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PERANCANGAN FLOATING VILLAGE DI KAMPUNG NELAYAN  

TAMBAK LOROK SEMARANG DENGAN PENDEKATAN 

ARSITEKTUR HUMANISME 

 

Abstrak 

Perencanaan dan perancangan pengembangan kawasan kota menjadi hal yang 

sangat penting sebagai perangkat pengendali perkembangan kota Sebagai 

pengendali perkembangan kawasan, produk rencana pengembangan menjadi 

penting untuk memberikan guidelines yang sesuai kondisi kawasan. Permasalahan 

permukiman kumuh merupakan isu utama pembangunan perkotaan yang cukup 

menjadi polemik, seperti di kawasan pesisir Laut Jawa. Meningkatnya kegiatan 

industri menimbulkan permukiman kumuh baru sehingga menyebkan kepatan 

penduduk yang tinggi. Kondisi alam jelas berubah, lingkungan semakin rusak, 

menyebabkan bencana seperti banjir atau rob akibat penurunan muka tanah (land 

subsidence). Upaya pemerintah terus dilakukan, akan tetapi permasalahan 

permukiman kumuh tak kunjung usai. Akubat kondisi tersebut perlu adanya 

hubungan yang mengaitkan hubungan antara manusia dengan alam agar saling 

memelihara melalui perencanaan dan perancangan dengan konsep arsitektur 

humanisme untuk menyeimbangkan antara manusia dengan alam. Metode 

pembahasan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan menggunakan 

data primer dari observasi lapangan dan data sekunder dari tinjauan literatur. Dari 

hasil analisis dan konsep didapatkan hasil berupa usulan desain pada kawasan 

permukiman kumuh kampung nelayan Tambak Lorok, yaitu hunian atau floating 

house yang didukung dengan sarana dan prasarana, seperti pembangunan 

infrastruktur jalan, dan community center. Usulan desain merupakan desain 

dengan konsep Arsitektur Humanisme dengan menggunakan metode partisipatif 

sebagai salah satu upaya pengentasan permukiman kumuh disertai peningkatan 

kesadaran manusia akan kebutuhannya dengan tetap menjaga dan memelihara 

habitatnya 

Kata kunci: arsitektur humanisme, floating house,  slum settlement, Tambak 

Lorok Semarang. 

 

Abstract 

Planning and designing regional development becomes very important as a device 

for controlling urban development as controlling regional development, product 

development planning is important to provide guidelines in accordance with 

regional requirements. The problem of slums is a major urban development issue 

that is quite polemic, as in the Java Sea Coast region. Increased industrial activity 

leads to slums which causes a high population density. Natural conditions are 

clearly changing, the environment is increasingly damaged, causing floods or tidal 

floods due to land subsidence. Government efforts continued, but slum settlement 
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planning never ended. The relationship between humans and nature in order to be 

interconnected through planning and design with the concept of humanism 

architecture to balance between humans and nature. The discussion method used 

is qualitative-descriptive using primary data from field observations and 

secondary data from literature approvals. From the results of the analysis and 

concept of the results obtained in the slum area of the fishing village of Tambak 

Lorok, which are dwellings or floating houses supported by facilities and 

infrastructure, such as the construction of road infrastructure and community center. 

Proposed design is a design with the concept of Humanism Architecture using 

participatory methods as one of the efforts to alleviate slums to increase human 

awareness of their needs while maintaining and improving their habitat 

Keywords: floating houses, humanism architecture, slums, Tambak Lorok 

Semarang. 

 

1. PENDAHULUAN 

Permasalahan permukiman kumuh merupakan isu utama pembangunan 

perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena upaya penanganan yang 

sebenarnya dari waktu ke waktu sudah dilakukan berbanding lurus dengan terus 

berkembangnya kawasan kumuh dan munculnya kawasan-kawasan kumuh baru. 

Secara khusus dampak permukiman kumuh juga akan menimbulkan paradigma 

buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah maupun kawasan tersebut, dengan 

memberikan dampak citra negatif akan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan 

pemerintah dalam pengaturan pelayanan kehidupan hidup dan penghidupan 

warganya. Di lain sisi dibidang tatanan sosial budaya kemasyarakatan, komunitas 

yang bermukim di lingkungan permukiman kumuh secara ekonomi pada 

umumnya termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan 

data dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR), jumlah penduduk miskin di perkotaan pada tahun 

2017 yaitu 10,49 juta orang dan kebutuhan perumahan mencapai 7,6 juta. 

Kota Semarang merupakan daerah otonom yang berada di bawah Provinsi 

Jawa Tengah. Berkembangnya Kota Semarang secara pesat yang menjadi 

kawasan pusat perekonomian industri dan perdagangan menyebabkan 

meningkatnya populasi penduduk di kota besar yang diiringi dengan 

menyempitnya lahan dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Hal tersebut secara 
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terus-menerus menyebabkan berkembangnya kawasan kumuh dan munculnya 

kawasan-kawasan kumuh baru. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang 

Nomor 050/801/2014 bahwa lokasi permukiman kumuh di Kota Semarang 

mencapai 415,83 Ha. Meliputi 62 kelurahan dari total 177 kelurahan di Kota 

Semarang. 

Lokasi permukiman kumuh di Kota Semarang sebagian besar berada di Kota 

Semarang Bagian Utara. Penyebab kumuh utamanya dipengaruhi oleh adanya 

fenomena land subsidence dan banjir/rob/genagan. Sementara itu, kondisi 

penyebab kumuh di bagian Kota Semarang Bagian Selatan disebabkan oleh belum 

meratanya ketersediaan dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman. Di 

samping itu, hampir di seluruh bagian wilayah Kota Semarang memiliki lokasi 

permukiman kumuh, yang umumnya memiliki karakteristik kepadatan bangunan 

dan penduduk yang tinggi, ketidakteraturan bangunan, kondisi fisik bangunan 

yang tidak sesuai persyaratan teknis, serta kondisi infrastruktur permukiman 

eksisting yang kurang memadai. Kondisi tersebut ditambah dengan keterbatasan 

ekonomi masyarakat dan lingkungan hunian yang layak. Sebagian lokasi 

permukiman kumuh berada di lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang dan/atau 

memiliki status lahan yang jelas (ilegal). 

Berdasarkan SK Walikota Semarang No. 050/801/2014 luas permukiman 

kumuh awal di tahun 2014 adalah 415,83 Ha. Lokasi permukiman kumuh ini 

tersebar di 62 kelurahan dari total 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang.  

Sedangkan berdasarkan hasil verifikasi lokasi permukimaan kumuh, capaian 

pengurangan kumuh Kota Semarang sampai akhir tahun 2017 adalah sebesar 

129,87 Ha. Pengurangan ini adalah sebesar 31,23% dari luas permukiman kumuh 

awal. Pengurangan ini dicapai melalui strategi kolaborasi program penanganan di 

lokasi kumuh yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2015 sampai 2017. 

Kolaborasi pengurangan kumuh dilakukan baik dari program yang bersumber 

dana APBN maupun APBD. Terdapat dua program yang bersumber dari dana 

APBN, yaitu NSUP dan NUSP. Konsep dan pola penanganan kumuh pada 

dasarnya mengacu pada UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan 
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Kawasan Permukiman yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 

02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Kumuh. program yang dilakukan pemerintah dalam menangani 

kumuh di Kota Semarang yaitu air minum, sanitasi, penanganan banjir dan rob, 

serta penanganan sarana dan prasarana. 

1.1. Rumusan Permasalahan 

a. Permasalahan Umum 

Bagaimana desain floating village di pesisir pantai Laut Jawa yang dapat 

menjawab permasalahan tingginya kepadatan penduduk dan banjir rob akibat 

land subsidence dengan pendekatan arsitektur humanisme? 

b. Permasalahan Khusus 

1) Bagaimana merancang pola ruang yang humanisme untuk aktivitas 

residensial berdasarkan aktivitas penghuni? 

2) Bagaimana merancang massa bangunan yang dapat merespon permasalahan 

lingkungan, seperti land subsidence dan banjir rob? 

1.2. Tujuan 

Tujuan dari ”Perancangan Floating Village di Kampung Nelayan Tambak Lorok 

Semarang dengan Pendekatan Arsitektur Humanisme”, yaitu merencanakan kawasan 

kampung nelayan dan merancang hunian yang dapat menyelesaikan permasalahan 

keterbatasan lahan dan tingginya kepadatan penduduk dengan konsep arsitektur 

humanisme. 

1.3. Sasaran 

Sasaran dari ”Perancangan Floating Village di Kampung Nelayan Tambak Lorok 

Semarang dengan Pendekatan Arsitektur Humanisme” yaitu: 

a. Merancang gubahan massa yang mengatasi permasalahan lahan terbatas 

b. Merancang pola ruang yang humanisme untuk aktivitar residensial penghuni 

c. Merancang lansekap area pesisir pantai 
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2. METODE 

Metode pengumpulan data didapatkan melalui berbagai cara, seperti observasi 

lapangan, studi literatur, wawancara hingga analisis data diakumulasikan kembali 

dan diolah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisa dan sintesa 

potensi yang ada di lapangan yang nantinya akan dikaitkan dengan isu yang terjadi. 

Selanjutnya dilakukan pemilihan konsep yang sesuai untuk diaplikasikan dengan 

kondisi eksisting di pesisir pantai di Kelurahan Tanjung Mas. 

2.1 Definisi Rumah Tinggal 

Rumah mempunyai fungsi sebagai wadah lembaga terkecil masyarakat yaitu 

keluarga yang sekaligus dapat dipandang sebagai tempat berteduh yang menjamin 

rasa aman atau terlindungi. Rumah juga merupakan wadah manusia 

melangsungkan aktivitasnya yang besifat intern atau pribadi. Rumah tidak hanya 

sebuah tempat bernaung dari bahaya gangguan serta pengaruh fisik maupun non-

fisik, melainkan juga merupakan wadah untuk tinggal, sebagai tempat berisitirahat 

setelah mengalami perjuangan hidup sehari-hari. (Ridho, 200: 18) 

Turner (dalam Jenie, 2001: 45) mendefinisikan beberapa fungsi utama 

dalam sebuah rumah, yaitu: 

a. Rumah sebagai penunjang identitas keluarga melalui  kualitas  hunian serta 

perlindungan dari sebuah rumah. Kebutuhan utama sebagai tempat tinggal 

dimaksudkan supaya menjadi tempat berteduh dan berlindung dari iklim dan 

cuaca. 

b. Rumah sebagai penunjang kesempatan keluarga supaya berkembang dalam 

lingkup sosial, budaya dan ekonomi atau fungsi pengemban keluarga. 

Kebutuhan tersebut diwadahi melalui kemudahan menuju tempat kerja untuk 

mendapatkan sumber penghasilan. 

c. Rumah sebagai penunjang keamanan (security) yaitu menjamin keadaan 

keluarga di masa depan setelah menghuni rumah, jaminan keamanan atas 

tempat lingkungan perumahan berada dan jaminan keamanan kepemilikan 

rumah dan lahan (the form of tenure). 
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2.2 Karakteristik Permukiman Kumuh di Indonesia 

Dalam UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, perumahan didefinisikan sebagai kumpulan rumah bagian dari 

permukiman, baik di perkotaan atau pedesaan yang dilengkapi dengan sarana, 

prasarana dan utilias umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni. 

Sedangkan definisi permukiman adalah bagian dari lingkungan huni yang terdiri 

atas lebih dari satuan perumahan yang memiliki sarana, prasarana dan utilitas 

umum serta memiliki penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau 

perdesaan. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena 

ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas 

bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman 

kumuh dapat digambarkan sebagai deretan rumah tinggal saling berdesakan. Pada 

umumnnya permukiman kumuh tumbuh secara liar tanpa suatu perencanaan. 

Kesan kumuh dapat tercipta dari suatu perencanaan tidak terkendali, dalam 

kawasan legal yang diperuntukan permukiman ataupun kawasan permukiman 

ilegal yang bukan diperuntukan sebagai permukiman. Kesan kumuh tidak selalu 

terbentuk pada permukiman masyarakat ekonomi rendah, kesan kumuh bahkan 

dapat terbentuk oleh perencanaan permukiman yang tidak teratur dai masyarakat 

kalangan menengah keatas. 

2.3 Faktor Penyebab Permukiman Kumuh 

Berikut faktor penyebab kekumuhan yang ada di Kota Semarang, yaitu: 

a. Faktor lahan di perkotaan 

Pertumbuhan dan perkembangan kota yang pesat menyebabkan permasalahan 

permukiman, diantaranya adalah kepadatan yang tinggi, ketidakteraturan 

bangunan, serta ketidakmampuan masyarakat untuk memperoleh rumah yang 

layak dikarenakan harga lahan yang tinggi. 

b. Faktor tata ruang 

Permukiman kumuh seringkali timbul disebabkan oleh kawasan-kawasan 

permukiman yang berdiri tidak pada peruntukannya. Disatu sisi, daya dukung 

kawasan seringkali tidak seimbang dengan aktivitas yang diwadahi. 
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c. Faktor sosial budaya dan ekonomi 

Faktor ini seringkali menjadi penyebab utama munculnya kawasan permukiman 

kumuh. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang umumnya rendah 

berhubungan erat dengan rendahnya tingkat pendapatan. Ketidakberdayaan 

masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah memunculkan 

minimnya akses terhadap rumah dan lingkungan hunian yang layak. Di sisi lain, 

kebiasaan masyarakat yang tidak mengindahkan pentingnya menjaga kebersihan 

dan kesehatan lingkungan seringkali menjadi penyebab menurunnya kualitas 

kawasan permukiman kumuh. 

d. Faktor prasarana dan sarana dasar 

Karakteristik permukiman kumuh diwarnai dengan tidak memadainya kondisi 

sarana dan prasarana dasar seperti kondisi jalan yang tidak memadai, kurangnya 

kapasitas saluran drainase maupun saluran yang tidak terpelihara sehingga 

menyebabkan genangan, kurangnya supply air bersih, tidak adanya pengelolaan 

persampahan dan belum adanya sarana prasarana sanitasi dasar. 

2.4 Arsitektur Humanisme 

Frank G. Globe (1985) menyebutkan bahwa Abraham Maslow (1908-1070) 

adalah teoritikus yang memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Maslow 

merupakan seorang teoritikus psikolog dari Amerika dan menjadi pelopor aliran 

psikolog humanistik. Teori terkenalnya adalah tentang hirarki kebutuhan manusia. 

Maslow menggunakan piramida untuk menggambarkan gagasannya tentang 

kebutuhan manusia. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan dari yang 

terendah (bersifat dasar/fisiologis) sampai tertinggi (aktualisasi diri), antara lain: 

a. Kebutuhan Fisiologis (Phisiological Needs) 

b. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan Kerja (Safety Needs) 

c. Kebutuhan Percaya dan Cinta Kasih (Belongingness and Love  Needs) 

d. Kebutuhan akan Harga Diri (Esteem Needs) 

e. Kebutuhan Mengetahuai dan Memahami (Need to Know and Understand) 

f. Kebutuhan Estetika (Aesthetic Needs) 

g. Kebutuhan Aktualisasi Diri (Self Actualization) 
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h. Kelebihan (Trancendent Needs) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Lokasi Tapak 

Site berada di lokasi yang berbatasan dengan laut, terdapat area darat, dan 

terdapat berbagai kegiatan yang variatif. Site eksisting merupakan kawasan 

dengan lingkungan kurang baik, kepadatan penduduk cukup tinggi, kumuh, dan 

tidak tertata. Kawasan ini juga mengalami penurunan muka tanah (land 

subsidence), sehingga sering terkena dampak banjir pasang. 

Tabel  1. Potret Kondisi Eksisting dan View di Sekitar Site 

Ket. Gambar 

Eksisting Site 

 

 

 
 

  

Dalam Site Batas Utara Batas Selatas 

 

 
 

  

View ke Jalan Batas Timur Batas Barat 

Luas Site 6,66 Ha 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020) 

3.2. Gagasan Perencanaan 

Gagasan tentang perancangan merupakan suatu desain tunggal yang bersifat 

universal dan humanity yang dibatasi hal-hal sebagai berikut: 

a. Desain rumah bersifat universal, dapat diterapkan di berbagai kondisi tanpa 

perubahan yang signifikan; 

b. Desain rumah bersifat humanis, dapat memanusiakan manusia dan 

menyesuaikan seiring bertambahnya kebutuhan penghuni; 

c. Desain bersifat fleksibel, yaitu mampu menampung berbagai kebutuhan dan 

profesi yang bervariasi; 

d. Desain diselesaikan dengan biaya terjangkau bagi kalangan menengah ke 

bawah, yaitu how to give most with less money; 
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e. Desain memungkinkan dikembangkan oleh pengguna dan tetap terkontrol, 

yaitu pengguna mampu mengembangkan hunian tidak hanya untuk memenuhi 

kebutuhan saat ini namun juga seiring bertambahnya waktu dan bertumbuhnya 

keluarga; 

f. Desain memperhatikan dampak dan lingkungan sekitar. 

3.3. Konsep Pengolahan Tapak (Meso) 

a. Konsep Pencapaian dalam Tapak 

1) Penyediaan jalur pedestrian sebagai penghubung kampung satu dengan yang 

lainnya. 

2) Perbaikan dan penambahan infrastruktur jalan bagi penduduk. 

b. Konsep Sirkulasi 

Peningkatan ketinggian air laut akibat banjir dan land subsidence 

menyebabkan akses jalan di perkampungan nelayan Tambak Lorok selalu 

tergenang oleh air laut. Sehingga menyebabkan aktivitas penduduk setempat 

terganggu. Salain itu juga jalan-jalan yang berbatasan langsung dengan laut di 

kampung tersebut mengalami kerusakan akibat terkena abrasi. 

Konsep penyelesaian permasalahan jalan tersebut yaitu perlu adanya 

perbaikan dan penambahan infrastruktur jalan sebagai penghubung kampung satu 

dengan yang lainnya. Desain jalan lingkungan pada kawasan dirancang dengan 

konsep fleksibel, di mana jalan dapat dipindahkan naik ke atas berkala (setiap 

beberapa tahun sekali) apabila penurunan muka tanah terus terjadi. Ini merupakan 

salah satu alternatif  penanganan banjir atau rob di kawasan pesisir sehingga 

penduduk dapat hidup berdampingan bersama air dan menciptakan keseimbangan 

antara manusia dengan alam. 
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Gambar  1. Konsep Jalan Lingkungan 

 (Sumber: Analisis Penulis, 2020) 

Infrastruktur jalan lingkungan menggunakan material cetakan beton bertulang 

pada papan jalan, kolom, dan balok. Pemilihan menggunakan material tersebut 

karena beton bertulang memiliki sifat lebih tahan terhadap air laut meskipun 

berada di dalam air. Selain itu, beton bertulang juga lebih praktis dari segi 

pengaplikasiannya 

c. Konsep Tata Bangunan 

Penyebaran permukiman kumuh memumgkinkan mengunakan metode land 

consolidation, yaitu kegiatan penataan ruang yang mengedepankan aspek bentuk, 

letak, aksesibilitas, dan optimalisasi keuntungan untuk masyarakat. 

 
Gambar  2. Konsep Penataan Bangunan 

 (Sumber: Analisis Penulis, 2020) 

Prinsip dasar pelaksanaan land consolidation adalah penataan kembali 

bentuk, luas dan letak, penguasaan, pemilikan, dan penggunaan lahan, sehingga 

tertata apik dan teratur dilengkapi sarana prasarana dan semua kapling menghadap 

jalan. Program urban land consolidation merupakan penataan tanah atau 

bangunan yang tidak teratur menjadi daerah yang teratur dilengkapi dengan jalan, 
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sanitasi, listrik, air beersih, perlengkapan suatu ruang lingkungan, dan 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik sehingga menjadi kawasan yang tertib 

teratur, kehidupan yang lebih baik, dan menjaga ekosistem atau lingkungan hidup 

yang lebih baik. 

d. Konsep Sanitasi 

Penyelesaian permasalahan sanitasi di kawasan permukiman kumuh Tambak 

Lorok yaitu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1) Penyelesaian permasalahan kekurangan air bersih atau minum, yaitu dengan 

pemasangan mastermeter di setiap gang yang dialirkan dari rumah air PDAM. 

2) Pembangunan konstruksi dan memperbaiki saluran drainase baik fisik 

maupun volume. 

3) Pembangunan MCK umum 

4) Pembangunan sanitasi atau jamban pribadi sesuai dengan persyaratan yang 

dilengkapi dengan pengolahan air limbah dan septic tank. 

e. Konsep Pengolahan Sampah 

1) Pemberdayaan masyarakat tentang pengelolaan sampah rumah tangga secara 

swadaya. 

 
Gambar  3. Konsep Pengolahan Sampah 

 (Sumber: google.com, diakses 2020) 

2) Pembuatan bak sampah 3R yang dilengkapi dengan moda pengangkutan 

3) Pengadaan TPS skala kawasan 

f. Konsep Proteksi Kebakaran 

1) Pemasangan hydrant di kawasan permukiman 
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2) Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 

3) Penyediaan fasilitas atau stimulan APAR di masing-masing RT.  

g. Konsep Ruang Terbuka Hijau 

1) Program pengelolaan ruang terbuka hijau 

2) Pembangunan taman skala RW 

3.4. Konsep Mikro 

Perancangan desain floating house menerapkan metode partisipatif yaitu 

dengan mengajak peran masyarakat (pengguna) untuk berpartisipasi baik dari segi 

pembuatan bentuk maupun pengembangan proyek desain. Hal tersebut diterapkan 

guna menciptakan permukiman dengan meningkatkan peran individu dan 

berusaha untuk menemukan keseimbangan antara ruang pribadi dan ruang 

bersama (shared space). Mengingat desain ini berada di kawasan kumuh di mana 

masyarakatnya menengah ke bawah sehingga tidak mampu menyewa jasa arsitek. 

Untuk itu desain ini memungkinkan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses 

sebuah desain terencana secara lengkap. Selain itu, juga berupaya memahami 

peran individu dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan kolektif, di mana 

mereka dapat mengendalikan kondisi rumah mereka secara terkontrol.  

Analisa mikro berdasarkan dari hasil analisa meso dalam perencanaan hunian 

dan fasilitas yang diusulkan, antara lain: 

1) Pengembangan hunian terdampak land subsidence dan banjir/rob, meliputi: 

(1) living unit home commercial; (2) living unit home industry; (3) living unit 

private resident; dan (4) permukiman vertikal nelayan. 

2) Pengembangan program land concolidation 

3) Fasilitas sosial dan ekonomi, meliputi: (1) jalan; (2) community center; dan 

(3) ruang terbuka hijau (wetland dan hutan mangrove) 

a. Konsep Massa 

Belajar dari terbentuknya permukiman kumuh, ketika keluarga tidak 

mempunyai biaya untuk membangun tempat tinggal, maka mereka akan 

membangun sebuah gubuk kecil sekedar sebagai tempat berlindung. Hal tersebut 
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merupakan salah satu adaptasi paling memungkinkan. Setelah sekian lama dalam 

gubuk, mereka menyadari bahwa keluarganya membutuhkan fungsi lebih daripada 

sebuah gubuk, ketika ada biaya, maka mereka akan melakukan ekspansi secara 

bebas sebanyak fungsi yang akan diwadahi pada lahan yang tersedia, ekaspansi 

akan terus berlanjut sampai luasan tertentu di mana sebuah fungsi cukup 

terwadahi atau lahan tersedia telah terpakai seluruhnya. 

 

Gambar  4. Konsep Massa Hunian Floating House 

 (Sumber: Analisa Penulis, 2020) 

Konsep hunian dari floating house ini menggunakan konsep rumah tumbuh, 

yaitu dengan menambahkan sebagian ruang baru untuk digunakan sewaktu-waktu 

seiring bertumbuhnya kebutuhan penghuninya. Hal itu untuk memenuhi beragam 

kebutuhan dan aktivitas setiap orang untuk meminimalisir munculnya 

permukiman kumuh yang baru. 

Keterangan: 

1) Fase 1, mulai merancang konstruksi kolom di sekeliling bangunan eksisting 

sesuai modul yang ditarapkan. 

2) Fase 2, penyelesaian tahap pertama pembangunan hunian lantai 1.  

3) Fase 3, penyambungan kolom bambu untuk membangun hunian tahap kedua 

yaitu lantai 2.  

4) Fase 4, penyelesaian pembangunan hunian tahap kedua sehingga sudah 

nampak fasad dan dilanjutkan tahap finishing. 
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5) Fase 5, merupakan tahap finishing yaitu dengan penambahan green roof  dan 

vertical greenery. 

b. Konsep Material 

Pemilihan dan penggunaan material pada bangunan mempertimbangkan 

keamanan dan kenyamanan penghuninya. Bangunan menggunakan material yang 

mudah didapat dan ramah lingkungan seperti bambu yang sangat mudah di 

dapatkan di kawasan eksisting permukiman tersebut. 

 

Gambar  5. Konsep Material Bangunan dan Alternatif Material Atap 

(Sumber: Dokumen Penulis FreefFlow Team , 2017) 

c. Konsep Struktur 

Struktur pada bangunan living unit menggunakan framing sturcture yang 

dirancang sedemikian rupa sehingga bisa dilepas dan disesuaikan dengan 

ketinggian air yang diproyeksikan sesuai setiap tahapnya. Penghubung struktur 

dirancang untuk disesuaikan kondisi lingkungan dan kebutuhan setiap 

penghuninya. 

 

Gambar  6. Konsep Stuktur Bangunan 

 ((Sumber: Dokumen Penulis, 2020) 

Struktur alas pada bangunan floating house dan community center 

menggunakan drum yang dipasang berjajar dan dikaitkan dengan besi untuk 
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memperkokoh serta mencegah sampah-sampah yang berada di lautan tersangkut 

dalam bangunan. 

  
Gambar  7. Struktur Floating Platform 

(Sumber: Dokumen Penulis, 2020) 

Sementara struktur floating platform pada permukiman vertikal nelayan 

menggunakan EPS (expanded polystyren) concrete yaitu plat beton ringan yang 

terbuat dari semen dan EPS. EPS concrete system ini digunakan sebagai plat 

apung pada bangunan. Pengaplikasian sistem ini dengan cara menggunakan EPS 

tebal  pada bagian bawah dengan lapisan beton titpis pada bagian atasnya. Sistem 

ini didasarkan dengan meletakkan lipatan-lipatan later element polystyrine. Ketika 

ketinggian EPS yang dibutuhkan telah tercapai, makan dilakukan peletakan balok-

balok beton dan lantai di atasnya. Semua pekerjaan dilakukan di asta permukaan 

air. 

3.5. Penerapan Pendekatan Arsitektur Humanisme 

a. Physiological Needs (Housing, Access) 

Kebutuhan yang paling mendasar dalam penerapan desain floating house 

yaitu kebutuhan fisiologis pangan dan papan sebagai faktor penting dalam hal ini. 

Dengan adanya hunian atau tempat tinggal berupa floating house dapat memenuhi 

kebutuhan papan yang permanen untuk manusia sebagai ruang berteduh dan 

berlindung. 

 
Gambar  8. Sitem Aksesibilitas pada Floating Village 

(Sumber: Dokumen Penulis, 2020) 
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Eksisting kampung nelayan Tambak Lorok ini, penduduk sudah memiliki 

akses jalan permanen tetapi seiring berjalannya waktu akses tersebut semakin 

rusak akibat tergerus oleh air laut atau abrasi. Sehingga dalam perancangan 

penataan floating house di kawasan permukiman kumuh kampung nelayan 

Tambak Lorok, perlu adanya akses menuji kawasan ini dengan merancang dan 

memperbaiki akses jalan yang lebih ramah terhadap kondisi lingkungan. 

b. Safety  Needs 

Kebutuhan safety needs lebih mengedepankan pada rasa aman, tentram, dan 

jaminan seseorang dalam melakukan aktivitas. Secara psikis, pengguna akan 

merasa aman dari berbagai gangguan fisik yang bersumber dari faktor alam, 

seperti panas, hujan, dan angin. 

 

Gambar  9. Konsep Strategi Penanganan Bnajir dan Land Subsidence 

(Sumber: Analisa Penulis, 2020) 

Penerapan desain floating house tetap memanfaatkan cahaya matahari dan 

angin sebagai pencahayaan dan penghawaan alami, namun masih nyaman di 

dalam ruangan serta terhindar dari hujan. 

 
Gambar  10. Konsep Penerapan Pencahayaan dan Penghawaan Alami 

(Sumber: Analisa Penulis, 2020) 
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c. Belonging Needs 

Massa bangunan yang satu dengan yang lainnya ditata berhadap-hadapan 

yang dihubungkan oleh jalan. Selain itu, antar rumah mempunyai ruang produktif, 

yaitu ruang terbuka yang dapat digunakan untuk menjemur ikan bersama para 

nelayan di halaman rumah mereka. Sehingga terjadi interaksi dan menjalin 

hubungan sosial yang dinamis antar tetangga. 

 

Gambar  11. Konsep Sharing Space 

(Sumber: Dokumen Penulis, 2020) 

Sharing space yang terbuka sebagai tempat untuk menciptakan communal 

setting yang memiliki ambience menarik, sense of belonging, rasa memiliki, dan 

terbuka untuk pengguna. Penghuni rumah dapat menikmati suasana rasa 

kekentalan kampung dengan sesama, Sali mengenal berinteraksi tanpa suatu 

halangan, dimana setiap orang bebas menikmatinya. 

d. Esteem Needs 

 

Gambar  12. Konsep Fasad dan Struktur sebagai Penerapan Penerapan Esteem Needs pada 

Hunian 

(Sumber: Dokumen Penulis, 2020) 

Penerapan esteem needs pada bangunan, yaitu membuat suatu ruang yang 

dapat mempengaruhi setiap orang agar muncul harga diri seseorang. Bentuk 

bangunan dibuat menggunakan sistem terapung selain sebagai keselamatan juga 
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menjadi sangat menonjol dibandingkan hunian pada umumnya, sehingga menjadi 

kawasan yang unik dan dapat sebagai identitas bagi kampung Tambak Lorok 

sehingga dapat mengubah paradigma masyarakat luar terhadap hunian 

permukiman kumuh. 

e. Self Actualization Needs 

 

Gambar  13. Konsep Fasad Bangunan sebagai Penerapan Self Actualization Needs 

(Sumber: Dokumen Penulis, 2020) 

Penerapan self actualization needs pada desain mengarah pada bentuk massa 

bangunan dan tampilan fasad bangunan yang unik dan bangunan lebih menonjol 

dari bangunan pada umumnya. Selain itu juga memunculkan citra terhadap 

kawasan permukiman kumuh Tambah Lorok tersendiri. 

4. PENUTUP 

Perencanaan dan perancangan kampung nelayan Tambak Lorok merupakan 

sebagai hunian yang tanggap bencana terhadap banjir atau rob dan penurunan 

muka tanah (land subsidence) serta identitas kampung nelayan Tambak Lorok 

sebagai kampung apung menekankan pada kekhasan masyarakatnya yang 

meliputi: (1) manusia yang selalu hidup bersama; (2) interaksi dan kerjasama 

dalam waktu yang lama; (3) sadar sebagai kesatuan; dan (4) sadar sebagai sistem 

hidup bersama. Oleh karena itu, project vision dari perencanaan dan perancangan 

kampung Tambak Lorok, yaitu mengembalikan identitas kampung tambak lorok 

sebagai kampung nelayan yang ramah terhadap kondisi alam dengan menekankan 

aspek humanisme tanpa menghilangkan kearifan lokal, budaya, dan adat istiadat 

yang telah berakar lama sehingga dapat tercapai keseimbangan antara manusia 

dengan manusia serta manusia dengan alam yang dapat hidup secara 

berdampingan dan saling menjaga. 
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Penerapan konsep humanisme dalam perencanaan dan perancangan kampung 

nelayan Tambak Lorok untuk meningkatkan kualitas permukiman dari aspek 

access, building, dan landscape. Selain itu juga menciptakan kampung yang 

mandiri, berkelanjutan, dan humanis, serta mempunyai kehidupan yang lebih baik 

dan menjaga lingkungan hidup. Sehingga dapat mengubah paradigma masyarakat 

luar terhadap permukiman kumuh kampung nelayan Tambak Lorok. 
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