 Kebutuhan ruang dan luasan ruang (Data Arsitektur ERNEST NEUVERT jilid 

1). 

Untuk tipe bangunan 36 luasan ruang adalahsebagai berikut : 

 Teras = 1.75 m2 

 Ruang Tamu = 9m2 
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 Ruang tidur utama = 9m2 

 Ruang tidur anak = 6 m2 

 Dapur = 6 m2 

 Jemuran ikan  = 2.25 m2 

 jemuran = 2 m2 

 Kebutuhan ruang dan luasan ruang 

Untuk tipe bangunan 45 luasan ruang adalahsebagai berikut : 

 Teras = 1.75 m2 

 Ruang Tamu = 9m2 

 Ruang keluarga /ruang makan : 9m2 

 Ruang tidur utama = 9m2 

 Ruang tidur anak = 6 m2 

 Dapur = 6 m2 

 Jemuran pakayan = 2.25 m 

 jemuran = 2 m2 

 

Adapun Sarana pelayanan umum yang dibutuhkan dalam 1 Kawasan 

permukiman baik pelayanan social maupun ekonomi, (Standar Pedoman 

Perencanaan  LingkunganPermukiman Kota, Direktorat Tata Kota dan Tata 

Daerah PU, 1983) antara lain : 

a. Sarana Pendidikan  

 TK: 

 Menurut buku Standar Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman, 

setip 1000 penduduk membutuhkan 1 unit TK yang terdiri dari 2 kelas dengan 

luas lahan 1200m2 

 SD :  

Menurut buku Standar Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman,  

setiap 1600 penduduk membutuhkan 1 unit SD , terdiri dari 6 ruang kelas 

dengan luas lahan 3600 m2. Khusus untuk permukiman nelayan daya dukung 

penduduk mencapai standar yang adasehingga dianjurkan untuk anak-anak 

tetapdisekolahkan padasekolah yang sudah ada . 
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 SLTP :  

Menurut buku Standar Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman, 

Setiap 4800 penduduk membutuhkan 1 unit SLTP yang terdiri dari 6 ruang kelas 

dengan las ;ahan3600m2. Dilokasi permukiman nelayan sudah adanya 1 MTS . 

Standar luasan ruang sebagai berikut :  

 Ruang Belajar : 9,00 x 7,00= 63m2, dimana membutuhkan 6 ruang 

sehingga luas keseluruhannya adalah 378 m2 

 Ruang Penunjang ( Ruang Kepala Sekolah , ruang Wakil Kepala Sekolah, 

ruang guru, ruang tata usaha, ruang laboraturium, perpustakaan , r. tunggu, 

Gudang dan toilet + sirkulasi = 231,5m2, Jadi total luas pengembangan = 

609,5m2 

 

c. Sarana Pemerintah 

 Menurut buku Standar Pedoman Perencanaan Lingkungan 

Permukiman, Untuk Kawasan permukiman dengan jumlah penduduk 2999jiwa, 

maka dikawasan permukiman ini diperlukan sebuah saranapelyanan serbaguna 

dan 2 buah balai pertemuan.  

 

d. Sarana Olahraga  dan Taman,  

Sarana olahraga, taman ,saat ini belum tersedia , oleh karena itu dengan 

melihat keadaan penduduk yang jumlahnya cukup besarmaka perancanaan 

kedepan akan dibangun sarana olahraga,dan taman (RTH) 

 

e. Sarana Kesehatan 

 Posyandu / postu ( pos pelayanan terpadu ) merupakan unit pelayanan 

kesehatan . Kebutuhan ruangnya meliputi ruang pelayanan atau konsultasi 

danruang tunggu dengan luas seluruhnya mencapai 42m2. 

 

 Sarana dan prasarana yang direncanakan  

• Luas Kapling  

Luas perpetakan tanah untuk rumah   harus dipertimbangkan factor-faktor 

kehidupan manusia,.Bila keb. Udara segar per orang / jam 15m2 dengan 
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pergantian ruangan sebanyak 2 kali per jam dan tinggi plafond rata –rata 2,5 m 

, maka 

Perhitungan : rumus = 
𝑈

𝑇.𝑝
 = L. per orang  

U = Kebutuhan udara segar / or/ jam dalam satuan m3 

Tp= Tinggi plapod dalam satuan m 

L.per orang = Luas lantai per orang  

Building coverage = 50%  

= 
𝑈

𝑇.𝑝
 = 

15  

2.5
 = 6m2 

Jadi bila hunian terkecil terdiri dari 4 orang maka = Luas lantai uatama = 4 x 6 

= 24 m2 

Tabel 17 Standar Prasarana Lingkungan Permukiman Kota 

No  Jenis  Jumlah 

Penduduk 

Lokasi Luas 

Tanah 

Radius 

Pencapaian  

KET 

1 Balai 

Masyarakat  

3000 

penduduk 

Di Tengah 

kelompok 

lingkungan 

300m2 max 1000 m Bangunan 

tidak 

bertingkat  

2 Balai 

Pengonbatan 

3000 

penduduk 

Di Tengah 

kelompok 

lingkungan 

300m2 max 1000 m Bangunan 

tidak 

bertingkat  

3 Taman , RTH 2500 

pend. 

Dipusat RW 1250 m2 500m   

4 Sarana 

Olahraga  

3000 pend Dikelompokan 1500m2   

(Sumber : Standar Pedoman Perencanaan  LingkunganPermukiman Kota,Direktorat 

Tata Kota dan Tata Daerah PU, 1983) 

 

 

 



96 
 

• Tempat kreasi sampah 

Fungsi ruang : sebagai tempat membuat kerajinan tangan sampah daur 

ulang  

Sifat ruang  : Publik 

Suasana   : sibuk 

Jumlah petugas : 8 petugas  

       Studi luasan ruang (Data Arsitektur ERNEST NEUVERT jilid 1). 

o 6 unit meja kerja = 6 x (2,80 m x 1,50 m) = 25,2 m2 

o 12 unit kursi kerja = 12 x ( 0,6 m x 0,6 m) = 4,32 m2 

o 4 unit kursi tamu = 4 x 0,4 m x 0,4 m = 0,64 m2 

o 2 meja tamu = 2 x (0,80 x 1.20) = 1,92 m2 

o 4 lemari penyimapan bahan baku = 4 x (0,50 m x 1,50 m) = 5 m2 

o 4 lemari penyimapan hasil karya = 4 x (0.5 m x 2,00 m) = 4 m2 

o Total + sirkulasi 40% = 41,08 m2 + (41,08 x 40%) 

 = 41,08 m2 + 16,43 m2 

 = 57.512 m2 

 

 Pos Jaga : Pos Jaga .   

Jumlah petugas : 2 orang (penja loker penitipan barang) 

o Standar ruang gerak perorang = 1,2 m2/orang (Data Arsitektur 

ERNEST NEUVERT jilid 1). 

o Ruang gerak 2 orang =2 x 1,2 m2 

 =2,4 m2 

Spesifikasi jumlah luasan perabot 

o 2 buah kursi (P =0,40 m, L = 0,40 m, T=40 m)= 0,32 m2 

o 1 meja jaga (P =1,20 m, L = 0,80 m, T=60 m) = 0,96 m2  

o Lemari alat keamanan (P =1,20 m, L=0,40 m,T=1,20 m)=1,48 m2  

o Ruang gerak 3 orang  = 4,60 m2 

Total + sirkulasi 20 % = 6,68 m2 + (20 % x 6,68 m2)= 6,68 m2 + 

1,33 m2 = 8,01 m2 
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 Playground 

                   Suasana   : Sibuk 

Besaran ruang : (seluncuran =  3.5x 1) 

  (Jungkat jungkit = 3,0 x 0.3) 

  (ayunan = 4x 0,3) 

  = 3.5 + 0.9 + 24,00 = 28,4  

o Perlengkapan ruang : Standar ruang gerak perorang  

= 1,2 m2/orang (Data Arsitektur ERNEST NEUVERT jilid 1). 

= 1,2 m2 x 163  (anak) = 195.6 m2  

o Sirkulasi = 70%x (195.6  +28.4)   

  = 70%  x 224 

o Total = 215.45 = 216  M2 

 

• Sarana Penunjang : Kawasan Manggrove 

• Elemen Tapak : Gapura, Lopo, Plaza  

 

     Tabel Tuntutan Ruang 

Variabel Tuntutan Ruang 

Tenang Semi Bising 

Perumahan     

Perdagangan     

Pendidikan    

Kesehatan    

Peribadatan    

Rekreasi    

    

Sumber : Dilolah oleh Penulis.  
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4.5. Analisa Fungsi 

 

1) Fungsi Primer 

Fungsi utama dari kawasan permukiman nelayan suku Bajo yakni sebagai 

permukiman nelayan yang berdaya guna serta kawasan permukiman dengan 

meningkatkan lingkungan yang sehat, menciptakan hubungan social yang lebih 

komunikatif  serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang 

layak tanpa menghilangkan tradisi masyarakat suku Bajo. 

2) Fungsi Sekunder 

Guna mendukung fungsi primer di atas diperlukan perpaduan dan kolaborasi 

guna menunjang dan motor penggerak fungsi primer yakni : 

a) Hunian yang sehat  

b) Sarana Kesehatan  

c) Sarana Komersil 

d) Sarana sosialisasi  

e) Tempat Ibadah 

f) Ruang Terbuka 

3) Fungsi Tersier 

Fungsi tersier di maksudkan untuk menunjang aktivitas utama sebagai  

kawasan permukiman nelayan yang tanggap terhadap alam dan lingkungan . 

4.6. Analisa Tapak  

 Analisa PemilihanLokasi  

Daerah penataan permukiman nelayan Suku Bajo berada pada kampung Wuring 

dengan pertimbangan  

1. Lokasi ini merupakn tempat tinggal masyarakat yang identik dengan 

Bajo yang hidup diatas laut  

2. Lokasi tersebut cukup strategis karena terletak di pinggir jalan dan tidak 

jauh dari pusat kota  

3. Kampung tradisional suku Bajo ini telah ditetapkan oleh pemerintah kab. 

Sikka pada PERDA nomor 2 tahun 2012 menjadi destinasi wisata karena 

terdapat Mesjid terapung.  

 



99 
 

 

 

 Lokasi Penataan  

     

 

Gambar 1 Lokasi Penataan 

Sumber : Diolah Penulis 

 

 Analisa Pencapaian, Sirkulasi dan Parkir 

Problem Potensial  Prospek  

- Sirkulasi kurang baik  

- Tidak adanya parkiran 

kendaraan yang baik  

 

- Mudah dicapai 

- Berada pada 

kawasan 

strategis 

 

- Memperlebar 

jalan agar 

sirkulasinya 

baik 
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- Menambah 

fasilitas parkir  

 

Pada kawasan permukiman nelayan ini berada di tengah kota dan  merupakan 

wilayah strategis. Sehingga kawasan ini mudah dicapai. Sebagai kawasan nelayan, 

pasar ikan di Wuring sangat ramai di kunjungi oleh karena itu kawasan ini sering 

mengalami kemacetan yang tinggi pada malam hari. 

Selain menggunakan perahu untuk mencari ikan ada juga  PELRA Wuring 

yang merupakan pelabuhan paling ramai kedua setelah Lorens Say. Kapal-kapal 

barang dari Makassar, Sulawesi Selatan, tiap hari berlabuh dan membongkar 

muatan beras yang dijual di kios-kios di Kota Maumere. 

Oleh karena itu, perlu adanya pencapian yang baik pada kawasan permukiman 

suku Bajo Wuring dengan memperhatikan pencapaian pada darat dan laut. 

1. Pencapaian Darat  

 Alternatif 1: ME dan SE diletakan menyatu/tidak terpisah pada poros tengah 

tapak. 

 

Keuntungan : 

a. Mudah dicapai. 
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b. Sirkulasi kendaraan segaris 

dengan parkiran. 

c. Memudahkan pengontrolan 

masuk-keluar pengunjung oleh 

petugas di pos jaga yang terletak 

di pintu masuk. 

 Alternatif 2: Main entrace berada pada jalur utama dan Site entrance yaitu: 

berada pada jalan lingkugan ( terpisah ) 

 

Keuntungan :  

d. Mudah dicapai. 

e. Beban jalan untuk masuk dan 

keluar kendaraan terbagi. 

f. Dampak crossing terhindar. 

Sirkulasi kendaraan dari luar ke dalam/parkiran dan dari dalam/parkiran ke luar 

seakan terus mengalir tanpa hambatan 

 Dari alternative diatas, maka pemilihan alternative 1 dengan pertimbangan 

sirkulasinya terarah dan segaris  

 

2. Pencapaian Laut 

 Alternatif 1 : Me dan Se tetap dipertahankan dengan sirkulasinya dari 

setiap rumah yang memiliki perahu. 
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Keuntungan: aktivitas Masyarakat lancar  

Kerugian :  Menghambat sirkulasi  

 Alternatif 2 : Me dan Se hanya 1 jalur  

 

Keuntungan : Lebih terarah dan teratur 

Kerugian : aktivitas terganggu karena hanya 1 jalur untuk masuk dan keluar 

kapal  

Dari alternative diatas maka, dipilih alternatif 1 namun alternatif 2 dapat dipakai 

untuk kondisi tertentu .  
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 Analisa Sirkulasi  

 

No 

 

Pola sirkulasi 

 

Kelebihan 

 

Kekurangan 

 

1 Linier 

 

- Bentuk fleksibel dan dapat 

menanggapi terhadap bermacam-

macam kondisi tapak. 

- Menunjukan arah yang jelas 

Memiliki jarak yang jauh 

 

 

 

 

 

2 Grid 

 

Area tujuan dapat dicapai dari 

berbagai arah. 

 

 

Kebingungan awal dan butuh 

petunjuk area yang dituju. 

3     Spiral 

 

Mengukuti alur, dengan mudah 

menemukan area yang diinginkan 

Akan bosan dengan alur yang 

cukup panjang dan lama. 

4 Radial 

 

Langsung menuju area yang 

diinginkan 

Kebingungan awal dan butuh 

petunjuk informasi area  yang 

dituju. Membutuhkan akses 

yang mudah di ingat arah alur 

pencapaian. 

Sumber : Diolah Penulis  

 

Dengan  pertimbangan  diatas  maka  untuk  arah  pengembangan  sirkulasi  pada 

kawasan perencanaan akan disesuaikan dengan kondisi dilapangan: Sirkulasi dalam 

kawasan area studi mengikuti pola jalan lingkungan yaitu pola jaringan yang dirasa 

lebih efektif terhadap bangunan. Digunakan jembatan bambu bagi hunian di laut . 

 

 Sirkulasi pada tapak terdiri dari bagian yaitu sirkulasi pejalan kaki (jalan 

setapak), 
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 sirkulasi sarana angkutan laut,  

 

 sirkulasi kendaraan.  

 

  

 

 

 

 

 

Tabel : Perhitungan Luas Parkir 

Nama ruang Kapasitas Luas 

m2 Orang /Kendaraan Standar (Data 

Arsitektur 

ERNEST 

NEUVERT ) 

Kendaraan 

roda empat 

25% x jumlah 

penduduk  

25% x 2999 = 750 

penduduk 

750 x 5,16 x 

(1,82 + 0,88) = 

1.045 

045 m2 

Sirkulasi  

25% x 1.045 = 262 m2 
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Kendaraan 

roda dua  

45% x 299 = 1350 

penduduk  

1350  x 2,25 x 

0,75 = 2.278 m2 

2278 m2 

Sirkulasi  

30% x 2278 = 683 m2 

  

Pejalan kaki  2999 penduduk  2999 x ruang 

gerak 1 orang 

dewasa  

2999 x 1,25 =  

3748m2 

Pejalan Kaki 

Perahu Motor Jumlah perahu 

motor 112 buah 

 

112 x 8 x 2,20 = 

1.972m2 . 

 

Sirkulasi 1972 x 30% = 591 

m2 

 

 Jumlah perahu 

motor 221 buah 

221 x 6 x 1,20  

= 1.592 

Sirkulasi  

1592 x 30% =477 

Sumber : Dilolah oleh Penulis.  
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 Analisa Vegetasi dan Ruang Terbuka 

 Vegetasi 

Vegetasi adalah suatu bahan utama dalam pengembangan ruang-ruang 

peralihan diantara bahan-bahan struktur dan perkerasan dengan lingkungan 

alamiah. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk memperlembut garis-garis 

bangunan dan untuk mengurangi daerah perkerasan yang terlihat luas. Selain itu 

fungsi tanaman dan pepohonan dalam arsitektur adalah sebagai penguat karakter 

rancangan. 

Faktor – faktor yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan vegetasi adalah : 

a. Vegetasi sebagai elemen pembentuk dan penguat  ruang figure ruang terbuka  

b. Vegetasi ditujukan untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan, 

sistem ekologis lingkungan secara klimatologis sebagai pengatur iklim, 

penyaring udara kotor serta media konservasi tanah dan estetika kawasan.  

c. Tanaman dapat dipakai sebagai dinding, atap, dan lantai. Dinding dapat dibentuk 

oleh border. Atap dapat dibentuk oleh pohon yang membentuk kanopi atau oleh 

tanaman merambat pada pergola. Lantai dapat digunakan rumput atau 

groundover.  

d. Tata letak vegetasi yang sudah ada dapat dijadikan pertimbangan dalam 

mendapatkan suatu ruang yang diperoleh dari susunan suatu tanaman. Selain itu 

dapat memberi nilai tambah pada lingkungan secara estetis, visual, psikologis, 

sosial maupun ekologis. 

e. Jenis vegetasi yang digunakan sebagai tata hijau disesuaikan dengan iklim, 

kondisi dan fungsi kawasan serta ketersediaan tanaman di lingkungan sekitar. 

 

No. Jenis 

Vegetasi 

Fungsi Contoh 

Tumbuhan 

Gambar Letak 

1. Vegetasi 

Penutup 

Site 

- Sebagai 

penutup tanah 

untuk tanaman. 

- Untuk 

mengurangi 

hawa panas. 

Rumput  

 

Diletakkan di 

area  RTH 
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2. Vegetasi 

Penghias 

- Sebagai 

penghias dan 

sebagai vegetasi 

yang 

mempercantik 

kawasan. 

- Bisa sebagai 

penyerap 

kebisingan. 

 

 

Diletakkan 

sesuai dengan 

penataan 

sirkulasi. 

03. Vegetasi 

Peneduh 

- Sebagai 

peneduh. 

- Sebagai 

pembatas. 

- Sebagai 

penyaring debu. 

- Sebagai 

peredam 

kebisingan. 

Tanaman 

Evergreen 

dan Pohon 

Palem.  

Ditempatkan 

pada area 

taman, area 

parkir, dan 

area depan 

site untuk 

mengurangi 

kebisingan. 

4. Vegetasi 

Pengarah 

- Sebagai 

pengarah 

sirkulas dalam 

site. 

- Sebagai 

vegetasi filter 

lingkungan. 

Pohon 

Palem. 

 

Ditempatkan 

di area 

sirkulasi ME 

dan area 

pedestrian 

ways. 

5 Vegetasi 

pada air 

laut 

- sebagai 

vegetasi dalam 

mengatasi 

abrasi pantai  

Pohon 

Manggrove  

 

Ditempatkan 

pada kawasan 

laut di 

kawasan 

hutan 

mangrove dan 

di tempatkan 

sebagai 

pemecah 

ombak  

Sumber : Olahan Pribadi  
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 Ruang Terbuka  

       Kondisi Ruang terbuka pada kawasan  permukiman nelayan di Wuring 

sangat minim dan kurang diperhatikan.  Hanya terdapat lahan kosong di depan 

kawasan, dan hutan mangrove ditengah kawasan yang tidak terurus dengan 

baik, dan  pada kawasan wuring laut tidak adanya ruang terbuka.  

 Fungsi Ruang terbuka pada kawasan yakni :  

 Fungsi sosial : 

a) Tempat bermain dan  olahraga 

b) Tempat komunikasi sosial 

c) Tempat peralihan dan menunggu 

d) Tempat mendapatkan udara segar 

e) Sarana penghubung satu tempat dengan tempat lain 

f) Pembatasan atan masa bangunan 

g) Sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat untuk  

membentuk kesadaran lingkungan 

h) Sarana menciptakan kesehatan, kebersihan, keselarasan dan keindahann 

lingkungan 

 Fungsi Ekologis 

a) Penyegaran udara, memepengaruhi iklim mikro 

b) Menyerap air hujan 

c) Pengendali banjir dan pengatur tata air 

d) Memelihara ekosistem tertentu dan perlindungan plasma nuftah 

e) Pelembut arsitektur bangunan 

 

Untuk menghadirkan ruang terbuka dan tata hijau pada kawasan ini, perlu 

menghadirkan lingkungan yang aman, sehat dan menarik dan berwawasan ekologis, 

melalui penciptaan berbagai jenis ruang terbuka 

Problem Potensial  Prospek  

- Minimnya vegetasi pada 

permukiman  

- Kawasan permukiman 

didominasi oleh 

bangunan 

- Adanya beberapa 

tanaman seperti 

mangrove dan 

lain2 sebagai 

pendukung 

Menghadirkan ruang 

terbuka dan tata hijau 

pada kawasan ini adalah 

untuk meningkatkan 

kualitas hidup pada 



110 
 

- Kondisi lingkungan 

menurun  

- Minimnya ruang terbuka 

d kawasan permukiman, 

terdapat 2 RTH namun 

belum tertata dengan baik 

vegetasi pada 

kawasan 

- Ada beberapa 

ruang terbuka 

namun belum 

ditata dengan baik  

-  

permukiman suku Bajo, 

dengan menghadirkan 

lingkungan yang aman, 

sehat dan menarik dan 

berwawasan ekologis, 

melalui penciptaan 

berbagai jenis ruang 

terbuka 

 

Sumber : Olahan Pribadi 

Ada beberapa elemen yang diperlukan dan menjadi komponen penting dalam penataan 

ruang terbuka hijau  

 Alternatif 1 : Vegetasi dan RTH yang tetap dipertahankan sesuai dengan 

tata hijau yang ada serta RTH diperlebar sebagai pendukung fungsi 

kawasan . 

- Keuntungan: Hemat biaya, tidak membutukan penataan yang intensif. 

- Kerugian: kondisi tapak tidak teratur,tapak tidak memiliki oerientasi 

yang jelas 

 Alternatif 2 : Vegetasi dibuat sesuai fungsi dan perletakannya. 

- Keuntungan: menampilkan kesan tapak yang estetis,tapak lebih terartur 

dan terararh,adanya kesan perbedaan antar zoning. 

- Kerugian:butuh biaya dalam penataan,membutukan perawatan 

khusus,butuh tenaga ahli dalam tanaman  

 Dilihat pertimbangan dengan tema, maka alternative yang dipilih yakni 

alternative 1 dengan  tetap dipertahankan sesuai dengan tata hijau yang ada 

dengan penambahan vegetasi.  
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 Untuk Penerapan Tema Ekologi . Cara menghemat lahan dan air dalam 

penggunaan vegetasi yakni menggunakan sisitim Hidroponik  

 Sisitim Hidroponik . 

 

Sistim hidroponik merupkan metode atau teknik menanam tumbuhan 

menggunakan tanah. Metode tersebut dikembangkan untuk mengoptimalkan 

pemanfaatan lahan yang tersedia, khususnya lahan yang sangat sempit untuk 

meningkatkan produksi bahan pangan.  

 

 Media hidroponik terdiri dari 2 yakni : 

 Kultur air  

Merupakan metode hidroponik dengan menggunakan air sebagai 

medium utama atau substrat tanamnya.  

 Kultur pasir 

Merupakan metode hidroponik dengan mengunakan pasir sebagai 

medium utama . 

 

 Manfaat Penggunaan sisitim hidroponik 

 Hidroponik tidak tergantung pada tempat dan musim, karena dapat 

dikelolah manusia secara khusus dan kondisi lingkungan terkontrol 

 Teknik budidaya secara hidroponik dapat dilakukan oleh orang yang 

yang tidak memiliki lahan. 

 Dapat menghasilkan mutu yang lebih baik 

 Manusia dapat menghemat penggunaan pupuk karena pemberiannya 

diatur sesuai kebutuhan tanaman 

 Bebas dari serangan hama dan penyakit  yang berasal dari dalam 

tanah 
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 Dapat membuat produk bioteknologi sederhana dan baru yang dapat 

dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari 

 Biaya yang relative tidak diperlukan, tetapi hanya  memerlukan tenaga 

dan waktu  

 Alam, manusia dan ternak bekerjasama dalam sisitim tannaman 

hidroponik sehingga mendorong kerjasama yang timbal balik 

  

 Cara kerja Hidroponik  

 

            Sumber : Diolah Penulis 

 Hiroponik sederhana 

 

          Sumber : Diolah Penulis 
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4.7 Analisa Bentuk dan Tampilan 

Problem Potensial Prospek 

Bentuk dan tampilan yang 

baik tidak di dukung dengan 

kondisi lingkungan yang 

baik. 

Bentuk dan tampilan 

hunian pada kawasan 

wuring masih 

mempertahankan ciri khas 

dari suku Bajo 

Memprtahankan bentuk 

dan tampilan sesuai ciri 

khas masyarakat bajo 

dengan memperhtikan  

kondisi lingkungan . 

 

Bentuk dan Tampilan pada Rumah masyarakat di Wuring sesuai dengan  

Rumah tradisional Suku Bajo serta sesuai dengan tema Ekologi arsitektur yakni :  

 

   

Sumber : Diolah Penulis 

   Rumah tradisional Wuring  dengan penggunaan material Lokal sesuai dengan kondisi 

iklim pada kawasan . 

 Prinsip ekologi arsitektur yang digunakan  yakni  Penggunaan tumbuhan sebagai 

pengatur iklim, Orientasi terhadap sinar matahari dan angin, pembangunan dari bahan 

local atau sisa limbah serta  Optimalisasi penggunaan bahan bangunaan yang dapat 

dibudidayakan 
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Hunian dan Fasilitas Pendukung Suku Bajo serta sesuai dengan tema Ekologi 

arsitektur yakni :  

 Menghemat sumber bahan mentah yang tidak dapat diperbarui  

 Menghemat sumber energi  

 Menghemat sumber alam (udara,air dan tanah) 

 Menghemat hasil produk di bidang bangunan  

 

1. Hunian  

 

Sumber : Diolah Penulis 

 

2.Balai Desa 

 

Sumber : Diolah Penulis 

3. Tempat Kreasi Sampah 

 

Sumber : Diolah Penulis 

Penggunaan atap yang bercirikhas hunian Bajo  

Tanaman rambat yang digunakan yakni tanaman 

sirip belanda, selain sebagai tanaman hias juga 

Berfungsi Sebagai Peredam Angin dan penahan 

panas . Cocok pada daerah pantai 

 

Penggunaan Material Lokal  seperti kayu pada 

stuktur bangunan dan bambu untuk dinding serta 

ventilasi  

 

Pemanfaatan energy cahaya Matahari  pada 

bukaan atap   

Menghadirkan bukaan yang cukup untuk 

memberikan sirkulasi udara yang baik serta  

masuknya cahaya lebih merata dan leluasa 

 

Penggunaan Material Lokal  seperti kayu 

pada stuktur bangunan dan anyaman bambu 

untuk dinding  

 

Penggunaan Material Lokal  seperti kayu pada 

stuktur bangunan dan anyaman bambu untuk 

dinding  

 
Penggunaan material berupa botol bekas untuk 

ventilasi bangunan  

Penggunaan atap yang bercirikhas hunian Bajo  

Penggunaan Material alang-alang pada atap  
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3. Tempat Pendaratan Ikan  

 

Sumber : Diolah Penulis 

 

4. Km / wc  Umum  

  

Sumber : Diolah Penulis 

 

5.  Kandang Hewan 

 

Sumber : Diolah Penulis 

 

Penggunaan atap skylight dengan 

menggunakan kaca jenis solar control 

yang mampu menolak panas secara 

maksimal tanpa mengurangi visibilitas  

Penggunaan Material Lokal  

berupa kayu pada atap  

 

Bukaan yang banyak dan lebar 

agar masuknya cahaya lebih 

rata dan leluasan dan sisitim 

sirkulasi udara menjadi baik  

Penggunaan Material Lokal  seperti 

kayu  

 
Tanaman rambat yang digunakan yakni 

tanaman sirip belanda, selain sebagai 

tanaman hias juga Berfungsi Sebagai 

Peredam Angin dan penahan panas . 

Cocok pada daerah pantai 

 

Penggunaan Material Lokal  seperti 

kayu  

 

Kandang yang direncanakan berupa 

kandang kambing karena sebagian 

besar masyarakat memelihara 

kambing 

Menyediakan bukaan yang baik pada 

hewan peliharaan agar terciptanya 

sirkulasi cahaya dan udara yang baik  
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6. Gapura, Pos jaga dan Lopo 

- Gapura 

 

Sumber : Diolah Penulis 

- Pos Jaga 

  

Sumber : Diolah Penulis 

- Lopo 

 

Sumber : Diolah Penulis 

Penggunaan atap ciri khas suku bajo dan  

ornamen atau motif dari suku bajo 

Penggunaan material local 

berupa kayu dan Bambu 

Penggunaan atap ciri khas suku bajo 

Tanaman rambat yang digunakan yakni tanaman 

sirip belanda, selain sebagai tanaman hias juga 

Berfungsi Sebagai Peredam Angin dan penahan 

panas . Cocok pada daerah pantai 

 

Penggunaan  motif dari suku bajo 

Penggunaan atap ciri khas suku bajo 

Penggunaan material local 

berupa kayu dan Bambu 
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4.8 Analisa Struktur dan Konstruksi  

Lokasi penataan kampung nelayan suku bajo berada di sepadan pantai dan 

di atas laut.  Struktur dan konstruksi pada daerah wuring darat umumnya rumah 

permanen , untuk wuring lautumumnya menggunakan konstruksi kayu. Oleh 

karena itu pemilihan struktur pun dipertimbangkan dengan lokasi hunian serta 

kondisi lingkungan .  

 

Problem Potensial  Prospek  

 Penggunaan kayu 

besi yang harus di 

datangkan langsung 

dari Sulawesi 

 

 Penggunaan sisitim 

struktur kayu yang 

tahan lama 

khususnya di daerah 

perairan. 

 Bahan material 

seperti bampu 

alang-alang banyak 

ditemukan di sekitar 

kawasan  wuring 

 Merencanaka

n bangunan 

dengan 

struktur kayu 

dan stuktur 

beton sesuai 

dengan 

kondisi lahan .  

 

 

 Sub struktur. 

Struktur bawah (sub structure), adalah bagian struktur yang berfungsi 

mendukung/menyangga struktur atas dan menghubungkan antara 

keseluruhan bangunan dengan tapak.  

 

1. Pondasi menggunakan kayu besi  

   Umumnya masyarakat wuring yang tinggal di atas air 

menggunakan kayu besi sebagai struktur utama. Kayu ini di tancap di laut 

sampai kuat kemudian dilakukan konstruksi lainnya. Kayu ini bertahan 

hingga 20 tahun 
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.  

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 2. Pondasi Footplat atau tiang pancang 

Umumnya digunakan pada bangunan berlantai 2 atau lebih, pondasi 

ini mempunyai fungsi sebagai penyalur gaya atau pemikul beban dari 

kolom-kolom bangunan (kolom struktur). 

  

Sumber : Dokumentasi pribadi 

 

 Super struktur. 

Super struktur adalah sebuah bangunan konstruksi yang mencakup 

semua bagian-bagian yang terletak di atas pondasi dan komponen struktur, 

seperti rangka, kuda-kuda, pilar dan lantai 

a. Kolom struktur 

 Digunakan untuk memikul beban secara langsung baik beban vertikal 

maupun beban horisontal dan disalurkan ke dalam tanah maupun air laut 

b. Kolom Partisi 

 Digunakan untuk mengikat dinding bangunan atau dinding penyekat. 

c. Balok 

a. Balok induk (balok struktur). 

 Dihitung agar sesuai lebar bentangan dan mampu memikul beban. 

b. Balok anak 

Fondasi jenis 

tiang pancang 

digunakan pada 

sub struktur 

hunian di atas 

air 

 

Kayu besi 

yangdigunakan 

padarumah panggung 

di atas air 

https://id.wikipedia.org/wiki/Rangka
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kuda-kuda&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pilar
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lantai&action=edit&redlink=1
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 Dihitung agar dimensi balok mampu stabil dalam menyalurkan gaya. 

 

 Upper struktur. 

Upper struktur adalah bagian struktur yang berkaitan langsung dengan 

fungsi bangunan (berhubungan langsung dengan ruang aktifitas pengguna). 

Sehingga dapat di simpulkan bahwa pekerjaan upperstructure lebih 

menekankan pada sistem dan siklus tugas yang tipikal dan dilakukan pada suatu 

ketinggian dan bisa diartikan sebagai perkrjaan struktur yang dapat terlihat., 

sedangkan Untuk struktur atap terdapat beberapa alternatif struktur yaitu  

Alternatif 1. Penggunaan atap Miring 

 

    Sumber : Diolah Penulis 

Alternatif 2. Penggunaan atap Datar 

 

 

 

 

 

          Sumber : Diolah Penulis 

Dari alternatife diatas : Penggunaan atap Miring disesuaikan dengan iklim dan pada 

umumnya masyarakat suku Bajo emnggunakan atap Miring 
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 Analisa Material Bangunan. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah Penulis 

 

Bahan Bangunan sangat menentukan bentuk, konstruksi dan arsitektur . 

Sehingga bahan untuk perecanaan Struktur , dan Konstruksi didasari pada beberapa 

pertimbangan antara lain:  

Kondisi lingkungan, keadaan iklim, tuntutan fungsi bangunan , mudah 

dilaksanakan dengan teknologi sederhana, ekonomis, kenyamanan pengguna, sesuai 

konsep ekologi arsitektur (bahan material yang ramah lingkungan),  

Dalam penggunaan material pada bangunan agar lebih ekonomis dan bermutu 

serta tanggap lingkungan maka  

• Material Lokal yang cepat diregenerasi (Bambu) 

• Jarak Angkut VS Mutu 

• Penggunaan material bekas/ sampah 

• Tidak mengandung zat berbahaya 

• Sumber material  industri kecil dan industri besar (Rumah tinggal VS 

bangunan besar) 

• Kreatifitas/cara pengerjaan 

 Material Ramah Lingkungan dalam prinsip 

ekologis  

                    Adapun prinsip-prinsip ekologis dalam penggunaan bahan bangunan  

1. Menggunakan bahan baku, energi, dan air seminimal mungkin 

2. Semakin kecil kebutuhan energi pada produksi dan 

transportasi, semakin kecil pula limbah yang dihasilkan 

3. Bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan sebaiknya 

diabaikan. 

Upper Sruktur  

Super Struktur 

Sub Struktur  
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4. Bahan bangunan diproduksi dan dipakai sedemikian rupa 

sehingga dapat dikembalikan kedalam rantai bahan (didaur 

ulang). 

5. Menggunakan bahan bangunan harus menghindari penggunaan 

bahan yangberbahaya (logam berat, chlor). 

6. Bahan yang dipakai harus kuat dan tahan lama. 

7. Bahan bangunan atau bagian bangunan harus mudah diperbaiki 

dan diganti 

 

Tabel    Material Struktural Bangunan  

Material Keterangan 

Beton   Campuran material mudah didapat 

 Mahal pelaksanaannya dan membutuhkan waktu yang  yang 

lama. 

 Daya tahan tidak terbatas 

 Fleksibilitas lebih tinggi dan bentuk dapat lebih bebas 

 Ketahanan terhadap kebakaran  tergantung selimut beton 

Baja   Mudah ditinjau dari pelaksanaannya. 

 Konstruksi ringan. 

 Daya tahan 60 tahun. 

 Fleksibiitas kurang. 

 Kurang tahan cuaca. 

 Tidak tahan api. 

 Tidak tahan air laut 

Kayu (Kayu Besi 

dan Kayu Ledung) 

 Mudah didapat. 

 Harganya relatif murah. 

 Daya tahan 30 tahun. 

 Tidak tahan cuaca, 2-3 tahun perlu pengecekan, 5-7 tahun 

perlu pemolesan obat tahan lama. 

 Cocok digunakan di daerah pantai  

Papan   Mudah didapat. 

 Harganya relatif murah. 

 Daya tahan 30 tahun. 
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 Tidak tahan cuaca, 2-3 tahun perlu pengecekan, 5-7 tahun 

perlu pemolesan obat tahan lama. 

 Cocok digunakan di daerah pantai 

Bambu   Mudah didapat. 

 Harganya relatif murah. 

 Kesan Estetika  

  Sumber : Diolah Penulis 

 

Dari alternative bahan Bangunan diatas, untuk mengatasi masalah ekologi , maka 

digunakan bahan material lokal agar lebih ekonomis, lebih ramah lingkungan  

4.9 Analisa Utilitas 

1. Tata Jaringan Jalan  

 

 

Problem Potensial  Prospek  

 Sirkulasi jalan yang 

sempit 

 Jembatan bambo yang 

kurang terurus  

 

 Kondisi jalan yang baik 

 Adanya jalan bambu 

untuk penghubung antar 

rumah.   

Memperlebar jalan 

dan membuat jalan 

bambu sebagai 

penghubung antar 

rumah  

 

Sumber : Olahan penulis  

 

Dengan kondisi fisik jalan yang kurang memadai sehingga jalan dan jembatan 

sirkulasi tiap rumah perlu ditata sehingga penghubung dan komunikasi antara rumah 
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penduduk berjalan dengan baik serta fasilitas yang dicapai oleh masyarakat dapat 

dijangkau dengan lancar.   

 

 

2. Sistem persampahan 

Problem Potensial  Prospek  

 Kondisi sampah yang 

memprihatinkan  

 Tempat sampah yang 

sangat minim 

 Kurang adanya 

kedasadarn terhadap 

sampah yang tercemar 

Terdapat banyak 

sarana komersial 

dengan pengasilan 

sampah yang lebih 

banyak  

Memberikan 

sosialisasi kepada 

msyarakat  tentang 

pencemaran sampah 

dan penanganan 

sampah.  

 

Melakukan 

penanganan sampah 

dengan menghadirkan 

tempat sampah serta 

mengelolah atau 

mendaur ulang 

sampah menjadi 

produk yang berguna,  

dengan menghadirkan 

tempat kreasi sampah 

.  

 

Sumber : Olahan penulis  

 

a. Perancanaan sistem persampahan, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa 

sampah adalah salah satu sumber penyakit karena pada tumpukan sampah 

merupakan tempat yang potensial bagi perkembangan kuman penyakit, dan 

sampah yang bertumpuk dan membusuk akan mengakibatkan polusi udara. 

Sehingga perlu dipikirkan asal sampah serta bagaimana 

penanggulangannya.    
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b. Zona penghasil sampah 

     Berdasarkan jenis sampah yang dihasilkan sampah dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu sampah organik (berasal dari alam dan mudah diuraikan) 

dan sampah anorganik (berasal dar ibuatan pabrik dan sulit diuraikan). 

Dengan melihat jenis sampah ini maka zona penghasil sampah pun dapat 

dibedakan menjadi dua yakni zona luar dan sona dalam. Zona luar 

merupakan daerah luar banguanan dan mencakup keseluruhan tapak yang 

menghasilkan sampah organik. Sedangkan zona dalam merupakan daerah 

dalam bangunan yang menghasilakn sampah anorganik dari hasil aktifitas 

pengguna bangunan sendiri. Sampah yang dihasilkan ini bisa berupa kertas, 

plastik, logam dan sebagainya. Pembuangan sampah biasanya dibuang di 

laut sehingga mencemari lingkungan laut. Oleh karena itu pada setiap zona 

yang ada dibuat tempat penampungan sampah sementara untuk kemudian 

dilanjutkan ke tempat pembuangan akhir kota.  

 

 

 

c. Daur ulang sampah 

System penanggulangan sampah sebaiknya menggunakan rumus 

pengelolaan sampah berbasis gerakan 3R, yaitu : Reduce, Reuse, dan 

Reclycle. 

 Reduce  : mengurangi timbunan sampah 

 Reuse  : memanfaatkan barang bekas 

 Recycle : mendaur ulang sampah 
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i. Sampah organik 

      Sampah yang dihasilkan pada zona luar didaur ulang menjadi 

pupuk kompos sehingga bisa dimanfaatkan kembali untuk 

pemeliharaan vegetasi pada tapak. Kegiatan daur ulang pupuk organik 

ini bisa dilakukan langsung pada lokasi perencanaan dengan metode 

yang sederhana yakni dengan membuat bak penampungan pada tanah 

untuk menguburkan sampah dan kemudian disiram hingga sampah 

menjadi hancur terurai dan menjadi pupuk yang siap digunakan.  Selain 

itu juga jenis sampah tertentu dapat di buat kerajinan tangan dari hasil 

daur ulang sampah. Hal ini dapat dilakukan pada daerah daratan 

permukiman 

 

ii. Sampah anorganik 

Sampah ini dihasilkan pada zona dalam berupa bahan fabrikasi 

yang berasal dari aktifitas manusia (pengguna bangunan) berupa 

plastik, kertas, atau logam. Sampah anorganik ini sulit terurai sehingga 

dalam penanganannya membutuhkan langkah-langkah khusus.  

Penanganan sampah ini dilakukan dengan menyediakan tempat 

penampungan sementara pada tapak yang kemudian dipindahkan ke 

tempat pembuangan akhir kota. 
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d. Perhitungan Sisitim persampahan : 

 

 Timbunan Sampah per orang 

Volume timbunan sampah perorang = 2 liter /jiwa/hari 

Berat tibunan sampah perorang = 0,5 liter/ jiwa / hari  

 Timbunan sampah pada Hunian  

Penduduk Wuring  (S) = 2.999 jiwa 

 - jumlah jiwa per KK (n) = 5  

- proporsi jumlah KK rumah permanen/pendapatan tinggi (S1) = 25%  

- proporsi jumlah KK rumah semi permanen/pendapatan sedang (S2) = 30% 

 - proporsi jumlah KK rumah non permanen/pendapatan rendah (S3) = 45% 

Maka  

- jumlah keluarga yang disampling (K) = 
𝑆

𝑛
 = 

2999

5
= 599,8 = 600 

Timbulan sampah dari perumahan:  

1) permanen = S1 x K = 25% x 600 = 150 rumah 

2) semi permanen = S2 x K = 30% x 600 = 180 rumah 

3) non permanen = S3 x K = 45% x 600 = 270  rumah 

 

 Kesimpulan : Menghadirkan tempat sampah pada kawasan wuring sesuai 

dengan permukiman di Wuring  

 

 

Tempat 

sampah 

Truk sampah ke 

TPA 

TPS 
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 Sisitim Air bersih 

Problem Potensial  Prospek  

Air bersih dari PDAM sangat 

baik namun beberapa 

masyarakat menggunakan 

Dinamo air walaupun tidak 

adanya bak penampung 

sehingga terjadi pemborosan 

air  

Air bersih dapat 

dikatakan baik karena 

air langsung dari 

PDAM  

Memberikan sosialisasi 

kepada msyarakat  

tentang penghematan air 

bersih 

Merencanakan sisitim air 

besih yang baik dan 

dapat digunakan oleh 

semua masyarakat.  

  Sumber : Diolah Penulis 

 

Kebutuhan air bersih diperoleh dari distribusi yang berasal dari PDAM dan 

memungkinkan untuk menggunakan air hujan.  

Tingkat konsumsi air bersih rata-rata untuk setiap kelAiruarga adalah 150 

liter/orang/hari . Dengan demikian untuk Kawasan permukiman ini dengan 

jumlah 718 kk diperlukan pelayanan air bersih rata-rata = 718 kk x 150 liter = 

107.700 liter/hari  

Air bersih yang digunakan berasal dari 2 sumber yaitu dari PDAM dan dari 

air hujan (penghematan air pada musim hujan). 

Cara pendistribusian : 

1. Upfeet distribution (sistem distribusi ke atas) 

 

 

 

Sistem ini mempunyai beberapa kelemahan antara lain : 

1. Kurang efisien daya dorong pompa yang terbatas. 

2. Lebih boros karena kinerja pompa berlangsung terus menerus. 

Downfeet distribution (sistem distribusi ke bawah) 

 

 

 

 

PDAM METERAN POMPA TANDON 

AIR 

FASILITAS 

PDAM METERAN TANDON 

BAWAH 

TANDON 

AIR 

FASILITAS 

TANDON 

ATAS 
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Sistem ini mempunyai banyak kelebihan antara lain : 

1. Pemakaian pompa ini tidak akan terlalu boros karena tidak 

menyedot listrik secara besar-besaran. 

2. Umur pompa bisa bertahan lama. 

3. Karena mengandalkan gravitasi, maka aliran airpun lancar. 

 Penggunaan Kolam retesi  

Kolam retesi direncanakan padaruang terbuka untuk mnghemat air hujan 

yangdapat digunakan sebagai penyiram tanaman dan sebagainya. 

 

 

 

 

 Sanitasi  

Problem Potensial  Prospek  

Pembuangan secara cemplung 

langsung di laut yang 

menyebabkan pencemaran 

sehingga timbul penyakit. 

Kebanyakan 

masyarakat sudah ada 

kamar mandi dan wc 

sendiri 

Memberikan 

sosialisasi kepada 

masyarakat betapa 

pentingnya kesehatan 

serta lingkungan 

terhadap sanitasi. 

Merencanakan sanitasi 

yang baik baigi 

masyarakat Wuring 

 

  Sumber : Diolah Penulis 

 

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 

Bidang 

Pelayanan 

Indikator Standar Pelayanan 

Kuantitas Kualitas 

Cakupan  Tingkat Pelayanan 
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Air limbah  Air 

limbah 

setempat 

Persentase 

penduduk 

terlayani 

-50-70% 

penduduk 

 -80-90% 

penduduk 

untukDaerah 

dengan 

kepadatan> 300 

jiwa/ha 

Tangki system dan 

MCK Disesuaikan 

oleh masyarakat  

- Mobil tinja 4 m3 

digunakan untuk 

pelayanan maks. 

120.000 jiwa 

 - IPLT system 

kolam dengan debit 

50 m3/hari  

- Pengosongan 

lumpur tinja 5 

tahun sekali - 

Mobil tinja 

melayani 2 tangki 

system setiap hari 

BOD < 

30 

mg/liter 

- SS < 30 

mg/liter 

 

Pada perumahan nelayan, masalah pencemaran limbah pembuangan 

airkotor dan kotoran (tinja) merupakan factor utama yang perlu 

diperhatikan . dengan pemecahan khusus yaitu : 

1. Bagi masyarakat nelayan pelaut yang tinggalya diatas air laut, 

penyaluran air kotor dapat dialirkan dengan banyak pertimbangan air kotor 

banyak mengandung zat kimiayang dapat merugikan biota laut 

2. Pembuangan kotorran tinja tetap dipertahankan diatas air dengan 

merencanakan  sebuah Km/Wc pada tiap hunian . 

 

 Sisitem Pembuangan 

 Alternative 1. Sisitim yang dipakai adalah menggunakan closet tradisional yang 

terbuat dari bahan local dan dipasang bambu yang menggantikan pipa  sebagai 

tempat penyaluran air limbah rumah tangga yang diarahkan ke daratan . 

sedangkan air tinja disalurkan melalui pipake dalam dasar laut dengan sisitim 

penghancuran sederhana yang dipasang padaujung pipa.  
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Sisitem ini dilengkapi dengan septitank laut dengan pengelolaan 

sederhana, sehingga dalam waktu singkat kotoran dapat dihancurkan dan 

diubah menjadi pupuk yang sangat baik untuk ekosistem laut.Septitank ini 

dapat ditempatkan pada daerah air yang terdalam antara 3-4 meter pada 

saat air pasang sehingga dapat dijanggaku dan mudah dalam pemasangan 

. 

Alternatif 2 . Penggunaan sistim Anaerob.  

Salah satu sistem alternatif pengolahan air limbah untuk digunakan 

kembali yaitu sistem Biofilter Anaerob-Aerob, terdiri dari beberapa 

bagian yakni bak pengendap awal, biofilter anaerob (anoxic), biofilter 

aerob, bak pengendap akhir, dan jika perlu dilengkapi dengan bak 

kontaktor khlor. 

Sistem ini mempunyai kelebihan yaitu : 

1. Pengelolaannya sangat mudah. 

2. Biaya operasinya rendah. 

3. Dibandingkan dengan proses lumpur aktif, Lumpur yang 

dihasilkan relatif sedikit. 

4. Dapat menghilangkan nitrogen dan phospor yang dapat 

menyebabkan euthropikasi (pertumbuhan ganggang yg sangat 

pesat di badan air). 

5. Suplai udara untuk aerasi (memasukan udara sebanyaknya ke air 

limbah untuk menghilangkan bau n bahan2 lain yg mudah 

menguap) relatif kecil. 

6. Dapat digunakan untuk air limbah dengan beban BOD yang 

cukup besar. 

7. Dapat menghilangan padatan bahan yg larut dalam air 

(tersuspensi/SS) dengan baik. 
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Alternatif 3 . Penggunaan Bio Septik  

 

Pengunaan bioseptic pada sanitasi yang mampu mengolah tinja menjadi 

ramh lingkungan. Yang diisi dengan bakteri pengurai limbah dan tube 

khusus untuk penempatan disinfectan yang fungsinya sebagai media 

pembunuuh kuman berbahaya. Bioseptic sangat kuat dan tahan lama 

dengan bahan baku fiberglas .  

 

Skema pendistribusian :  

4.9.1 Air kotor dari WC 

 

 

4.9.2 Air kotor dari Wastafel dan air bekas cuci 

 

 

 

 Sumber : Diolah Penulis 

 

 

WC Saluran 

kotor 

Septic 

tank 

Sumur 

peresapann 

air bekas 

cuci 

Saluran 

kotor 

Bak 

pengolahan 

limbah 

Air 

digunakan 

kembali 
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5 Sitim Pengairan pada Air Kotor 

 Alternatif 1 : Penggunaan Sisitim Personal :  

Penggunaan siitim ini dengan setiap rumah memiliki tangki septik masing-

masing.  

Keuntungan/ Kerugian : Lebih mahal, Pemasangan lebih rumit, susah dalam 

pengontrolan  

 

 

 Alternative 2 : Penggunaan Sisitim Komunal ( terpusat ) .  

Pada siitim ini, Wc dibangun pada masing-masing rumah dan selanjutnya air 

limbah dialirkan melalui pipa menuju tanki septik yang digunakan bersama 

untuk beberapa rumah . 

Keuntungan/ Kerugian : Penguunaan lebih terkontrol. Penguunaan lebih 

hemat. 
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Dalam pertimbangan diatas maka dipilih alterntif 2 yakni Penguunaan sisitim 

Komunal ( IPAL komunal )  

 Sisitim Perpipaan  

Diameter pipa yang digunakan untuk pipa dari dari kloset (black water) adalah 

100  mm, Bahan dari PVC, Diameter pipa yang digunakan untuk pipa 

pengaliran air limbah non tinja (grey water) adalah 100 mm, bahan dari 

PVC.Diameter pipa yang digunakan untuk pipa utama adalah 150 mm. 

 

3. Sistem elektrikal 

Problem Potensial  Prospek  

 Masyarakat sebagian besar 

sudah mendapatkan listrk 

Adanya panel surya paa 

tambatan perahu 

Merencanakan sistim 

panel surya pada 

hunian dan sarana-

prasarana lainnya 

agar adanya 

penghematan listrik . 

 

 Sumber : Diolah Penulis 

 

Dalam perencanaan utilitas bangunan, sistem elektrikal merupakan hal penting 

yang perlu diperhatikan karena sistem ini menyangkut penyedian energi listrik bagi 

penerangan, sound system, komputer dan pompa air. 

 

 Beban listrik 

i. Penerangan dalam bangunan 

ii. Penerangan luar bangunan 

iii. Penggunaan sound system 

iv. Perangkat komputer 

v. Peralatan distribusi air bersih (pompa air) 

 

 Pengelompokan beban listrik 

- Beban listrik normal 
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merupakan beban listrik yang terpasang pada Taman Pintar, di mana 

dalam keadaan normal kebutuhan dayanya akan dilayani dari sumber 

normal yaitu PLN atau panel listrik tenaga surya (sollar cell).   

Beban listrik penting 

merupakan beban listrik yang dilayani oleh sumber listrik 

cadangan/darurat dengan menggunakan diesel generator set selama 

terjadi gangguan pada sumber listrik normal dari PLN. 

Genset yang digunakan berfungsi melayani sebagian penerangan 

dalam bangunan dan luar bangunan, sistem pengindraan kebakaran dan 

sistem komputer.  

 

 Sistem distribusi  

Skema pendistribusian  

 

 

 

 

Sumber : Diolah Penulis 

 

Keterangan : 

1. PLN, sumber daya listrik dari pemerintah. 

2. Generator, alat pembangkit listrik cadangan. 

3. Sollar cell, alat pembangkit listrik cadangan menggunakan energi 

matahari. 

4. Transformator, alat untuk mengaktifkan arus listrik dari sumber daya. 

5. ATS (Automatic Transfer Swich), alat yang mentransfer langsung aliran 

listrik secara otomatis dari aliran PLN ke tenaga cadangan. 

6. EMD (Electrical Main Distribution), merupakan pusat distribusi listrik 

yang mendistribusikan listrik ke segala arah. 

 Panel listrik tenaga surya (sollar cell) 

        Pendekatan ekologi arsitektur mensyaratkan penghematan energi. Oleh 

karena itu  direncanakan pemanfaatan sumber energi alternatif (sinar matahari) 

PLN 

Transformator ATS Generator 

Solar cell 

EMD 

R 

U 

A 

N 

G 

 

Transformator 
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melalui penggunaan panel listrik tenaga surya. Alat ini berfungsi sebagai 

penyedia energi listrik di samping PLN. Panel ini bertujuan untuk menghemat 

energi listrik dari PLN terutama di musim panas (hari hujan sedikit).  

 

 Dasar pertimbangan 

1. Energi matahari tersedia terus menerus. 

2. Lokasi perencanaan memiliki jumlah hari hujan yang terbatas. 

3. Penanggulanggan krisis energi (yang tidak dapat diperbarukan : 

minyak dan gas bumi). 

 

 

 Perhitungan  

Perhitungan berdasarkan buku petunjuk instalasi, pengoperasian dan 

pemeliharaan pembangkit listrik tenaga surya. 

1. Panel yang digunakan adalah modul surya 50 Wp (Watt peak). 

2. Jumlah listrik yang dihasilkan per jam oleh 1 (satu) modul adalah 

100 sampai 200 Watt per jam 

3. Lama penyinaran efektif dari jam 9 pagi-3 sore = 6 jam 

4. Listrik yang dihasilkan oleh 1 (satu) modul dalam 1 hari adalah : 

6 x 100 Watt  = 600 Watt  

Untuk mengetahui jumlah modul yang digunakan perlu diketahui jumlah 

daya yang dibutuhkan untuk kebutuhan listrik dalam sehari. Di dalam 

perencanaan sollar cell ditujukan untuk melayani penerangan dalam dan 

luar bangunan, sound system, pompa air.  

Diasumsikan kebutuhan daya listrik yang dibutuhkan untuk penerangan 

dalam dan luar bangunan, sound system, pompa air adalah 9.000 Watt. 

 

 Perhitungan jumlah panel 

1. panel menghasilkan 600 Watt / hari 

2. Daya listrik yang dibutuhkan adalah 9.000 Watt 

3. Jumlah panel yang dibutuhkan adalah X : 

Watt 600

Watt 9.000
X 

 

= 15  
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Jadi jumlah panel listrik yang dibutuhkan adalah 15 buah untuk 

menghasilkan daya listrik sebesar 9.000 Watt per hari, dan penempatan 

panel-panel tersebut diletakan pada jalan lingkungan . 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sistem pencahayaan 

Di dalam penataan kawasan permukiman ini, pencahayaan yang 

dilakukan terdiri dari sistem pencahayan alami dan sistem pencahayaan buatan 

Menghemat sumber alam (udara,air dan tanah) dengan pembentukan 

peredaran yang utuh diantara penyediaan dan pembuangan bahan bangunan, 

energi, dan air yakni :  

 

 Pencahayaan alami 

Pencahayaan alami dilakukan dengan memanfaatkan cahaya matahari 

secara optimal melalui bukaan-bukaan ataupun void melalui penataan dan 

perhitungan yang baik serta memperhatikan orientasi matahari agar cahaya 

yang diperoleh tidak menimbulkan silau dan dapat mengganggu aktifitas. 

 Pencahayaan buatan 

Pencahayaan buatan dilakukan dengan memanfaatkan tenaga listrik untuk 

menyalakan lampu-lampu yang dipasang dalam sebuah instalasi. Sumber 

energi listrik sendiri diperoleh dari sumber yang berbeda yakni : 

1. PLN ; sumber utama listrik, terutama untuk penerangan di malam hari. 

2. Genset ;digunakan sebagai cadangan apabila terjadi pemadaman listrik 

dari PLN. 

3. Sollar cell ; sumber listrik yang diperoleh dari panas matahari, sangat 

efektif dalam upaya penghematan energi listrik terutama pada musim 

panas.  
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 Orientasi Matahari terhadap Bangunan  

     Sinar matahari dimanfaatkan sebagai sumber pencahayaan alami 

pada bangunan. Bukaan-bukaan yang lebar dengan dinding dari bahan 

kaca mampu mengurangi peran cahaya buatan pada siang hari. Tetapi 

efek penyinaran matahari secara berlebihan juga akan berdampak buruk 

bagi kelangsungan aktivitas pada bangunan maupun tapak.  

 

 

 

 

 

 Angin dan Curah Hujan  

 Alternatif 1 

Bangunan dengan atap miring secara keseluruhan sehingga air hujan 

langsung disalurkan ke saluran drainase maupun ke laut 

 

 

 

 

 

Keuntungan : 

 Air hujan langsung disalurkan ke saluran drainase dan ke laut . 

 Atap yang miring hanya menyerap panas pada separuh waktu saja. 

Kerugian : 

 Membutuhkan penyelesaian struktur yang membutuhkan rangka struktur. 

 

 

 Alternatif 2 

Bangunan dengan atap datar 

 

Atap miring langsung 

memyalurkan air 

hujan 
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 keuntungan : 

• Sangat efektif untuk menerapkan konsep arsitektur hijau dengan metode 

eko-roof/roof garden. 

• Metode eko-roof/roof garden yang digunakan menghasilkan KDH yang 

besar. 

• Selain eko-roof, pada atap datar juga bisa dibuat kolam yang bila 

direncanakan dan ditata dengan baik akan menambah kesan estetis. 

Kerugian : 

• Posisi yang datar akan mendapat pengaruh radiasi yang besar dari 

matahari. 

• Air hujan yang disalurkan ke saluran drainase cukup lambat sehingga 

membutuhkan perhitungan yang baik. 

 

5. Sistem penghawaan 

Untuk menghasilkan kenyamanan termal yang optimal dibutuhkan aliran 

udara yang mengalir terus menerus agar terjadi pergantian udara. Secara 

umum terdapat dua sistem penghawaan yang dugunakan : 

 Penghawaan alami 

Penghawaan alami adalah pemanfaatan udara bebas dari alam yang 

dimasukan kedalam bangunan dan terjadi pertukaran udara secara terus 

menerus. Penghawaan alami ini dilakukan dengan penataan dan 

perhitungan yang baik terhadap pintu, jendela serta ventilasi, dan 

penempatannya harus disesuaikan dengan orientasi angin ataupun 

matahari. 
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a. Angin 

 

 

 

  

 

Pengaruh angin yang berhembus dari laut dengan uap air bercampur garam 

mampu menimbulkan kerusakan pada bagian bangunan. Untuk itu dalam 

perencanaannya konsep pengolahan bentuk dan pemilihan bahan bangunan 

memerlukan perhatian khusus didalam penanganannya. Penyelesaian masalah 

angin bisa dilakukan dengan : 

- Bentuk bangunan bulat atau tabung. Bentuk bulat memiliki sifat yang 

mampu mengalirkan angin, tanpa menahan gaya angin yang 

mendorong permukaan bangunan seperti bentuk kubus. 

- Penataan bangunan yang diagonal terhadap arah angin serta 

menghadirkan ruang – ruang sirkulasi angin diantara masa bangunan, 

sehingga angin yang menuju ke bangunan sebagian diteruskan, dan 

yang lainnya berputar mengitari lekukan bidang. Dalam hal ini angin 

dimanfaatkan kembali untuk penghawaan ruang dalam. 

- Menghadirkan bidang penghalang angin yang datang dari laut untuk 

mengarahkan angin menuju bidang yang lebih tinggi atau 

memperlambat aliran udara yang menuju langsung ke bangunan. 

- Menepatkan vegetasi yang mampu menghaluskan aliran angin yang 

menuju langsung ke bangunan. 

 

b. Pada kawasan Permukiman pantai ini perlu diperhatikan gelombang 

pasang surut air . 
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oleh karena itu dapat direncanakan Pemecah ombak dengan alternative 

: 

 Penggunaan system Beton sebagai Pemecah ombak  

 Penggunaan vegetasi sebagai pemecah ombak alami  

 

Dari alternative diatas dapat menggunaakan vegetasi sebagai pemecah ombak alami . 
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