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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Deskripsi Judul 

Untuk dapat mendeskripsikan judul yang diangkat dalam penulisan Dasar 

Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) yaitu ‘Bahari 

Technopark Tegal’, perlu dijabarkan tiap kata sebagai berikut : 

1. Tegal : Tegal merupakan salah satu kota yang terletak di Jawa 

Tengah. Kota Tegal Terletak diantara 109°08’ - 109°10’ 

Bujur Timur dan 6°50’ - 6°53’ Lintang selatan, dengan 

wilayah seluas 39,68 Km² atau kurang lebih 3.968 

Hektar. Kota Tegal berada di Wilayah pantai utara, dari 

peta orientasi Provinsi Jawa Tengah berada di Wilayah 

Barat, dengan bentang terjauh utara ke Selatan 6,7 Km 

dan Barat ke Timur 9,7 Km. Posisi Kota Tegal sangat 

strategis sebagai Penghubung jalur perekonomian lintas 

nasional dan regional di wilayah Pantai Utara Jawa ( 

Pantura ) yaitu dari barat ke timur (Jakarta – Tegal – 

Semarang –Surabaya) dengan wilayah tengah dan 

selatan Pulau jawa (Jakarta – Tegal – Purwokerto – 

Yogyakarta – Surabaya) dan sebaliknya.1 

                                                 
1 http://www.tegalkota.go.id/v2/index.php/kami/profil-kota/kondisi-geografis 
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2. Bahari  : Segala sesuatu yang berhubungan dengan laut atau 

kelautan.2 

3. Technopark : a.  Technopark (technology park) merupakan sebuah   

kawasan (daerah) dimana teknologi ditampilkan 

(diperagakan), dikembangan, dan dikomersiali-

sasikan.3 

b.   Definisi menurut The International Association of 

Science  Parks (IASP), Technopark adalah sebuah 

inisiatif yang dikelola oleh para profesional dengan 

tujuan untuk mendukung inovasi dan daya saing 

budaya berbasis informasi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.4 

c.   Definisi dari Technopark atau Sciencepark adalah 

suatu kawasan terpadu yang menggabungkan dunia 

industri, perguruan tinggi, pusat riset dan pelatihan, 

kewirausahaan, perbankan, pemerintah pusat dan 

daerah dalam satu lokasi yang memungkinkan 

aliran informasi dan teknologi secara lebih efisien 

dan cepat.5 

                                                 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, http://kbbi.web.id/bahari-3 
3 Budi Raharjo, 2002 
4 Diterjemahkan dari http://www.ariteknokent.com.tr/en/what/what-is-technopark 
5 Konsep dan Tujuan Technopark, http://technopark.surakarta.go.id/id/profil/pendahuluan/konsep-

dan-tujuan-technopark 
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d. Definisi Technopark menurut Aegean Tech Turki 

(Aegean 2000:10): 

 Suatu tempat yang menarik dan berisi 

bangunan indah yang berfungsi sebagai pusat 

penelitian atau ilmu pengetahuan dan 

teknologi, untuk menciptakan penemuan baru. 

 Adanya hubungkan antara Research and 

Development (R&D) dan universitas untuk 

saling menguntungkan di bidang teknologi. 

 Adanya kerja sama di bidang teknologi antara 

universitas, industri dan laboratorium riset. 

 Adanya dukungan dari manajemen Technopark 

secara sistematis dengan tujuan 

mengembangkan ketrampilan manajemen, 

temukan solusi kepada semua tingkatan dari 

proses inovasi, hingga jasa konsultasi dan 

fasilitas kantor yang modern.6 

4. Smartcity : Sebuah kota dikatakan Smart jika kota tersebut dapat 

mengetahui (sensing) keadaan kota di dalamnya, 

memahami (understanding) keadaan tersebut lebih jauh, 

dan melakukan aksi (acting) terhadap permasalahan 

tersebut. Tujuan dari adanya smartcity adalah untuk 

                                                 
6 Dikutip dari Perancangan Gumul Techno Park Di Kediri oleh Fuad Fahmi, UIN Malang, 2013 
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membentuk suatu kota yang aman, nyaman bagi 

warganya serta memperkuat daya saing kota dalam hal 

perekonomian. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tujuan 

dari smartcity adalah untuk menunjang kota di dalam 

dimensi sosial (keamanan), ekonomi (daya saing) dan 

lingkungan (kenyamanan). Atau lebih umum lagi 

berdasarkan United Nation,  dapat dikatakan bahwa 

tujuan smartcity adalah untuk membentuk kota yang 

sustainable (ekonomi, sosial, lingkungan).7 

 

Dari penjabaran diatas maka dapat maksud dari ‘Bahari Technopark 

Tegal’ yaitu sebuah wadah yang dirancang sebagai tempat aktivitas 

masyarakat umum maupun pihak terkait untuk melakukan segala aktivitas 

untuk mengoptimalkan sektor kelautan yang inovatif, edukatif, dan rekreatif 

dengan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang diharapkan 

dapat mendukung pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang 

produktif, efektif, efisien, memiliki daya saing, serta berkelanjutan. Sehingga, 

kesejahteraan masyarakat dan ekonomi lokal atau daerah akan meningkat 

hingga berujung kepada terciptanya pertumbuhan ekonomi nasional. 

 

 

 

                                                 
7 Dikutip dari http://blog.smartcityid.com/?page_id=15 
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B. Latarbelakang 

1. Gambaran Umum Kota Tegal 

Kota Tegal merupakan salah satu wilayah otonom di Provinsi Jawa 

Tenga. Kota Tegal berada di jalur pantai utara (pantura) Jawa Tengah, 

terletak 165 km sebelah barat Kota Semarang atau 329 km di sebelah 

timur Kota Jakarta. Kota Tegal berbatasan dengan Kabupaten Brebes di 

sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, serta Kabupaten Tegal di 

sebelah selatan dan timur. Kota Tegal pernah menjadi cikal bakal 

berdirinya Korps Marinis seperti tercatat dalam Pangkalan IV ALRI 

Tegal dengan nama Corps Mariniers pada tanggal 15 November 1945. 

Tak heran jika slogan Kota Tegal adalah Tegal Kota Bahari. 

Penggunaan nama Tegal mengacu pada istilah tegalan, tetegil 

(ladang), atau nama sebuah desa yang pada mulanya adalah bagian dari 

Kabupaten Pemalang. Kota ini menjadi tempat pengolahan akhir dan 

pemasaran berbagai produk dari kawasan Jawa Tengah bagian barat. 

Usaha kecil dan menengah yang cukup pesat kemajuannya adalah 

industri logam rumahan di kawasan Jl. Cempaka, dan kerajinan batik 

Tegalan di Kelurahan Kalinyamat. Sedangkan di bagian pesisir, 

perekonomian Kota Tegal juga berkembang dari sisi perikanan dengan 

profesi masyarakatnya sebagai nelayan dan budidaya hasil laut seperti 

ikan dan udang. 
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Dari segi bahasa dan budaya, bahasa Tegal memiliki kemiripan 

dengan bahasa Banyumas (ngapak) yaitu dalam kosa kata. Namun 

kebanyakan masyarakat Tegal enggan disebut orang ngapak karena 

memang dialeknya berbeda. Kota Tegal konon tidak diakui sebagai pusat 

budaya Jawa, namun kesenian di Kota Tegal berkembang cukup pesat. 

Kota Tegal memiliki kesenian berupa tari endel, sintren, dan balo-balo. 

Tegal juga memiliki dalang yang cukup kondang yaitu Ki Enthus 

Susmono yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tegal. 

Sedangkan dari wisata, tegal memiliki beberapa tempat wisata yang 

layak dikunjungi misalnya Pantai Alam Indah (PAI), Rita Park, Taman 

Poci, Alun-Alun Tegal, Waterpark Gerbang Mas Bahari, Waterpark PAI, 

Taman Bung Karno, Pemandian Air Panas Guci, Pantai Purwahamba 

Indah, dan Monumen Bahari. Pada Kota Tegal juga terdapat bangunan 

lama peninggalan Belanda yang terletak tepat didepan gerbang 

pelabuhan Kota Tegal yang juga terletak di jalur pantura. 8 

 

2. Potensi Bahari di Kota Tegal 

Sebagai Negara Maritim terbesar di dunia yang memiliki laut 

terluas (60% wilayah Indonesia berupa perairan) dan garis pantai 

terpanjang sudah semestinya memiliki potensi bahari yang luar biasa 

melimpah. Dari sisi letak geografis, laut Indonesia sangat strategis dalam 

pengiriman barang baik dari dalam maupun luar negeri. Dari aspek 

                                                 
8 Disadur dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Tegal 
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sumber daya alam hayati, laut Indonesia sangat kaya akan potensi 

perikanannya. Kekayaan dari aspek maritim ini seharusnya dapat 

dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan Bangsa mulai dari 

aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. 

Salah satu Kota di Indonesia yang memiliki potensi dibidang 

maritim atau bahari yaitu Kota Tegal. Potensi bahari tersebut mencakup 

dari aspek Perniagaan, Perikanan, dan Wisata. 

a. Niaga 

Kota Tegal memiliki Pelabuhan Niaga yang memiliki peran 

cukup penting dalam proses distribusi dari atau menuju daerah lain 

seperti Kalimantan. Pelabuhan ini dikelola oleh PT. Pelindo III yang 

berpusat di Surabaya. Adanya pelabuhan niaga ini, memungkinkan 

distribusi barang dari luar Jawa seperti Kalimantan menuju daerah 

Jawa Tengah bagian Barat seperti Cilacap, Purwokerto, Kebumen 

dan Banjarnegara. Dengan begitu proses pengiriman barang tidak 

lagi terlalu jauh.9 

Rencananya pelabuhan niaga ini akan dikembangkan menjadi 

skala yang lebih besar agar dapat difungsikan secara lebih maksimal. 

Namun statusnya hingga saat ini masih belum jelas bagaimana 

kelanjutan megaproyek tersebut. Padahal jika rencana pembangunan 

pelabuhan niaga tersebut terlaksana, bukan tidak mungkin Tegal 

akan memiliki pelabuhan niaga bertaraf Internasional. Apalagi ada 

                                                 
9 Disadur dari http://www.promojateng-pemprovjateng.com/detailnews.php?id=10932 
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rencana nasional yang disebut Tol Laut, yang dapat menambah 

potensi pelabuhan niaga di Kota Tegal.10 

b. Perikanan 

Dari sektor perikanan, Kota Tegal juga memiliki potensi yang 

baik. Sejak puluhan tahun silam, sebagian masyarakat di pesisir 

Tegal menggantungkan hidup pada mencari ikan. Berdasarkan data 

Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal tahun 2014, jumlah 

nelayan di Kota Tegal mencapai 12.589 orang, terdiri dari 630 

juragan atau pemilik kapal serta 11.959 buruh nelayan atau anak 

buah kapal (ABK). Jumlah kapal sebanyak 955 unit, dengan sekitar 

tujuh jenis alat tangkap, yaitu purseseine, gillnet, trammel net, jaring 

arad, cantrang, pukat pantai, dan badong. 

Sejak 2010 hingga 2014, produksi perikanan tangkap di Kota 

Tegal cenderung fluktuatif, tetapi nilai produksinya terus meningkat. 

Pada 2010, produksi perikanan tangkap sekitar 20.323,8 ton dengan 

nilai Rp 135,61 miliar, produksi pada 2011 sekitar 29.516 ton 

dengan nilai Rp 198,9 miliar, produksi pada 2012 mencapai 27.170,4 

ton dengan nilai Rp 206,8 miliar. Adapun volume produksi pada 

2013 sekitar 23.474 ton dengan nilai Rp 233,1 miliar dan pada 2014 

volume produksi perikanan tangkap di Kota Tegal mencapai 

25.123,7 ton dengan nilai Rp 255,2 miliar. 

                                                 
10 http://jateng.tribunnews.com/2015/01/26/megaproyek-pelabuhan-niaga-tegal-terkatung-katung 
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Perkembangan sektor perikanan tangkap tidak terlepas dari 

perkembangan teknologi. Dahulu, perikanan tangkap di Tegal hanya 

berkembang dengan peralatan sederhana, berupa perahu layar dan 

dayung.  

Nelayan mulai berkembang mencari ikan dengan perahu motor 

sekitar tahun 1970. Awalnya mesin yang digunakan hanya mesin 

tempel, dengan kapasitas kecil, hingga saat ini berkembang 

menggunakan mesin dengan kapasitas besar yang mampu 

menjangkau hingga perairan di luar Jawa.11 

 

c. Wisata Bahari 

Wisata Bahari di Kota Tegal juga cukup potensial, mengingat 

letak Kota yang memiliki pesisir pantai yang dapat difungsikan 

sebagai tempat wisata baik wisata alam maupun wisata buatan. 

Wisata alam di Kota Tegal salah satu yang populer adalah Pantai 

Alam Indah, sedangkan wisata buatan di pesisir pantai salah satunya 

adalah Gerbang Mas Waterpark dan Purwahamba Indah yang 

memiliki fasilitas tambahan seperti kolam renang internasional dan 

waterboom. Pada Pantai Alam Indah juga terdapat museum bahari 

yang terdapat koleksi alat utama sistem senjata (alutsista) milik TNI 

AL mengingat Kota Tegal merupakan tempat Korps Marinis 

dilahirkan. 

                                                 
11 http://lipsus.kompas.com/kotacerdas/read/2015/04/13/192000226/Potensi.Bahari.di.Pantai.Utara 
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3. Bahari Technopark menuju Tegal Smartcity 

Kota Tegal dan sektor perikanan merupakan dua hal yang saling 

berkaitan. Sebagai daerah yang terletak di pinggir Laut Jawa, dengan 

panjang garis pantai 7,5 kilometer, hasil perikanan menjadi salah satu 

potensi terbesar di wilayah jalur perlintasan pantura itu. 

Salah satu upaya Pemerintah Kota Tegal dalam mengembangkan 

sektor tersebut adalah dengan mengadakan Klinik Iptek Mina Bisnis 

(Kimbis). Melalui klinik tersebut, nelayan dan para istri nelayan 

diajarkan teknologi sehingga mereka tidak gagap teknologi. Selain itu, 

para istri nelayan juga dibekali kemampuan wirausaha sehingga mereka 

bisa ikut membantu mencari tambahan penghasilan untuk membantu 

suami mereka saat musim paceklik. 

Dari situ maka adanya Technopark akan turut serta dalam 

memfasilitasi kegiatan tersebut, selain itu adanya Technopark dapat 

mempertemukan antara masyarakat, pelaku bisnis, dan para inovator 

untuk melakukan inovasi-inovasi maupun edukasi dalam dunia 

perikanan yang nantinya akan berdampak positif bagi Kota Tegal sendiri. 

Dengan begitu Tegal akan menjadi kota yang smart dalam aspek 

pengelolaan potensi lokalnya yaitu perikanan. 
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C. Rumusan Permasalahan 

Dari latarbelakang tersebut, bagaimana menciptakan sebuah 

Technopark yang sesuai dengan potensi lokal Kota Tegal yaitu perikanan 

yang diharapkan dapat menjadi pusat inovasi, edukasi, dan rekreasi 

tersebut? Yang mana diharapkan dari adanya Technopark tersebut, sektor 

perikanan Kota Tegal akan semakin berkembang dan berpeluang untuk 

menjadikan Tegal sebagai kota cerdas (smartcity) 

 

D. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 

Adapun tujuan dari diadakannya Technopark di Kota Tegal antara lain: 

a. Sebagai salah satu wadah untuk mempertemukan berbagai pihak 

seperti industri, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk saling 

bersinergi (melakukan eksperimen, pelatihan, dan edukasi lain) untuk 

menciptakan sebuah inovasi dibidang teknologi perikanan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian Kota 

Tegal. 

b. Bagi pelajar dan masyarakat umum, Technopark juga akan menjadi 

sebuah wadah yang dapat memberikan ilmu dan wawasan teruama 

dalam sektor perikanan dan kelautan. Dengan begitu, bukan tidak 

mungkin Technopark akan menjadi sebuah wisata yang rekreatif, 

kreatif, edukatif bagi pengunjungnya.  
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2. Sasaran 

Menghasilkan konsep bangunan atau kawasan yang dapat sesuai 

dengan fungsi ‘Bahari Technopark Tegal’ yang dapat mewadahi 

kegiatan masyarakat untuk belajar, bereksperimen, maupun berinovasi 

dibidang perikanan dan kelautan sekaligus menjadi sebuah bangunan 

atau kawasan yang edukatif dan rekreatif bagi semua kalangan yang ingin 

mengetahui tentang dunia perikanan dan kelautan. 

 

E. Lingkup Pembahasan 

Batasan-batasan untuk ruang lingkup dalam pembahasan laporan 

Studio Konsep Perancangan Arsitektur ini adalah : 

1. Batasan materi terfokus pada materi ‘Bahari Technopark Tegal’ yang 

disesuaikan dengan aspek bentuk arsitektural dan fungsi bangunan. 

2. Batasan lokasi site yaitu di pesisir pantai Kota Tegal. 

3. Batasan tujuan technopark adalah sebagai wadah dalam kegiatan yang 

berkaitan dengan edukasi dan rekreasi dibidang bahari. 

4. Batasan pendekatan konsep yaitu technopark untuk menuju kota cerdas 

dengan pengoptimalan potensi lokal dan aplikasi konsep smart pada 

bangunan. 

5. Batasan waku penyusunan laporan yaitu dimulai dari tanggal 24 Agustus 

2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 (2 bulan). 
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F. Luaran 

Luaran dari Studio Perancangan Konsep Arsitektur ini adalah : 

1. Menciptakan sebuah kawasan technopark yang dapat digunakan sebagai 

tempat pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang menarik (rekreatif). 

2. Sebagai wadah bertemunya pemerintah, industri, perguruan tinggi, dan 

masyarakat untuk menghasilkan solusi dan inovasi khususnya dibidang 

bahari. 

3. Salah satu tempat wisata alternatif yang menghadirkan perpaduan antara 

wisata alam dan wisata ilmu pengetahuan. 

4. Menjadi salah satu penggerak dalam kemajuan Kota Tegal. 

 

G. Metodologi Pembahasan 

1. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data yaitu : 

a. Studi Literatur 

Studi literatur yaitu usaha dalam mengumpulkan data dari literatur 

seperti buku, jurnal, artikel, maupun data sekunder lainnya yang 

berkaitan dengan judul laporan.  

b. Survey Lokasi 

Survey lokasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai 

kondisi lokasi untuk dipilih sebagai lokasi perencanaan. 
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2. Metode Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dengan metode 

deskriptif kualitatif yaitu dengan mengidentifikasi potensi yang ada 

dilapangan yang selanjutnya dikaitkan dengan permasalahan yang terjadi 

untuk mendapatkan solusi terbaik. Tidak lupa data sekunder digunakan 

untuk memperhatikan aspek-aspek mana saja yang kiranya perlu 

diperhatikan. 

3. Perumusan Konsep 

Konsep dirumuskan dari hasil identifikasi sesuai dengan 

permasalahan, potensi, dan tujuan perancangan untuk digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan desain. Sehingga desain yang dihasilkan 

dapat menyelesaikan permasalahan dengan memanfaatkan potensi yang 

ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

 

H. Pola Pikir 

 

Gambar 1.1. Diagram pola pikir perancangan Bahari Technopark Tegal 

Sumber : Analisis Penulis, 2015.  


