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BAB IV 

PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 

4.1 DASAR PENDEKATAN 

Dalam proses penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

bangunan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Terpadu di Kota Semarang, digunakan 

metode pendekatan sebagai acuan penyusunan. Pendekatan perencanaan dan 

perancangan didasari oleh beberapa pertimbangan dan ketentuan yang mendukung 

dibangunnya bangunan industry ini di kota Semarang. Pendekatan perencanaan dan 

perancangan ini merupakan pedoman untuk mencapai landasan program perencanaan dan 

perancangan Sentra pengolahan Hasil Perikanan Terpadu di kota Semarang. Adapun 

tujuan-tujuan dalam penekatan ini adalah sebagai berikut: 

1. Sentra pengolahan hasil perikanan terpadu adalah sentra dari beberapa industry 

pengolahan hasil perikanan yang terintegrasi dan terpadu. direncanakan untuk 

memproduksi pengolahan hasil perikanan yang paling berpotensi yaitu yang menduduki 

nilai produksi tertinggi di kota Semarang dan juga yang merupakan potensi dari 

Kecamatan Tugu 

2. Prediksi perencanaan kapasitas produksi industry ini adalah utuk mengakomodasi 

kebutuhan pada  daerah di Semarang dan sekitarnya hingga 10 tahun kedepan. 

3. Prediksi kebutuhan akan keempat pengolahan hasil perikananan ini merupakan salah 

satu factor yang penting untuk menentukan kapasitas produksi dari sentra pengolahan 

hasil perikanan ini. 

4. Sebagai bangunan industry, perencanaan dan perancangan bangunan ini diarahkan 

untuk mencapai susunan hubungan ruang yang mendukung efesiensi serta kelancaran 

sirkulasi kegiatan produksi dari mulai awal masuknya bahan baku hingga keluarya 

produk akhir. 

Pendekatan guna memperoleh program landasan perencanaan dan perancangan 

arsitektur  bangunan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Terpadu di Kota Semarang 

dilakukan menurut aspek-aspek yang mendukung tercapainya hasil ideal rancangan 

bangunan industry, meliputi : 

 Pendekatan aspek fungsional 

 Pendekatan aspek kontekstual 

 Pendekatan aspek kinerja 
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 Pendekatan aspek teknis 

 Pendekatan aspek visual arsitektural 

4.2 PENDEKATAN PERENCANAAN 

4.2.1 Pendekatan Aspek Fungsional 

a. Pemilihan Jenis Pengolahan Hasil Perikanan 

Penentuan pemilihan jenis produk hasil-hasil perikanan didasarkan pada : 

1. Melakukan inventarisasi jenis pengolahan hasil perikanan yang ada di kota 

Semarang. 

2. Membuat peringkat berdasarkan jumlah pengolah, jumlah produksi dan nilai 

produksi untuk mengidentifikasi pasar potensial dari masing-masing jenis 

pengolahan. Seperti dilihat pada tabel dibawah ini : 

TABEL 4.01 
Rekapitulasi Jenis Olahan Berdasarkan Berdasarkan Banyak Olahan, Jumlah Produksi Dan Nilai 

Produksi 

       

Jenis Olahan 
Banyak 

pengolah 
(orang) 

Jumlah 
Produksi(kg) 

Nilai Produksi 
(Rp) 

 Presentase berdasarkan 
nilai produksi  

Panggang 86 391570 15662800000 41.32954978 

kupas udang 4 81000 8910000000 23.51088493 

Terasi 19 189900 7596000000 20.04362311 

BDL 84 61122 2733690000 7.213408646 

ikan segar 38 104120 2082400000 5.494844757 

cabut duri 7 7220 343500000 0.906396069 

Pepes 29 560 189350000 0.499639289 

otak-otak 21 3046 171060000 0.451377326 

Krupuk 38 5475 109500000 0.288938485 

ikan asin 10 3800 57000000 0.150406335 

Peyek 13 3787 23800000 0.062801241 

Blenyik 1 1200 15000000 0.039580614 

Pindang 0 144 3240000 0.008549413 

Jumlah 350 852944 37897340000 100 

       Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang Tahun 2012, analisa penulis 
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Gambar 4.01 

Grafik nilai produksi pengolahan hasil perikanan di kota Semarang 

Sumber: analisa penulis 

 

Berdasarkan tabel 4.01 diatas tampak jenis pengolahan yang paling potensial yaitu yang 

memiliki nilai produksi tertinggi di kota Semarang pada tahun 2012, yaitu ikan panggang, kupas 

udang, terasi, bandeng duri lunak, dan ikan segar.  

3. Melihat potensi lokal yang ada di kecamatan Tugu, terkhususnya di kelurahan 

Mangunharjo dan Mangkang Kulon. 

Tabel 4.02 

Jenis Olahan Dan Jumlah Pengolah Di Kecamatan Tugu Kota Semarang 

JENIS OLAHAN JUMLAH PENGOLAH (UKM/org) dlm % 

rajungan rebus 100 46.94835681 

ikan panggang 23 10.79812207 

bandeng duri lunak 22 10.3286385 

pendinginan ikan 16 7.511737089 

kerupuk ikan 12 5.633802817 

pepes 11 5.164319249 

kerupuk udang 10 4.694835681 

otak-otak 7 3.286384977 

peyek 6 2.816901408 

penggaraman ikan 2 0.938967136 

terasi 2 0.938967136 

ikan bakar 1 0.469483568 

pindang bandeng 1 0.469483568 

JUMLAH 213 100 

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang Tahun 2012, hasil Survey, analisa  
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Gambar 4.02 

Grafik jumlah pengolah pengolahan hasil perikanan di kecamatan Tugu 

:sumber: analisa penulis 
 

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pengolah dengan peringkat tinggi di 

Kecamatan Tugu adalah ikan panggang, bandeng duri lunak, pendinginan ikan, dan 

rajungan rebus. Berdasarkan survey di lokasi, pengolah rajungan rebus pada masing-

masing UKM terdiri dari 20 hingga 30 orang 

Berdasarkan kriteria pemilihan diatas, maka diambil pengolahan yang paling 

potensial dari nilai ekonomi dan yang merupakan potensi local lokasi Sentra Pengolahan 

Hasil Perikanan Terpadu yaitu, ikan segar, ikan panggang, dan pengolahan rajungan. 
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b. Pendekatan fasilitas dan aktivitas 

Pada sentra pengolahan industry perikanan ini dibagi menjadi fasilitas bersama, fasilitas 

masing-masing industry dan fasilitas pendukung. 

Gambar 4.03 

Pembagian Jenis Fasilitas 

 

 

 

 

Fasilitas 

Masing-masing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : analisa penulis 
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Gambar 4.04 

Pendekatan proses produksi 

Sumber: analisa penulis 
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 Pendekatan aktifitas Laboraturium 

Gambar 4.05 Pendekatan aktifitas laboraturium 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: analisa penulis 

 pendekatan aktifitas restoran 

gambar 4.06 pendekatan aktifitas restoran 

 

 

 

 

 

 

Sumber: analisa penulis 

 

 Pendekatan aktifitasunit produksi es 

Gambar 4.07 Pendekatan alur aktifitas unit produksi es

 

Sumber: analisa penulis 
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c. pendekatan struktur organisasi pengelola sentra industry 

gambar 4.08 

pendekatan struktur organisasi 

 

 

sumber : study banding 
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d. pendekatan struktur organisasi pengelola industry ikan segar 

gambar 4.09 struktur organisasi pengelola pabrik ikan segar 

 

Sumber: study banding 

e. pendekatan struktur organisasi pengelola ikan asap 

gambar 4.09 struktur organisasi pengelola ikan asap 
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f. pendekatan struktur organisasi pengelola rajungan pasteurisasi 

Gambar 4.09 struktur organisasi pengelola rajungan Pasteurisasi 

 

 

Sumber: study banding 
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g.  Pendekatan Kebutuhan Ruang 

Berdasarkan studi literatur mengenai penentuan departemen dalam pabrik, pendekatan 

prses produksi, pendekatan aktivitas pelaku dan pendekatan sirkulasi material serta dengan 

memeperhatikan studi banding didapatkan tabel komparasi penentuan fasilitas pabrik sebagai 

berikut: 

1. KELOMPOK FASILITAS BERSAMA 

Tabel 4.03 

Kelompok fasilitas bersama 

NO JENIS FASILITAS KEBUTUHAN RUANG 

1. Kantor pengelola Ruang direktur utama 

   Ruang wakil direktur 

   Ruang sekretaris 

  Ruang manager produksi 

   Wakil manager  ikan segar 

   Ruang staff 

   Wakil manager ikan asap 

   Ruang staff 

   Wakil manager pesteurisasi rajungan 

   Ruang staff 

  Ruang manager HRD 

   Ruang staff 

  Ruang manager marketing 

   Ruang staff 

   Ruang manager QC 

   Ruang supervisor ikan segar 

  - Ruang QC ikan segar 

   Ruang supervisor ikan asap 

  - Ruang QC ikan asap 

   Ruang supervisor rajungan pesteurisasi 

  - Ruang QC rajungan pesteurisasi 

   Ruang supervisor sanitasi 

  Ruang manager accounting 
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   Ruang staff keuangan 

   Ruang staff accounting 

  Lobby 

  Receptionist 

  ruang tamu 

  Ruang rapat 

  Lavatory pengelola 

  Lavatory tamu 

  Dapur 

  Gudang 

   

2. laboraturium Ruang kepala  

  Ruang laboraturium logam berat dan zat racun 

  Ruang laboraturium bakteri 

  Ruang ganti 

3. Ruang loading Ruang loading 

4. Ruang unloading Ruang unloading 

5. Ruang Unit produksi es Ruang unit produksi es 

6. Hall Hall  

7. Ruang pertemuan Ruang pertemuan  

8. Ruang serbaguna Ruang serbaguna 

9. Ruang mechanical electrical 
Ruang Genset 

  
Ruang Panel Kontrol 

  
Ruang Mesin AC 

  
Ruang AHU 

  
Ruang cooling tower 

  
Ruang Pompa 

  
Ruang treatment air 

  
Ruang penampungan air bersih 

10. Ruang IPAL R. Kontrol 

  R TPS 

  R. Pengolahan Limbah Cair 

  R. Incenerator 
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  Gudang 

   

 

2. KELOMPOK FASILITAS MASING-MASING INDUSTRY 

 

A. Pabrik ikan segar 

Tabel 4.06 

Fasilitas masing-masing bangunan 

NO JENIS FASILITAS KEBUTUHAN RUANG 

1 Kantor pengelola Ruang Manager pabrik 

  Ruang Manager administrasi 

   Ruang Staff keuangan 

   Ruang staff accounting 

  Ruang Manager General Affair 

   Ruag staff HRD 

   Ruang staf umum 

  Manager produksi 

   Staff produksi 

  Manager mechanical electrical 

   Staf mechanical electrival 

  Manager QC 

   Staff QC 

  Manager pemasaran 

   Staff pemasaran 

2 Ruang produksi Ruang cuci bahan baku, penyisikan dan pemotongan 

kepala, pembuangan isi perut 

  ruang cuci II 

  Ruang sortir dan peniimbangan, pencucian III 

  ruang pengepakan 

  Ruang penyimpanan beku 

 Kelompok Fasilitas Servis  

3 Kamar mandi dan WC Km/wc wanita 

  Km/ wc pria 
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4 Ruang ganti Ruang ganti wanita 

  Ruang ganti pria 

 Shaft Shaft 

 

B. Pabrik ikan asap 

 

1 Kantor pengelola Ruang Manager pabrik 

  Ruang Manager administrasi 

   Ruang Staff keuangan 

   Ruang staff accounting 

  Ruang Manager General Affair 

   Ruag staff HRD 

   Ruang staf umum 

  Manager produksi 

   Staff produksi 

  Manager mechanical electrical 

   Staf mechanical electrival 

  Manager QC 

   Staff QC 

  Manager pemasaran 

   Staff pemasaran 

2 Ruang produksi Ruang cuci baha baku, penyisikan dan pemotongan 

kepala, pembuangan isi perut 

  ruang cuci II 

  Ruang panggang 

  Ruang sortir dan peniimbangan, pencucian III 

  ruang pengepakan 

  Ruang penyimpanan beku 

 Kelompok fasilitas servis  

3 Kamar mandi dan WC Km/wc wanita 

  Km/ wc pria 

 Ruang ganti Ruang ganti wanita 
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  Ruang ganti pria 

 Shaft Shaft  

   

 

  

c. Pabrik rajungan pasteurisasi 

1 Kantor pengelola Ruang Manager pabrik 

  Ruang Manager administrasi 

   Ruang Staff keuangan 

   Ruang staff accounting 

  Ruang Manager General Affair 

   Ruag staff HRD 

   Ruang staf umum 

  Manager produksi 

   Staff produksi 

  Manager mechanical electrical 

   Staf mechanical electrival 

  Manager QC 

   Staff QC 

  Manager pemasaran 

   Staff pemasaran 

2 Ruang produksi Ruang cuci baha baku 

  ruang perebusan 

  Ruang pengupasan, Ruang sortir dan peniimbangan 

  Ruang Penyinaran UV 

  ruang pengalengan 

  Ruang pesteurisasi 

  Ruang pendinginan 

  Ruang pengepakan 

  Ruang penyimpanan dingin 

 Ruang servis  

3 Kamar mandi dan WC Km/wc wanita 
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  Km/ wc pria 

4 Ruang ganti Ruang ganti wanita 

  Ruang ganti pria 

5 Shaft Shaft  

 

Tabel 4.05 

Fasilitas penunjang  

NO JENIS FASILITAS KEBUTUHAN RUANG 

 

   

1 Restoran Ruang makan 

  Dapur 

  Lavatory pria dan wanita 

2 Ruang display dan market Ruang display dan kasir 

  Ruang pegawai 

3 Laundry  R. pekerja 

  R. Penerima 

  R. Cuci 

  R. Disinfektan 

  R. Jemur dan Pengering 

  R. Ganti dan Loker 

  Gudang 

  KM/WC Staf 

4 Ruang informasi Ruang informasi 

5 Pos keamanan Pos jaga 

6 Mushola Ruang sholat 

  Ruang wudhu 

7 Ruang P3K  

8 Koperasi   

9 Parker pengelola Parker mobil dan motor 

10 Parker karyawan pabrik Parker mobil, motor, dan sepeda 

11 Parker pengunjung Parker bus, mobil, motor,  

Sumber : analisa penulis 
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h. PENDEKATAN HUBUNGAN KELOMPOK RUANG DAN SIRKULASI 

 

Pemahaman Sirkulasi 

 Berdasarkan jenis pelaku aktifitas 

1) Sirkulasi barang: yaitu sirkulasi bahan baku hingga hasil pengolahan 

2) Sirkulasi manusia: mencakup sirkulasi  karyawan pabrik, pengelola, tamu, dan 

pengunjung 

3) Sirkulasi kendaraan: mencakup sirkulasi keluar masuknya kendaraan pengangkut, 

karyawan, pengelola, pengunjung,termasuk aktifitas ruang parkir. 

 Berdasarkan arah sirkulasi 

1) Sirkulasi vertikal: sirkulasi oleh manusia maupun barang dengan menggunakan 

transportasi vertikal berupa tangga, lift, dan dumb waiter.   

2) Sirkulasi horisontal: menggunakan ruang penghubung antar ruang seperti hall, koridor, 

selasar, dan pedestrian. 

 Berdasarkan ruang lingkupnya 

1) Sirkulasi ruang luar: merupakan sirkulasi manusia, benda maupun kendaraan di luar 

gedung  

2) Sirkulasi ruang dalam: merupakan sirkulasi manusia dan barang/bahan pustaka di 

dalam perpustakaan baik secara horizontal maupun vertikal. 

 

i. HUBUNGAN ANTAR KELOMPOK RUANG 

Antar kelompok kegiatan ruang memiliki hubungan saling berkait satu sama lainnya. 

Terutama ruang servis yang sangat berkait dengan ketiga kelompok ruang lainnya. Hubungan 

antar kelompok kegiatan ruang dapat disajikan pada gambar di bawah ini: 

 

j. HUBUNGAN RUANG 

Antar kelompok kegiatan ruang memiliki hubungan saling berkait satu sama lainnya. 

Terutama ruang servis yang sangat berkait dengan ketiga kelompok ruang lainnya. Hubungan 

antar kelompok kegiatan ruang dapat disajikan pada gambar di bawah ini: 

 hubungan ruang secara makro 

 Gambar 4.12 hubungan antar kelompok ruang 

 

 

 

 

 

 

Sumber : analisa penulis 

 

Fasilitas bersama 

Fasilitas masing-

masing pabrik 

Fasilitas penunjang 
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K. SIRKULASI PELAKU KEGIATAN 

1.  Sirkulasi karyawan pabrik  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Sirkulasi Karyawan Pabrik 

Sumber : analisa penulis 

 

2. Sirkulasi pengelola 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Sirkulasi Pengelola 

Sumber : analisa penulis 

3. Sirkulasi pengunjung  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Sirkulasi Pengunjung 

Sumber : analisa penulis 
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l. Perhitungan Kebutuhan Luas Ruang 

Pendekatan kebutuhan luas ruang ini dimaksudkan untuk mendapatkan besaran luas tiap ruang 

baik melalui standard ruang yang telah ada maupun melalui studi banding dan studi lapangan. Adapun 

acuan yang dipakai untuk menentukan standard ruang dari masing-masing kegiatan melalui literatur dan 

studi lapangan, yaitu: 

1. Architect’s Data, 1&2, Ernst Neufert, John Wiley an Sons, New York, 1980. (N) 

2. AJ Metric Handbook Third Edition, Fourth Impression. Jan A. Sliwa, the Architectural Press, 

London, 1969. (JA) 

3. Perhitungan (P) 

4. Analisa Studi Ruang (AS) 

5. Standar mutu (SM) 

Pendekatan Kapasitas dan Besaran Ruang 

Pendekatan kapasitas dan besaran ruang didasarkan pada kenyamanan gerak seseorang. 

Standar besaran ruang berdasarkan hasil studi banding dan literature yang digunakan. Berdasarkan 

Time Saver Standart For Building Types, kenyamanan dibuat berdasarkan tingkat kenyamanan: 

5-10% : standart minimum 

20%  : kebutuhan keluasan sirkulasi 

30%  : kebutuhan kenyaman fisik 

40%  : tuntutan kenyamanan psikologis 

50%  : tuntutan spesifikasi kegiatan 

50%-100% : keterkaitan dengan banyak kegiatan 

 

TABEL 4. 06 

BESARAN RUANG 

NO JENIS RUANG STANDAR 
(m2/orang 
atau unit) 

KAPASITAS LUAS (m2) SUMBE
R 

 KANTOR PENGELOLA  

1 Receptionist  2,54 1 orang 2,54 N 

2 Lobby  0,65 50 32,5 AS 

3 Ruang tamu  16 m2 6 16 AS 

4 Ruang meeting/ pertemuan  100 100 AS 

5 Ruang direktur utama 28 1 orang 28 N 

6 Ruang wakil direktur 18,5 1 orang 18,5 N 

7 Ruang sekretaris 6,30 1 orang 6,30 N 
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8 Ruang manager produksi 9,30 1 orang 9,30 N 

9 Wakil manager ikan segar 9,30 1 orang 9,30 N 

10 Ruang staff 4,5 2 orang 9 N 

11 Wakil manager ikan asap 9,30 1 orang 9,30 N 

12 Ruang staff 4,5 2 orang 9 N 

13 Wakil manager pesteurisasi 

rajungan 

9,30 1 orang 9,30 N 

14 Ruang staff 4,5 2 orang 9 N 

15 Ruang manager HRD 9,30 1 orang 9,30 N 

16 Ruang staff 4,5 2 orang 9 N 

17 Ruang manager marketing 9,30 1 orang 9,30 N 

18 Ruang staff 4,5 2 orang 9 N 

19 Ruang manager QC 9,30 1 orang 9,30 N 

20 Ruang supervisor ikan segar 9,30 1 orang 9,30 N 

21 Ruang QC ikan segar 4,5 2 orang 9 N 

22 Ruang supervisor ikan asap 9,30 1 orang 9,30 N 

23 Ruang QC ikan asap 9 1 orang 9 N 

24 Ruang supervisor rajungan 

pesteurisasi 

4,5 2 orang 9 N 

25 Ruang QC rajungan 

pesteurisasi 

9,30 1 orang 9,30 N 

26 Ruang supervisor sanitasi 9 1 orang 9 N 

27 Ruang manager accounting 4,5 2 orang 9 N 

28 Ruang staff keuangan 4,5 1 orang 4,5 N 

29 Ruang staff accounting 4,5 1 orang 4,5 N 

30   JUMLAH 395,85  

31 Ruang servis 

32 Lavatory pengelola wanita 4,76 2 wc, 2 wastafel 4,76 N 

33 Lavatory pengelola pria 4,76 1 wc, 2 urinoir, 1 wastafel 4,76 N 

34 Lavatory tamu wanita 3 1 wc, 1 wastafel 3 N 

35 Lavatory tamu pria 3 1 wc, 1 urinoir, 1 wastafel 3 N 

36 Dapur 9  9 AS 

37 Gudang 9  9 AS 
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38   JUMLAH 33,52  

Gedung serbaguna 

1 Hall 0,8 50 40 AS 

2 Ruang pertemuan 1,5 100 150 AS 

3 Ruang persiapan 1,5 10 15 AS 

4 Lavatory pria 4,76 2 wc, 2 wastafel 4,76 N 

5 Lavatory wanita 4,76 1 wc, 2 urinoir, 1 wastafel 4,76 N 

   JUMLAH 214,52  

Laboraturium 

1 Ruang kepala 12,50 1 meja, 3 kursi, 2 lemari 12,50 N 

2 Ruang laboraturium logam berat 

dan zat racun 

16 Alat lab, reagen, lemari es, 

2 orang pekerja 

16 AS 

3 Ruang lab. Bakteri 16 Alat lab, reagen, lemari es, 

2 orang pekerja 

16 AS 

4 Km/wc 4  4 AS 

5 Ruang ganti 8  8 AS 

   JUMLAH 52,5  

 Ruang produksi 

1 Ruang penyimpanan beku 360 Rak penyimpanan 360 P 

AS 

SNM 

2 Ruang loading 60  60 AS 

3 Roang unloading 100 chill storage penyimpanan 
produk akhir 

100 AS 

   JUMLAH 520  

PABRIK IKAN SEGAR 

 Kantor pengelola 

1 Ruang manager pabrik 9,30 1 orang 9,30 N 

2 Ruang manager administrasi 9,30 1 orang 9,30 N 

3 Ruang staff keuangan 4,5 1 orang 4,5 N 

4 Ruang staff accounting 4,5 1 orang 4,5 N 

5 Ruang manager General Affair 9,30 1 orang 9,3 N 

6 Ruang staff HRD 4,5 1 orang 4,5 N 

7 Ruang staff umum 4,5 1 orang 4,5 N 
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8 Ruang manager produksi 9,30 1 orang 9,3 N 

9 Ruang staff produksi 4,5 2 orang 4,5 N 

1o Ruang Manager mechanical 

electrical 

9,30 1 orang 9,3 N 

11 Ruang staff mechanical 

electrical 

4,5 4 orang 4,5 N 

12 Ruang manager QC 9,30 1 orang 9,3 N 

13 Ruang Staff QC  4,5 4 orang 18 N 

14 Ruang manager pemasaran 9,30 1 orang 9,3 N 

15 Ruang staff pemasaran 4,5 2 orang 9 N 

  JUMLAH 119,1  

 Ruang produksi 

1 Ruang cuci bahan baku, 

penyisikan dan pemotongan 

kepala, pembuangan isi perut 

180 Terdapat mesin cuci ikan, 

meja sisik+conveyor, meja 

potong+conveyor, meja 

pembuangan isi 

perut+conveyor, 50 orang 

karyawan pabrik 

180 P 

AS 

SM 

2 ruang cuci II 16 Terdapat mesin cuci ikan, 4 

orang karyawan 

16 P 

AS 

SM 

3 Ruang sortir dan peniimbangan, 

pencucian III 

40 meja sortir, mesin timbang, 

20 orang karyawan 

40 P 

AS 

SM 

4 ruang pengepakan 36 Mesin pengepakan, rak 

pak, 4 orang karyawan 

36 P 

AS 

SM 

   JUMLAH 272  

 Ruang service 

1 Km/wc wanita 20 5 water closet 5 N 

2 Km/ wc pria 10 4 closet water, 2 urinal 10 N 

3 Ruang ganti wanita 9 Locker 9 N 

4 Ruang ganti pria 9 Locker 9 N 
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5. Ruang cuci tangan 9  9 AS 

6 Gudang barang 36  36 AS 

   JUMLAH 78  

 

PABRIK IKAN ASAP 

 Kantor pengelola 

1 Ruang Manager pabrik 9,30 1 orang 9,30 N 

2 Ruang Manager administrasi 9,30 1 orang 9,30 N 

3 Ruang Staff keuangan 4,5 1 orang 4,5 N 

4 Ruang staff accounting 4,5 1 orang 4,5 N 

5 Ruang Manager General Affair 9,30 1 orang 9,3 N 

6 Ruang staff HRD 4,5 1 orang 4,5 N 

7 Ruang staf umum 4,5 1 orang 4,5 N 

8 Manager produksi 9,30 1 orang 9,3 N 

9 Staff produksi 4,5 2 orang 4,5 N 

1o Manager mechanical electrical 9,30 1 orang 9,3 N 

11 Staf mechanical electrival 4,5 4 orang 4,5 N 

12 Manager QC 9,30 1 orang 9,3 N 

13 Staff QC 4,5 4 orang 18 N 

14 Manager pemasaran 9,30 1 orang 9,3 N 

15 Staff pemasaran 4,5 2 orang 9 N 

   JUMLAH 119,1  

      

 Ruang produksi     

1 Ruang cuci baha baku, 

penyisikan dan pemotongan 

kepala, pembuangan isi perut 

180 Terdapat mesin cuci ikan, 

meja sisik+conveyor, meja 

potong+conveyor, meja 

pembuangan isi 

perut+conveyor, 50 orang 

karyawan pabrik 

180 P 

AS 

SM 

2 ruang cuci II 16 Terdapat mesin cuci ikan, 4 

orang karyawan 

16 P 

AS 

SM 
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3 Ruang panggang 40 Mesin smokehouse, 10 

orang karyawan 

40 P 

AS 

4 Ruang sortir dan peniimbangan, 

pencucian III 

40 meja sortir, mesin timbang, 

20 orang karyawan 

40 P 

AS 

SM 

5 ruang pengepakan 36 Mesin pengepakan, rak 

pak, 4 orang karyawan 

36 P 

AS 

SM 

   JUMLAH 312  

 Ruang servis 

1 Km/wc wanita 20 5 water closet 5 N 

2 Km/ wc pria 10 4 closet water, 2 urinal 10 N 

3 Ruang ganti wanita 9 Locker 9 N 

4 Ruang ganti pria 9 Locker 9 N 

4 Ruang cuci tangan 9  9 AS 

5 Gudang 36  36 AS 

   JUMLAH 78  

 

PABRIK RAJUNGAN PASTEURISASI 

 Ruang pengelola 

1 Ruang Manager pabrik 9,30 1 orang 9,30 N 

2 Ruang Manager administrasi 9,30 1 orang 9,30 N 

3 Ruang Staff keuangan 4,5 1 orang 4,5 N 

4 Ruang staff accounting 4,5 1 orang 4,5 N 

5 Ruang Manager General Affair 9,30 1 orang 9,3 N 

6 Ruang staff HRD 4,5 1 orang 4,5 N 

7 Ruang staf umum 4,5 1 orang 4,5 N 

8 Manager produksi 9,30 1 orang 9,3 N 

9 Staff produksi 4,5 2 orang 4,5 N 

1o Manager mechanical electrical 9,30 1 orang 9,3 N 

11 Staf mechanical electrival 4,5 4 orang 4,5 N 

12 Manager QC 9,30 1 orang 9,3 N 

13 Staff QC 4,5 4 orang 18 N 
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14 Manager pemasaran 9,30 1 orang 9,3 N 

15 Staff pemasaran 4,5 2 orang 9 N 

11 Staf mechanical electrival 4,5 4 orang 4,5 N 

   JUMLAH 123,6  

 Ruang produksi 

1 ruang perebusan 36 Mesin  36 P 

AS 

SM 

2 Ruang pengupasan, Ruang 

sortir dan peniimbangan 

180 Conveyor+meja kupas, 

conveyor+ meja sortir, 

mesin timbang, 50 orang 

karyawan 

180 P 

AS 

SM 

3 Ruang Penyinaran UV 36  36 P 

AS 

SM 

4 ruang pengalengan 36 Mesin pengalengan 36 P 

AS 

SM 

5 Ruang boiler 20 Mesin boiler 20  

6 Ruang pesteurisasi 16 bak pasteurisasi dengan 
bentuk persegi dan ukuran 
(420x78x75)cm3 

16 P 

AS 

SM 

7 Ruang pendinginan 36 bak pendinginan dengan 
bentuk persegi dan ukuran 
(420x78x75)cm3 

36 P 

AS 

SM 

8 Ruang pengepakan 36 Mesin pengepakan, rak 

pak, 4 orang karyawan 

36 P 

AS 

SM 

   JUMLAH 396  

 Ruang servis 

1 Km/wc wanita 20 5 water closet 5 N 

2 Km/ wc pria 10 4 closet water, 2 urinal 10 N 

3 Ruang ganti wanita 9 Locker 9 N 
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4 Ruang ganti pria 9 Locker 9 N 

5 Ruang cuci tangan 9  9 AS 

6 Ruang mesin 36  36 AS 

7 Gudang kaleng 24  24 AS 

   JUMLAH 102  

 

KELOMPOK FASILITAS PENUNJANG 

 Restoran 

1 Ruang makan 1,9 (meja 

4 kursi) 

50 95 N 

2 Dapur 16  16 AS 

3 Gudang makanan 9  9 N 

4 Lavatory pria 3  3 N 

5 Lavatory wanita 3  3 N 

6 Ruang display dan market 18  18 N 

7 Ruang kasir 2  2 AS 

   JUMLAH 146  

 Ruang laundry 

1 R. Penerima 9  9 AS 

2 R. Cuci 30 Mesin cuci 30 AS 

3 R. Disinfektan 9  9 AS 

4 R. Jemur dan Pengering 16 Mesin pengering 16 AS 

5 
R. Ganti dan Loker 

9 Loker untuk 10 orang 

pegawai 

9 AS 

6 Gudang 9  9 AS 

7 KM/WC Staf 3  3 AS 

   JUMLAH 4  

   Sirkulasi 21,7 % 11,93  

    66,93  

1 Pos jaga 4  4 AS 

 Mushola 

1 Ruang sholat 2,25 50 11,25 N 

2 Ruang wudhu 2 50 10 AS 
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   JUMLAH 21,25  

Parker  

 Pengelola 

 mobil  12 mobil 
parkir 
serong 45 
derajat 
(316.4 
m2) 

60 x 20% = 12 144 JA 

 Motor 1,8/ 
kantung 
parker 

60 x 50 % = 30 54 JA 

 Sepeda 1,2 60 x 30% =18 21.6  

 Karyawan 

 mobil  12 mobil 
parkir 
serong 45 
derajat 
(316.4 
m2) 

300 x 3% = 9 108 JA 

 Motor 1,8/ 

kantung 

parker 

300 x 20% = 60 108 JA 

 Sepeda 1,2 300 x 30% =  90 108  

 Pengunjung 

 mobil  12 mobil 

parkir 

serong 45 

derajat 

(316.4 

m2) 

200 x 30%=60 720 JA 

 Motor 1,8/ 

kantung 

parker 

200 x 50 % = 100 180 JA 

 Sepeda 1,2 m2 200 x 20%= 40 24 AS 

 Barang     

 Mobil pengangkut 12 mobil 

parkir 

10 120 JA 
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serong 45 

derajat 

(316.4 

m2) 

 Truk 48 m2/ 

kantung 

5 240 NA 

   JUMLAH 1827.6  

Sumber : analisa pribadi
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m. PENDEKATAN KAPASITAS PRODUKSI 

Perhitungan kapasitas produksi didasarkan dari jumlah pegawai pemroduksi/ buruh 

pabrik. Bidikan utama pegawai pemroduksi adalah istri nelayan, sehingga prediksi 

perhitungan pegawai pemroduksi diambil dari jumlah nelayan (dengan asumsi setiap 

nelayan sudah berkeluarga dan memiliki satu istri). Dari perhitungan jumlah buruh 

dapat dihitung kapasitas produksi yang bisa dikerjakan oleh buruh per harinya. 

TABEL 4.07 

KAPASITAS PRODUKSI 

tahun Jumlah Nelayan 

2004 389 

2005 395 

2006 398 

2007 407 

2008 423 

2009 427 

2010 434 

2011 439 

Sumber: Monografi Kecamatan Tugu 2011 

 

 

 

 

GAMBAR 4.16 GRAFIK BANYAK NELAYAN DI KOTA SEMARANG 

Sumber: Ananlisa Penulis 
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Tabel 4.08. Data Nelayan di Kecamatan Tugu Tahun 2004-2011 

Tahun Jumlah (P) x X2 x.p 

2004 389 -3 9 -1167 

2005 395 -2 4 -790 

2006 398 -1 1 -398 

2007 407 0 0 -0 

2008 423 1 1 423 

2009 427 2 4 854 

2010 434 3 9 1302 

2011 439 4 16 1756 

jumlah 3312 4 44 13248 
Sumber: Ananlisa Penulis 

Jumlah pengunjung pada tahun prediksi ialah: 

P(t+y) = a+b.y (Cochran, 1977) 

P(t+y)  : jumlah pengunjung pada tahun (t+y) 

y : tambahan tahun terhitung dari tahun dasar 

a,b : konstanta yang diperoleh dari perhitungan pada halaman berikut. 

a = (∑P. ∑x2)-(∑x.∑Px) / (N.∑x2)-(∑x)2 

b = (N.∑Px)-(∑x.∑P) / (N.∑x2)-(∑x)2  

dengan N : jumlah nilai data yang ada, sehingga: 

a  = (3312 . 44)-(4 .  13248)  

   (8 . 44) – (4)2 

 = 145728 -  52992  

        352 – 16 

= 92736 

   336 

 = 276 

Prediksi jumlah nelayan tahun 2023 ialah: 

P(t+y) = a+b.y 

 P(2023)= 276 + (276. 5) 

         = 276 + 1380 

b = (8 . 13248)-(4 .  3312)  

   (8 . 44) – (4)2 

 = 105984 -  13248  

        352 – 16 

= 92736 

   336 

 = 276 
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         = 1656orang 

Dengan demikian jumlah prediksi istri nelayan pada tahun 2023 adalah 1.656 orang. 

Untuk pembagian jumlah pabrikan tiap industry didasarkan dari tingkat kerumitan dan jangka 

waktu atau lamanya proses pengolahan yang dapat dilihat dari hasil survey di lapangan dengan 

melihat kapasitas produksi perhari dan jumlah tenaga kerja  

Ikan segar rata-rata 40 kg/ hari dengan 1 tenaga kerja 

Panggang 150 kg/hari dengan 4 tenaga kerja 

Pasteurisasi Rajungan 30 kg/ hari dengan 20 tenaga kerja 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pesteurasi rajungan adalah pengolahan yang paling 

rumit serta membutuhkan tenaga kerja yang paling banyak, selanjutnya baru ikan panggang, 

dan proses pengolahan yang paling sederhana adalah pengolahan ikan segar. Dengan 

memepertimbangkan aspek tersebut perbandingan pembagian untuk masing-masing industry 

adalah sebagai berikut 

Kapasitas pekerja perhari 

Ikan segar   = 40 : 1 = 40 org/hr 

Ikan panggang  = 150 : 4 = 37,5 org/hr 

Rajungan pesteurisasi = 30 : 20 = 1,5 org/hr 

Agar nantinya tiap produksi diharapkan bisa menghasilkan kapasitas yang seimbang maka 

 

 

 

 

Maka perbandingan jumlah pekerja untuk masing2 industry adalah : 3,44:6,89:89,65 

 

Ikan segar   = (3,48/100)1656=57,62 org, dibulatkan menjadi 58  

Maka perkiraan  kapasitas produksi pada tahun 2023 adalah = 57 . 40 = 2320 kg/hr 

Ikan panggang  = (3,68/100)1656= 60,96 org, dibulatkan menjadi 61 org 

Maka perkiraan  kapasitas produksi pada tahun 2023 adalah = 61 . 37,5 = 2287kg/hr 

Rajungan pesteurisasi = (92,82/100)1656= 1537 org 

Maka perkiraan  kapasitas produksi pada tahun 2023 adalah= 1537 . 1,5= 2305kg/hr 

 

Dari perhitungan diatas bila jumlah kapasitas produksi dibuat seimbang masing-masing pabrik 

terjadi ketimpangan jumlah pegawai, sehingga  jumlah pekerja di pabrik rajungan dikurangi 

Ikan segar 

= 40 . x =40 

          X = 1 

1/28,73 . 100% = 3,48 

Ikan panggang 

=37, 5 . x =40 

          X = 1,06 

1,06/28,73 . 100% = 3,68% 

Rajungan pesteurisasi 

=1, 5 . x =40 

          X = 26,67 

26/28,73 . 100% = 92,82% 
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untuk ditambahkan ke pabrik ikan segar  dan ikan panggang. Sehingga perhitungan 

kapasitasnya sebagai berikut: 

Ikan segar   = 99 pabrikan 

Maka perkiraan  kapasitas produksi pada tahun 2023 adalah = 99 . 40 =3940 kg/hr 

Ikan panggang  = 99 pabrikan 

Maka perkiraan  kapasitas produksi pada tahun 2023 adalah = 99 . 37,5 = 3712kg/hr 

Rajungan pesteurisasi = 99 pabrikan 

Maka perkiraan  kapasitas produksi pada tahun 2023 adalah= 99 . 1,5= 2100kg/hr 

Mengingat bahwa tingkat kemampuan mengolah 1,5 kg/org/hari itu dilakukan dengan cara 

tradisional, pengolahan dalam pabrik ii dibantu dengan mesin, sehingga kapasitas produksi ang 

dihasilkan akan lebih besar. Berdasarkan hasil survey pabrik pengolah pasteurisasi rajungan di 

pabrik PT Toba Surimi Industries, pabrik berkapasitas 5 ton atau 1000kg dengan tenaga kerja 

sebanyak 325 orang, berarti = 5000:325 =15,38 

Maka perkiraan  kapasitas produksi pada tahun 2023 adalah= 99 . 15,38= 1522 kg/hr  

 

4.2.2 Pendekatan Aspek Teknis 

a. Pendekatan modul structural 

sebelum menentukan jenis struktur yang akan digunakan perlu dukaji lebih dahulu apa 

yang akan menjadi dasar pemilihan struktur dan dimensinya, pada bangunan industry 

diperlukan ruang yang luas dan bebas kolom, untuk efisiensi pemindahan bahan, 

pengaturan mesin dsb. Pendekatan modul structur perlu dilakukan untuk menentukan 

jarak bentangan antar kolom. Kolom-kolom pada bangunan industry selalu berfungsi 

sebagai penyalur beban dan diperlukan untuk menyangga overhead material handling 

equipmentl. Pada umumnya digunakan kolom jarak 15-30 m, tetapi untuk keperluan 

husus jarak kolom mencapai 30 m. 

berikut ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai dasar untuk 

menentukan modul struktur, yaitu: 

1. modul untuk bangunan pengelola diambil berdasarkan dimensi peralatan kantor, 

yaitu kelipatan 30 cm 

2. modul untuk gudang produksi ditentikan berdasarkan diameter drum yang digunakan 

sebagai pengemas, yaitu 60 cm 

3. modul untuk ruang produksi ditentukan dengan memperhatikan keseluruhan dimensi 

rangka mesin produksi ditambah ruang untuk sirkulasi alat dan pekerja. Fleksibilitas 

ruang akan optimum jika ruang produksi direncanakan bebas kolom. 

4. Modul fertikal untuk ruang produksi dan gudang ditentukan dengan menggunakan 

kelipatan  6-8-14 m atau setinggi maksimum mbenda kerja ditambah kelonggaran 

sebesar 100% 

b. Pendekatan system struktur 

Pendekatan system struktur dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: 
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1. Kondisi lingkungan, memperhatikan kondisi iklim, tanah dan bangunan yang ada 

disekitarnya. 

2. Tuntutan fungsi ruang, memperhatikan tuntutan dimensi modul ruang, kegiatan yang 

berlangsug didalamnya, perlengkapan bangunan dan fleksiilitas penataan ruang.  

3. Pemilihan struktur meliputi pemilihan elemen penutup atap, dinding, plafon, dan 

pondasi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah: 

a. Jumlah lantai sesuai dimensi mesin. 

b. Betangan 

c. Beban dan penyalurannya 

d. Bukaan 

e. Getaran yang diakibatkan oleh proses produksi yang mungkin akan merambat 

melalui struktur dimungkinkan membutuhkan peredam atau pegas. 

f. Massa konstruksi, pemilihan struktur berdasarkan kemudahan perakitan. 

g. Perkiraan masa pakai efektif. 

h. Perawatan, biaya perawtan akan menjadi tinggi bila masa pakai pendek, 

bangunan ini terletak pada daerah pantai mengandung uap garam akan 

memerlukan biaya perawatan ektra untuk mencegah korosi. 

c. Pendekatan komponen bangunan 

1. Atap dan langit-langit 

2. Lantai 

3. Pondasi 

4. Dinding dan bukaan jendela 

5. Pendekatan bahan bangunan 
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4.2.3 Pendekatan Aspek Konstektual 

Alternatif Lokasi Tapak 

Kriteria pemilihan lokasi didasarkan dengan memperhatikan beberapa factor pendukung, 

antara lain: 

Berdasarkan De Chiara (1973) factor –faktor pemilihan tapak dalam industry adalah sebagai 

berikut : 

1. Kedekatan dengan pasar. 

Faktor ini memepertimbangkan kecepatan penerimaan dan pemenuhan pelayanan. 

Kecepatan pelayanan merupakan hal yang sangat penting dalam membangun dan 

membina hubungan dengan para pelanggan dengan baik. 

2. Kedekatan terhadap bahan baku 

Factor ini penting dalam hal perencanaan produksi dan penjadwalan. Bahan baku harus 

tersedia apabila diperlukan, dengan sedikit mungkin keterlambatan dan biaya. 

3. Kettersediaan tenaga listrik 

Tenaga listrik harus memenuhi kebutuhan untuk saat ini dan di masa depan. Gangguan 

terhadp listrik tidak boleh ada sama sekali. 

4. Iklim 

Iklim yang baik memberikan kenyamanan dan suasana kerja yang baik bagi karyawan. 

5. Ketersediaan air 

Air terdapat dalam jumlah dan tekanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan  minum, 

pemanasan, pembersihan dan untuk system penanggulanggan kebakaran. 

6. Ketersediaan modal 

Sangat mudah untuk memperoleh modal untuk konstruksi, perluasan, hipotik, gaji 

pegawai, dan keperluan-keperluan lain relative mudah diperoleh/ melalui pinjaman atau 

cara lain. 

7. Momentum permulaan 

Disini terdapat fasilitas pelayanan, pasar, tenaga kerja, bahan dan modal yang telah 

dirintis oleh industry sejenis disekitarnya. 

8. Perlindungan terhadap kebakaran 

Fasilitas yang memadai cukup tersedia untuk melindungi pabrik dan karyawannya 

terhadap bahaya kebakaran, sehingga biaya asuransi pekerja dapat berkurang. 

9. Perlindungan polisi 
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Perlindungan yang diberikan sedemikian rupa sehingga dapat mencegah bahaya 

pencurian atau pengerusakan milik. 

10. Sekolah dan perguruan tinggi 

Fasilitas untuk anak-anak karyawan untuk semua umur, termasuk pendidikan lanjutan 

dan untuk mencetak tenaga terampil cukup tersedia. 

11. Aktivitas buruh 

Menyangkut keberadaan persatuan-persatuan buruh dan cara-caranya untuk mencapai 

tujuan, mempengaruhu industry, sikap umum dan mempengaruhu lingkungannya. 

12. Peribadatan 

Ketersediaan fasilitas peribadatan untuk berbagai kepercayaan yang dianut. 

13. Rekreasi 

Para karyawan harus memiliki akses terhadap berbagai jenis rekreasi 

14. Perumahan 

Perumahan yang tersedia dalam berbagai jenis dan kualitas, dengan harga yang wajar. 

15. Kepekaan terhadap serangan udara 

Tapak ini berdekatan dengan daerah-daerah yang dapat dianggap sebagai sasaran 

utama oleh suatu kekuatan aggressor. 

16. Sikap masyarakat 

Masyarakat bersedia untuk menerima industry sebagai bagian dari kota, kesedian dan 

bantuan aparat pemerintahan harus ada; sikap umum tidak boleh bersifat parasite. 

17. Peraturan setempat 

Apakah peraturan atau perundang-udangan yang ada dapat mencegah berlangsungnya 

rencana kegiatan produksi/ apakah ada kemunginan pengeluaran biaya tambahan. 

18. Hukum perburuhan 

Apakah peraturan hokum yang adaatau mungkin akan diundang-undangkan akan 

berakibat kemundurann bagi pengaturan perburuhan atau kebijakan perburuhan yang 

direncanakan. 

19. Pertumbuhan kota di masa yang akan datang. 

Apakah pertumbuhan kota akan dapat menyamai pertumbuhan perusahaan dan 

memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. 

20. Fasilitas pelayanan kesehatan 

Fasilitas pelayanan kesehatan cukup memadai untuk memenuhi an mempertahankan 

tingkat pelayanan kesehatan yang tinggi. 

21. Fasilitas angkutan pegawai 
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Menyangkut kemungkinan pergerakan yang cepat dan kenyamanan ked an dari tempat 

kerja. 

 

Alternatif 1 

  

 

    

Gambar 4.17 Alternatif tapak 1 Foto Satelit  

   Sumber:foto udara 

Alternatif tapak 2 mempunyai luasan sebesar 8.994 m². pada tapak ini sebagian besar masih terdapat 

lahan kosong yang belum terbangun. Dan pada sisi barat terdapat beberapa gudang kosong dan rumah 

penduduk.  Batas – batas tapak sebagai berikut : 

Utara  : lahan kosong 

Timur  : pabrik 

Selatan  : jalan raya mangkang 

Barat  : lahan kosong  

Gambar 4.17 Foto Satelit Kelurahan Mangunharjo-Mangkang Wetan. 
Tugu. Semarang 

Sumber:foto udara 

Gambar 4.18 Foto sekitar tapak 
Sumber: dokumentasi pribadi 
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Alternatif 2 

  

  

Gambar 4.19 Alternatif tapak 2. Foto Satelit  

     Sumber:foto udara 
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Tapak 2 memiliki luas + 18000m2. Pada tapak ini dekat dengan TPI yang beralih fungsi sebagai tempat 

pengumpulan hasil tangakapan ikan dan pasar krempyeng. Serta dekat dengan tempat kapal nelayan 

berlabuh : 

Utara  : laut jawa 

Timur  : sungai irigasi 

Selatan : tambak 

Barat   : TPI 

Alternatif 3 

  

  

Gambar 4.20 Alternatif tapak 3 .  Foto Satelit  

   Sumber:foto udara 
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 Alternatif tapak 3 berupa lahan kosong dengan luas + 1800 m2..  Batas – batas tapak sebagai berikut : 

Utara  : pemukiman nelayan 

Timur  : sawah 

Selatan : sawah 

Barat  : sungai abrasi dan pemukiman nelayan 

 

 

 

Tabel 4.16. Penilaian Pemilihan Tapak 

Sumber: analisa pribadi 

Keterangan:  1=cukup, 2=sedang, 3=baik 

Tapak Terpilih 

Berdasarkan hasil analisa penilaian pemilihan tapak, maka tapak terpilih untuk Centra Industri 

Pengolahan Hasil Perikanan adalah Tapak Alternatif II deangan luas 18000 m2 

Batas-batas tapak  

Utara  : laut jawa 

Timur  : sungai irigasi 

Selatan : tambak 

Barat   : TPI 

KDB : 50% (menurut perda Kota kota Semarang  tentang Bangunan Gedung, 60% adalah 

batas minimum maka apabila menggunakan 40% maka memenuhi syarat).  

GSB :  2 m dari as jalan 

KLB     : maksimal 3 lantai  

 Berikut merupakan perhitungan tapak terpilih: 

Luas Lahan yang boleh dibangun  = KDB x Luas Tapak 
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      = 50% x 22000 m2 

      = 11000 m2  

Luas Program Ruang Total = 10470 m2 
  (memenuhi persyaratan) 

Walaupun pada perhitungan ketinggian bangunan,satu lantai sudah cukup memenuhi, 

akan dibuat ketinggian dua/tiga lantai, untuk memungkinkan adanya permainan sistem 

pembayangan serta penambahan void atau mezzanine pada gedung. 

 

4.2.4 Pendekatan Aspek Asitektural 

Pendekatan Jenis Bangunan 

- Sentra pengolahan hasil perikanan merupakan sentra dari tiga industry pengolahan hasil 

perikanan yang dilengkapai oleh beberapa bangunan pendukung yang bisa membantu 

peningkatan nilai ekonomi dan kemajuan sentra pengolahan hasil perikanan tersebut. 

- berdasarkan tempat bahan baku: 

 Industri ekstraktif 

Industri ekstraktif adalah industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar. 

- Jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerja 

 Industri sedang atau industri menengah 

Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 20-99 orang. 

 

Konsep design untuk Centra Industri Pengolahan Hasil Perikanan menggunakan 

pendekatan Ekologi Hitech Arsitektur. Menurut Claus Daniel dalam Prinsip-prinsip dasar Eco-

tech arsitektur dapat diartikan sebagai arsitektur dengan teknologi yang berwawasan 

lingkungan. Prinsip eco tech yang berkembang saat ini merupakan suatu gabungan dari dua 

prinsip dalam merancangan bentuk arsitektur, yaitu sustainable (pembangunan berkelanjutan ) 

dan high technology.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco-Tech 

Arsitektur 
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Penerapan efisiensi penggunaan energi : 

o Memanfaatkan sinar matahari untuk pencahayaan alami secara maksimal pada siang 

hari, untuk mengurangi penggunaan energi listrik. 

o Memanfaatkan penghawaan alami sebagai ganti pengkondisian udara buatan (air 

conditioner). 

o Menggunakan ventilasi dan bukaan, penghawaan silang, dan cara-cara inovatif lainnya. 

Penerapan efisiensi penggunaan lahan  

o Menggunakan seperlunya lahan yang ada, tidak semua lahan harus dijadikan 

bangunan, atau ditutupi dengan bangunan, karena dengan demikian lahan yang ada 

tidak memiliki cukup lahan hijau dan taman. Menggunakan lahan secara efisien, kompak 

dan terpadu. 

o Potensi hijau tumbuhan dalam lahan dapat digantikan atau dimaksimalkan dengan 

berbagai inovasi, misalnya pembuatan atap diatas bangunan (taman atap), taman 

gantung (dengan menggantung pot-pot tanaman pada sekitar bangunan), pagar 

tanaman atau yang dapat diisi dengan tanaman, dsb. 

o Menghargai kehadiran tanaman yang ada di lahan, dengan tidak mudah menebang 

pohon-pohon, sehingga tumbuhan yang ada dapat menjadi bagian untuk berbagi 

dengan bangunan.  

Penerapan efisiensi penggunaan material : 

o Memanfaatkan material sisa untuk digunakan juga dalam pembangunan, sehingga tidak 

membuang material, misalnya kayu sisa dapat digunakan untuk bagian lain bangunan. 

o Memanfaatkan material bekas untuk bangunan, komponen lama yang masih bisa 

digunakan, misalnya sisa bongkaran bangunan lama. 

Penerapan efisiensi penggunaan teknologi dan material baru : 

o Memanfaatkan potensi energi terbarukan seperti energi angin, cahaya matahari dan air 

untuk menghasilkan energi listrik domestik untuk rumah tangga dan bangunan lain 

secara independen. 

Reduce, Reuse, Recycle 

Penggunaan high  technology pada  peralatan 

pabrik , material bangunan dan manajemen 

limbah 
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o Memanfaatkan material baru melalui penemuan baru yang secara global dapat 

membuka kesempatan menggunakan material terbarukan yang cepat diproduksi, murah 

dan terbuka terhadap inovasi, misalnya bamboo. 

o Pemanfaatan teknologi hemat energi. Contoh: lampu dengan sensor, kloset dengan 

double flush (flush besar untuk air besar dan flush kecil untuk air kecil - sehingga 

menghemat pengeluaran air), wastafel dengan sistem sensor / tekan – sehingga 

menghemat air. 

Penerapan manajemen limbah : 

o Membuat sistem pengolahan limbah domestik seperti air kotor (black water, grey water) 

yang mandiri dan tidak membebani sistem aliran air kota. 

o Cara-cara inovatif yang patut dicoba seperti membuat sistem dekomposisi limbah 

organik agar terurai secara alami dalam lahan, membuat benda-benda yang biasa 

menjadi limbah atau sampah domestik dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang atau 

dapat dengan mudah terdekomposisi secara alami. 

Pendekatan aktifitas IPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bangunan yang menggunakan prinsip eco-hitech ini dapat juga dikatakan sebagai green 

build. Pada intinya Eco tech dapat mengurangi dampak negatif dari lingkungan sekitar 

Digunakan kembali 

Limbah ikan segar Limbah ikan asap Limbah rajungan pasteurisasi 

dijual 

Limbah padat: 
Kepala ikan 
Isi perut 
sisik 
 

Limbah cair: 
Air pencucian 
mengandung 
darah 
 

Limbah cair: 
Air pencucian 
mengandung 
darah 
 

Limbah padat: 
Kepala ikan 
Isi perut 
sisik 
 

Limbah cair: 
Air pencucian 
mengandung 
darah 
 

Limbah padat: 
Cangkang 
kepiting 
 

treatment 

Kolam ikan 
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dan mengendalikan efisiensi dalam penggunaan material dan energi, dan area 

pengembangan.  

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi suatu bangunan eko- tech adalah:  

a. Faktor bahan, cenderung menggunakan bahan dari alam atau bahan yang bersahabat 

dengan alam.  

b. Faktor teknologi, teknologi dipakai turun - temurun dan menjadi tradisi dalam 

masyarakat.  

c. Faktor iklim, dan konstruksi yang digunakan selalu mengacu kepada lingkungan 

sekitarnya sehingga bentuk - bentuknya merupakan hasil dari pemecahan terhadap 

permasalahan lingkungannya khususnya iklim.  

d. Pemilihan lahan, lahan memberikan arti pada bangunan dari segi fisik (kondisi religi ).  

e. Faktor sosial – budaya. 

4.2.5  Program Perancangan Struktur (Aspek Teknis) 

Sistem struktur yang digunakan pada banguan ini adalah sistem struktur bangunan 

rendah. Dalam pemakaian struktur bangunan indoornya menggunakan teknologi modern 

namun tetap memanfaatkan material alam. 

1) Sistem Struktur Bawah (Sub Structure) 

Mengingat kondisi tapak yang berada di pegunungan, maka struktur bawah yang dapat 

digunakan adalah jenis pondasi tiang pancang. Tiang pancang dimasukkan ke dalam tanah 

sampai pada lapisan tanah keras sehingga menjamin kekokohan bangunan nantinya. 

2) Sistem Struktur Tengah (Super Structure) 

Sistem super struktur yang dipilih adalah sistem struktur rangka. Dipilihnya struktur 

rangka berdasarkan sifat struktur rangka yang mudah dikombinasikan dengan sistem yang lain, 

mudah dalam penampilan berbagai bentuk, mudah diterapkan untuk semua jenis bahan 

bangunan dan mudah dalam pelaksanaannya. Struktur rangka mernadukan konstruksi antara 

kolom sebagai unsur vertikal yang berfungsi menyalurkan gaya beban menuju tanah, dan balok 

sebagai unsur horizontal yang memegang dan membagi gaya ke kolom. 

3) Sistem Struktur Atas (Upper Structure) 

Sistem upper struktur yang dipakai adalah sistem advance struktur seperti shell, space 

frame,mambran, tarik. Sistem-sitem ini dipilih pada bangunan karena selain segi tampilan yang 

estetis juga memungkinkan digunakan dalam penerapan struktur bentang lebar, sedangkan 

untuk bangunan yang tidak berbentang lebar dan tidak membutuhkan nilai ekspose tinggi dapat 

menggunakan struktur sederhana. 
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4) Meterial 

Sesuai dengan tema ramah lingkungan ”Reduce, Reuse, Recycle, Regenerate”, maka 

material yang dipergunakan pada haruslah material yang ramah lingkungan, seperti 

penggunaan material daur ulang (seperti daur ulang bambu yang dijadikan parket ataupun 

ornamen), material yang tidak merusak  lingkungan dan masih banyak terdapat 

dilingkungan sekitar (seperti rotan, bambu, dan kayu). 

 

4.2.6  Program Perancangan Utilitas (Aspek Kinerja) 

1) Pencahayaan 

Pencahayaan berlaku untuk bangunan menggunakan cahaya alami dan buatan, 

sedangkan untuk kawasan pencahayaan buatan untuk malam hari. Penerapannya 

pencahayaan alami ini antara lain melalui Sky light dan bukaan-bukaan dinding. Sedangkan 

untuk mengurangi efek cahaya matahari yang berlebihan digunakan filter dengan hahan yang 

dapat memecah cahaya sehingga intensitas cahaya dapat dikurangi untuk menghindari silau, 

seperti penggunaan kaca atau lapisan UV Filter dengan warna yang  disesuaikan dan 

penggunaan kerai pada jendela serta pohon perindang pada bagian luar bangunan sehingga 

tampak teduh dan nyaman. 

2) Penghawaan 

 Pengkondisian udara dalam bangunan diterapkan untuk  meningkatkan kenyamanan 

dan menjaga kualitas mutu bahan produksi pada beberapa ruang misal ruang untuk 
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penyimpanan ikan, pengolahan ikan, pengelolan. Pengkondisian udara tersebut menggunakan 

air conditioning type ducting dikarenakan bangunan pengolahan begitu luas. 

3) Sistem Penangkal Petir 

Sistem penangkal listrik yang digunakan adalah sistem faraday yang berupa tongkat 

panjang terbuat dari logam berupa tiang-tiang kecil setinggi 50 cm yang dipasang di atap 

sebagai penangkap petir. Kemudian dihubungkan dengan kabel-kabel timah yang telah diberi 

isolator dialirkan ke bumi. 

4) Sistem Jaringan Air Bersih 

Sistem jaringan air bersih dibagi menjadi dua sistem yaiut system jaringan air yang 

menggunakan sumber air dari air hujan dan sistem jaringan air yang menggunakan treatment 

air tanah dan dari PDAM.  

5) Sistem Jaringan Air Kotor dan Drainase 

Dibagi menjadi dua jaringan yaitu jariangan air kotor untuk limbah cair dan jaringan air 

kotor untuk limbah padat. 

6) Sistem Jaringan Pemadam Kebakaran 

Untuk tindakan pencegahan kebakaran di dalam ruangan atau indoor menggunakan 

sistem detektor, yang terdiri dari tiga jenis, yaitu : 

(a.) Smoke detector (detektor asap). Detektor peringatan terhadap bahaya kebakaran 

dengan sensor asap. 

(b.) Heat detector (detektor panas). Detektor peringatan bahaya kebakaran aktif akibat 

panas yang timbul. 

(c.) Sprinkler. Terletak pada plafon yang akan aktif akibat panas yang ditimbulkan. 

Untuk tindakan pencegahan kebakaran di dalam ruangan atau indoor yang 

menggunakan sistem manual, yang terdiri : 

(d.) Tangga darurat kebakaran, sebagai jalur penyelamat bagi pengguna bangunan 

konvensi dalam keadaan darurat. 

(e.) Hydrant, diletakkan pada dinding dan sepanjang landasan dengan jangkauan yang 

dekat dan mudah. 

7) Sistem Jaringan Listrik 

Kebutuhan listrik dipenuhi oleh PLNdengan menggunakan panel surya dan genset 

sebagai cadangan listrik akan menyala secara otomatis apabila aliran listrik dari PLN padam. 

Panel distribusi daya  listrik dibagi dalam kelompok daya listrik untuk stop kontak, daya listrik 

untuk penerangan, dan daya listrik untuk perlengkapan/peralatan bangunan. 

 


