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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Semarang  merupakan salah satu kota yang berbatasan dengan Laut Jawa , salah satu 

wilayah berpotensi adalah wilayah Tambak Mulyo. Tambak Mulyo merupakan salah satu 

daerah pantai di Semarang, yang terletak di Sungai Banger, Kelurahan Tanjung Mas. Sekitar 

tahun 1950 pada kawasan ini muncul sebuah pemukiman yang sebagian besar masyarakatnya 

bermata pencaharian sebagai nelayan. Masyarakat di kawasan Tambak Mulyo yang sebagian 

besar adalah nelayan yang kegiatan mereka bergantung dan  menyatu dengan laut, kegiatan 

tersebut antara lain adalah mencari hasil laut, menambat perahu, melelang ikan, memasarkan 

hasil laut, pengasapan ikan, pengeringan ikan, dimana kegiatan sehari-hari tersebut terus 

dilakukan secara turun temurun. Oleh karena fenomena tersebut kawasan ini lebih dikenal 

sebagai permukiman nelayan.  

Karakteristik warga di wilayah Tambak Mulyo adalah masyarakat sosial, di mana 

mereka bekerja mencari ikan bersama-sama, memasarkan dan mengolah bersama-sama. 

Dalam mengakomodasi kegiatan sehari-hari masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan ini 

diperlukan sebuah sarana prasarana yang memadai sehingga kegiatan berlangsung dengan 

efisien.  Pangkalan Pendaratan Ikan menjadi salah satu sarana yang mendukung kegiatan 

tersebut dan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan roda perekonomian 

masyarakat Tambak Mulyo tersebut. 

Pangkalan Pendaratan Ikan di Tambak Mulyo Semarang, merupakan pusat kegiatan 

perairan dari daerah tambak mulyo. Akan tetapi kondisinya tersebut dirasa kurang layak 

sebagai pusat kegiatan pearairan daerah Tambak Mulyo karena struktur bangunannya yang 

sudah banyak mengalami kerusakan berat dan berpotensi menyebabkan keruntuhan dan 

fasilitas fasilitas yang kurang untuk menunjang kegiatan di kawasan Tambak Mulyo Semarang. 

Maka dari itu terdapat perencanaan untuk merencanakan  Pangkalan Pendaratan Ikan dengan 

skala yang lebih besar untuk dapat mendukung perkembangan ekonomi Kawasan Tambak 

Mulyo dan sekitarnya untuk beberapa yang akan datang. 

Dalam mengakomodasi kegitan sehari-hari masyarakat yang sebagian besar berprofesi 

sebagai nelayan di butuhkan sebuah sarana dan prasarana yang layak dan memadai agar 

kegiatan tersebut dapat berlasung dengan efesien. Oleh karena itu, dibutuhkan  Pangkalan 

Pendaratan Ikan yang sesuai  dengan  kegiatan, kedaan, potensi  wilayah dan Karakteristik 

warga yang sebagia  besar berprofesi sebagai nelayan. Diperlukan suatu perencanaan dan 

perancangan tentang  Pangkalan Pendaratan Ikan DI Tambak Mulyo Semarang yang dapat 

menunjang kegiatan nelayan dalam penangkapan,  pelelangan, pemasaran ikan secara  segar 

dan terolah, dan membantu kesejahteraan hidup warga Tambak Mulyo lebih meningkat. 
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1.2. Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

Tujuan dari pembahasan Perencanaan dan Perancangan  Pangkalan Pendaratan Ikan 

Tambak Mulyo ini adalah guna merencanakan sebuah desain yang optimal untuk sebuah PPI 

yang terpadu dengan dasar standar yang telah ditetapkan oleh Dinas terkait dengan cara 

optimalisasi lahan. 

1.2.2 Sasaran 

Landasan Program  Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini akan menjadi 

landasan dalam tersusunnya usulan pokok dasar dalam perencanaan dan perancangan  

Pangkalan Pendaratan Ikan Tambak Mulyo berdasarkan aspek-aspek panduan perencanaan 

dan perancangan sebagai acuan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur. 

 

1.3. Manfaat 

1.3.1 Subjektif 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan Arsitektur 

Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai acuan & untuk melanjutkan 

kedalam proses Studio Grafis Tugas Akhir yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

proses pembuatan Tugas Akhir. 

 

1.3.2 Objektif 

Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini akan menjadi landasan 

dalam tersusunnya usulan pokok dasar dalam perencanaan dan perancangan  Pangkalan 

Pendaratan Ikan Tambak Mulyo berdasarkan aspek-aspek panduan perencanaan dan 

perancangan sebagai acuan dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

 Lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan 

perencanaan dan perancangan bangunan Pangkalan Pendaratan Ikan ditinjau dari disiplin ilmu 

arsitektur. Hal-hal di luar ilmu arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan 

dan mendukung masalah utama. 
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1.5 Metode Pembahasan 

1.5.1 Metode Deskriptif 

Metode Deskriptif yaitu metode dengan menerangkan atau mendeskripsikan data-data yang 

diperoleh dari beberada literatur dan referensi yang digunakan. 

1.5.2 Metode Dokumentatif 

Metode Dokumentatif yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan 

pengambilan gambar langsung di lapangan. 

1.5.3 Metode Komparatif 

Metode Komparatif yaitu metode dengan melakukan perbandingan terhadap objek studi 

banding guna dijadikan referensi dalam perencanaan maupun perancangan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penyusunan LP3A ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang gambaran umum Pangkalan Pendaratan Ikan di Tambak Mulyo Semarang yang 

berupa latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup pembahasan, metoda 

pembahasan, sistematika pembahasan dan alur pikir yang berupa diagram. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas mengenai literatur tentang tinjauan umum perairairan, perikanan, serta tinjauan 

teoritis mengenai standar–standar perancangan ruang, serta tinjauan studi banding Pangkalan 

Pendaratan Ikan yang sudah ada. 

 

BAB III  TINJAUAN LOKASI 

Membahas tentang tinjauan Kota Semarang dan sekitarnya berupa data – data fisik dan 

nonfisik  seperti letak geografi, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, serta kebijakan 

tata ruang wilayah di Kota Semarang.  

BAB IV PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

ARSITEKTUR   

Merupakan pembahasan tentang pendekatan aktifitas, dan ruang yang dibutuhkan. Penentuan 

kapasitas, pemilihan tapak, penentuan kawasan perencanaan, pendekatan sistem struktur 

maupun sistem utilitas. 
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BAB V  PROGRAM DASAR PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Merupakan penjabaran tentang konsep program perencanaan dan program perancangan 

Pangkalan Pendaratan Ikan Tambak Mulyo Semarang. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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1.7.   Pembahasan dan Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AKTUALITA 

 Sebagai Ibu Kota Jawa Tengah, Semarang memiliki potensi mengembangkan 

perdangangan khususnya potensi di daerah pesisir. 

 Pusat kegiatan dikawasan Tambak Mulyo Semarang adalah Pangkalan Pendaratan Ikan 

 PPI Tambak Mulyo Semarang belum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Kondisi 

PPI sudah dikatakan tidak layak karena struktur bangunannya yang sudah banyak 

mengalami kerusakan berat dan berpotensi menyebabkan keruntuhan dan fasilitas 

fasilitas yang kurang untuk menunjang kegiatan di kawasan Tambak Mulyo Semarang. 

TUJUAN 

Perlunya perencanaan dan perancangan Pangkalan Pendaratan Ikan untuk memenuhi 

kebutuhan kegiatan kawasan Tambak Mulyo yang berpusat pada Pangkalan Pendaratan 

Ikan dengan fasiltas-fasilitas yang memadai dan layak. 

ORIGINALITAS 

Merencanakan dan merancang Pangkalan Pendaratan Ikan dengan fasilitas-fasilitas yang 

mampu menunjang kegiatan perairan Tambak Mulyo Semarang sebagi pusat kegiatan. 

 
TUJUAN 

Memperoleh suatu judul Tugas Akhir yang jelas dan layak, dengan penekanan desain yang 

spesifik, sesuai dengan originalitas / karakteristikjudul dan citra yang dikehendaki atas judul 

yang diajukan. 

SASARAN 

Tersusunnya usulan langkah-langkah dasar perencanaan dan perancangan Pangkalan 

Pendaratan Ikan di Tambak Mulyo, Semarang, berdasarkan aspek-aspek panduan 

perancangan (Design Guidelines Aspect). 

RUANG LINGKUP 

Merencanakan dan merancang Pangkalan Pendaratan Ikan di Tambak Mulyo, Semarang 

termasuk dalam kategori bangunan tunggal beserta perancangan tapak dan lingkungan 

sekitarnya. 

 

 

 

 

STUDI PUSTAKA 

 Landasan Teori 

 Standar Perencanaan 

dan Perancangan 

 

 

STUDI BANDING 

 Tsukiji Fish 

Market,Japan 

 PPI Muara angke, 

Jakarta Utara 

 

STUDI LAPANGAN 

Tinjauan kota Semarang 

 

Kompilasi data dan studi pustaka sehingga didapat permasalahan serta masukan dari hasil 

studi banding dan masukan dari masyarakat dan Tambak Mulyo yang merupakan calon 

konsumen, dan konsumen yang berkegiatan di Pangkalan Pendaratan Ikan. 

 

 

 

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan Peracangan Pangkalan Pendaratan Ikan 

Tambak Mulyo Semarang. 
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