
6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pemahaman Judul 

2.1.1.Pengertian 

Untuk mengartikan judul “Perencanaan dan Pengembangan Permukiman Nelyan 

Desa Tablolong (Pendekatan Arsitektur Ramah Lingkungan)” kita perlu menelaah 

beberapa kata yang membentuk kalimat tersebut : 

a. Perencanaan adalah rancangan, rangka, sesuatu yang akan dikerjakan. 

(Poerwadaminto, 2007:946) 

b. Pengembangan adalah proses, upaya meningkatkan, mengembankan (KBBI) 

c. Permukiman Nelayan adalah sarana tempat tinggal bagi nelayan untuk menjalani 

masa hidupnya yang berfungsi sebagai kebutuhan dasar (Abdullah, 2001:dalam 

Rusli, 2011). 

d. Desa Tablolong merupakan obyek yang dikenai tindakan. Desa Tablolong adalah 

hasil pemekaran dari Desa Lifuleo, yang merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) 

desa dan 2 Kelurahan yang berada di Kecamatan Kupang Barat Kabupaten 

Kupang. 

e. Pendekatan Arsitektur Ramah Lingkungan adalah suatu pendekatan perencanaan 

bangunan yang berusaha untuk meminimalisasi berbagai pengaruh 

membahayakan pada kesehatan manusia dan lingkungan. 

2.1.2.Interprestasi Judul 

Dari pengertian-pengertian diatas maka ingin dijelaskan bahwa judul penulisan 

“Perencanaan dan Pengembangan Permukiman Nelayan Desa Tablolong Kecamatan 

Kupang Barat Kabupaten Kupang dengan Pendekatan Arsitektur Ramah 

Lingkungan” memiliki arti dan tujuan dalam upaya rancangan serta upaya 

meningkatkan sarana dan prasarana tempat tinggal bagi nelayan Desa Tablolong 

dengan berusaha meminimalisasi berbagai pengaruh membahayakan pada kesehatan 

manusia dan lingkungannya. 
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2.2. Kajian Permukiman Kampung Nelayan 

2.2.1. Pengertian Permukiman Kampung Nelayan 

a. Kampung 

 Kampung merupakan suatu kesatuan lingkungan tempat tinggal yang dihuni 

oleh sekelompok masyarakat yang terdiri dari kesatuan keluarga-keluarga. 

Menurut Ali dkk. (1995: 438), kampung memiliki pengertian : 1) Kelompok 

rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni orang berpenghasilan 

rendah); 2) Desa/dusun; 3) Kesatuan administrasi terkecil menempati wilayah 

tertentu di bawah Kecamatan; dan 4) terbelakang (belum modern); berkaitan 

dengan kebiasaan di kampung; kolot. 

 Secara geografis kampung adalah suatu hasil perpaduan; suatu wujud atau 

kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur fisiografi, sosial, 

ekonomi, publik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan 

juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Selanjutnya secara singkat 

pengertian kampung adalah permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan 

penduduknya bersifat agraris. 

b. Nelayan 

 Definisi Nelayan di dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 adalah orang 

yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Bintarto (1977:25) 

mengemukakan Nelayan adalah mereka yang mata pencaharian pokoknya di 

bidang penangkapan ikan dan penjualan ikan yang hidup di daerah pantai untuk 

menangkap ikan diperlukan alat yang memadai misalnya : perahu, pancing, jala 

atau jaring. 

 Ada beberapa ciri masyarakat nelayan menurut Hadi (2000:73) yaitu 1) 

kondisi sosial ekonomi yang rendah, 2) pendidikan yang rendah, 3) fasilitas 

sarana dan prasarana yang masih kurang, dan 4) hunian liar(squatters) dan 

kumuh (slum). 

 Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa nelayan adalah 

suatu komunitas yang mana mata pencaharian utamanya adalah menangkap 

ikan, baik di laut, selat, teluk, danau maupun sungai dengan menggunakan 

perahu atau kapal dan berburu atau menggunakan perangkap. Mereka umumnya 



8 
 

tinggal atau menetap di daerah pesisir pantai dan membentuk suatu komunitas 

yang disebut dengan komunitas nelayan. Mereka adalah orang-orang yang 

begitu gigih dan akrab dengan kehidupan di laut yang sifatnya keras. 

c. Kampung Nelayan 

 Dari Beberapa pendapat di atas terkait konsep Kampung dan Konsep 

nelayan maka dapat di ambil maknanya secara keseluruhan oleh pendapat 

Abdullah (2001) dalam Rusli (2011) bahwa Kampung nelayan adalah sarana 

tempat tinggal bagi nelayan untuk menjalani masa hidupnya yang berfungsi 

sebagai kebutuhan dasar. Biasanya lokasi rumah nelayan dekat sekali dengan 

mata pencaharian pokok tempat berusaha yaitu sungai atau pantai. Kampung 

nelayan adalah bagian permukiman yang kurang terencana, karakteristik dan 

stratifikasi nelayan yang terpetakan secara sosiologis terdiri dari kelompok atas 

(punggawa), menengah (pemilik) dan bawah (sawi), kelompok buruh 

merupakan mayoritas kurang mampu. 

d. Permukiman Kampung Nelayan 

 Permukiman nelayan adalah merupakan lingkungan tempat tinggal dengan 

sarana dan prasarana dasar yang sebagian besarpenduduknya merupakan 

masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan memiliki akses dan 

keterikatan erat antara penduduk permukiman nelayan dengan kawasan perairan 

sebagai tempat mereka mencari nafkah, meskipun demikian sebagian dari 

mereka masih terikat dengan daratan.(Umbara, 2003). 

 Secara umum permukiman nelayan dapat digambarkan sebagai suatu 

permukiman yang sebagian besar penduduknya merupakan masyarakat yang 

memiliki pekerjaan sebagai nelayan.Sedangkan pekerjaan nelayan itu sendiri 

adalah pekerjaan yang memiliki ciri utama adalah mencari ikan di 

perairan.Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 15/Permen/M/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan, perumahan kawasan 

nelayan untuk selanjutnya disebut kawasan nelayan adalah perumahan kawasan 

khusus untuk menunjang kegiatan fungsi kelautan dan perikanan. 

2.2.2. Pola Permukiman Kampung Nelayan 
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  Menurut Mulyati (1995) permukiman merupakan sekelompok rumah yang 

terorganisasi dalam suatu sistem sosial budaya dan religius yang tercermin pada fisik 

lingkungannya. Pada umumnya pola permukiman akan mengikuti sistem sosial 

budaya yang dilandasi oleh pola aktivitas manusia. Pola permukiman kampung 

nelayan biasanya akan mengikuti garis pantai (linear) dengan kondisi cenderung 

bersifat homogen, tertutup dan mengembangkan tradisi tertentu sehingga memiliki 

ciri khas permukiman. Pola permukiman berdasarkan sifat komunitasnya menurut 

Kostof (1983) dalam penelitian Wardi, dkk (2014), yaitu: 

a.  Sub Kelompok Komunitas 

Pola permukiman tipe ini berbentuk cluster, terdiri dari beberapa unit atau 

kelompok unit hunian, memusat pada ruang-ruang penting, seperti penjemuran, 

ruang terbuka umum, masjid dan sebagainya. 

b. Face to Face 

Pola permukiman tipe ini berbentuk linear, antara unit-unit hunian sepanjang 

permukiman dan secara linear terdapat perletakan pusat aktivitas yaitu 

tambatan perahu atau dermaga, ruang penjemuran, pasar dan sebagainya.  

Kurniawan (2002) dalam Wardi dkk (2014), menyebutkan bahwa model 

pengembangan permukiman nelayan ditentukan dengan mempertimbangkan 

beberapa aspek, yaitu:  

1) kondisi fisik kawasan dan luasan pantai 

2) fungsi kawasan 

3) orientasi kegiatan ekonomi masyarakat 

4) daya tampung kawasan 

5) ketersediaan lahan permukiman  

Ciri dari permukiman kampung nelayan terlihat pada pola perletakan tiap massa 

bangunan yang berhubungan langsung dengan tempat produksinya, yaitu perairan 

atau laut dan kebutuhan aktivitasnya. 

2.2.3. Sarana Dan Prasarana Permukiman Kampung Nelayan 

a. Sarana Permukiman Kampung Nelayan 

Berikut pemaparan yang termasuk dalam sarana permukiman nelayan 

dikutip dari berbagai sumber. 
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Sarana permukiman nelayan dikutip dari Patandianan  danToban (2011) 

meliputi : 

1) Sarana Kesehatan 

Lingkungan permukiman yang mempunyai penduduk 6.000 jiwa, perlu 

disediakan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, poliklinik, posyandu, 

fasilitas diletakkan pada lokasi yang mudah terjangkau. (luas lahan 

puskesmas pembantu 0,12 Ha/unit dan luas lahan posyandu 0,05 Ha/unit). 

2) Sarana Pendidikan 

a) Taman kanak-kanak diperuntukkan bagi anak-anak usia 5-6 tahun 

minimal penduduk pendukungnya 1.000 jiwa. Lokasi sebaiknya berada 

ditengah-tengah kelompok masyarakat/keluarga dan digabung dengan 

tempat/taman bermain di RW atau RT. Radius pencapaian tidaklah 

lebih dari 500 meter (luas lahan 0,12 Ha/unit). 

b) Sekolah Dasar untuk anak usia 6-12 tahun min. penduduknya 1.600 

jiwa. lokasi sebaiknya tidak menyeberang jalan lingkungan dan masih 

di tengah kelompok keluarga, radius pencapaian maksimum 1.500 m. 

(luas lahan 0,27 Ha/unit) 

c) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama adalah untuk melayani anak- anak 

lulusan SD, dimana 3 unit sekolah dasar dilayani oleh 1 unit SLTP yang 

dapat dipakai pagi/sore minimum penduduk pendukungnya 4.500 jiwa, 

lokasinya dapat digabung dengan lapangan olahraga atau sarana 

pendidikan yang lain (luas lahan 0,27 Ha/unit). 

d) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas adalah lanjutan dari SLTP, di mana 1 

unit SLTP, dilayani oleh 1 unit SLTA. Minimum penduduk 

pendukungnya adalah 4.800 unit, (luas lahan 0,27 Ha/unit). 

3) Sarana perdagangan 

Toko/warung untuk lingkungan permukiman yang mempunyai 

penduduk 250 orang perlu disesuaikan fasilitas perbelanjaan terkecil.Selain 

sarana perdagangan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dibutuhkan sarana 

perdagangan berupa toko yang berhubungan dengan kegiatan melaut. 

4) Sarana social 
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a) Tempat peribadatan, yaitu tempat penganut suatu agama malaksanakan 

aktivitas ritual beragamanya sehari-hari. Untuk > 15- 40 jiwa 

diperlukan sebuah fasilitas peribadatan berupa mesjid, gereja dan 

sebagainya sedangkan untuk < 15 orang cukup dilakukan dirumah. 

b) Balai karya/Balai Desa, yaitu tempat yang disediakan 

untukmenampung berbagaikegiatan seperti rapat, pertemuan,pelayanan 

kesehatan masyarakat, dan PKK. 

c) Pos jaga adalah tempat yang disediakan untukmelakukan kegiatan 

pengawasan lingkungan desa. 

5) Tempat bermain/olahraga 

Untuk penduduk sebanyak 250 jiwa (setingkat RT) diperlukan ruang 

terbuka utuk bermain/taman.Sedangkan untuk penduduk sebanyak 2500 

jiwa (setingkat RW) diperlukan lapangan olah raga seperti lapangan sepak 

bola yang lokasinya disatukan dengan fasilitas lingkungan lainnya. 

6) Tempat penjemuran ikan, untuk mengeringkan ikan dan proses pengawetan 

ikan 

7) Tempat pembuatan jaring 

8) Tempat pelelangan ikan. 

Adalah tempat jual beli ikan dengan sistem lelang.Kegiatan yang terjadi 

di tempat ini berupa menimbang ikan, menempatkan ikan pada keranjang-

keranjang sesuai dengan jenis-jenisnya atau digelar di lantai siap untuk di 

lelang, pelelangan, lalu pengepakan dengan es untuk keranjang/peti ikan 

yang sudah laku. 

9) Pabrikes. 

b. Prasarana Permukiman Kampung Nelayan 

Prasarana dikutip dari Patandianan dan Toban (2011), meliputi: 

1) Dermaga 

Dalam lingkup kegiatan perikanan tingkat desa, dermaga merupakan 

tempat menyandarkan perahu saat istirahat dan tempat para nelayan 

mendaratkan ikan hasil tangkapannya untuk dijual atau dilelang.Prasarana 

ini biasanya dibuat dari konstruksi beton atau kayu. 
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2) Tambatan perahu 

Adalah tempat perahu-perahu nelayan bersandar/parkir sebelum dan 

sesudah bongkar muat ikan. 

3) Tanggul dan pemecah gelombang 

4) Jaringan listrik harus dapat menjangkau seluruh areal permukiman 

5) Jaringan jalan 

a) Jalan lingkungan, yaitu jalan yang menghubungkan suatu kelompok 

rumah ke kelompok rumah yang lain, atau dari kelompok rumah ke 

fasilitas lingkungan atau menuju tempat sarana bekerja. 

b) Jalan setapak, yaitu jalan yang menghubungkan antar rumah didalam 

kelompok perumahan nelayan secara konstruktif. Jalan ini tidak dapat 

dilalui oleh kendaraan beroda empat, hanya dapat dilalui oleh 

kendaraan bermotor dan becak. Ukuran jalan setapak 1,2 -1,5 m jika 

mungkin ditambah jalur kerikil 0,5 m 

6) Jaringan airbersih 

Bisa memanfaatkan sumber air baku yang tersedia baik air tanah atau 

air permukaan melalui pembuatan sumur gali, sumur pompa tangan (SPT), 

saringan pipa resapan (SPR), penampungan air hujan (PAH), saringan pasir 

lambat (SPL), instalasi pengolahan air (IPA), hidran umum (HU), terminal 

air (TA) dan sistem perpipaan / jaringan. 

7) Drainase 

Untuk menyalurkan air hujan serta dari setiap rumah yang berupa air 

limbah agar lingkungan perumahan bebas dari genangan air. Ukuran saluran 

drainase ditentukan berdasarkan kapasitas volume air yang akan ditampung 

dan frekuensi intensitas curah hujan 5 tahunan serta daya resap tanah. 

Saluran drainase di bangun pada kiri kanan jaringan jalan, namun kadang-

kadang untuk menghemat biaya kadang-kadang saluran terdapat hanya di 

satu sisi. 

8) Persampahan 

Bak sampah harus dapat menampung jumlah sampah yang 

dihasilkan.Bak sampah dibuat dari bahan yang menjamin kebersihannya 
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dan mempunyai penutup, sampah basah terpisah dengan sampah kering, 

pengangkutan dan pemusnahan sampah harus lancar dan tidak tinggal 

membusuk.Tempat pembuangan akhir dari sampah tersebut harus jauh dari 

lingkungan perumahan. 

Menurut Adji Adisasmita (2011) prasarana jalan mempunyai peranan yang 

sangat besar dalam kehidupan manusia, dalam perekonomian dan 

pembangunan.Hampir seluruh kegiatan manusia dilakukan di luar 

rumah.Hampir seluruh kegiatan rumah tangga disuplai dari luar 

rumah.Kegiatan dan kebutuhan manusia, semuanya menggunakan transportasi 

jalan dan jasa pelayanan jalan, berarti prasarana jalan adalah sangat penting dan 

sangat besar. 

1) Jaringan Jalan 

Jaringan jalan di kawasan perumahan menurut fungsinya adalah jalan lokal 

dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan sekunder. 

a) Jalan Lokal 

Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 

setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, 

dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 

b) Jalan Lingkungan 

Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 

angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan 

rata-rata rendah. 

c) Jalan Setapak 

Jalan yang menghubungkan antar rumah didalam kelompok perumahan 

nelayan secara konstruktif.Jalan ini tidak dapat dilalui oleh kendaraan 

beroda empat, hanya dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dengan becak. 

2) Jaringan Air Limbah/Air Kotor 

Limbah adalah air bekas buangan yang bercampur kotoran, air bekas/air 

limbah ini tidak diperbolehkan dibuang ke sembarangan/dibuang keseluruh 

lingkungan, tetapi harus ditampung kedalam bak penampungan. 
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Limbah adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga berasal 

dari industri, air tanah, air permukaan serta buangan lainnya. Dengan demikian 

air buangan ini merupakan hal yang bersifat kotoran umum. 

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik 

industri maupun domestik (rumah tangga). Dimana masyarakat bermukim, 

disanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus 

(black mtei), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (grey 

water). 

Air limbah domestik adalah air bekas yang tidak dapat digunakan lagi untuk 

tujuan semula baik yang mengandung kotoran manusia (tinja) atau dari aktifitas 

dapur, kamar mandi dan cuci dimana kuantitasnya antara 50- 70% dari rata-

rata pemakaian airbersih (120-140 liter/orang/hari). 

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah 

B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan 

berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau 

jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan 

dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan 

lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup 

lainnya. 

Limbah B3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan 

atau beracun yang karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik 

secara langsung atau tidak langsung dapat merusak dan atau mencemarkan 

lingkungan hidup dan atau membahayakan kesehatan manusia. 

Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya 

dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, 

sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan 

khusus. Berdasarkan sumbernya, limbah B3 dibagi menjadi 3 bagian: 

(a) Limbah B3 dari sumber tidak spesifik yaitu limbah yang berasal dari 

kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, inhibitor korosi, pelarutan kerak, 

pengemasan dan Iain-lain. 
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(b) Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan dan 

pembuangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi 

(c) Limbah B3 dari sumber spesifik yaitu limbah B3 yang berasal dari sisa 

proses suatu industri atau kegiatan manusia. 

2.2.4. Karakteristik Lingkungan (Permukiman Nelayan Pesisir Pantai) 

Perairan pantai sangat penting sebagai habitat berbagai jenis 

organisme.Perairan pantai merupakan daerah peralihan antara perairan tawar dan 

laut, terutama di daerah-daerah dekat muara sungai.Pantai yang terletak antara 

pasang tertinggi dan surut terendah disebut pantai intertidal.Sebagai daerah 

peralihan, perairan pantai mempunyai kekayaan organisme yang relatif tinggi, 

sehingga sangat potensial untuk dijaga agar kondisinya tetap dalam keadaan baik. 

Kondisi perairan pantai yang baik, tidak hanya akan menguntungkan secara 

ekologis, tetapi juga merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat, baik secara 

langsung bagi masyarakat nelayan maupun secara tidak langsung bagi masyarakat 

lainnya (Tobing dan Said, 2009). 

Menurut Khairum& Khairul (2012), pantai intertidal dapat dibedakan atas 3 

jenis, yaitu: 

a. Pantai Berbatu 

Pantai berbatu terbentuk dari batu granit dari berbagai ukuran tempat 

ombak pecah. Umumnya pantai berbatu terdapat bersama-sama atau 

berseling dengan pantai berdinding batu.Kawasan ini paling padat 

makroorganismenya, dan mempunyai keragaman fauna maupun flora yang 

paling besar.Tipe pantai ini banyak ditemui di selatan Jawa, Nusa tenggara, 

dan Maluku. 

 

 

b. Pantai Berpasir 

Pantai ini dapat ditemui di daerah yang jauh dari pengaruh sungai besar, 

atau di pulau kecil yang terpencil. Makroorganisme yang hidup disini tidak 

sepadat di kawasan pantai berbatu, dan karena kondisi lingkungannya 

organisme yang ada cenderung menguburkan dirinya ke dalam 
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substrat.Kawasan ini lebih banyak dimanfaatkan manusia untuk berbagai 

aktivitas rekreasi. 

c. Pantai Berlumpur 

Perbedaan antara tipe pantai ini dengan tipe pantai sebelumnya terletak 

pada ukuran butiran sedimen (substrat).Tipe pantai berlumpur mempunyai 

ukuran butiran yang paling halus.Pantai berlumpur terbentuk disekitar muara-

muara sungai dan umumnya berasosiasi dengan estuaria.Tebal endapan 

lumpurnya dapat mencapai 1 meter atau lebih.Pada pantai berlumpur yang 

amat lembek sedikit fauna maupun flora yang hidup disana. Perbedaan yang 

lain adalah gelombang yang tiba di pantai, dimana aktivitas gelombangnya 

sangat kecil, sedangkan untuk pantai yang lain kebalikannya. 

2.2.5. Karakteristik Kehidupan Masyarakat Nelayan 

Ada beberapa karakteristik kehidupan masyarakat Nelayan menurut Mubyarto 

(1984) sebagai berikut: 

a. Kehidupan Masyarakat Nelayan Ditinjau Dari Aspek Sosial. 

Hubungan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat nelayan adalah 

akibat interaksi dengan lingkungannya. Adapun ciri sosial masyarakat nelayan 

sebagai berikut: (1) Sikap kekerabatan atau kekeluargaan yang sangat erat; dan 

(2) Sikap gotong royong/paguyuban yang tinggi. 

Kedua sikap telah banyak mewarnai kehidupan masyarakat nelayan yang 

pada umumnya masih bersifat tradisional.Lahirnya sikap ini sebagai akibat dari 

aktivitas nelayan yang sering meninggalkan keluarganya dalam kurun yang 

waktu cukup lama, sehingga timbul rasa keterkaitan serta keakraban yang tinggi 

antara keluarga-keluarga yang ditinggalkan untuk saling tolong menolong. 

Hal ini dapat tercermin pada pola permukimannya yang mengelompok 

dengan jarak yang saling berdekatan, sikap gotong royong yang tampak pada 

saat pembuatan rumah, memperbaiki jala ikan, memperbaiki perahu, dan alat 

tangkap serta pada upacara adat, ketika akan melakukan penangkapan ikan yang 

juga dilakukan secara gotong royong di laut. 

b. Kehidupan Masyarakat Nelayan Ditinjau Dari Aspek Budaya. 
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Beberapa hal yang telah membudaya dalam masyarakat nelayan adalah 

kecenderungan hidup lebih dari satu keluarga dalam satu rumah atau mereka 

cenderung untuk menampung keluarga serta kerabat mereka dalam waktu yang 

cukup lama, hal ini menyebabkan sering dijumpai jumlah anggota keluarga 

dalam satu rumah melebihi kapasitas daya tampung, sehingga ruang gerak 

menjadi sempit dan terbatas. Dan dampaknya itu pula, mereka cenderung untuk 

memperluas rumah tanpa terencana. 

Adapun adat kebiasaan yang turun temurun telah berlangsung pada 

masyarakat nelayan adalah seringnya mengadakan pesta syukuran atau 

selamatan, misalnya pada waktu peluncuran perahu baru ketika akan 

melakukan pemberangkatan, dan saat berakhirnya musim melaut agar pada 

musim berikutnya mendapatkan hasil yang lebih banyak dan Iain-lain. 

Masyarakat nelayan pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang 

rendah, menyebabkan kurangnya pengetahuan mereka sehingga menghambat 

kemajuan nelayan sendiri, antara lain sulitnya bagi pemerintah untuk memberi 

bantuan dalam bentuk penyuluhan maupun modernisasi peralatan. Hal ini juga 

berpengaruh dalam lingkungan permukimannya, karena rendahnyapengetahuan 

akan pentingnya rumah sehat yang mengakibatkan merekamenganggapnya 

sebagai suatu kebutuhan. 

 

c. Kehidupan Masyarakat Nelayan Ditinjau Dari AspekEkonomi. 

Usaha perikanan banyak tergantung pada keadaan alam, sehingga 

pendapatan nelayan tidak dapat ditentukan. Tingkat penghasilan nelayan 

umumnya dibagi atas dua: (1) Penghasilan bersih yang diperoleh selama melaut 

jika seorang "sawi" maka besar pendapatannya sesuai dengan kesepakatan; dan 

(2) Penghasilan sampingan yaitu penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan 

tambahan, baik pekerjaan itu didapat ketika jadi buruh, bertani dan berdagang 

maupun pekerjaan atau kerajinan dalam mengelola hasil laut lainnya. 

Diamati kondisi ekonomi ketiga kelompok tersebut diatas, maka sepintas 

lalu dapat dikemukakan bahwa umumnya taraf hidup kehidupan masyarakat 

nelayan terutama yang menangkap ikan secara tradisional, termasuk paling 
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rendah, sedangkan masyarakat pantai yang bergerak dibidang 

petempaian/tambak menempati taraf hidup yang lebih baik.Sedangkan untuk 

yang teratas diduduki oleh masyarakat /pedagang .desa nelayan umumnya 

terletak dipesisir pantai, maka penduduk desa tersebut sebagian besar 

mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Melihat bahwa mereka berada 

pada daerah pesisir sehingga akan bertambah secara berkelompok-kelompok 

mengikuti pola lingkungan karena adanya faktor laut sebagai faktor pendukung, 

sehingga penduduk setempat mempunyai tata cara kehidupan yang bersifat 

tradisional dengan kehidupan yang spesifikpula 

 

2.3. Pendekatan Arsitektur Ramah Lingkungan 

Prinsip-prinsip Arsitektur Ramah Lingkungan menurut Brenda dan Robert 

Vale, (1991) antara lain:   

a. Conserving Energy (Hemat Energi)  

Pada arsitektur hijau, pemanfaatan energi secara baik dan benar menjadi 

prinsip utama. Bangunan yang baik harus memperhatikan pemakaian energi 

sebelum dan sesudah bangunan dibangun.  

Desain bangunan harus mampu memodifikasi iklim dan dibuat 

beradaptasi dengan lingkungan bukan merubah kondisi lingkungan yang 

sudah ada. Berikut ini desain bangunan yang menghemat energi :   

1) Bangunan dibuat memanjang dan tipis untuk  memaksimalkan 

pencahayaan dan menghemat energi listrik.  

2) Memanfaatkan energi matahari yang terpancar dalam bentuk energi 

thermal sebagai sumber listrik dengan menggunakan alat Photovaltai 

yang diletakkan di atas atap. Sedangkan atap dibuat miring dari atas ke 

bawah menuju dinding timur-barat atau sejalur dengan arah peredaran 

matahari untuk mendapatkan sinar matahari yang maksimal  

3) Memasang lampu listrik hanya pada bagian yang intensitasnya rendah. 

Selain itu juga menggunakan alat kontrol pengurangan intensitas lampu 

otomatis sehingga lampu hanya memancarkan cahaya sebanyak yang 

dibutuhkan sampai tingkat terang tertentu.  
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4) Menggunakan Sunscreen pada jendela yang secara otomatis dapat 

mengatur intensitas cahaya dan energi panas yang berlebihan masuk ke 

dalam ruangan.  

5) Mengecat interior bangunan dengan warna cerah tapi tidak menyilaukan, 

yang bertujuan untuk meningkatkan intensitas cahaya.  

6) Bangunan tidak menggunkan pemanas buatan, semua pemanas 

dihasilkan oleh penghuni dan cahaya matahari yang masuk melalui 

lubang ventilasi  

7) Meminimalkan penggunaan energi untuk alat pendingin (AC) dan lift . 

 

 

b. Working with Climate (memanfaatkan kondisi dan sumber energi alami)  

Pendekatan green architecture bangunan berdaptasi dengan 

lingkungannya, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan kondisi alam, iklim 

dan lingkungan sekitar ke dalam bentuk serta pengoperasian bangunan, 

misalnya dengan cara :   

1) Orientasi bangunan terhadap sinar matahari  

2) Menggunakan sistem air pump dan cross ventilation untuk 

mendistribusikan udara yang bersih dan sejuk ke dalam ruangan.  

3) Menggunakan tumbuhan dan air sebagai pengatur iklim.  

4) Menggunakan jendela dan atap yang sebagian bisa dibuka dan ditutup 

untuk mendapatkan cahaya dan penghawaan yang sesuai kebutuhan.  

c. Respect for Site (Menanggapi keadaan tapak pada bangunan)  

Perencanaan mengacu pada interaksi antar bangunan dan tapaknya. Hal 

ini bertujuan keberadaan bangunan baik dari segi konstruksi, bentuk dan 

pengoperasiannya tidak merusak lingkungan sekitar, dengan cara sebagai 

berikut: 

1) Mempertahankan kondisi tapak dengan membuat desain yang 

mengikuti bentuk tapak yang ada.  

2) Luas permukaan dasar bangunan yang kecil, yaitu pertimbangan 

mendesain bangunan secara vertikal.  
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3) Menggunakan material lokal dan material yang tidak merusak 

lingkungan. 

d. Respect for Use (memperhatikan pengguna bangunan)  

Antara pemakai dan green architecture mempunyai  keterkaitan yang 

sangat erat. Kebutuhan akan green architecture harus memperhatikan kondisi 

pemakai yang didirikan di dalam perencanaan dan pengoperasiannya.  

e. Limitting New Resources (meminimalkan Sumber Daya Baru)  

Suatu bangunan seharusnya dirancang mengoptimalkan  material yang 

ada dengan meminimalkan penggunaan material baru, dimana pada akhir 

umur bangunan dapat digunakan kembali unutk membentuk tatanan arsitektur 

lainnya.  

f. Holistic 

Memiliki pengertian mendesain bangunan dengan  menerapkan 5 poin di 

atas menjadi satu dalam proses perancangan. Prinsip-prinsip green 

architecture pada dasarnya tidak dapat dipisahkan, karena saling 

berhubungan satu sama lain. Tentu secar parsial akan lebih mudah 

menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Oleh karena itu, sebanyak mungkin 

dapat mengaplikasikan green architecture yang ada secara keseluruhan sesuai 

potensi yang ada di dalam site. 

2.3.1. Pendekatan Arsitektur Ramah Lingkungan untuk permukiman Nelayan.. 

Schulz (1985) yang menjelaskan bahwa hidup dan berdiam di suatu tempat 

secara tidak langsung menggambarkan hubungan antara manusia dan 

lingkungannya. Hal ini menjelaskan bahwa akan selalu terjadi hubungan timbal 

balik antara penghuni dengan lingkungannya 

Karsono (2010) Menjelaskan bahwa arsitektur hijau merupakan langkah 

untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi dengan cara meminimalkan 

perusakan alam dan lingkungan di mana mereka tinggal. Arsitektur hijau 

meminimalkan penggunaan sumber daya alam oleh manusia untuk menjamin 

generasi mendatang dapat memanfaatkan bagi kehidupannya kelak.Arsitektur hijau 

juga menggarisbawahi perlunya meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan 

oleh bangunan ter- hadap lingkungan. Arsitektur hijau merupakan salah satu cara 
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yang digunakan untuk mewujudkan arsitektur yang ekologis atau ramah 

lingkungan demi mencapai keseimbangan di dalam sistem interaksi manusia 

dengan lingkungan. 

(Rahman, 2006). Pembentukan proses wilayah tepi pantai dipengaruhi oleh 

aspek kondisi lingkungan, aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek populasi 

penduduk dan aspek kebijakan pemerintah. Aspek paling berpengaruh dalam 

pembentukan permukiman tepi air adalah aspek sosial-budaya dan lingkungan, 

sehingga budaya perairan akan tercermin pada bentuk permukiman. 

Selain itu, ketergantungan masyarakat pada pantai merupakan aspek yang 

mempengaruhi pola pemukiman pesisir (Sairinen dan Kumpulainen,2006). Ini 

menggambarkanbahwa ketergantungan masyarakat pada pantai akan 

mempengaruhi pola pemukiman tepi laut. Pola spasial permukiman pantai memiliki 

bentuk yang berbeda sesuai dengan karakteristik ekologi dan proses pertumbuhan. 

Pola spasial permukiman pesisir umumnya membentuk pola memanjang, pola 

berkelompok dan pola menyebar (Kostof 1991 dalam Darjosanjoto, 2007). Gambar 

dibawah ini menunjukkan sketsa pola spasial permukiman pesisir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Pola Tata Ruang Permukiman Pesisir (Kostof 1991, dalam 

Darjosanjoto, 2007) 

Arsitektur hijau ialah sebuah konsep arsitektur yang berusaha 

meminimalkan pengaruh buruk terhadap lingkungan alam maupun manusia dan 
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menghasilkan tempat hidup yang lebih baik dan lebih sehat, yang dilakukan dengan 

cara memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan optimal. Karsono (2010) 

menjelaskan bahwa arsitektur hijau merupakan langkah untuk mempertahankan 

eksistensinya di muka bumi dengan cara meminimalkan perusakan alam dan ling-

kungan di mana mereka tinggal. 

Pada Hasil Penelitian yang dilakukan Oleh Asikin dkk (2013) tentang 

“Identifikasi Konsep Arsitektur Hijau  di Permukiman DAS Brantas Kelurahan 

Penanggungan Malang”, menentukan dua parameter yang digunakan untuk 

mengembangkan konsep arsitektur hijau di permukiman antara lain: 1) Elemen 

Pembentukan Permukiman dan 2) Parameter Arsitektur Ramah Lingkungan. 

Berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.1. Elemen Pembentukan Permukiman 

No. Elemen Fisik Pembentuk 

Lingkungan 

Item identifikasi wilayah Permukiman 

1 Lingkungan alam / nature Sungai 

Topografi lahan kawasan berkontur    

Ruang terbuka / kawasan resapan 

Orientasi bangunan timur - barat 

Kepadatan bangunan tinggi di sepanjang 

tepi sungai 

2 Lindungan / shell Rumah tinggal / hunian 

Fasilitas umum 

3 Jejaring / networks Sistem drainase Kanal + Dam Kadalpang 

(makro) dan sistem drainase mikro 

MCK umum 

SPAB: PDAM + sumur air bersih 

Jalan lingkungan + jalan setapak 

TPS 

Listrik 

Sumber: Asikin dkk (2013)  
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Tabel 2.2. Parameter Arsitektur Hijau untuk Permukiman 

No.   Elemen - Elemen Fisik 

Lingkungan Permukiman 

Parameter 

1  Nature / Lingkungan Alam Memperbanyak ruang terbuka hijau 

sebagai area resapan tanah 

Pengadaan sumber air untuk memenuhi 

kebutuhan air 

2  Shells / Lindungan ( rumah, 

fasilitas umum, tempat 

rekreasi, perkantoran, 

industri, dan juga 

transportasi) 

Memperbanyak fasilitas umum yang 

dipergunakan untuk kepentingan bersama 

Pemanfaatan lahan yang ada sesuai dengan 

peruntukannya 

3  Networks / Jejaring Pengaturan pembuangan air hujan 

Pengelolaan pembuangan dan pengolahan 

limbah dan sampah 

Pengelolaan penyediaan dan distribusi air 

bersih 

Adanya pencatatan rutin bulanan hasil 

pantau dan koleksi data pada kWh meter 

Sumber: Asikin dkk (2013)  

 

 

 

 

 

 

 


