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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Diskripsi Judul 

Judul Studio Konsep Perancangan Arsitektur yang diangkat adalah “Modern Fish 

Market sebagai Landmark Kampung Bahari Tambaklorok, Semarang”. Untuk mengetahui 

pengertian dari judul tersebut maka akan diuraikan setiap rangkaian kata yang di gunakan 

untuk menyusun judul laporan. 

Modern     : Menurut kamus Oxford Student’s Dictionary of American English 

kata “modern” berpadanan dengan kata “new” dan Up-date. Jadi,kata 

“modern” dapat diartikan baru dan berlaku pada masa kini, dan tidak 

usung.Padanannya dalam bahasa arab, sebagaimana disebutkan dalam 

kamus Al-Mawrid al-Muyassar, adalah” modern: عصري ,حديث  

(Iskandar Engku, Siti Zubaidah. Sejarah Pendidikan Islami. PT.Rosda 

Karya. Bandung.2014. Hal. 197-198) 

Fish Market                 : Merupakan pasar yang digunakan untuk memasarkan ikan dan produk 

ikan. Selain ikan organisme akuatik dan boga bahari lainnya juga dijual, 

seperti cumi dan udang. Pasar ikan dapat ditujukan untuk menjual ikan 

secara grosir kepada pedagang ikan lain atau secara eceran kepada 

konsumen. Pasar ikan juga menjual aneka jajanan yang terbuat dari hasil 

laut, dan restoran serta warung makan yang khusus menyajikan masakan 

ikan.(Wikipedia. (n.d.). Retrieved from Pasar ikan: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pasar_ikan) 

Landmark                    : Yaitu titik pedoman obyek fisik. Bisa berupa fisik natural berupa gunung, 

bukit atau berupak fisik buatan seperti Menara, Gedung, sculpture, kubah 

dan lain-lain sehingga rang bisa dengan mudah mengorientasikan diri 

didalam suatu kota atau Kawasan atau lingkungan. Dengan kata lain, 

merupakan tempat yang bisa dijadikan ciri yang bermakna.( Kevin Lynch, 

1992) 

Kampung Bahari 

Tambaklorok               : 

Kampung yang terletak di kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang 

Utara. Desa ini berlokasi di pesisir Laut Jawadan dilintasi oleh Kali 

Banger. Desa ini terkenal sebagai permukiman nelayan semenjak tahun 

1950. Dan merupakan perkampungan nelayan terbesar dikota semarang. 

Kawasan dengan luas + 84,48 ha ini terbagi menjadi 2 wilaya yaitu 

wilayah Tambak Mulyo di sebelah barat dan Tambak Rejo di sebelah 

timur. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Tambaklorok menjadi 30.678 
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jiwa yang terbagi kedalam 5 RW yaitu RW 12 hingga RW 16. 

Perkembangan Kawasan Tambaklorok terjadi dalam beberapa fase. Pada 

dasarnya, masyarakat Kawasan Tambaklorok merupakan masyarakat 

nelayan karena terletak dipesisir dan memiliki sifat kebaharian yang 

masih sangat kental. Namun migrrasi yang terjadi pada decade 1970-an 

perlahan-lahan mulai merubah karakter kawasan ini. Pada dekade 

tersebut, mulai tumbuh industry-industri baru yang yang berlokasidi 

sekitar Kawasan Tambaklorok, yang sebagian besar bekerja bukan 

sebagai nelayan, sehingga penduduk dikawasan Tambaklorok 

dikelompokkan sebagai penduduk nelayan dan non nelayan. Entitas 

nelayan-nelayan sendiri terbagi menjadi 3 tipologi, yaitu nelayan 

penangkap ikan, nelayan pekerja, dan nelayan penyedia jasa sewa perahu. 

Sedangkan non nelayan terdiri dari buruh, pegawai 

danpedagang.(https://kel1btekkom2017.wixsite.com/northsemarang/singl

e-post/2017/05/26/Profil-Tambak-Lorok) 

Berdasarkan rincian diatas, maka pengertian dari Modern Fish Market Sebagai 

Landmark Kampung Bahari Tambaklorok, Semarang adalah sebuah perencanaan 

pengembangan pasar ikan modern yang bisa menjadikan landmark bagi Kampung Bahari 

Tambaklorok, Semarang. Selain sebagai  landmark juga sebagai pusat Wisata Kuliner 

Kampung BahariTambaklorok sehingga dapat menarik minat pengunjung dalam negeri 

maupun manca negara. 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Kondisi Perekonomian Jawa Tengah dan Semarang 

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan akan kembali melanjutkan 

ekspansinya pada tahun 2017. Perbaikan ekonomi negara mitra dagang pengusaha Jateng, 

diprediksi menjadi salah satu pendorong utamanya. Bank Indonesia dalam laporan kajian 

Ekonomi Regional (KER) Ferbruari menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Jateng akan 

mencapai rentang 5,2 %-5,6 % secara tahun ke tahun. Menurut Deputi Kepala BI Jateng 

Rahmat Dwisaputra, “Perkiraan kita, kenaikannya cukup signifikan ya. Kami optimis 

Jateng bisa berada dinilai tengahnya, mungkin tembus kisaran 5,36 % atau 5,37 %”.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, negara seperti Amerika Serikat, Uni 

Eropa, dan jepang menjadi tujuan ekspor terbesar provinsi ini pada tahun lalu. Nilai ekspor 

ke AS pada 2017 lalu tercatat mencapai US$1,53 miliar, disusul oleh UE dengan US$ 
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797,21 juta dan Jepang sebesar US$ 711,54 juta. Adapun nilai ekspor Jateng pada periode 

yang sama naik 11,2 % dari tahun sebelumnya dengan mencapai US$ 5,99 miliar. 

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA) Provinsi Jawa 

Tengah menyebut terdapat lima sektor unggulan dalam menopang perekonomian di Jawa 

Tengah hingga terus mengalami pertumbuhan. Kelima sector unggulan di Jateng yakni 

industri pengolahan, pertanahan, perdagangan, perikanan, serta konstruksi. 

Kota Semarang merupakan kota yangmengalami kemajuan ekonomi yang signifikan. 

Salah satu indikator membaiknya ekonomi k ota Semarang itu adalah turunnya angka 

kemiskinan. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Kota 

Semarang pada tahun 2012 sebesar 5,12 %. Sementara, angka kemiskinan saat ini sebesar 

4,62%.(https://biz.kompas.com/read/2018/04/05/185600928/semarang-damai-

perekonomian-tumbuh) 

Pariwisata merupakan sektor baru dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di 

Kota Semarang. Hal ini mencuat dalam Seminar “Outlook Ekonomi Kota Semarang Tahun 

2018 Menuju Semarang Hebat” yang dilaksanakan Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah (Bappeda) Kota Semarang. (https://jatengtoday.com/tumbuhkan-perekonomian-

pemkot-semarang-akan-genjot-sektor-wisata-5803) 

1.2.2 Tinjauan Kota Semarang 

Selama ini Kota Semarang menjadi percontohan bagi daerah lain, khususnya dalam 

implementasi Smart City untuk peningkatan ekonomi daerah. Implementasi Smart City 

Kota Semarang mulai berjalan sejak 2013. Kemudian, pemerintah Kota Semarang mulai 

membangun infrastruktur jaringan dan free wifidi 2.300 titik pada 2014. Pada tahun 2015 

dan 2016, Pemerintah Kota Semarang memperkuat Smart Societydengan meluncurkan 

sistem pembayaran non-tunai yang diujicoba pada Bus Rapid Trans Semarang, jalan-jalan 

tol yang ada di Semarang, belanja di Swalayan, Pajak dan Retribusi, Kafe dan Restoran 

serta bantuan sosial. Guna meningkatkan perekonomian daerah, ungkap Wali Kota 

Semarang Bapak Hendrar.Potensi wisata yang dimiliki kota semarang memiliki daya tarik 

dari sejumlah duta besar dari negara anggota Uni Eropa yang berkunjung di Kota 

Semarang, Jawa Tengah. Mereka menjajaki potensi Semarang untuk kerjasama bisnis, 

terutama di sektor pariwisata. “Selama ini negara-negara anggota Uni Eropa sudah aktif 

mendukung Kota Semarang melalui kegiatan sosial. Perusahaan-perusahaan Eropa 

setidaknya juga telah menciptakan satu juta lapangan kerja di Indonesia, termasuk di 

Kota Semarang”, kata pimpinan rombongan duta besar Vincent Guerent di Semarang, 
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Jawa Tengah, Rabu, 24 Januari 2018. Kota Semarang terpilih menjadi 10 Kota Terbaik 

Nasional pada Yokatta Wonderful Indonesia Tourism Awards (Yowita) 2018. Selain 10 

kota terbaik Nasional, pariwisata Kota Semarang terpilih menjadi Kabupaten/Kota terbaik 

di Provinsi Jawa Tengah oleh Mendagri RI. Lewat kepemimpinan Walikota Semarang, 

sektor-sektor pariwisata Kota Semarang semakin tumbuh dan berkembang, sehingga Kota 

Semarang yang dulunya merupakan kota perdagangan dan jasa kini bertransformasi 

menjadi kota pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari berbagai lokasi objek wisata baru yang 

terus tumbuh di Kota Semarang diantaranya Pasar Semarangan Tinjomoyo yang dulu 

merupakan sebuah hutan disulap menjadi pasar digital yang dipadati pengunjung setiap 

Sabtu dan Minggu.  Ada juga Kota Lama yang terus menunjukkan eksotikanya, Desa 

Wisata Kandri dan destinasi lainnya. (https://fajar.co.id/2018/07/22/pariwisata-kota-

semarang-masuk-10-terbaik-nasional/) 

1.2.3 Tinjauan Kampung Tambaklorok 

Kampung Tambaklorok merupakan perkampungan nelayan terbesar di Kota 

Semarang yang kini tengah dikembangkan menjadi kawasan bahari atau perkampungan 

modern di Indonesia. Kampung ini terletak tepat di pinggiran Kota Semarang bagian utara 

yang langsung berbatasan dengan perairan Laut Jawa, tepatnya di pinggir Sungai Banger 

(Kumalasari, 2016) . Pengembangan Kampung Bahari Tambaklorok menjadi kawasan 

bahari akan menjadikannya sebagai destinasi  wisata baru di Kota Semarang yang dapat 

mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara, hal ini telah diungkapkan oleh Wali 

Kota Semarang Hendrar Prihadi dalam wawancara dengan media cetak Metro Semarang 

pada 6 Ferbuari 2015, sebagai berikut:  

“Pak Presiden RI Joko Widodo akan memberikan dana Rp 70 Miliar untuk 

digunakan menggali potensi Tambaklorok sebagai tempat wisata. Kalau bisa, ibu-ibu 

belajar memasak masakan yang bervariatif. Jangan Cuma ikan asin saja. Nanti bakalan 

banyak orang-orang luar yang beli makanan disini.” (Wali Kota Semarang, 2015) 

Ada beberapa permasalahan yang ada di Kampung Bahari Tambaklorok dimana 

sebagian besar penduduknya merupakan migran dari berbagai daerah yang menetap di 

Kampung Bahari Tambaklorok. Pada awalnya penduduk tersebut berurbanisasi agar 

mendapat penghidupan yang baik, namun karena keterbatasan kualitas serta kemampuan 

yang kurang memadai dalam lapangan pekerjaan maka penduduk tersebut memilih untuk 

berprofesi sebagai nelayan maupun buruh dengan bertempat tinggal di Kampung Bahari 
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Tambaklorok karena keterbatasan ekonomi serta dekat dengan mata pencaharian. Hal ini 

menyebabkan tingkat kemiskinan di Kampung Bahari Tambaklorok semakin meningkat 

karena upah profesi nelayan maupun buruh sangat minim. Selain itu kondisi lingkungan 

yang sangat tidak layak serta sering terkena rob padahal biaya perbaikannya karena rob 

sangat tinggi sementara kondisi perekonomiannya sulit. Tingkat kemiskinan yang tinggi 

tentu dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti kualitas lingkungan yang buruk 

baik dalam segi fisik maupun sosial. Secara fisik, dengan tingkat kemiskinan yang tinggi 

penduduk tidak memperhatikan kualitas lingkungan seperti pembuangan sampah disebelah 

permukiman menyebabkan penyumbatan dalam sistem drainase. Hal ini tentu berdampak 

buruk bagi kesehatan karena tingkat pencemaran yang tinggi dapat menimbulkan penyakit. 

Sedangkan secara sosial, tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menybabkan tingkat 

kriminalitas bertambah.Untuk mendukung terciptanya Kawasan Bahari atau 

perkampungan nelayan modern yang siap menampung wisatawan diperlukan juga fasilitas 

yang dapat menjadi symbol visual dari karakteristik daerah Tambaklorok yang 

memoriable.  

Modern Fish Market dirancang untuk dapat mendukung Kawasan Bahari atau 

perkampungan nelayan modern Kampung Bahari Tambaklorok serta wewadahi kegiatan-

kegiatan seperti bongkat muat hasil tangkapan nelayan, pelelangan ikan, pengolahan ikan, 

restoran dan fasilitas pendukunga lainnya. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat 

menunjang perekonomian masyarakat yang lenih baik. Namun untuk mewujudkan 

bangunan ditepian laut bukanlah hal yang mudah karena banyaknya faktor seperti 

gelombang air laut yang tinggi, abrasi dan penurunan tanah yang terjadi. Untuk itu 

pendekatan dengan prinsip arsitektur tepian air yang ramah lingkungan perlu diterapkan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu:  

Bagaimana menata dan merancangModern Fish Marketdengan fasilitas-fasilitas 

pendukung dan sekaligus sebagai Landmark Kawasan Kampung Bahari Tambaklorok, 

Semarang? 
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1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Mengetahui bagaimana menata dan merancangModern Fish Market dengan fasilitas-

fasilitas pendukung dan sebagai Landmark Kawasan Kampung Bahari Tambaklorok, 

Semarang. 

1.4.2 Sasaran 

Menyusun konsep dasar program perencanaan dan perancangan arsitektur dan 

mengaplikasinnya dalam bentuk desain dan gambar 

1.5Lingkup Pembahasan 

Dalam pembahasan ini batasan yang ditentukan pada permasalahan yang terdapat 

pada TPI Tambaklorok, Semarang dan masih berada dalam lingkup ilmu bidang arsitektur. 

Hal-hal yang diluar disiplin ilmu arsitektut jika mendasari dan menentukan perencanaan 

serta perancangan, akan dibahas dengan asumsi, logika dan mengacu pada hasil studi 

pihak lain yang terkait dengan permasalahan dari Tempat Pelengan Ikan (TPI). 

1.6Metode Pembahasan 

Dalam metode pembahasan, metode yang digunakan dengan deskriptif analisa 

yaitu dengan mengumpulkan, menganalisa dan menyimpulkan data yang di perlukan dan 

berkaitan dengan permasalahan. Pengumpulan data yang dilakukan meliputi data primer 

serta sekunder yaitu: 

a. Data Primer 

Dengan melakukan wawancara narasumber yang terkait untuk mendapatkan informasi, 

melakukan observasi lapangan dan Studi Banding dengan mempelajari kasus lain yang 

sejenis yang digunakan sebagai masukan dalam merancang. 

b. Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder yaitu dengan mempelajari literatur yang berkaitan dengan 

perencanaan dan perancangansebuah pasar ikan meliputi teori-teori, konsep, standard 

peraturan dan juga hal yang terkait dengan arah pengembangan dari objek dan lokasi yang 

akan digunakan. 
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c. Studi Banding 

Merupakan kegiatan dalam meninjau serta melakukan evaluasi pada sebuah onjek 

maupun tempat lainnya, terutama mengenai aspek kelebihan yang memiliki orientasi 

dalam pengembangan (Wikipedia.com) 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I  : Pendahuluan 

Berisi tentang deskripsi atau pengertian judul, latar belakang, rumusan 

permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode 

pembahasan, dan sistematika penulisan dan masalah yang mengungkapkan 

masalah secara garis besar. 

BAB II  : Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisikan tentang tinjauan literature dan studi-studi terkait 

mengenai substansi materi yaitu tinjauan umum tentang pasar, tinjauan 

khusus Pasar Modern, tinjauan umum tentang Tempat Pasar Ikan, tinjauan 

umum tentang Tempat Pelelangan Ikan (TPI), tinjauan Teknik Kawasan 

Sempadan Pantai, tinjauan umum Pusar Kuliner, tinjauan umum tentang 

Landmark, dan Studi Banding, untuk mendukung kemudahan di dalam 

perancangan objek yanga akan dirancang. 

BAB III : Gambaran Umum Lokasi 

Bab ini berisi tentang tinjauan umum Kota Semarang, Kondisi Ekonomi 

Kota Semarang, serta sejarah Kampung Bahari Tambaklorok, Semarang, 

tinjauan khusus lokasi tapak dan gagasan perancangan. 

BAB IV : Analisa dan Pendekatan Konsep Perancangan 

Bab ini berisi tentang gagasan perencanaan, Analisa dan konsep site, 

Analisa dan konsep arsitektur, Analisa dan konsep utilitas, Analisa dan 

konsep struktur, Analisa dan konsep pengkondisian ruang. 

  


