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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Tinjauan Umum Wilayah 

1.1.1 Tinjauan Umum Kabupaten Malang 

 Kabupaten Malang merupakan kabupaten terbesar  kedua di Provinsi Jawa Timur 

setelah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Malang terletak pada koordinat 112
0
17’ 10,90 

– 122
0
57’00,00

0 
BT dan 7

0
44’55,11

0
 – 8

0
26’35,45

o 
LS dengan luas 353.486 ha. Wilayah 

kabupaten Malang terdiri dari daerah pegunungan, perbukitan, dan sebagian daerah pesisir. 

Kondisi topografi berupa pegunungan dan perbukitan membuat wilayah Kabupaten 

Malang memiliki potensi hutan yang besar serta memiliki sumber air yang dapat mengalir 

sepanjang tahun. Batas wilayah Kabupaten Malang sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Kabupaten Pasuruan, Mojokerto, Probolinggo, dan Jombang 

Sebelah Selatan  : Samudera Indonesia 

Sebelah Timur  : Kabupaten Lumajang 

Sebelah Barat  : Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri 

Lingkar dalam  : Kota Malang dan Kota Batu. 

Tabel 4.1 Pemanfaatan Lahan Kabupaten Malang 

Pemanfaatan lahan Prosentase  

Pemukiman/Kawasan terbangun 22,5% 

Industri 0,2% 

Sawah 13% 

Pertanian lahan kering 23,8% 

Perkebunan  6% 

Hutan  28,6% 

Rawa/ Waduk 0,2% 

Tambak kolam 0,1% 

Padang rumput/ tanah kosong 0,3% 

Tanah tandus/ tanah rusak 1,5% 

Tambang galian 0,3% 

Lain-lain 3,2% 

Sumber : RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 
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 Jika dilihat pada tabel 4.1 sebagian besar lahan di Kabupaten Malang dimanfaatkan 

sebagai hutan, pertanian lahan kering dan pemukiman. Pemanfaatan lahan untuk industri  

sangatlah kecil hanya 0,2%. Pelabuhan perikanan termasuk dalam bagian dari pemanfaatan 

lahan industri yang berbasis perikanan. Oleh karena itu, perkembangan pelabuhan 

perikanan di Kabupaten Malang bagian Selatan sangatlah penting untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah. 

1.1.2 Tinjauan  Kawasan Sendangbiru 

 Kawasan Sendangbiru terletak pada koordinat 8
0 

26’ - 8
0 

30’ LS dan 112
0
 38’ – 

112
0 

43’ BT. Kawasan Sendangbiru merupakan daerah pesisir yang memiliki topografi 

perbukitan. Permukiman penduduk berpusat di daerah dekat pelabuhan perikanan 

Pondokdadap. Beberapa lahan yang  datar dimanfaatkan penduduk untuk pertanian dan 

perkebunan. Kondisi topografi kawasan Sendangbiru berupa daerah perbukitan yang 

tertutupi oleh hutan alami. Sendangbiru memiliki sedikit pantai yang berpasir dan beberapa 

pantai berkarang.  

 

 

Gambar 4.1 Kawasan Sendangbiru 

Sumber :googleearth.2015 

 

 Kawasan Sendangbiru berada pada pengembangan Jalur Lintas Selatan yang 

menghubungkan daerah Banyuwangi dan Pacitan.Untuk menuju  kawasan Sendangbiru 
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dapat dicapai melalui jalur Turen dan daerah perbukitan di kecamatan Sumbermanjing 

Wetan. Kawasan Sendangbiru ini terletak 60 km dari pusat Kota Malang dengan lama 

perjalanan menggunakan kendaraan bermotor sekitar 2,5 jam perjalanan. Berdasarkan 

fungsi jalan yang ditetapkan dalam lingkup regional, wilayah  Desa Tambakrejo 

mempunyai fungsi jalan lokal primer dan jalan lingkungan. Jalan  lokal primer 

menghubungkan kota kecamatan dan jalan lingkungan menghubungkan lingkungan 

pemukiman.  Di kawasan Desa Tambakrejo juga di lalui jalan arteri primer yang 

menghubungkan kabupaten-kabupaten di Selatan Provinsi Jawa Timur. Jalur ini disebut 

Jalur Lintas Selatan  yang menghubungkan Kota pacitan hingga Banyuwangi.  Dengan 

adanya JLS ini, prospek pengembangan kawasan perikanan di Sendangbiru dapat optimal. 

 Sarana transportasi menuju kawasan sendangbiru berupa angkutan umum dengan 

rute mulai dari terminal Turen sampai ke Pantai Sendangbiru.  Angkutan manusia berupa 

ojek yang melayani skala lokal. Untuk angkutan barang yang digunakan adalah  pick up 

dan truk untuk akomodasi pengangkutan hasil perikanan. 

 

Gambar 4.2 Aksesibilitas  kawasan Sendangbiru 

Sumber :googleearth.2015 
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Gambar 4.3 Jalur akses kawasan Sendangbiru 

 

 

1.2 Tinjauan Pelabuhan Perikanan Pondokdadap Sendangbiru 

1.2.1 Kawasan Pelabuhan Perikanan Pondokdadap Sendangbiru 

 Pelabuhan Perikanan Pondokdadap Sendangbiru terletak lahan yang memiliki 

kondisi topografi yang bervariasi antara pantai, daratan dan perbukitan dengan ketinggian 

0- 265 m di atas permukaan air laut. Pada bagian Selatan kawasan merupakan daratan 

sedangkan pada bagian Utara merupakan perbukitan denagan kemiringan mencapai 50%- 

60%. Perairan Sendangbiru merupakan selat berkedalaman sekitar 20 meter dengan dasar 

perairan pasir berkarang dengan arah arus dominan ke Selatan. Dengan kedalaman selat 

ini, diperkirakan pantai tersebut mampu menampung kapal- kapal besar berbobot 50-100 

GT.  

 Pelabuhan Perikanan Pondokdadap Sendangbiru berbatasan dengan Pantai 

Sendangbiru di sebelah Timur, Selat  Sempu dan Pulau Sempu disebelah Selatan, 

perbukitan dan pemukiman di sebelah Barat dan Utara. Berdasarkan RUTRK pesisir 

Kabupaten Malang tahun 2005, kawasan Sendangbiru ini berpotensi untuk pengembangan 

wisata selain sebagai kawasan industri dan pelabuhan perikanan.  Wisata  yang dapat 

diwadahi adalah wisata  alam bahari yaitu dengan berkeliling perahu menyusuri pulau 

sempu, menikmati pemandangan laut dan memancing. Wisata budaya berupa upacara petik 

laut yang dikasanakan setiap  tanggal 27 September. Upacara petik laut ini sebagai wujud 

syukur atas hasil perikanan yang telah diperoleh selama satu tahun. Wisata khusus berupa 

makan dan belanja ikan segar atau produk olahan ikan yang ada di pelabuhan perikanan 

Sendangbiru.   
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Gambar 4.4 Potensi wisata disekitar pelabuhan perikanan Sendangbiru 

 

Kondisi Eksisting Pelabuhan Perikanan Sendangbiru 

 Kondisi pelabuhan perikanan Sendangbiru saat ini memiliki berbagai fasilitas 

penunjang aktivitas perikanan.  Zona pemerintahan dan fasilitas umum berada di dibagian 

Barat pelabuhan perikanan.  

 

 

Gambar 4.5  Zona pemerintahan dan fasilitas umum pelabuhan perikanan Sendangbiru 

   

 Zona pemerintahan dan fasilitas umum berada di  dekat area pemukiman, kondisi 

ini memberikan kemudahan masyarakat sekitar untuk mengakses fasilitas-fasilitas tersebut. 

 

KUD MINA 
JAYA 

MASJID KANTOR POLISI 

MESS NELAYAN 

KANTOR PENGELOLA 
PELABUHAN 

KIOS/WARUNG 
WARUNG MAKANAN 

GEDUNG  SPDN 
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Gambar 4.6.Foto zona industri dari  kawasan TPI lama Pondokdadap Sendangbiru 

   

 Bagian tengah kawasan  pelabuhan merupakan tanah reklamasi yang difungsikan 

untuk zona industri. Zona Industri ini masih belum ada pembangunan,namun lahan ini 

disewakan  oleh pengelola pelabuhan untuk aktivitas penjemuran ikan.  

 

Gambar 4.7.Foto zona industri  dari jalan utama Pondokdadap Sendangbiru 

 Karena belum ada pembangunan, zona industri ini juga dimanfaatkan  masyarakat 

untuk aktivitas sosial dan hiburan  seperti pasar malam.  

 

Gambar 4.8.Foto kios kawasan TPI Baru Pondokdadap Sendangbiru 

  

 Sepanjang  jalan menuju zona pelelangan ikan, di kiri jalan dimanfaatkan untuk 

area perdagangan berupa kios makanan dan minuman. Nelayan maupun pengunjung TPI 

dapat memanfaatkan kios tersebut sebagai area kuliner dan istirahat setelah beraktivitas di 

TPI. Lokasi kios yang berada di tepi jalan utama menuju area pelelangan ikan kurang 

tertata. Area kuliner tersebut akan diintegrasikan dengan TPI untuk mewadahi fungsi 

wisata dan lebih menangkap potensi pemandangan di sekitar pelabuhan sebagai nilai 

tambah. 
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Gambar 4.9  Zona pelelangan bongkar muat dan perbekalan pelabuhan perikanan Sendangbiru 

 Fasilitas di zona ini sangat komplek, fasilitas pelelangan ikan yang ditunjang 

dengan fungsi lainya seperti cold storage, gedung kotak ikan, gudang garam, fasilitas mck, 

dan fasilitas perdagangan. Dermaga di zona ini dibagi menjadi dua, yaitu dermaga 

perbekalan dan dermaga bongkar muat. Disisi bagian Timur TPI digunakan untuk dermaga 

perbekalan, tambat labuh dan bongkar muat. Kondisi ini terjadi karena dermaga perbekalan 

dan tambat labuh belum dibangun. Pada sisi Timur zona pelelangan dimanfaatkan kapal –

kapal bertambat, untuk kapal yang berukuran kecil di bawah 5 GT bertambat di area 

sepanjang pantai Sendangbiru. Kapal tersebut difungsikan untuk wisata berkeliling Selat 

Sempu. 

 

Gambar 4.10 Dermaga bongkar muat dan dermaga perbekalan Pondokdadap Sendangbiru 
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Gambar 4.11. Dermaga bongkar muat, demaga tambat dan dermaga perbekalan  

 

 

Gambar 4.12 Zona pasar ikan danperbaikan kapal pelabuhan perikanan Sendangbiru 

  

 Zona pasar ikan dan perbaikan kapal berada di sisi Barat pelabuhan perikanan 

Pondokdadap Sendangbiru. Pada zona ini terdapat pasar ikan,  tempat pembuatan kapal, 
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serta area perdagangan. Pasar ikan ini dulunya dimanfaatkan sebagai tempat pelelangan 

ikan. Di zona ini juga terdapat gedung-gedung keranjang ikan, dan los ikan segar yang kini  

belum dialih fungsikan. 

 

Gambar 4.13 Foto tapak dari TPI Lama Pondokdadap Sendangbiru 

 

 
Gambar 4.14 Foto zona perbaikan  dan pembuatan kapal 

 

1.2.2 Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pondokdadap Sendangbiru 

1. Fasilitas Pokok  

 Fasilitas pokok merupakan fasilitas utama yang ada di pelabuhan perikanan.  

Fasilitas pokok di pelabuhan perikanan Pondokdadap Sendangbiru dalam kondisi baik, 

namun luas tanah pelabuhan belum memiliki sertifikat kepemilikan tanah. Kondisi ini 

mengakibatkan  pengembangan pelabuhan perikanan Pondokdadap menjadi terkendala, 

karena masih ada sengketa dengan  pihak perhutani. Diasumsikan bahwa 10 tahun kedepan 

permasalahan ini terselesaikan, sehingga pelabuhan perikanan Pondokdadap Sendangbiru 

dapat dikembangkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tabel 4.2 Fasilitas Pokok Berdasarkan Jumlah dan Kondisi 

No Nama Fasilitas Volume Satuan 
Keterangan 

( Baik / Rusak ) 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Tanah lama 

 

Tanah urugan/lahan baru 

Turap/ Plengsengan 

Jalan Komplek ( lama ) 

Jalan ke TPI baru 

Dermaga Pancang / Jetty 

Pengerukan Kolam Labuh 

 

5 

 

5,86 

1.900 

300 

1.600 

946 

1,8 

 

Ha 

 

Ha 

m
2 

m
2 

m
2 

m
2 

Ha 

 

2,515 Ha SKPT 

2,485 Ha  belum SKPT 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik,panjang 290 m 

Baik 

 

Sumber UPPP Pondokdadap Sendangbiru  Tahun 2015 
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2. Fasilitas Fungsional 

 Fasilitas fungsional merupakan fasilitas yang berpengaruh  dalam operasional 

pelabuhan perikanan.  Sebagian besar fasilitas fungsional pelabuhan perikanan 

Pondokdadap Sendangbiru dalam kondisi baik dan fungsional. Beberapa fasilitas tidak 

operasional seperti pabrik es mini, cold storage, dan  los ikan segar. Pabrik es mini tidak 

operasional karena suplai listrik tidak mendukung, begitu pula dengan coldstoge. Kondisi 

coldstorage tidak operasional karena suplai es yang tidak mendukung. Untuk memenuhi 

kebutuhan es balok, pihak KUD Mina Jaya terpaksa membeli es dari Kota Blitar dengan 

transportasi truk. Area los ikan di sebelah Barat pelabuhan perikanan Pondokdadap tidak 

fungsional, karena fungsinya sudah terwadahi di TPI lama. Diasumsikan 10 tahun 

mendatang suplai listrik di pelabuhan perikanan Pondokdadap menjadi stabil, sehingga 

dapat dimanfaatkan untuk operasional pembuatan es dan penyimpanan es di coldstorage.  

Tabel 4.3 Fasilitas Fungsional Berdasarkan Jumlah dan Kondisi 

No Nama Fasilitas Volume Satuan 
Keterangan 

( Baik / Rusak ) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Gedung TPI ( Lama ) 

Gedung TPI ( Baru ) 

Area Parkir Lama 

Gedung garam 

Reservoir Air (Tandon lama) 

Reservoir Air (Tandon baru) 

Tangki solar dan dispenser 

Gedung Genset 

Genset ( 65 KVA) 

Gedung BAP 

Gedung Bengkel (lama) 

Gedung Bengkel (baru) 

Balai pertemuan nelayan (lama) 

Balai pertemuan nelayan (baru) 

Gedung Kotak Ikan 

Gedung Ice Storage 

Gedung MCK (lama) 

Pager Keliling BRC 

Radio SSB 

Gedung Pemindangan 

Los ikan segar 

Gedung MCK (baru) 

Gedung gudang Es 

Gedung pengepakan Ikan baru 

Gedung Pabrik Es Mini 

Gedung genset 

Cold Storage 

Mess Nelayan 

Gudang es baru 

Area parkir ( baru ) 

Craine 

720 

1.200 

2.000 

60 

16 

20 

1 

60 

2 

38 

60 

180 

130 

150 

182 

200 

60 

600 

1 

450 

84
 

110 

3 

366 

1 

60 

200 

8 

182 

1972 

4 

m
2 

m
2 

m
2 

m
2 

m
2 

m
2 

m
2 

m
2 

unit 

m
2 

m
2 

m
2 

m
2 

m
2 

m
2 

m
2 

m
2 

meter 

unit 

m
2
 

m
2
 

m
2 

unit 

m
2
 

unit 

m
2 

m
2
 

unit 

m
2 

m
2 

unit 

Digunakan los ikan 

Baik 

Rusak ringan 

Baik 

Baik 

Baik 

Rusak berat 

Baik 

1 ringan dan 1 rusak berat 

Baik 

Baik 

Baik (milik Pemkab Malang) 

Baik 

Baik (milik Pemkab Malang) 

Baik 

Baik 

Baik 

Rusak berat 

Baik 

2 Unit baik 

Tidak terpakai 

Baik 

Baik 

Baik 

Tidak operasional 

Baik 

Tidak operasional 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Sumber UPPP Pondokdadap Sendangbiru  Tahun 2015 
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3. Fasilitas Penunjang 

 Fasilitas penunjang merupakan fasilitas yang menujang kegiatan operasional 

pelabuhan perikanan. Fasilitas penunjang di pelabuhan perikanan berupa fasilitas 

administrasi pelabuhan, fasilitas pemukiman nelayan, dan fasilitas keamanan. Fasilitas 

penunjang di pelabuhan perikanan Pondokdadap  dalam kondisi baik dan fungsional.  

Tabel 4.4 Fasilitas Penunjang Berdasarkan Jumlah dan Kondisi 

No Nama Fasilitas Volume Satuan 
Keterangan 

( Baik / Rusak ) 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Gedung kantor administrasi pelabuhan perikanan 

Rumah Tamu type 150 

Rumah Tinggal type 120 

Rumah Tinggal type 70 

Pos Keamanan 

Asrama nelayan 

Rumah Direksikit type 45 

329,5 

 

224 

126 

95 

2 

8 

1 

m
2
 

 

M
2 

M
2 

M
2 

Unit 

Unit 

Unit 

Baik 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Sumber UPPP Pondokdadap Sendangbiru Tahun 2015 

 

1.2.3 Zona Pelabuhan Perikanan Pondokdadap Sendangbiru 

 

Gambar 4.15 Masterplan kawasan pelabuhan perikanan pantai pondokdadap Sendangbiru 

Sumber UPPP Pondokdadap 2014 

 Perencanaan masterplan kawasan pelabuhan perikanan Pondokdadap  pada gambar 

4.15. Kawasan pelabuhan perikanan terbagi menjadi beberapa zonasi. Bagian Timur 

merupakan zonasi untuk pendaraatan dan pelelangan ikan. Bagian tengah merupakan zona 

untuk industri perikanan dengan luas 2,8 ha. Bagian atas terdapat fasilitas pasar ikan dan 
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area pemukiman nelayan. Bagian Barat merupakan zona untuk pemerintahan, perbekalan 

kapal dan perbaikan kapal. Pada masterplan kawasan pelabuhan perikanan Pondokdadap 

ini,terjadi beberapa pembangunan yang tidak sesuai, beberapa fasilitas yang terbangun 

tidak pada zonanya. Fasilitas pasar  ikan pada kondisi eksisting berada pada area H yang 

dulunya merupakan TPI lama yang dimanfaatkan kembali sebagai pasar ikan. Selain itu 

area pemerintahan yang awalnya berada di bagian Utara pelabuhan, berpindah  ke area 

dekat perbekalan kapal.  

 Pada zona pelelangan ikan, terdapat beberapa fungsi terkait dengan kondisi 

eksisting. Peletakan fungsi yang tidak sesuai seperti toilet umum pada masterplan terletak 

dekat dengan TPI namun pad kondisi eksisting terletak di dekat gudang kotak ikan dan 

tower air. Tempat pelelangan ikan pada masterplan terdapat 2 bangunan, bangunan 

pertama berada di sebelah Timur dan bangunan kedua berada di sebelah Barat dekat 

dengan gudang es. Pada kondisi eksisting,  Gedung TPI sebelah Barat difungsikan sebagai 

gedung pengepakan kotak ikan. Pada perancangan fasilitas pelelangan ikan di pelabuhan 

perikanan Sendangbiru, penataan massa dan fungsi akan disesuaikan dengan kebutuhan 

dan kriteria arsitektur ramah lingkungan yang diambil dari GBCI bangunan baru. 

1.2.4 Karakteristik Kapal, Produksi Ikan dan Nelayan 

1. Nelayan 

Tabel 4.5 Jumlah Nelayan Tahun 2014 

NO Jenis Armada 
Jumlah Nelayan / Bulan / Orang 

Jan Peb Maret April Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nop Des 

1 Joijo/Payang :             

  a. Lokal - - - - - - - - - - - - 

  b. Andon - - - - - - - - - - - - 

2 Sekoci/Tonda :             

  a. Lokal 60 45 135 1.340 1.870 805 1.225 1.350 1.390 960 1.185 185 

 b.  Andon - - 355 1.000 1.000 1.000 1.000 360 360 225 - - 

3 Purse Seine  :             

 a.  Lokal 210 140 665 945 1.015 420 350 665 1.120 910 910 595 

  b.  Andon - - - - - - - - - - - - 

4 Gill Net             

 a.  Lokal - - - - - - - - - - - - 

 b.  Andon - - - - - - - - - - - - 

5 Jukung 44 20 40 36 87 42 32 56 68 35 35 21 

6 Kunting - - - - - - - - - - - - 

              

Jumlah Keseluruhan 314 205 1.195 3.321 3.972 2.267 2.607 2.431 2.938 2.130 2.130 801 

Sumber UPPP Pondokdadap Sendangbiru Tahun 2015 
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 Berdasarkan data tabel 4.6 nelayan lokal maupun andon banyak menggunakan 

armada kapal jenis tonda. Kapal ini difungsikan untuk menangkap ikan ikan kecil seperti 

baby tuna. Armada kapal purse seine juga banyak digunakan nelayan lokal untuk 

meangkap ikan pelagis besar seperti tuna, tongkol dan cakalang. 

2. Armada Perikanan 

 Armada perikanan di pelabuhan perikanan Sendangbiru terdiri dari kapal kecil 

tanpa motor hingga kapal besar dengan ukuran 30 GT. 

Tabel 4.6 Jenis Perahu dan Spesifikasinya 

Jenis Perahu Spesifikasi ukuran 

Perahu Payangan 

 

Perahu tipe mayang berukuran  paling besar 

digunakan untuk penangkapan ikan lepas pantai. 

Konstruksi perahu mayang ini memiliki panjang 

12-20 m, ebar 4 -6 m dan tinggi 1 m. Badan perahu 

terdiri dari petak-petak yang digunakan untuk  

menyimpan ikan. dibagian buritan perahu terdapat  

tower setinggi 3m yang diberi atap untuk 

pengemudi. Di bagian tengah  terdapat tiang perahu  

setinggi 3-4 m yang diberi tempat duduk  untuk 

bagian pengawas atau pencari ikan.  daya angkut 

ikan sebesar 5 – 15 ton setara dengan 150 keranjang 

ikan , satu keranjang penuh ikan emiki berat 100 

kg. 

   Alat tangkap perahu payangan menggunakan  

jaring payang yang memiliki kantong di  bagian 

tengahnya. Metode penangkapan ikan dilakukan 

pada saat malam hari dan siang hari. Biasaya 

nelayan payangan bekerjasama dengan nelayan 

jukung untuk mempermudah proses penangkapan 

ikan. secara umum rata-rata daya jelajah perahu  

payangan adalah 5 mil laut ke  arah lepas pantai. 

Satu unit payang dalam satu operasi penangkapan 

ikan pelagis besar di rumpon melakukan sekitar 2-5 

kali penebaran jaring, dalam kurun waktu produktif  

kurang lebih 2 jam.  Hasil tangkapan  2- 8 ton yang 

terdiri dari  jenis ikan tuna, madidihang, cakalang, 

ikan tongkol dan ikan albakora. 

 

Panjang = 14 m 

Lebar = 4 m 

Tinggi = 2 m 

Perahu Pakisan 

 

Perahu pakisan biasanya disebut  perahu jaringan. 

Bentuk dan konstruksi  mirip dengan perahu 

mayang, namum berukuran lebih kecil.  Biasaya  

dioperasikan oleh 1 juragan laut dan 3-4 orang 

endega ( awak). Boks ikan berkapasitas 2-4 ton 

ditempatkan di bagian tengah. Bagian depan 

digunakan untuk  tempat jaring apung.  

   Lokasi  untuk menurunkan jaring  mencapai 20 – 

60 mil laut dari garis pantai.  Jaring apung 

diturunkan ke dalam air memanjang tegak lurus 

dengan  arah arus atau menghadang arus.   Pada 

umum nya jaring apung diturunkan  2 kali , pada 

pukul 24.00  dan 12.00. dalam satu kali operasi 

penangkapan, perahu pakis membawa perbekalan 

selama satu minggu. 

 

Panjang = 13m 

Lebar = 3 m 

Tinggi = 1 m 
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Perahu Sekoci 

 

       Perahu sekoci mempunyai buritan  yang 

digunakan untuk tempat duduk pengemudi. Bagian 

tengah ditempatkan dua sampai tiga box ikan 

dengan kapasitas 2-3 ton. Bagian depan dibuat 

tertutup agar air dari depan tidak masuk dan 

digunakan nelayan sebagai kabin untuk istirahat 

dan memasak. Operasi penangakapan armada 

sekoci menggunakan alat tangkap pancing yang 

terdiri dari berbagai bentuk dan konstruksi. Operasi 

penagnkapan nelayan sekoci dilakukan pada pagi 

dan sore hari, dengan cara menjalankan perahu 

mengelilingi rumpun, memancing ikan disekitar 

rumpon. Rumpon nelayan sekoci ditempatkan 

tersebar di tengah laut, sejauh 40 – 200 mil laut dari 

garis pantai. Tiap rumpon yang ditanam di lokasi 

yang berbeda-beda, kemudian lokasi tersebut 

tercatat pada GPS.  Perahu sekoci biasanya melaut 

secara berkelompok. Tiap unit rumpon mampu 

ditambati oleh 5-6 perahu. 

         Lama melaut 7- 10 hari, jika dalam tiga hari  

sampai empat hari perahu sudah penuh  ikan maka 

nelayan dapat mendarat.  Kebutuhan logistik 

nelayan biasanya dianggarkan untuk 10 hari. Dalam 

satu bulan nelayan sekoci  dapat melaut  sebanyak 4 

trip dan mendarat  selama 2-3 hari untuk istirahat 

sambil mengisi perbekalan. 

 

Panjang = 14m 

Lebar = 3m 

Tinggi = 2m 

 

Perahu Jukung 

 

     Perahu jukung adalah perahu yang terbuat dari 

batang pohon  besar yang berbentuk bulat lurus, 

yang dikerok ( dilubangi) pada satu sisinya h 

hingga mencapai ketebalan  dinding 3-4cm sebagai 

badan perahu. Untuk mempertinggi badan perahu 

yang sudah terbentuk  diberi tambahan satu papan 

pad adinding perahu, juga menambahkan kayu pada 

bagian depan dan buritan untuk memberi bentuk 

lancip.  Agar  keseimbangan  stabil, perahu 

dilengkapi cadik. Perahu jukung memiliki laju 

melebihi  kecepatan perahu  mayang maupun 

perahu sekoci, dengan kecepatan 5-8 knot. Dengan 

kecepatan tersebut, perahu jukung mudah dalam 

pengejaran ikan pelagis besar. 

      Jumlah total tangkapan  rata-rat 100-300kg per 

perahu per trip. Perahu jukung dioperasikan oleh 1-

2 orang. Seperti nelayan jukung berangkat melaut 

pada saat dini hari untuk mencapai lokasi ( 20-25 

mil ke arah lepas pantai) tepat pada saat 

fajar.dibutuhkan waktu 3-4 jam kembali ke daratan, 

sehingga menjelang sore ( pukul 16.00-17.00) 

nelayan baru merapat ke daratan. 

Panjang = 9m 

Lebar katir = 

4m 

Tinggi = 0,7-0,9 

m 

 

Sumber RUTRK pesisir Kabupaten Malng Tahun 2005 
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Tabel 4.7 Armada Perikanan Menurut Jenis Kapal 

NO Jenis Armada 
JUMLAH ARMADA PERIKANAN / BULAN / UNIT 

Jan Peb Mart April Mei Juni Juli Agst Sep Okt Nop Des 

1 Joijo / Payang  :                         

  a.         Lokal - - - - - - - - - - - - 

  b.         Andon - - - - - - - - - - - - 

2 Sekoci / Tonda  :             

  a.         Lokal 12 9 27 268 374 161 245 270 278 192 237 37 

  b.         Andon - - 71 200 200 200 200 72 72 45 - - 

3 Purse Saine  :             

  a.         Lokal 6 4 19 27 29 12 10 19 32 26 26 17 

  b.         Andon - - - - - - - - - - - - 

4 Gill Net             

  a.         Lokal - - - - - - - - - - - - 

  b.         Andon - - - - - - - - - - - - 

5 Jukung 44 20 40 36 87 42 32 56 68 35 35 21 

6 Kunting - - - - - - - - - - - - 

                     

JUMLAH 

KESELURUHAN 

 62 33 130 531 690 415 487 417 450 298 298 75 

Sumber UPPP Pondokdadap Sendangbiru Tahun 2015 

   

 Jumlah armada kapal perikan di pelabuhan perikanan Sendangbiru di dominasi oleh 

armada kapal sekoci. Jumlah armada terbanyak terdapat pada bulan September. Pada bulan 

Septemper merupakan musim ikan sehingga jumlah armada perikanan meningkat daripada 

bulan- bulan sebelumnya. 

Tabel 4.8 Armada Perikanan Menurut Alat Tangkap 

NO Jenis Armada 
Jumlah Alat Tangkap Perikanan / Bulan / Unit 

Jan Peb Mart April Mei Juni Juli Agst Sep Okt Nop Des 

1 Joijo / Payang  :                         

  a.       Lokal - - - - - - - - - - - - 

  b.       Andon - - - - - - - - - - - - 

2 Sekoci / Tonda:             

  a.       Lokal 12 9 27 268 374 161 245 270 278 192 237 37 

  b.      Andon - - 71 200 200 200 200 72 72 45 - - 

73 Purse Saine  :             

  a.    Lokal 6 4 19 27 29 12 10 19 32 26 26 17 

  b.    Andon - - - - - - - - - - - - 

4 Gill Net             

  a.     Lokal - - - - - - - - - - - - 

  

 b.    Andon 
- - - - - - - - - - - - 
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5 Jukung 44 20 40 36 87 42 32 56 68 35 35 21 

6 Kunting - - - - - - - - - - - - 

                     

Jumlah Keseluruhan 62 33 130 531 690 415 487 417 450 298 298 75 

Sumber UPPP Pondokdadap Sendangbiru Tahun 2015 

 

 

Tabel 4.9 Armada Perikanan Menurut GT Kapal 

No Jenis Armada Jan Peb Mart Apr Mei Jun Jul Agst Sep Okt Nop Des 

1 Kapal Motor             

 A.  5 Gt - - - - - - - - - - - - 

 B.  5 Gt – 10 Gt - - - 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

 C.  10 Gt – 30 Gt 351 351 422 541 541 541 541 413 413 413 368 368 

2 Perahu Motor Tempel - - - - - - - - - - - - 

3 Perahu Tanpa Motor 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 

Sumber UPPP Pondokdadap Sendangbiru Tahun 2015 

  

 Berdasarkan tabel 4.10, armada perikanan di Sendangbiru didominasi oleh kapal 

dengan bobot 10-30 GT. Hal ini sesuai dengan standar ukuran kapal untuk pelabuhan 

perikanan nusantara, yaitu minimal 30GT dengan jumlah 75 kapal.   Jenis kapal pursein 

juga banyak digunakan nelayan Sendangbru untuk menangkap ikan pelagis besar yang 

merupakan potensi perairan Selatan Jawa. Pada perancangan fasilitas pelelangan ikan ini, 

kapal yang ditampung sesuai dengan standar pelabuhan perikanan  nusantara.kapal-kapal 

kecil  di bawah 10 GT tetap diwadahi dalam rancangan. 

3. Produksi Ikan 

 Berdasarkan RUTRK Pesisir Selatan Kabupaten Malang tahun 2005,  produksi  

ikan di sendangbiru dipengaruhi oleh  musim ikan laut. Musim ikan laut dikelompokkan 

menjadi 3, yaitu 

a. Konsisi paceklik  yaitu pada Bulan Januari hingga Maret 

b. Kondisi sedang yaitu pada Bulan April-Mei dan Bulan November-Desember 

c. Kondisi puncak yaitu pada Bulan Juli hingga Oktober. 
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Tabel 4.10 Jenis Ikan Laut dan Musimnya di Kabupaten Malang 

No. Jenis Ikan Laut Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pelagis Besar             

1 Tuna             

2 Cakalang             

3 Tongkol             

4 Tenggiri             

5 Cucut             

6 Pari             

Pelagis Kecil             

7 Cumi-cumi             

8 Selar Kuning             

9 Lobster             

10 Rencek             

11 Kerapu             

12 Ekor Merah             

13 Lemuru/sisik             

14 Kakap             

15 Layur             

Sumber RUTRK Sendangbiru,2005 

 

Ket. Paceklik       Sedang  Puncak  

 

 Pada saat paceklik , ikan pelagis besar hanya bisa didapat di rumpon-rumpon di 

perairan ZEE, yaitu berada antara 100-200mil. Pada saat musim sedang, kelompok jenis 

ikan pelagis besar beredar pada perairan lepas pantai, yaitu lebih dari 5 mil dari garis 

pantai. Pada saat musim puncak, ikan-ikan pelagis besar dapat ditemukan di perairan dekat 

pantai.Pada saat musim puncak, jumlah produksi ikan di pelabuhan perikanan Sendangbiru 

meningkat, diikuti dengan jumlah nelayan dan armada kapal.  

 Hasil tangkapan ikan yang dilelang di TPI Sendangbiru dikelompokkan 

berdasarkan ukuran berat, bukan menurut jenis ikan sehingga terdapat pencampuran dalam 

penimbangan ikan. ikan yang berukuran 15 kg keatas dikelompokkan sebagai ikan tuna 

yang terdiri dari ikan tuna mata besar, ikan tuna sirip biru, ikan tuna madidihang atau 

bengkunis dan ikan albakora. Ikan pelagis besar berukuran 2-15 kg dikelompokkan ke 

dalam ikan cakalang, dimana berdasarkan jenisnya terdiri dari ikan cakalang dan ikan 

tongkol. Sedangkan ikan cakalang dan ikan tongkol yang berukuran dibawah 2 kg 

dikelompokkan sebagai ikan tongkol. Para pedagang membedakan harga ikan berdasarkan 

kategori di atas. Di laut ikan-ikan yang tertangkap sering tercampur dalam satu 

gerombolan, terutama ikan pelagis besar berukuran 2-15 kg, yaitu ikan cakalang dan ikan 

tongkol. Nelayan lokal menyebut ikan tersebut dengan nama ikan blereng, sedangkan ikan 
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dalam kelompok tuna yang tercampur lebih mudah untuk dipilih. Ikan tongkol yang 

berukuran  dibawah 2 kg jarang terjadi pencampuran, mereka berkoloni dalan jenis dan 

ukuran yang hampir seragam. Oleh nelayan lokal, koloni ikan tersebut diberi nama ikan 

locok, ikan glundung, dan ikan peng-peng. 

 Terjadinya pencampuran ikan hasil tangkapan di pelelangan ikan Sendangbiru, 

maka dibutuhkan ruang sortir ikan berdasarkan jenis dan ukuran. Skema penanganan ikan 

yang di terapkan dalam rancangan adalah ikan yang diangkut dari dermaga bongkar muat 

dicuci ,disortir, ditimbang dan diberi label  berdasarkan  jenis,ukuran dan kualitasnya,  

sehingga higienitas dan kualitas ikan tetap terjaga. 

 Hasil data produksi ikan 5 tahun terakhir di TPI Pondokdadap Sendangbiru 

mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan hasil produksi perikanan terbesar 

pada tahun 2014. Data tersebut di proyeksikan 20 tahun kedepan, hasilnya 20 tahun 

kedepan produksi ikan belum memenuhi standar pelabuhan perikanan kelas 2. Oleh karena 

itu, sebagai acuan perancangan,data yang digunakan adalah data standar produksi ikan 

untuk pelabuhan perikanan nusantara dengan kapasitas 30 ton perhari. 

 
Gambar 4.16 Diagram proyeksi produksi ikan 
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Gambar 4.17 Diagram prosentase produksi ikan 

 

 
Gambar 4.18 Diagram perbandingan produksi ikan besar dan ikan kecil di pelabuhan perikanan 

Sendangbiru 
 

 

 Produksi ikan di pelabuhan perikanan Sendangbiru termasuk dalam kategori besar 

dengan dominasi ikan-ikan pelagis besar. Produksi ikan terbesar sekitar 32% didominasi 

oleh ikan tongkol dan disusul oleh ikan tuna sebesar 18%.    

4. Pedagang dan Pengolah Hasil Perikanan 

 Jumlah bakul dan pedagang meningkat mulai dari Bulan April hingga Desember. 

Peningkatan jumlah bakul/ pedagang tersebut karena penambahan fasilitas yang ada di 

pelabuhan perikanan Pondokdadap Sendangbiru. Selain itu pada bulan April sampai 

Novemberr produksi ikan mengalami peningkatan. 
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Tabel 4.11 Jumlah Pedagang di Pelabuhan Perikanan Pondokdadap 

Sendangbiru 

No. Bulan Jumlah Bakul/ Pedagang 

1 Januari 32 

2 Februari  32 

3 Maret 32 

4 April 59 

5 Mei  59 

6 Juni 59 

7 Juli  59 

8 Agustus 59 

9 September 59 

10 Oktober 59 

11 November 59 

12 Desember 59 

Sumber UPPP Pondokdadap Sendangbiru 2015 

 Jumlah pedagang pada kondisi produksi ikan puncak adalah 59 pedagang. Dengan 

meningkatnya  jumlah pedagang, maka untuk perancangan fasilitas pelelangan ikan di 

pelabuhan perikanan Nusantara, diasumsikan jumlah bakul meningkat 2 kali lipat yaitu 118 

pedagang. 

1.2.5 Fasilitas Pelelangan Ikan di Pelabuhan Perikanan Sendangbiru 

 Pada zona pelelangan ikan di Sendangbiru terdapat fasilitas-fasilitas yang 

fungsional. Fasiltas antara lain : 

a. Tempat Pelelangan Ikan 

 

 
Gambar 4. 19 Kondisi eksisting zona pelelangan Ikan 
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 Tempat Pelelangan Ikan terletak di sebelah Utara pelabuhan perikanan 

Pondokdadap Sendangbiru.  Tempat pelelangan ikan ini memiliki luas 1200m
2
. 

Bangunan TPI ini berorientasi tegak lurus dengan dermaga jetty bongkar muat. 

Kondisi ini menjadikan distribusi ikan dari dermaga kurang efisien karena harus 

memutar ke arah Utara  TPI. Tempat Pelelangan Ikan ini dirancang untuk kapasitas 

ikan 15ton perhari.  

 
 

 

Gambar 4. 20 Tempat pelelangan ikan 

 

 

Gambar 4.21 Layout dan potongan TPI Pondokdadap 
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 Zonning ruang pada TPI eksisting hanya terbagi menjadi 4 zona, yaitu zona 

penimbangan dan pencucian, zona lelang, zona packing dan zona administrasi. Karena 

berjauhan dengan gedung penyimpanan kotak ikan dan produksi es serta coldstorage maka 

pada saat terjadi proses lelang ikan sering terjadi tabrakan aktivitas. Keranjang- keranjang 

ikan hasil dari pelelangan ikan berserakan kareana tiadak ada tempat untuk menampung 

hasil proses lelang.  

b. Coldstorage  

 Coldstorage berfungsi sebagai gudang penyimpanan ikan dengan menjaga ikan 

tetap dingin agar tidak mengalami pembusukan. Ikan yang didinginkan biasanya untuk 

tujuan ekspor. Ikan didiamkan di dalam coldstorage hingga ada transportasi yang siap 

untuk  mengangkut ikan. Kondisi coldstorage di pelabuhan perikanan Pondokdadap 

Sendangbiru menggunakan sistem pendingin tradisional. Metode pendinginan ikan 

menggunakan es yang dihaluskan, es tersebut dicampurkan kedalam tempat ikan dan 

diganti beberapa waktu kemudian. Teknologi tradisional ini dilakukan karena tidak ada 

dukungan listrik yang mmenuhi untuk membuat sistem pendingin buatan. 

 

Gambar 4.22  Proses pendinginan ikan tuna di coldstorage PP Pondokdadap Sendangbiru 

Sumber : UPPP Pondokdadap Sendangbiru 

 

c. Gedung Kotak Ikan/Pengepakan 

 Gudang kotak ikan di pelabuhan perikanan Pondokdadap Sendangbiru difungsikan 

sebagai fasilitas industri pendukung fungsi pelelangan ikan. Gedung kotak ikan ini 

berfungsi untuk pengepakan ikan sebelum didistribusikan ke daerah-daerah tujuan 

pemasaran ikan. Kotak ikan menggunakan HDPE box. HDPE box ini mudah dalam 

pembersihan dan penyimpanan, karena dapat ditumpuk tanpa mengurangi jumlah ruang. 
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Gambar 4.23  Gedung kotak ikan pelabuhan perikanan Pondokdadap Sendangbiru 

 

d. Pabrik Es Balok 

 Kondisi eksisting pada pelabuhan perikanan Pondokdadap Sendangbiru, Pabrik es 

balok ini sudah ada namun karena distribusi listrik yang tidak stabil menjadikan pabrik es 

balok ini tidak beroprasi. Kondisi lainnya berupa air yang digunakan untuk pembuatan es 

balok sedikit mengandung kapur sehingga proses pembekuaan menjadi lama. Untuk 

mengatasi kebutuhan logistik es balok, KUD Mina Jaya mengambil es balok dar Kota 

Blitar untuk memenuhi kebutuhan logistik es balok di pelabuhan perikanan Pondokdadap 

Sendangbiru. 
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Tabel 4.12 Evaluasi Kondisi Eksisting Berdasarkan Kriteria GBCI New Building Versi 2.1 

ASPEK GBCI TATA GUNA LAHAN Kriteria   Keterangan   

Area dasar hijau 

 

Adanya area lansekap berupa vegetasi ( softscape ) yang bebas 

dari struktur bangunan dam  struktur sederhana bangunan 

taman ( hardscape) di atas permukaan tanah  atau  di bawah 

tanah.  

a. Konstruksi baru, minimal 10% dari total luas lahan 

b. Renovasi utama ( majorrenovation), luas area, 

minimal 50 % dari luas ruang terbuka yang bebas 

besemen dalam tapak. 

 

Area softscape  dengan komposisi 50% lahan tertutupi luasan 

pohon ukuran kecil, ukuran sedang,  ukuran besar, perdu 

setengah pohon, perdu ,semak  dalam ukuran dewasa, sesuai 

dengan peraturan mentri PU No. 5/PRT/M/2008 mengenai 

RTH pasal 2.3.1 tentang vegetasi untuk pekarangan.  

 

Luas tapak 14826,41m
2
 

Luas area dasar hijau 

=1923 

Prosentase= 12,97% 

Luas TPI = 1200m
2
 

 

Terpenuhi  

Pemilihan Tapak 

 

 
 

1A Minimal terdapat 8 dari 12 sarana prasarana kota 

1. Jaringan jalan 

2. Jaringan penerangan dan listrik 

3. Jaringan drainase 

4. STP kawasan 

5. Sistem pembuangan sampah 

6. Sistem pemadam kebakaran 

7. Jaringan fiber optik 

8. Danau buatan ( minimal 1% dari luas area) 

9. Jalur pejalan kaki kawasan 

10. Jalur pemipaan gas 

11. Jaringan telepon 

12. Jaringan air bersih 

 

1B memilih daerah dengan KLB >3 

1 revitalisasi pembangunan diatas lahan yang bernilai 

negatif.dan tidak terpakai 

 

 

Sarana prasaran  yang 

terpenuhi adalah 

1. Jaringan jalan 

2. Jaringan penerangan 

3. Jaringan drainase 

4. Jaringan air bersih 

Belum 

terpenuhi 

Aksesibilitas komunitas 1 terdapat 7 jenis fasilitas umum dalam jarak  pencapaian 

jalan utama sejauh 1500m dari tapak 

Fasilitas umum yang 

terpenuhi adalah 
Terpenuhi  
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1. Bank 

2. Taman umum 

3. Parkir umum di luar tapak 

4. Warung toko kelontong 

5. Gedung serbaguna 

6. Pos keamanan / polisi 

7. Tampat ibadah 

8. Lapangan olahraga 

9. Tempat penitipan anak 

10. apotik 

11. Rumah makan/ kantin 

12. Foto kopi umum 

13. Fasilitas kesehatan 

14. Kantor pos 

15. Kantor pemadam kebakaran 

16. Terminal/ stasiun transportasi umum 

17. Perpustakaan 

18. Kantor pemerintahan 

19. Pasar  

 

1. Warung toko 

kelontong 

2. Gedung 

serbaguna 

3. Pos keamanan 

4. Tempat ibadah 

5. Rumah makan/ 

kantin 

6. Kantor 

pemerintahan 

7. pasar 

Transportasi Umum 1A adanya halte/ stasiun  transportasi umum dalam jangkauan 

300m dari gerbang lokasi  bangunan. 

 

1B menyediakan shuttle bus untuk pengguna tetap gedung 

dengan jumlah minimum untuk 10% pengguna tetap gedung 

 

2 menyediakan fasilitas jalur pedestrian di dalam area gedung 

Pada tapak belum 

mewadahi adanya halte 

untuk pemberhentian 

kendaraan umum.  

Kendaraan umum yang ada 

di tapak adalah ojek dan 

angkot.  

Belum 

terpenuhi 
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untuk menuju stasiun transportasi umum terdekat  dengan 

mempertimbangkan Peraturan Menteri PU 30/PRT/M/2006 

tentang Pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada 

bangunan Gedung dan Lingkunan Lampiran 2A 

 

Fasilitas pengguna sepeda 

 

1 adanya tempat parkir sepeda yang aman  satu unit parkir per 

20 pengguna gedung, maksimal 100 unit parkir sepeda 

 

2 tolok ukur 1 terpenuhi, penambahan shower , 1 unit per 10 

parkir  sepeda 

 

Pengguna gedung dan 

pelaku aktivitas di 

pelabuhan perikanan 

Sendangbiru masih 

menggunakan kendaraan 

motor roda 2 sebagai 

sarana transportasi. 

Belum 

terpenuhi 

Lansekap pada lahan 

 
 

1A adanya area lansekap  minimal 40% dari total luas lahan ( 

taman diatas basement, roof garden, terrace garden, wall 

garden dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri PU 

No.5/PRT?M/2008 tentang RTH pasal 2.3.1 tentang Kriteria 

Vegetasi untuk pekarangan. 

 

1B tolok ukur 1 terpenuhi, penambahan 5%  area lansekap 

mendapatkan 1 poin 

 

2 penggunaan tanaman budidaya secara lokal dalam skala 

provinsi sebesar 60% luas tajuk dewasa terhadap luas area 

lansekap 

 

Luas area lansekap pada 

tapak eksisting belum 

memenuhi kriteria ASD 5.  

Belum 

terpenuhi 

Iklim mikro 1A menggunakan material  pada atap  gedung dengan  nilai  

albedo minimal 0,, sesuai perhitungan 

 

1B menggunakan greenroof sebesar 50% dari luas atap yang 

tidak digunakan untuk MEE dihitung dari luas tajuk. 

 

Material penutup atap pada 

bangunan eksisting 

menggunakan material 

asbes gelombang besar 

 

 Material penutup tanah  

Belum 

terpenuhi 
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2 menggunakan material pada area perkerasan non atap 

dengan albedo minimal 0,3, sesuai perhitungan  

 

3A desain lansekapa pada  sirkulasi utama pejalan kaki  yang 

terlindung dari  panas akibat radiasi matahari  

 

3B esain lansekapa pada  sirkulasi utama pejalan kaki  yang 

terlindung dari  angin kencang 

pada area sirkulasi utama 

menuju tapak dan area 

parkir  pada tapak 

eksisting menggunakan 

beton. Untuk sirkulasi 

antara dermaga dan 

bangunan eksisting masih 

menggunakan tanah. 

 

Jalur sirkulasi pejalan pada 

tapak eksisting belum 

terwadahi. Pejalan kaki 

memanfaatakan bahu jalan 

untuk area sirkulasi. 

Manajemen air limpasan hujan 

 

 

1A pengurangan beban volume liimpasan  air hujan ke 

jaringan drainase kota  dari lokasi bangunan hingga 50% 

 

1B pengurangan beban volume liimpasan  air hujan ke 

jaringan drainase kota  dari lokasi bangunan hingga 85% 

 

2 menunjukan adanya upaya penanganan pengurangan beban 

banjir  lingkungan dari  luar lokasi bangunan 

 

3 menggunakan teknologi  yang dapat mengurangi debit  

limpasan air hujan 

Area yang dapat menyerap 

limpasan air hujan pada 

tapak eksisting adalah m
2
. 

 

Penanganan beban banjir 

pada tapak eksisitng masih 

belum terwadahi.  

Kedekatan tapak eksisting 

dengan laut  menjadikan 

air limpasan hujan 

diteruskan ke drainase 

yang  menuju laut. 

 

Pemanfaatan teknologi 

untuk  mengurangi debit 

air hujan pada tapak 

eksisting belum terwadahi.  

Belum 

terpenuhi 

Efisiensi dan konservasi Energi    

Pemasangan Sub meter Memasang kWh meteruntuk mengukur konsumsi listrik pada 

setiap kelompok beban dan sistem peralatan, yang meliputi  

a. sistem tata udara 

b. sistem tata cahaya dan kotak kontak 

c. sistem beban lainya 

 

Pemasangan kWh meter  

pada bangunan eksisting 

hanya dilakukan pada 

kelompok sistem cahaya 

Belum 

terpenuhi 
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Perhitungan OTTV 

 

Menghitung dengan cara perhitungan OTTV berdasarkan SNI 

03-6389-2011/ SNI edisi terbaru tentang konservasi energi 

selubung bangunan pada bangunan gedung 

Orientasi bangunan TPI 

eksisting memanjang dari 

Barat Daya hingga 

Tenggara, sehingga pada 

bangunan TPI eksisting 

diberi naungan yang lebar 

agar panas matahari tidak 

mengenai ruang dan 

aktivitas di dalam TPI. 

Material atap 

menggunakan asbes 

gelombang besar, serta 

material beton sehingga 

panas radiasi panas yang 

diterima tapak dan 

bangunan lebih besar. 

 

Belum 

terpenuhi 

Efisiensi dan konservasi energi 

 

1A Menggunakan energy  modelling untuk menghitung 

konsumsi energi di gedung baseline dan gedung designed. 

Selisih konsumsi  energi dari gedung  baseline dan designed 

merupakan penghematan. Untuk setiap penghematan sebesar 

2,5%, yang dimulai dari penurunan energi  sebesar 5% dari 

gedung basline, mendapat nilai 1( wajib untuk platinum) 

 

1B menggunakan perhitungan worksheet, setiap penghematan 

2 % dari selisih antara gedung designed dan gedung baseline 

mendapat 1 nilai. Penghematan mulai dihitung dari penurunan 

energi sebesar 5% dari gedung baseline, Worksheet yang 

dimaksud disediakan oleh atau GBCI 

 

1C-1 OTTV 

Nilai OTTV sesuai dengan SNI 03-6389-2011 atau SNI edisi 

terbaru tentang konservasi energi selubung bangunan pad 

bangunan gedung 

Apabila tolok ukur 1 terpenuhi , penurunan per2,5% mendapat 

nilai 1 hingga maksimal 2 nilai 

 

1C-2 Pencahayaan buatan 

Kondisi eksisting 

bangunan TPI, belum 

melakukan pengupayaan 

hemat energi. Hal ini 

ditunjukkan dari 

penggunaan pencahayaan 

buatan yang belum 

menggunakan lampu LED 

sebagai sumber 

penerangan buatan.  

Belum 

terpenuhi 
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Menggunakan lampu dengan daya pencahayaan lebih  hemat 

sebesar 15% daripada daya  pencahayaanyang tercantum 

dalam SNI 03 6197-211 atau SNI edisi terbaru tentang 

konservasi energi pada sistem pencahayaan 

Menggunakan 100% ballast frekuensi ( elektronik) untuk 

ruang kerja 

Zonasi pencahayaan untuk seluruh ruang kerja yang dikaitkan 

dengan sensor gerak ( motion sensor) 

Penempatan tombol lampu dalam jarak capaian tangan pada 

saat pintu dibuka 

 

1C-4 Sistem pengkondisian Udara 

Menggunakan peralatan AC dengan COP minimum 10% lebih 

besar dari SNI 03-6390-2011 atau SNI edisi terbaru tentang 

konsservasi energi pada sisten tata udar bangunan gedung 

 

 

Pencahayaan alami 1 Penggunaan pencahayaan alami secara optimal sehingga 

minimal 30% luas lantai yang digunakan untuk bekerja 

mendapatkan intensitas cahaya minimal sebesar 300lux. 

Khusus untuk pusat perbelanjaan minimal 20% luas lantai 

nonservis mendapat intensitasw cahaya alami miimal sebesar 

300lux 

 

2 jika butir 1 terpenuhi, penambahan lux sensor untuk 

otomatisasi pencahayaan buatan apabila intensitas cahaya 

alami kurang dari 300lux 

Bukaan pada bangunan 

TPI eksisting  berada di 

sisi 

Terpenuhi  

Ventilasi Tidak mengkondisikan  ruang WC,tangga, koridor dan lobi lift 

serta melengkapi ruangan tersebut dengan  ventilasi alami 

ataupun mekanik 

Bangunan TPI eksisting, 

terbuka disisi-sisinya, 

sehingga penghawaan 

alami dapat optimal. 

Ruang administrasi 

didalam TPI eksisting, 

menggunakan sistem 

ventilasi alami  

Terpenuhi  

Pengaruh perubahan iklim Menyerahkan perhitungan pengurangan CO2 yang didapat dari 

selisih kebutuhan energi antara gedung designed dan gedung 

baseline dengan menggunakan grid emission factor yang telah 

- Belum 

terpenuhi 
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ditetapkan dalam kebutuhan DNA pada 

B/277/Dep.III/01/2009 

Energi terbarukan pada tapak Menggunakan sumber energi baru dan terbarukan.  Setiap 

0,5% daya listrik yang dibutuhkan gedung yang dapat 

dipenuhi oleh sumber energi terbarukan mendapat 1 poin( 

sampai maksimal 5 poin) 

 

Sumber energi yang 

digunakan didalam tapak 

masih bersumber dari 

PLN. Untuk sumber energi 

cadangan menggunakan 

genset 

Belum 

terpenuhi 

Konservasi Air    

Meteran air 

 

Pemasangan alat meteran air ( volum meter) yang ditempatkan 

di lokasi-lokasi tertentu pada sistem distribusi air, sebagai 

berikut 

a. satu volume meter disetiap sistem keluaran sumber 

air bersih seperti sumber  PDAM atau air tanah. 

b. Satu volum meter untuk monitor keluaran sistem air 

daur ulang 

c. Satu volum meter dipasang untuk mengukur 

tambahan keluaran air bersih apabila dari sistem daur 

ulang tidak mencukupi 

 

Pemasangan meteran air 

pada setiap keluaran air 

pada tapak eksisting belum 

terpenuhi. 

Belum 

terpenuhi 

Perhitungan penggunaan air bersih Mengisi work sheet air standar GBCI yang telah disediakan 

 

Perhitungan penggunaan 

air belum secara detil 

belum terlaksana 

Belum 

terpenuhi 

Pengurangan penggunaan air 1 Konsumsi air bersih dengan jumlah tertinggi 80% dari 

sumber primer tanpa mengurangi jumlah kebutuhan perorang 

sesuai dengan SNI 03-7065-2005 

 

2 Setiap penurunan konsumsi air bersih dari sumber primer 

sebesar 5% sesuai dengan acuan pada tolok ukur 1 

mendapatkan 1 poin ( sampai maksimal 7 poin) 

 

Penggurangan penggunaan 

air bersih belum 

terlaksana. Fitur air yang 

digunakan masih 

menggunakan fitur air 

konvensional. 

Belum 

terpenuhi 

Fitur Air  1A Penggunaan fitur air   yang sesuai dengan kapasitas  

buangan di bawah standar maksimum kemampuan alat 

keluaran air sesuai dengan lampiran, sejumlah minimal 25% 

dari total pengadaan produk fitur air. 

 

1B Penggunaan fitur air   yang sesuai dengan kapasitas  

buangan di bawah standar maksimum kemampuan alat 

Fitur air yang digunakan 

pada alat sanitasi masih  

menggunakan kran air 

biasa.  Alat sanitasi masih 

menggunakan gayung 

untuk proses pembersihan 

ikan dan keperluan pelaku 

Belum 

terpenuhi 
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keluaran air sesuai dengan lampiran, sejumlah minimal 50% 

dari total pengadaan produk fitur air 

 

1c Penggunaan fitur air   yang sesuai dengan kapasitas  

buangan di bawah standar maksimum kemampuan alat 

keluaran air sesuai dengan lampiran, sejumlah minimal 75% 

dari total pengadaan produk fitur air 

 

aktivitas untuk 

membersihkan diri. 

Daur ulang air 1A penggunaan seluruh air bekas pakai ( grey water) yang 

telah didaur ulang untuk kebutuhan sistem flushing atau 

cooling  tower 

 

1B penggunaan seluruh air bekas pakai ( grey water) yang 

telah didaur ulang untuk kebutuhan sistem flushing dan  

cooling  tower 
Apabila menggunakan sistem pendingin nonwater cooled , maka 

kriteria ini tidak berlaku sehingga total nilai menjadi 100 

 

Sistem pendingin pada 

area cold storage bangunan 

eksisting masih 

menggunakan cara 

tradisional untuk 

mendingnikan ikan. sistem 

pendinginan ikan 

menggunakan butiran es 

yang dicampurkan 

kedalam wadah bersama 

dengan ikan. 

Belum 

terpenuhi 

Sumber air alternatif 

  
 

1A Menggunakan salah satu dari  tiga laternatif sebagai 

berikut : air kondensasi AC, air bekas, air wudhu, air hujan. 

1B menggunakan lebih dari satu sumber  air dari ketiga 

alternatif di atas 

1C menggunakan teknologi  yang memanfaatkan air laut atau 

air danau, atau air sungai  untuk keperluan  air bersih sebagai 

sanitasi, irigasi, dan kebutuhan lainnya. 

Sumber air  alternatif yang 

digunakan untuk aktivitas 

di tempat pelelangan ikan 

adalah air laut. Air laut ini 

digunakan untuk 

memberihkan ikan dan 

membersihkan lantai TPI.  

Terpenuhi  

Penampungan air hujan 

 

1A  menyediakan instalasi penampungan air hujan kapasitas 

50% dari jumlah air hujan yang jatuh  diataas atap  bangunan  

yang dihitung  menggunakan nilai intensitas  curah hujan  

harian rata-rata 10 tahunan 

 

1B menyediakan instalasi penampungan air hujan kapasitas 

75% dari perhitungan diatas 

 

1C menyediakan instalasi penampungan air hujan kapasitas 

 Penampungan air hujan 

pada tapak eksisting masih 

belum terwadahi 

Belum 

terpenuhi 
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100% dari perhitungan diatas 

 

Efisiensi penggunaan air lansekap 1 seluruh air yang digunakan untuk irigasi gedung tidak 

berasal dari sumber air tanah dan/PDAM 

 

2 menerapkan teknologi  yang inovatif untuk irigasi yang 

dapat mengontrol kebutuhan  air lansekap yang tepat, sesuai 

kebutuhan tanaman 

 

Penyiraman lansekap 

menggunakan air tanah 
Belum 

terpenuhi 

Sumber dan Siklus Material    

Refigerant fundamental Tidak menggunakan cloro fluoro-carbon(CFC) sebagai 

refigeran dan halon sebagai  bahan pemadam kebakaran 

 

Sistem pendingin pada 

coldstorage menggunakan 

sistem tradisional 

Terpenuhi  

Penggunaan gedung dan material 1A Menggunakan material bekas  , baik dari b angunan lama 

maupun tempat lain, berupa bahan struktur utama, fasad, 

plafon, lantai, partisi, kusen, dan dinding setara minimla 10% 

dari total biaya material 

 

1B Menggunakan material bekas  , baik dari b angunan lama 

maupun tempat lain, berupa bahan struktur utama, fasad, 

plafon, lantai, partisi, kusen, dan dinding setara minimla 20% 

dari total biaya material 

 

Material bangunan 

seluruhnya merupakan 

material baru 

Belum 

terpenuhi 

Material ramah lingkungan 1 Menggunakan material  yang memiliki sertifikat  sistem  

manajemen  lingkungan pada proses produksinya minimal 

bernilai 30% dari total biaya  material. Sertifikat dinilai sah 

bila masih berlaku dalam rentang waktu  proses pembelian 

dalam konstruksi berjalan 

 

2 menggunakan material yang merupakan proses daur ulang 

minimal 5%  dari total biaya material 

 

3 menggunakan material yang bahan baku  utamanya berasal 

dari  sumber daya  terbarukan dengan masa panen  jangka 

pendek ( <10 tahun) minimal bernilai 2% dari total biaya 

material. 

 

Material lantai 

menggunakan plaster 

semen.  

Belum 

terpenuhi  

Penggunaan refigeran tanpa ODP Tidak menggunakan bahan perusak ozon  pada seluruh sistem Sistem pendingin pada Terpenuhi  
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pendiingin gedung coldstorage menggunakan 

sistem tradisional dengan 

menggunakan bantuan es. 

Kayu bersertifikat 1 menggunakan bahan material  kayu yang bersertifikat legal  

sesuai dengan  Peraturan Pemerintah  tentang asal kayu( 

seperti faktur angkutan kayu olahan/FAKO, sertifikat 

perusahaan, dll.) dan sah terbebas dari  perdagangan kayu 

ilegal sebesar 100% biaya total material 

 

2 jika 30% dari butir diatas menggunakan kayu bersertifikat 

dari pihak lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) atau Forest 

Stewardship Council (FSC) 

 

Material kayu yang 

digunakan untuk bahan 

kusen pintu dan jendela 

ruang administrasi. 

Terpenuhi  

Material prafabrikasi Desain yang menggunakan  material modular atau prafabrikasi 

( tidak termasuk equipment) sebesar 30% dari total biaya 

material 

 

Penerapan material 

prafabrikasi pada tapak 

eksisting belum terpenuhi 

Belum 

terpenuhi  

Material Regional  1 menggunakan material yang lokasi asal  bahan baku  utama 

dan pabrikasinya berada dalam  radius 1000 km dari lokasi 

proyek minimal  bernilai 30% dari total  biaya material 

 

2 menggunakan material yang lokasi asal  bahan baku  utama 

dan pabrikasinya berada dalam  wilayah republik Indonesia  

minimal  bernilai 80% dari total  biaya material 

 

Material bangunan TPI 

eksisting merupakan 

meterial regional yang 

didatangkan di dalam 

wilayah republik Indonesia 

Terpenuhi  

Kesehatan dan kenyamanan dalam ruang    

Introduksi udara luar Desain ruangan yang menunjukkan adanya potensi  introduksi 

udara luar minimal sesuai dengan Standar ASHRAE 62.1-

2007 atau standar ASHRAE edisi terbaru 

 

Bangunan TPI eksisting 

terbuka pada sisi-sisinya 

sehingga memungkinkan 

adanya introduksi udara 

luar 

Terpenuhi 

Pemantauan kadar CO2 Ruangan dengan kepadatan tinggi, yaitu < 2.3m
2
 per orang 

dilengkapi dengan  instalasi sensor gas karbon dioksida ( CO2) 

yang memiliki mekanisme  untuk mengatur jumlah ventilasi  

udara luar sehingga konsentrasi CO2 di dalam ruangan  tidak 

lebih dari 1000 ppm, sensor diletakkan 1,5m di atas lantai 

dekat dengan return air grille atau return air duct. 

 

Pemantauan kadar CO2 

pada bangunan eksisting 

belum terwadahi 

Belum 

terpenuhi 
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Kendali asap rokok di lingkungan  Memasang tanda dilarang merokok  di seluruh area gedung 

dan tidak menyediakan  bangunan/area khusus untuk merokok 

di dalam gedung. Apabila tersedia, bangunan/area merokok di 

luar gedung, minimal berada pada jarak 5m dari pintu masuk, 

outdoor air intakem dan bukaan jendela 

 

Tidak ada  tanda dilarang 

merokok dan area khusus 

merokok di tapak dan TPI 

eksisting 

Belum 

terpenuhi 

  

Pemandangan keluar gedung Apabila 75% net lettable area menghadap langsung  ke 

pemanfdangan luar yang dibatasi dengan bukaan transparan 

bila ditarik suatu garis lurus. 

Bukaan pada TPI 

eksisting langsung 

mengarah ke 

pemandangan laut di 

sekitar tapak 

Terpenuhi  

Kenyamanan visual 

  
 

Menggunakan lampu iluminasi ( tingkat pencahayaan) 

ruangan sesuai dengan  SNI 03-6197-211 tentang konservasi 

energi pada sistem pensahayaan 

 Terpenuhi  

Kenyamanan termal Menetapkan perencanaan kondisi termal ruangan secara 

umum pada suhu 25 
0
 dan kelembaban relatif 60% 

Pada TPI eksisting belum 

ditetapkan suhu dan 

kelembaban untuk 

kenyamanan aktivitas di 

dalam bangunan.  

 

Belum 

terpenuhi 

Tingkat kebisingan Tingkat kebisingan pada 90% dari NLA tidak lebih dari atau 

sesuai  dengan SNI 03-6386-200 tentang spesifikasi tingkat 

bunyi  dan waktu dengung dalam bangunan dan perumahan ( 

kriteria desain yang direkomendasikan) 

Pada TPI eksisting belum 

ditetapkan tingkat 

kebisingan pad tapak dan 

bangunan 

Belum 

terpenuhi 

Manajemen lingkungan bangunan    

Dasar pengolahan sampah Adanya instalasi atau fasilitas untuk memilah dan 

mengumpulkan sampah sejenis sampah rumah tangga  ( UU 

No. 18 Tahun 2008) berdasarkan jenis organi, anorganik dan 

B3 

Belum ada fasilitas 

pemilahan sampah pada 

tapak 

Belum 

terpenuhi 
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Pengelolaan sampah tingkat lanjut 1 mengelola limbah organik gedung yang dilakukan secara 

mandiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga 

menambah nilai manfaat dan dapat mengurangi dampak 

lingkungan 

 

2 mengelola limbah anorganik gedung yang dilakukan secara 

mandiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga 

menambah nilai manfaat dan dapat mengurangi dampak 

lingkungan 

Sistem pengolahan 

limbah pada tapak 

eksisting belum 

dilakukan 

Belum 

terpenuhi 

 

 Hasil dari evaluasi kondisi eksisting berdasarkan kriteria green, dari 40 kriteria GBCI, kondisi eksisting fasilitas pelelangan ikan hanya 

mampu mencapai 12 kriteria. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fasilitas pelelangan ikan di pelabuhan perikanan Sendangbiru belum memenuhi 

kriteria arsitektur ramah lingkungan. Untuk memperkuat kajian, dilakukan evaluasi kriteria bangunan TPI yang dapat dilihat pada tabel 4.14 
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Tabel 4.13 evaluasi kondisi eksisting berdasarkan kriteria TPI 

No  Kriteria TPI  Kondisi Eksisting keterangan 

1 Terlindung dan mempunyai dinding yang mudah dibersihkan Bangunan TPI eksisting  tidak berdinding, terbuka disisi-sisinya. 

Dinding pada TPI eksisting hanya ada pada ruang administrasi 

pengelola TPI. Dinding pada TPI eksising menggunakan material  

finishing keramik. 

 

Terpenuhi 

2. Memiliki lantai yang kedap air dan mudah dibersihkan serta dilengkapi 

dengan utilitas pembuangan air dan sistem pengolahan limbah cair yang 

hieginis 

Lantai pada TPI eksisitng kedap air dengan material plaster halus. Di 

dalam TPI eksisting juga dilengkapi dengan sistem drainase dan sistem 

pengolahan limbah cair hanya berupa sistem pengolahan konvensional. 

 

Terpenuhi  

3. TPI  memiliki kemiringan lantai 2% agar benda cair dan padat dapat 

mengalir  ke saluran drainase. 

Kemiringan lantai TPI eksisting sudah memenuhi standar  

 

Terpenuhi  

4. Terdapat fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan dan toilet dalam 

jumlah yang cukup. Tempat cuci tangan harus dilengkapi dengan bahan 

pencuci tangan dan pengering sekali pakai 

Fasilitas sanitasi di TPI eksisting yang ada berupa toilet umum yang 

berjauhan dengan TPI. Toilet umum ini juga tidak dilengkapi dengan  

tempat cuci tangan dan pengering sekali pakai. 

Belum terpenuhi 
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5. Memiliki penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam 

pengawasan hasil perikanan. 

Penerangan di dalam TPI eksisting sudah terpenuhi. 

 

Terpenuhi  

6. Kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat 

mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak boleh berada dalam tempat 

pelelangan ikan. 

Kondisi TPI eksisting yang terbuka dan berdekatan dengan area parkir 

menjadikan hasil perikanan mudah terkontaminasi.  

 

Belum terpenuhi 

7. Dilengkapi dengan tanda dilarang merokok, meludah, makan dan minum 

dan diletakkan di tempat yang mudah terlihat dengan jelas 

Tanda dilarang merokok, meludah, makan dan minum di TPI eksising 

belum terpenuhi.  

Belum terpenuhi 

8. Memiliki pasokan air bersih dan air laut yang cukup. Pasokan air bersih dan air laut di dalam TPI eksisitng sudah terpenuhi 

 

Terpenuhi  

9. Memiliki wadah khusus yang tahan karat dan kedap air untuk 

menampung hasil perikanan yang tidak layak dikonsumsi 

Wadah yang digunakan untuk menampung hasil perikanan masih 

menggunakan  keranjang bambu yang sulit untuk dibersihkan 

Belum terpenuhi 
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10. Mempunyai tempat khusus untuk unit pengendalian keamanan hasil 

perikanan. 

Tempat khusus pengendalian hasil keamanan perikanan belum 

disediakan di dalam TPI eksisting. 

Belum terpenuhi 

 

 Hasil evaluasi menunjukkan kondisi eksisting fasilitas pelelangan ikan hanya mampu  memenuhi 5 dari 10 kriteria bangunan TPI. Kriteria 

yang harus terpenuhi adalah fasilitas sanitasi harus disediakan untuk pengguna TPI, memberikan zonasi untuk kendaraan yang mengeluarkan 

asap serta menganti sistem transportasi untuk distribusi ikan dari tempat bongkar muat dengan kendaraan listrik. Penambahan tanda dilarang 

merokok dan area khusus merokok di dalam kawasan pelelangan ikan. penambahan wadah khusus untuk menampung hasil produksi ikan yang 

tidak layak konsumsi serta menambahkan tempat khusus untuk unit pengendalian keamanan hasil perikanan.  Selain untuk memenuhi kriteria 

bangunan TPI, Fasilitas TPI harus di tata ulang dan dikembangkan untuk memenuhi kriteria pelabuhan perikanan  nusantara berdasarkan konsep 

arsitektur ramah lingkungan. 
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Tabel 4.14  Kondisi Eksisting Alur Penanganan Ikan di Pelabuhan Perikanan Pondokdadap Sendangbiru 

No. Alur Proses Deskripsi Pelaku  

1 

 

Kapal merapat ke dermaga bongkar 

muat 

- Nelayan  

- ABK 

2 

 

Proses bongkar muat ikan, 

proses penyiangan ikan tuna dilakukan 

di atas kapal. Untuk ikan kecil tidak 

disiangi namun hanya dibersihkan 

menggunakan air laut. 

-  Nelayan  

-  ABK 

-  Pengambek ( pemilik 

Modal) 

-  Petugas TPI 

3 

 

Ikan dipindahkan menuju kendaraan 

roda 3 untuk dibawa ke TPI. Untuk 

pengangkutan ikan kecil biasanya 

dibantu pinjaman keranjang ikan dari 

pelabuhan. Selain kendaraan roda 3, 

alat angkut lainnya berupa gerobak dan 

pikulan.   

-  Nelayan  

-  ABK 

-  Pengambek ( pemilik 

Modal) 

-  Petugas TPI 

4 

 

Proses penimbangan ikan tuna 

dilakukan secara manual. Setelah ikan 

ditimbang, ikan diberi label berat oleh 

juru timbang dan dicatat untuk 

keperluan administrasi. 

-  Nelayan  

-  ABK 

-  Pengambek ( pemilik 

Modal) 

-  Petugas TPI 

5 

 

Ikan dipindahkan di area display 

pelelangan dengan  alat pikulan. 

-  Nelayan  

-  ABK 

-  Pengambek ( pemilik 

Modal) 

-  Petugas TPI 

6 

 

Ikan didisplay di lantai TPI 

selama proses pelelangan, ikan disiram 

dengan air dalam jangka waktu 1 jam 

sekali. 

-  Nelayan  

-  ABK 

-  Pengambek ( pemilik 

Modal) 

-  Petugas TPI 

7 

 

Proses lelang ikan yang dipimpin oleh 

juru lelang. tengkulak dan pengambek 

(nelayan pemilik modal) dengan cara 

berdiri berdiskusi melingkari ikan. 

-  Nelayan  

-  ABK 

-  Pengambek ( pemilik 

Modal) 

-  Petugas TPI 
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8 

 

Setelah ikan terlelang, ikan diangkut. 

untuk ikan tuna, biasanya dipacking 

dengan tambahan es buntuk menjaga 

suhu ikan tetap rendah selama proses 

distribusi.  

-  Nelayan  

-  ABK 

-  Pengambek ( pemilik 

Modal) 

-  Petugas TPI 

 

 Proses pelelangan ikan pada kondisi eksisting dimulai dari ikan dikeluarkan dari 

palka. Untuk ikan besar seperti tuna, dilakukan penyiangan di atas palka. Proses ini kurang 

hiegienis dan dapet mempengaruhi kualitas ikan karena proses pencucian ikan 

menggunakan air laut yang belum difilter. Proses penyiangan ikan sebaiknya dilakukan di 

tempat teduh sehingga ikan tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah ikan disiangi, 

ikan diangkut dengan kendaraan roda tiga menuju TPI. Orientasi bangunan TPI yang tegak 

lurus dengan dermaga bongkar muat tipe pier kurang efisien dalam distribusi ikan untuk 

pelelangan. Pada saat proses lelang, ikan hanya ditepatkan di lantai TPI tanpa diberi alas, 

sehingga ikan mudah terkontaminasi dan tingkat higienitas produk menjadi berkurang. 

 Cross sirkulasi juga terjadi pada saat distribusi es balok dari gudang es menuju TPI, 

harus melalui area parkir.  Kondisi ini kurang baik dalam proses penanganan dan distribusi 

ikan. kondisi TPI yang terbuka mengakibatkan orang yang tidak berkepentingan dalam 

proses pelelangan ikan dapat masuk. Selain itu, bagunan TPI hanya dapat memuat produksi 

ikan 15 ton perhari, sehingga perlu pengembangan untuk mencapai target produksi ikan di 

pelabuhan perikanan kelas 2, yaitu 30 ton perhari. Oleh sebab itu, zona pelelangan ikan 

akan diredesain agar memenuhi target pelabuhan perikanan kelas 2 dan lebih ramah 

lingkungan. 
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1.3 Tinjauan Objek Komparasi 

1.3.1 Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan 

 Pelabuhan perikanan nusantara Brondong Lamongan merupakan pelabuhan 

perikanan kelas 2. Pelabuhan perikanan ini berhadapan langsung dengan Laut Jawa. PPN 

Brondong memiliki luas lahan sekitar 5,7 ha.  PPN  Brondong memiliki 2 dermaga dengan 

panjang masing-masing 100m dan 161 m. Dermaga tersebut dapat menampung kapal 

dengan bobot hingga 30GT. Produksi ikan pertahunnya mencapai 60769 ton dengan luas 

TPI 1080m
2
. 

 
Gambar 4.24 :Lokasi pelabuhan perikanan nusantara Brondong Lamongan 

Sumber Fishing Port 2009 
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Gambar 4.25 Layout kawasan pelabuhan perikanan nusantara Brondong Lamongan 

Sumber Fishing Port 2009 
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Dermaga bingkar muat tipe pier yang bentuknya 

mengikuti tapak, dengan bentuk ini memudahkan 

aktivitas bongkar muat ikan 

 

Break water pelabuhan perikanan nusantara 

Brondong lamongan 

  

 

Aktivitas Pelelangan Ikan di TPI Brondong 

Lamongan. 

 

Tersedianya parkir roda 2 yang terpusat, sehingga 

alur sirkulasi termenejemen dengan baik 

 

Suplai bahan bakar solar untuk keperluan logistik 

kapal  pada saat melaut. 

Gambar 4.23 kondisi pelabuhan perikanan Brondong Lamongan 

Sumber Fishing Port 2009 
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1.3.2 Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi Trenggalek 

 Pelabuhan perikanan nusantara Prigi terletak di Trenggalek Jawa Timur. Pelabuhan 

perikanan ini berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. PPN Prigi memiliki luas 

lahan 14,1 ha. PPN Prigi memiliki dermaga dengan panjang 552m yang mampu 

menampung kapal dengan bobot hingga 30 GT. Produksi ikan pertahun mencapai 22332 

ton dengan luas tempat pelelangan ikan 1399m
2
. Fasilitas TPI juga ditunjang dengan ruang 

pemrosesan ikan dengan luas 80m
2
. Unit kapal pertahun di PPN Prigi mencapai 22854 

unit. 

 
Gambar4.26 lokasi pelabuhan perikanan nusantara Prigi Trenggalek 

Sumber Fishing Port 2009 
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Gambar 4.27 Lay out plan kawasan pelabuhan perikanan nusantara Prigi Trenggalek 

Sumber Fishing Port 2009 
 

 

 

 

 

 

 

1. PORT POND 

2. BREAK WATER 

3. PIER 

4. GROIN 

5. OFFICE 

6. TPI 

7. GUARD POST 

8. SMALL INDUSTRIAL AREA 

9. EMPLOYMENT AREA 

10. STORAGE 

11. BPN 

12. TOILET 

13. FUEL TANK 
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Failitas Pokok 

 

Kolam pelabuhan yang dilindungi oleh break water 

 

Dermaga bongkar muat dengan sistem pier 

 

Kondisi jalan lingkungan pelabuhan dengan 

material paving block membantu penyerapan air. 

 

Kantor pengelolah pelabuhan perikanan  
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Fasilitas Fungsional  

 

Gedung pertemuan neyayan 

 

Rumah dinas pelabuhan perikanan 

 

Gedung perbaikan jaring 

Fasilitas Penunjang  

 

Tempat pelelangan ikan 2 lantai. Bagian bawah 

sebagian  difungsikan untuk gudang keranjang  

 

Kantor pengelola pelabuhan 



89 

 

 

 

Area distribusi bahan bakar solar 

Gambar 4.28 kondisi pelabuhan perikanan Prigi Trenggalek 

Sumber fishing port 2009 

 

1.3.3 Sidney Fish Market 

 Sidney Fish Market merupakan Pasar Ikan Modern. Sydney Fish Market adalah 

perusahaan komersial di Sydney, New South Wales, Australia. Sydney Fish Market 

terletak di Blackwattle Bay, di pinggiran Inner West of Pyrmont. Sydney Fish Market 

terletak 2 km dari pusat bisnis Kota Sydney, di wilayah pemerintah lokal City of Sydney. 

Sydney Fish Market didirikan pada tahun 1945 oleh pemerintah negara bagian dan 

diprivatisasi pada tahun 1994. Sydney Fish Market adalah pasar ikan terbesar ketiga di 

dunia. Sydney Fish Market merupakan gabungan dari berbagai fasilitas seperti, pelabuhan 

perikanan , pasar ikan grosir, seafood segar, pasar ritel, toko makanan, bar sushi, roti, toko 

hadiah, toko buah dan sayuran pasar, penjual bunga, outlet minuman, sekolah memasak 

seafood,dengan fasilitas tempat duduk di dalam ruangan dan di luar ruangan,serta  balkon 

bagi pengunjung.  

 Sidney Fish market memiliki tempat pelelangan ikan dengan sistem modern. 

Banyak wisatawan  asing yang berkunjung untuk melihat proses pelelangan ikan. Sidney 

Fish Market menyediakan seragam yang berbeda untuk membedakan wisatawan, pembeli 

dan pekerja. Tempat pelelangan ikan di SFM beroperasi selama 24 jam dari hari Senin – 

Jumat. Proses penanganan ikan di pelelangan ikan di SFM sangat teratur. Ikan yang baru 

didaratkan akan dicek kualitasnya, pengecekan berupa kesehatan ,ukuran, dan tingkat 

kesegarannya. Selain itu dilakukan pengecekan mengenai kelayakan ikan untuk ditangkap 

dan regulasi penangkapan ikan dimana ikan tersebut ditangkap. Pelaku pelangaran hukum 

akan dikenai sanksi oleh pengadilan.proses karantina hasil laut juga dilakukan seperti 

penanganan kepiting betina bertelur yang tertangkap  akan di karantina  dan dikembalikan 

ke habitat asalnya. Sebelum melakukan proses lelang, pembeli  melakukan pengamatan 

ikan-ikan yang akan dilelang dengan estimasi waktu yang diberikan selama 30 menit. 

Proses lelang menggunakan sistem digital, peserta lelang berada di tempat yang telah 
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disediakan untuk melakukan proses lelang.  SFM menyediakan 40 kursi untuk para calon 

pembeli dan rata-rata peserta lelang setiap hari mencapai 150-160 orang dari total anggota 

300 orang. Pembayaran hasil pelelangan ikan dilakukan paling lambat 7-10 hari. Setelah 

proses lelang selesai, ikan akan dipacking dan peserta lelang wajib mengebalikan kotak 

ikan tersebut. Pengembalian kotak ikan di SFM tidak dibatasi waktu dan SFM akan 

memberikan uang bagi peserta lelang yang mengembalikan kotak  ikan. SFM menyediakan  

2500 kotak ikan yang dibersihkan  dan steril setiap harinya. SFM memiliki karyawan 

sebanyak 57 orang yang dipimpin oleh 4 direktur utama dan tiga orang tenaga ahli 

profesional. 2 direktur menangani nelayan dan 2 direktur lain menangani  penyewaan kios 

di SFM. 

 Gambar Keterangan Gambar 

 

Terletak di pesisir Kota Sydney, sehingga 

cukup stategis.  

 

Tempat pelelangan ikan yang termanajemen 

dengan baik. Kapasitas 40 orang peserta lelang. 

 

Pembersih an tempat pelelangan ikan secara 

berkala 

 

Display ikan yang segar dan higienis. 

Gambar 4.29 Pelelangan ikan di Sidney Fish Market 

Sumber. Annual report Sidney fish market 2014 
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Tabel 4.15 hasil studi komparasi 
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1.4 Analisa Fungsi Pelaku dan Aktivitas 

1.4.1 Analisa Fungsi 

 Fungsi  utama pada perancangan fasilitas pelelangan ikan di pelabuhan perikanan 

adalah fungsi untuk mendaratkan dan melelang ikan. Fasilitas pelelangan ikan terdiri dari 

beberapa fungsi seperti fungsi persiapan sebelum lelang, fungsi pelelangan ikan, fungsi 

pengemasan ikan. fungsi persiapan sebelum lelang terdiri dari fungsi  untuk membersihkan 

ikan, menimbang ikan dan memberi label dan menyimpan ikan.  

 Lokasi tempat pelelangan ikan yang berdekatan dengan laut dan pantai Sendangbiru, 

memiliki potensi wisata yang dapat ditambahkan ke dalam fasilitas pelelangan ikan. wisata 

yang dipilih adalah wisata air dan wisata kuliner. Wisata air berupa wisata naik perahu dan 

wisata kuliner berupa penyediaan area kuliner di dalam tapak. 

 Fungsi tersier berupa fungsi yang menunjang dan untuk kenyamanan pengguna. 

Fungsi tersebut berupa ruang terbuka hijau dan fasilitas toilet. 

 

 

Fungsi 
Primer 

Tempat mendaratkan ikan dan melelang ikan 

Fungsi 
Sekunder 

wisata air dan  kuliner 

Fungsi 
tersier 

penunjang kegiatan pelelangan ikan dan tempat 
wisata 
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1.4.2 Analisa Pelaku dan Aktivitas 

 Berdasarkan analisa fungsi dan hasil pengamatan lapangan, pelaku aktivitas di fasilitas 

pelelangan ikan yaitu 

1.Nelayan  

 Nelayan merupakan orang  yang berprofesi menangkap ikan. terdapat 2 jenis nelayan, 

yaitu nelayan lokal dan nelayan andon. Nelayan lokal, yaitu nelayan yang tinggal  atau 

menetap di suatu daerah, sedangkan nelayan andon adalah nelayan pendatang yang tinggal 

sementara di suatu daerah. 

2. Awak buruh kapal ( ABK) 

 ABK memiliki tugas membantu nelayan dalam proses penangkapan ikan di laut.  

Jumlah ABK setiap kapal berbeda, tergantung jenis kapalnya. Biasanya satu kapal terdiri dari 

5-20 orang ABK. 

3. Nelayan pemilik modal ( juragan) 

 Nelayan pemilik modal adalah orang yang mendanai dan menyediakan kebutuhan 

nelayan selama melaut. Nelayan pemilik modal biasanya tidak ikut melaut, hanya menunggu 

nelayan pulang membawa tangkapan ikan dan menjual hasil tangkapan ikan di TPI dengan 

sistem bagi hasil. 

4. Pegawai TPI 

 Pegawai TPI adalah orang yang bekerja dalam proses penanganan ikan hingga proses 

pelelangan ikan. Pegawai TPI ini bertugas sesuai dengan bidang dan proses pelelangan ikan di 

TPI. 

5. Pengelola TPI 

 Pengelola TPI bertugas dalam proses pengolahan TPI dan mengatur proses 

administrasi pelelangan ikan, terkait pembayaran ikan, pendataan tangkapan ikan dan 

pengelolaan gedung. 

6. Pembeli Ikan ( tengkulak) 

 Pembeli ikan ( tengkulak ) adalah orang yang akan membeli ikan dengan mengikuti 

proses pelelangan ikan. Pembelia ikan digolongkan menjadi 2, yaitu pembeli dalam partai 

kecil dan pembeli dalam partai besar. Pembeli dalam partai kecil biasanya menjual kembali 
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ikan hasil pelelangan di pasar ikan maupun pasar tradisional. Pembeli dalam partai besar 

biasanya untuk kegiatan industri perikanan. 

7. Wisatawan  

 Wisatawan biasanya datang ke pelabuhan perikanan untuk melihat proses penanganan 

ikan. selain itu, karena lokasi perancangan dekat dengan pantai Sendangbiru, banyak 

wisatawan yang berekreasi dengan menaiki perahu keliling perairan Sendangbiru. 

Aktivitas pelelangan ikan  

A. Alur aktivitas nelayan pulang melaut 

 Aktivitas yang dilakukan nelayan pulang dari laut, pertama menambatkan perahu ke 

dermaga bingkar muat, hasil tangkapan laut diturunkan dan diangkut ke TPI untuk dilelang. 

setelah melakukan bongkar muat kapal dipindahkan ke dermaga tambat labuh untuk 

dibersihkan oleh penguras. setelah proses lelang selesai nelayan akan berkemas dan pulang ke 

permukiman nelayan. terkadang sebelum kembali ke pemukiman, nelayan istirahat di warung/ 

tempat makan dan juga membersihkan diri di kamar mandi umum yang ada di pelabuhan 

perikanan.  

 

B. Alur aktivitas nelayan berangkat melaut 

 Sebelum berangkat melaut, nelayan harus menyiapkan perbekalan untuk kebutuhan 

selama melaut. kebutuhan tersebut berupa kebutuhan nelayan, kebutuhan kapal dan kebutuhan 

ikan. kebutuhan nelayan berupa makanan dan minuman, kebutuhan kapal dan penanganan 

ikan berupa BBM,air bersih,dan es. Sebelumnya nelayan memindahkan kapal dari dermaga 

tambat labuh menuju ke dermaga perbekalan. Setelah perbekalan dipindahkan ke dalam kapal, 

nelayan siap melaut.  

 

C. Alur aktivitas pemilik perahu (pengambek/ juragan) 

 Pemilik perahu adalah orang yang memberi modal kepada nelayan untuk melaut. 

Modal berupa pinjaman kapal serta perbekalan untuk melaut. Pemilik perahu biasanya hanya 

melakukan kegiatan pengecekan kapal sebelum berangkat dan pengecekan bongkar muat hasil 

tangkapan. Pemilik perahu juga ikut serta dalam proses pelelangan ikan 
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D. Alur aktivitas pembeli ikan ( Bakul/tengkulak) 

 Pembeli ikan ( Bakul/tengkulak ) dibagi menjadi dua, yaitu pembeli ikan dalam partai 

besar dan pembeli ikan dalam partai kecil. Pembeli ikan dalam partai kecil biasanya menjual 

kembali ukan yang dibeli di lmos ikan di pelabuhan perikanan Pondokdadap. alur aktivitasnya 

dimulai dari datang, memarkir kendaraan pengangkut ikan dan mengikuti proses pelelangan. 

Setelah harga ikan deal tengkulak, mangangkut ikan ke dalam kendaraannya dan pulang. 

Sebelum proses pelelangan ikan biasaya tengkulak menikmati fasilitas yang ada di pelabuhan 

perikanan, seperti warung atau kios makanan dan kamar mandi.  

 

Tabel 4.16 Analisa  pelaku, aktivitas dan kebutuhan ruang 

No. Pelaku Kegiatan Kebutuhan ruang 

1. Nelayan Bongkar muat hasil tangkapan 

Mengawasi proses penanganan ikan 

sebelum dilelang 

 

Dermaga bongkar muat 

R. pencusian ikan, R. 

Penimbangan, R. Sortir 

ikan, 

2. ABK Membantu nelayan membongkar  hasil 

tangkapan  

 

Dermaga bongkar muat 

 

3. Karyawan 

TPI ( secara 

umum 

Datang, memarkir kendaraan 

Menyimpan barang dan absen 

Bekerja 

Istirahat 

Membersihkan diri 

Area parkir 

Ruang loker dan absen 

r. kerja (sesuai dengan 

bidangnya) 

Area kuliner 

toilet 

 - Petugas  

kotak ikan 

Membersihkan kotak ikan 

Menata/menyimpan kotak ikan 

Mendistribusikan kotak ikan 

 

 

 - petugas 

pembersihan, 

sortir dan 

penimbangan 

ikan 

Membersihkan ikan 

Mensortir ikan ( kelayakan untuk 

dilelang dan menentukan kualitas ikan) 

Menimbang berat ikan 

Menaruh ikan yang tidak layak di ruang 

karantina ikan 

 

R. pembersihan ikan 

R. penimbangan dan sortir 

Ikan 

R. karantina Ikan 

(coldstorage 

 

 - petugas 

pelabelan 

kotak ikan 

Memberi label kotak ikan sesuai berat, 

jenis, dan kualitas ikan 

Memasukkan data ke komputer 

 

R. pelabelan 

 - petugas 

produksi es 

Memproduksi es 

Menambahkan es kedalam kotak ikan 

 

R. produksi es 

 - petugas 

lelang ikan 

Membawa kotak ikan dari proses 

penanganan ikan pra lelang hingga 

pengemasan untuk distribusi ikan 

Menyimpan peralatan distribusi kotak 

ikan dan perlengkapan lelang ikan 

 

 

 

 

R. perlengkapan 

 - petugas 

pengemasan 

Mengemas ikan sebelum didistribusikan 

(menambahkan es pada kotak ikan) 

 

r. perlengkapan 

R. packing 
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 - petugas 

utilitas 

Mengontrol sistem mekanikal elektrikal 

Memperbaiki utilitas 

 

R. MEE 

 - petugas 

pengontrol 

lelang ikan 

Mengontrol proses lelang ikan dengan 

sistem komputer 

Mengecek ikan yang didisplay sebelum 

lelang ikan 

Menaruh ikan yang tidak terjual ke 

coldstorage 

 

Ruang kontrol 

 Petugas 

keamanan 

Menjaga keamanan TPI 

 

 

Pos jaga 

4. Bakul/Tengk

ulak (peserta 

lelang) 

Memarkir kendaraan 

Mendaftarkan diri 

Mengikuti proses lelang 

Mengecek hasil lelang ikan dan 

membayar ikan yang dibeli 

Istirahat (makan, minum) 

Membersihkan diri 

 

Area parkir 

Lobby, R. registrasi 

R. Lelang 

R. kasir, R. Administrasi 

 

area kuliner 

toilet 

5. Pengelola 

TPI ( secara 

umum) 

Datang, memarkir kendaraan 

Menyimpan barang dan absen 

Bekerja 

Istirahat 

Membersihkan diri 

Area parkir 

Ruang loker dan absen 

r. kerja (sesuai dengan 

bidangnya) 

Area kuliner 

toilet 

 Kepala TPI Mengawasi proses pelelangan ikan R. kerja 

 Sekertaris Mengarsip data,  R. kerja  

R, arsip 

 Staff 

administrasi 

Melakukan pekerjaan administrasi 

pelelangan ikan 

R. kerja 

    

6. Pemilik Kios 

makanan 

Memasak makanan 

Mendisplay makanan atau minuman dan 

melayani pembeli 

 

Dapur 

r. display 

area makan 

7. Wisatawan Melihat proses pelelangan ikan 

Rekreasi 

Istirahat (makan,minum) 

Membersihkan diri 

Area pelelangan ikan 

Area wisata 

Area kuliner 

toilet 

 

 Dari hasil analisa fungsi, pelaku dan aktivitas di fasilitas pelelangan ikan dan hasil dari 

studi komparasi didapat alur aktivitas proses penanganan ikan yang ideal. Proses ini 

mencangkup proses penanganan ikan mulai pendaratan ikan di dermaga bongkar muat, proses 

persiapan sebelum lelang, proses lelang ikan hingga proses pengepakan ikan. diagram proses 

alur proses pelelangan ikan dapat dilihat pada gambar 4.28. 
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Gambar 4.30 Diagram alur proses penanganan ikan  
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Analisa Kebutuhan dan Besaran Ruang 

 

Tabel 4.17 Analisa Kebutuhan Ruang Fasilitas Pelelangan Ikan 

No. Ruang/  

fasilitas 

Pengguna Kebutuhan 

fasilitas 

Jumlah 

fasilitas 

Jumlah 

pengguna 

Besaran ruang Total Sumber 

1 Dermaga 

bongkar muat 

Nelayan 

ABK 

Petugas TPI 

 

Tambat kapal 8 kapal 

ukuran 30 GT 

 Ldkapal 30GT = N/y (L+ 0,15L) 

        = 75/9 (18,5 + 0,15x18,5) 

    = 177,3m  
 

177,3 m Analisa, 

Tiadmojo 

2009  

2. Area bongkar 

Muat Ikan 

Nelayan 

ABK 

Petugas TPI 

 

Bongkar muat 

Ikan 

8 area 

penurunan 

ikan 

mengikuti 

jumlah kapal 

yang berlabuh 

5 petugas 

20 ABK 

2 Nelayan ( 1 

nelayan kapal, 

1 Pemilik 

Modal) 

Total = (5 + 20 

+ 2) x 8 =216 

orang 

Area loading ikan = 1500 kotak ikan 

: 3 tumpukan = 500 kotak ikan x 0,4 

m
2
= 100m

2
 

Sirkulasi 30% = 100 x 30% = 30m
2 

Total = 130 m
2
 

130m
2 

Analisa 

3. Gudang Kotak 

Ikan 

Petugas TPI Ruang 

Penyimpanan 

kotak ikan  

1  1 box ikan menampung  20kg ikan 

30 ton ikan membutuhkan 1500 

kotak ikan 

Dimensi kotak ikan (HDPE) = 0,5m 

x 0,8m x 0,36m 

Luas kotak ikan = 0,4m
2
 

1 tumpukan kotak ikan = 10 kotak 

ikan,  

Luas ruang penyimpanan yang 

dibutuhkan = 1500 : 10 =150 x 0,4 = 

60m
2
 

Sirkulasi 30% = 60 x 30% =18m
2
 

Total luas = 60 + 18 = 78m
2 

78m
2 

Komparasi 

Sidney Fish 

Market, FAO 

4. Ruang 

Pembersihan 

Kotak Ikan 

Petugas TPI  1  Area loading kotak ikan kotor 

Asumsi 30% kotak ikan yang 

dikembalikan dari proses lelang 

1500 x 30% = 450 kotak ikan 

70,2 m
2
 analisa 



99 

 

 

1 tumpukan  = 5 kotak ikan 

luas loading kotak ikan kotor 

450 : 5 = 90 kotak ikan 

90 x 0,4m
2
 = 36m

2
 

Sirkulasi 30% = 36 x 30% = 10,8m
2
 

Total = 36 + 10,8 = 46,8m
2
 

 

 

Area pembersihan kotak ikan 

Asumsi, 50% dari total loading kotak 

ikan digunakan untuk area 

pembersihan dan sterilisasi kotak 

ikan 

Total 50% x 46,8 = 23,4 m
2
 

Total ruang pembersihan kotak ikan 

= 46,8 + 23,4 = 70,2 m
2 

5. Gudang 

Perlengkapan  

Petugas TPI  1  Area penyimpanan perlengkapan 

Palet untuk display ikan = 1,2m x 

0,8m = 0,96m
2
 

Jumlah palet yang diperlukan = 50 

buah, 1 tumpukan terdapat 5 palet, 

sehingga kebutuhan ruang  

50:5= 10, 10 x 0,96 = 9,6m
2
 

Sirkulasi = 30%, 9,6 x 30% = 2,88m
2
 

Total ruang = 9,6 + 2,88 = 12,48 m
2
 

 

Kereta dorong roda 2 dapat 

mengangkut 5 kotak ikan,sedangkan 

troli dapat mengangkut 10 kotak ikan 

sehingga kebutuhan kereta dorong = 

1500kotak : 5 kali pelelangan =300 

kotak dalam 1 kali pelelangan 

Asumsi, 50% kotak ikan diangkut 

menggunakan kereta dorong roda 2 

dan 50% menggunakan troli 

 

150 :5 = 30 kereta dorong roda 2 

150 : 10 = 15 troli 

18,96 m
2
  



 

Kebutuhan ruang penyimpanan 

perlengkapan angkut =  

30( 0,6 x 0,4 ) + 15 ( 1,2 x 0,8 )  

=7,2 +14,4 = 21,6m
2
 

Sirkulasi 30% = 21,6 x 30% = 

6,48m
2
 

 

Total = 12,48 + 6,48 = 18,96m
2 

6. Ruang 

administrasi  

Petugas TPI 

tengkulak 

 1  Meja kerja = 1m x 0,8m = 0,8m
2
 

2 meja kerja = 1,6m
2 

Lemari arsip = 2 mx 0,5m = 1m
2 

Sirkulasi 30% = (1,6 + 1) x 30% = 

0,78 m
2
 

Total ruang = 1,6 +0,78 = 2,38m
2 

2,38m
2 

NDA, jilid 2 

 Fasilitas 

Pencucian dan 

Penyiangan 

Ikan, Sortir Ikan 

Nelayan 

Petugas TPI 

Pengunjung tour 

Meja 

penyiangan+ 

shower 

pencucian 

8 80 Meja penyiangan 2m x 1m = 2m
2
 

Tempat menaruh ikan = 0,8m x0,8m 

= 1,6m
2
 

Ruang gerak petugas penyiangan 

ikan = 30% x (2m
2
 + 1,6m

2
) = 

1,08m
2
 

 

Total ruang = 2 +1,6 + 1,08  

= 4,68m
2
 x 8 

=37,44m
2 

37,44m
2 

Analisa,NDA, 

jilid 2 

7. Ruang Uji 

Kualitas Ikan 

Ikan ( 

laboratorium) 

Petugas TPI 

Pengunjung tour 

   Meja komputer = 0,8m x 1,2m = 

0,96m
2 

Kursi komputer = 0,5m x 0,6m = 

0,3m
2 

Lemari penyimpanan = 2m x 0,5m = 

1m
2 

Meja laboratorim = 2m x 1m = 2m
2
 

Sirkulasi 30% = ( 0,96 + 0,3 + 1 + 2) 

x 30% =1,278 

Total =0,96 + 0,3 + 1 + 2 + 1,278 = 

5,538 = 5,6m
2 

5,6m
2 

NDA 

8. Ruang karantina 

Ikan 

Petugas TPI    Asumsi ikan yang masuk karantina 

5% dari jumlah tangkapan 30ton 

13m
2
 Analisa 
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perhari = 1500kg / 20kg =75 kotak 

ikan 

Penumpukan 3 kotak ikan, 75 : 5 

kotak ikan = 25 tumpukan 

Kebutuhan Ruang = 25 x 0,4m
2 

=10m
2
 

Sirkulasi 30 % x 10m
2
 =3m

2 

Total ruang karantina ikan = 10m
2 
+ 

3m
2 
= 13m

2
  

9. Ruang 

Penimbangan 

Petugas TPI 

Nelayan 

Alat 

penimbangan 

ikan 

Setiap zona 

terdapat 2 alat 

penimbangan, 

total alat = 8 x 

2= 16 alat 

timbangan 

 Dimensi alat penimbangan =  1,5m x 

0,8m =1,2m
2
 

16 x 1,2 m
2 
= 19, 2m

2
 

Area loading ikan = 1500 kotak ikan 

: 3 tumpukan = 500 kotak ikan x 0,4 

m
2
= 100m

2
 

Sirkulasi 30% = 100 x 30% = 30m
2 

Total = 130 m
2 

130m
2 

analisa 

10. Ruang produksi 

pembuatan flake 

Ice 

Petugas TPI Mesin 

Gudang 

penyimpanan 

es 

Membutuhkan 

2 fasilitas 

pembuatan es, 

1 untuk 

persiapan 

sebelum 

lelang, 1 

untuk 

persiapan 

packing untuk 

distribusi ikan 

 Perbandingan es dan ikan = 1:1 

Kapasitas ikan 30 ton/ hari = 30 ton 

es. Kebutuhan es pada proses 

pelelangan ikan ada 2 kali, jadi total 

kebutuhan es adalah 60 ton perhari. 

 

Kapasitas ruang untuk membuat 50 

ton/hari flake ice = 2,7m
2 
 dengan 

tinggi 3,7m 

 

Luas ruang penyimpanan es = 50 ton 

: 2 

4m
2 

FAO 

11. Ruang Kontrol Petugas TPI Fasilitas 

monitoring 

1  Meja komputer = 0,8m x 1,5m = 1,2 

m
2
 

Ruang gerak = 1,2m x 0,6m =0,72m
2 

Total = 1.2 + 0,72 =1,94m
2 

2 ruang kerja dan lemari arsip 

2( 1,94) + (2 x 0,5) = 4,88 m
2 

Sirkulasi 30% = 1,464 m
2
 

Total kebutuhan ruang 

6,5m
2 

NDA 



 

= 4,88 +1,464 = 6,344 m
2 

12. MEE Petugas TPI    Dimesnsi genset 1000Kva = 4,85m x 

1,9m x 2,3m 

Luas =9,215m
2
 

2 genset = 18,43m
2
 

Sirkulasi 30% = 18,43 x 30% = 

5,529m
2
 

Total ruang = 18,43 + 5,529 =23,959 

= 24m
2 

24
2
m

2 
Analisa 

13. Coldstorage Petugas TPI    Asumsi 10 % dari tangkapan perhari 

masuk ke dalam coldstorage 

10% dari 30ton = 3ton  

3000 kg : 20 kotak ikan =150 kotak 

ikan 

150 : 3 = 50 tumpukan 

50 x 0,4 = 20m
2
 

30% x 20 m
2
= 6m

2
 

Total luas ruangan coldstorage 

20 + 6 = 26m
2
 

26m
2
 Analisa 

14. Ruang Display 

Lelang 

Petugas TPI 

Peserta Lelang 

Nelayan 

Pengunjung tour 

   Luas Lantai TPI untuk 30 ton 

perhari adalah 

S= N / R α P 

= 30.000 kg / 80kg/m
2
 x 1 x 0,30  

= 1250m
2
 

50% dari luas lantai TPI merupakan 

area display pelelangan 

1250 x 50% = 625 m
2
 

625 m
2 

Tiatmojo, 

2009 

15. Area Lelang Petugas TPI 

Peserta Lelang 

Nelayan 

Pengunjung tour 

   Jumlah anggota lelang  = 120 orang 

 

Pada saat musim ikan, jumlah peserta 

lelang naik 20% , 120 x 20% = 24 

orang, 24 : 5 = 4,8 = 5  orng 

Proses lelang dilakukan 5 kali dalam 

sehari, 

120 : 5 = 24  peserta dalam sekali 

lelang 

Jumlah peserta  dalam sekali lelang  

46,8m
2
 Analisa, 
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24 + 5 = 29 = 30 kursi 

Ruang gerak 1 orang = 1,2 m
2
 

1,2 x 30 = 36 m
2
 

Sirkulasi 30 % 

30% x 36 =10, 8m
2
 

Total area lelang = 36+ 10,8 = 

46,8m
2
 

16. Ruang 

Administrasi  

( kasir) 

Petugas TPI 

Peserta Lelang 

Nelayan 

8 kasir   1 set meja kasir komputer dan ruang 

gerak petugas memiliki dimensi 

2 x 1,5 =3m
2
 

Jumlah total  

8 x 3= 24m
2
  

Loading dan unloading barang 

 

24m
2 

NDA 

17. Ruang Staff 

Pengelola TPI 

Petugas TPI    Standar ruang kepala TPI = 12,50m
2
 

Ruang staf = 9,6m
2
 

Mini pantri = 9m
2
 

Jumlah staff = 4 

Total kebutuhan ruang = 12,50 + 9 + 

4(9,6) =59,9m
2
 = 60m

2 

 

60m
2 

NDA 

18. Ruang Arsip Petugas TPI    Lemari arsip dengan dimensi 

0,6m x 2m =1,2m
2 

Sirkulasi 30% = 1,2 x 30% = 0,4m
2
 

Total = 1,2 + 0,4 = 1,6m
2
 

 

4 lemari arsip = 4 x 1,6= 6,4m
2 

6,4m
2
 NDA 

19. Ruang loker dan 

absen 

Petugas TPI 

Peserta Lelang 

   Lemari loker = 2 x 0,5m = 1m
2
, 

jmlah loker 10, total = 10m
2
 

Sirkulasi 50% = 5m
2
 

Total = 15m
2 

15m
2 

NDA 

20. Ruang Packing Petugas TPI 

Peserta Lelang 

   Luas area packing adalah 25 % dari 

luas lantai TPI 

25% x 1250 = 312,5 m
2
 

312,5 m
2
 Triatmojo, 

2009 

21. Toilet Petugas TPI 

Peserta Lelang 

Nelayan 

   Toilet laki-laki =  183 orang, 

menurut standar, maka 180 : 60 = 3 x 

4 kloset = 12 kloset 

160 m
2 

NDA 



 

 12 urinoir, dan 9 westafel 

 Luas ruang toilet =  3,15 x ( 0,85 x 

12) = 60 m
2
 

 

Toilet wanita = 62 orang 

Menurut standar 

6 kloset,  3bidet, 5 westafel  

Luas ruang toilet =  3,15 x ( 0,85 x 

12) = 20m
2
 

Total =2 x 80m
2
 = 160m

2 

22. Resto   Dapur 

Ruang display 

50 kios   Steiap kios makananan melayani 40 

orang 

Modul resto 9m
2
 

 

450 m
2 

NDA 

23. Area Makan Petugas TPI 

Peserta Lelang 

Nelayan 

wisatawan 

 

 Kapasitas 

2000 orang 

 Standar ruang makan 1 orang  

=1,2m x1m 

 = 1,2m
2
 

= 1,2 x 2000 = 2400m
2
 

Sirkulasi 30%= 720m
2 

Total = 2400+720 =3120m
2
 

 

3120 NDA 

Jumlah 5452.08 

Sirkulasi 30% 1635.6 

TOTAL 7087,68 
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Hubungan ruang 

 Hubungan ruang meliputi zona persiapan sebelum lelang, zona lelang, zona 

pengelola, zona packing dan zona. Hubungan ruang terbentuk dari kedekatan altivitas dan 

penggunan ruang serta dipengaruhi oleh proses penanganan ikan. Berikut ini adalah 

hubungan ruang makro pada fasilitas pelelangan ikan. 

 

Gambar 4.31 Hubungan ruang makro 
 Fasilitas pelelangan ikan berada di lantai bawah sedangkan fasilitas kuliner berada 

di lantai atas. Penerpatan zona ini berdasarkan kemudahan akses untuk TPI dan potensi 

view untuk area kuliner. Area bongkar muat  berhubungan langsung dengan laut. Untuk 

mempermudah proses bongkar muat ikan beberapa fungsi harus diberhubungan langsung 

dengan dermaga bongkar muat seperti gudang kotak ikan. gudang kotak ikan ini 

menyediakan kotak ikan sebagai wadah ikan untuk distribusi ke TPI ( area zona 

penerimaan ikan).  

 
Gambar 4.32 Hubungan ruang bongkar muat 
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Gambar 4.33 Hubungan ruang zona pra lelang 
  

 Alur aktivitas pada zona pelelangan ikan  membentuk pola linier. Pola linier ini 

memudahkan proses penanganan ikan dan mengurangi dampak sirkulasi yang bertabrakan. 

Ruang –ruang penunjang berada di samping kanan dan kiri agar mudah dalam 

mengaksesnya. 

 
Gambar 4.34 Hubungan ruang zona lelang ikan 
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Gambar 4.35 Hubungan ruang zona pengelola 
 

 Ruang pengelola dibuat linier radial sehingga memudahkan dalam aksibilitas 

pengelola. Ruang staff berada di tengah sebagai pusat, berdekatan dengan ruang arsip 

untuk mengarsip data pelelangan ikan.  

 
Gambar 4.36 Hubungan ruang zona packing 
 

 Pola ruang pada zona pengemasan membentuk pola linier radial dengan pusatnya 

area pengemasan. Area pengemasan ikan ditunjang dengan  ruang produksi es, 

coldstorage, gudang kotak ikan, dan ruang perlengkapan. Area packing berhubungan 

langsung dengan loadingdock sehingga memudahkan proses distribusi ikan. 
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Gambar 4.37 Blockplan fasilitas pelelangan ikan 
 Ruang – ruang pada TPI tersusun secara linier. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi 

proses balik yang dapat mengakibatkan terjadinya sirkulasi tabrakan. Ruang penunjang 

seperti ruang servis diletakkan di bagian tepi agar ruang bagian tengah dapat 

memaksimalkan aktivitasnya.  

 Zona Pasca Lelang 
Di dalam zona ini terdapat fasilitas yang 

menunjang fungsi perngepakan ikan.  Ikan 

yang telah dilelang akan  langsung 

dikemas dengan penambahan es untuk 

menjaga suhu ikan selama perjalanan. 

Ruang penunjang berupa ruang produksi 

es, ruang perlengkapan dan  coldstorage 

diletakkan di bagian tengah sehingga 

bagian tepi dimaksimalkan untuk area 

loading dock. Coldstorage di zona ini 

berfungsi sebagai tempat menympan ikan 

sementara ketika pembeli  masih belum 

siap mengangkut ikan. ruang kotak ikan 

berada di tepi agar proses distribusi 

pengangkutan kotak ikan menuju dermaga 

bongkar  lebih mudah. 

 Zona  Lelang 
Bagian tengah zona ini dimanfaatkan 

untuk display ikan,sehingga kualitas ikan 

lebih terjaga. Ruang –ruang pendukung  

diletakan di sisi kanan dan kiri seperti 

area lobi, ruang loker, tribun lelang dan 

toilet agar mudah dijangkau oleh 

pengguna dan tidak mengganggu proses 

pelelangan ikan. ruang pengelolah 

diletakkan di bagian tengah atas 

mempermudah alur proses pelelangan 

ikan. 

 Zona  Pra  Lelang 
Zona ini dibuat lebih terbuka untuk 

mempermudah aktivitas pencucian, 

penimbangan dan pelabelan ikan. ruang 

pendukung zona ini diletakkan di sisi  

ruangan untuk mempermudah proses 

penanganan ikan.. Ruang penunjang 

bagian bawah difungsikan untuk  ruang 

utilitas dan  ruang karantina ikan. pintu 

masuk pada zona ini  dibuat 4 pintu untuk 

mempermudah pelayanan ikan  dari kapal 

yang telah melakukan proses bongkar 

muat ikan. 
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1.5 AnalisaTapak 

 Tapak berada di bagian  Timur  pelabuhan perikanan Sendangbiru, tepatnya di zona 

pelelangan ikan yang sudah ditetapkan dalam masterplan pengembangan pelabuhan 

perikanan Pondokdadap Sendangbiru. Lingkup rancangan berada pada area darat dan laut 

zona bongkar muat dan pelelangan ikan. Luas tapak yaitu 14.173m
2
 dengan batas tapak  

Sebelah Utara  : Perbukitan milik perhutani 

Sebelah Timur  : Selat Sempu, Dermaga Tambat, Pantai Sendangbiru 

Sebelah Selatan : Selat Sempu 

Sebelah Barat  : Zona Industri Pelabuhan Perikanan Sendangbiru 

 
Batas Tapak (dari kiri- kanan : batas Utara, Timur, Selatan, Barat 

    
Perbukitan Dermaga tambat labuh, 

selat sempu 

Selat Sempu Zona Industri (lahan 

kosong, belum 

termanfaatkan) 

site 

Zona 

Industri 

Selat 

Sempu 

Selat 

Sempu 

Dermaga 

Tambat Labuh 

150,65 

114,50 

125,50 

95,00 

28,00 

Zona Perbekalan dan 

perbaikan kapal 
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Gambar 4.38 Lokasi, batas dan ukuran tapak 

 Tapak memiliki potensi view yang positif pada arah Timur dan Selatan tapak. View 

ini langsung mengarah ke Selat Sempu. Pada sisi Timur dan Selatan tapak, kontur laut 

sedikit dangkal,tanah perlu di keruk sehingga kapal 30 GT dapat berlabuh. Kedalaman 

minimal kapal 30 GT dapat berlabuh adalah 3 meter. Pada sisi Timur tapak dapat 

digunakan untuk area berlabuh kapal-kapal sedang dengan ukuran dibawah 30 GT. 

  Bangunan TPI baru terdiri dari dua massa, pembangunan TPI baru dilakukan secara 

bertahap. Tahap pertama, bangunan coldstorage, gedung kotak ikan dan kamar mandi 

umum menjadi zona pembangunan TPI A.  Selama pembangunan TPI A, TPI lama akan 

tetap operasional, sehingga proses pelelangan ikan tetap berjalan. Fasilitas penunjang 

seperti gudang kotak ikan akan dipindahkan ke zona industri dan dibuatkan bangunan yang 

tidak permanen. Setelah bangunan TPI A telah terbangun, maka bangunan TPI B akan 

dibangun di area bangunan TPI lama. Setiap massa bangunan TPI terdiri dari dua lantai, 

lantai satu digunakan untuk area pelelangan ikan dam lantai dua digunakan untuk area 

kuliner. .  

  
Tahap pembangunan 1 Tahap pembangunan 2 

Gambar 4.39 area perencanaan TPI 
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Tabel 4.18 Analisa Tata Massa 

Alternatif Positif Negatif 

Alternatif 1 

 

Bangunan TPI dibagi menjadi 2 

massa. Setiap massa dilengkapi 

dengan fasilitas penunjang 

seperti coldsotage, gudang kotak 

ikan, dan pembuatan es. Bagian 

tengah diantara gedung TPI 

dapat dimanfaatkan sebagai 

taman dan ruang public. 

Luas area parkir belum 

memenuhi kebutuhan parkir TPI. 

Masih ada jarak antara TPI 

dengan dermaga bongkar muat, 

sehingga proses penanganan ikan 

kurang efisien. 

Alternatif 2  

 

Bangunan TPI bermassa 2, 

bangunan TPI menjorok ke laut 

untuk memperbesar area parkir 

dan loading dock. Selain itu 

bangunan TPI lebih dekat dengan 

dermaga bongkar muat,sehingga 

proses bongkar muat dan 

pengangkutan ikan dari dermaga 

lebih efisien. Selain itu, 

bangunan TPI dapat menyatu 

dengan dermaga bi=ongkar muat.  

Mereklamasi area TPI yang 

menjorok ke laut, atau 

menggunakan sistem struktur 

panggung untuk area TPI   

Sintesa  Alternatif massa yang digunakan adalah alternatif 2 

 

 
Gambar 4.40 Tata masaa bangunan TPI 
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1.5.1 Analisa Sirkulasi, Transportasi, Parkir dan Pencapaian 

 Pencapaian menuju area pelelangan ikan melalui jalur utama pelabuhan perikanan 

Sendangbiru.  Jalur tersebut memiliki lebar 7 meter sehingga dapat dilalui oleh 2 kendaraan 

dengan 2 arah.  Untuk menghubungkan fasilitas pelelangan ikan dan fasilitas lainnya di 

pelabuhan  perikanan Sendangbiru perlu ditambahkan jalur sirkulasi maupun pejalan kaki 

untuk mempermudah aksesibilitas di dalam pelabuhan perikanan Sendangbiru.  

 

Gambar 4.41 Kondisi eksisting potongan jalan utama menuju  zona pelelangan ikan 

  

Tabel 4.19 Analisa Sirkuasi Makro Pelabuhan Perikanan Pondokdadap Sendangbiru 

 Analisa Tanggapan 

 

Jalur pejalan kaki belum terwadahi 

pada tapak dan kawasan pelabuhan 

perikanan Sendangbiru 

perlu ditambahkan 

pedestrian ways pada 

sepanjang jalur utama 

dan diberikan peneduhan 

dari vegetasi 

 

kendaraan bermotor roda 2 pada 

kondisi ekisting dapat parkir sampai 

dengan dermaga. Seharusnya 

diberikan zona parkir yang jelas agar 

tidak menganggu aktivitas  bongkar 

muat di dermaga   

Sebaiknya di sediakan 

parkir roda 2 di satu zona 

agar parkir roda 2 

menjadi tertata dan rapi. 

Penyediaan parkir roda 2 

berada di area dekat 

pintu masuk kawasan 

pelelangan ikan. 



 

 

 

 

Zona parkir kendaraan pengelola 

pada zona pelelangan bercampur 

dengan parkir untuk loading dock. 

Perlu dibedakan parkir 

untuk loading dock dan 

parkir untuk pengelola 

 

Area loading dock untuk truk terletak 

di dekat fungsi yang terkait.  

Untuk jalur sirkulasi 

loading dock sebaiknya 1 

jalur agar tidak terjadi 

croos sirkulasi 

  

 Hasil  analisa sirkulasi makro, perlu ditambahkan zonasi parkir kendaraan roda 2 

maupun kendaraan roda 4. Pintu masuk area pelelangan ikan diletakkan di area yang mudah  

terlihat oleh pengunjung. Pintu masuk dan pintu keluar ditempatkan di lokasi yang berbeda 

agar sirkulasi di dalam tapak lebih lancar dan tidak ada penumpukan kendaraan di pintu 

masuk maupun pintu keluar.  Parkir roda 2  diletakkan di dekat pintu masuk  dan parkir untuk 

kendaraan truk berada dekat dengan bangunan agar proses dan aksesibilitas pengangkutan di 

loading dock lebih cepat dan lancar.  
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Tabel 4.20 Analisa Sirkulasi, Parkir Dan Pencapian 

Aspek Alternatif 1 Alternatif 2 

Pintu masuk 

dan keluar 

tapak 

 
 

Pintu masuk dan keluar pada tapak digabung 

menjadi satu berada disisi Utara tapak. 

- Dengan adanya satu area pintu masuk dan pintu 

keluar menjadikan konfigurasi sirkulasi radial. 

- Akan terjadi penumpukan kendaraan di sekitar 

pintu masuk tapak. 

 

 
 

 

Pintu masuk dan keluar pada tapak 

berada di area yang berbeda. 

- Sistem sirkulasi di luar tapak satu arah 

dapat meminimalisir penumpukan 

kendaaraan sebelum memasuki tapak. 

-  Alur sirkulasi kendaraan linier  

Sintesa Sirkulasi didalam tapak yang dipilih adalah alternatif 2, sistem sirkulasi ini memudahkan 

pergerakan kendaraan mulai dari pintu masuk, area parkir, loadingdock dan pintu keluar. 

Dengan sistem satu arah, meminimalisir penumpukan kendaraan yang akan masuk dan keluar 

tapak. 

 

 
   

 Bagian bawah TPI dibuat basemen untuk dimanfaatkan sebagai area parkir. Parkir 

untuk kendaraan roda 4 di basemen dikhususkan untuk pengunjung restauran dan pengelola 

TPI.  Sistem cut and fill diterapkan pada area parkir roda 4 yang berada di bagian bawah TPI. 

Tanah hasil pengerukan ditimbun pada area yang menjorok ke laut membentuk bagian dari 

dermaga bongkar muat. Parkir semi basemen yang diwadahi adalah 100 mobil. Area parkir 



 

 

 

ini juga berfungsi sebagai daerah resapan air dengan material penutup tanah berupa 

grassblock dan biopori yang tersebar di seluruh area parkir. Area drop off untuk penurunan 

penumpang berada di tengah tapak  diantara dua bangunan TPI sehingga mempermudah 

pengunjung untuk mengakses kedua  bangunan TPI. 

 

 

Gambar 4.42  Sirkulasi kendaraan, kantong parkir dan parkir basement 

 

 Dermaga bongkar muat merupakan fungsi utama yang mendukung aktivitas 

pelelangan ikan. Dermaga bongkar muat ini berdekatan dengan tempat pelelangna ikan agar 

mudah dalam distribusi ikan. untuk menentukan panjang dermaga bongkar muat dibutuhkan 

data jumlah armada kapal dan bobot kapal. Data jumlah kapal diperlukan sebagai dasar 

perencanaan dermaga.  

Tabel 4.21 Perkembangan Jumlah Armada Perikanan 

Tahun 

 

kapal kecil < 5GT 5-10GT 10-30GT 

2010 1 5458 4232 391 

+2011 2 0 3453 383 

2012 3 723 4114 3743 

2013 4 396 2076 3314 

2014 5 564 207 5263 
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Sumber UPPP Pondokdadap Sendangbiru 2014 

 

 

Gambar 4.43 Diagram perkembangan jumlah armada perikanan Sendangbiru 
 

 Dari tabel diatas terlihat bahwa kapal dengan ukuran 10-30 GT mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terbesar pada tahun 2014. Untuk menghitung 

panjang dermaga sesuai dengan standar dari Kementrian Perikanan dan Kelautan standar 

jumlah armada perhari adalah 30 GT dengan jumlah 75 Kapal, sehingga bobot rerata kapal 

diambil dari bobot kapal terbesar yaitu 30 GT.  

 

Tabel 4.22  Jenis Kapal Menurut Durasi Trip 

No. Jenis Kapal/ Motor 

Ikan 

Bobot ( GT) Jumlah Durasi Trip 

Harian Tahunan 

1. Kapal/motor kecil < 5 47 1 240 

2. Kapal / motor sedang 5-15 17 5 48 

3. Kapal / motor besar 15-30 75 10 24 

Sumber Triatmojo 2009 

  

 Tempat pelelangan ikan yang akan dirancang, beroperasi selama 12 jam mulai dari  

jam 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB. Sehingga panjang dermaga bongkar muat adalah 

Ldkapal 30GT  = N/y (L+ 0,15L) 

       = 75/9 (18,5 + 0,15x18,5) 

    = 177,3m 
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Tabel 4.23 Analisa sistem tambat kapal 

Sistem Tambat Kapal Bongkar Muat Kelebihan Kekurangan 

  

 

Dengan sistem tambat kapal 

jetty, pergerakan kapal lebih 

mudah. 

Parkir kapal dengan tipe  

memanjang kurang efisien, 

karena membutuhkan lahan 

yang luas. Adanya jarak 

dermaga dengan Tpi 

menjadikan distribusi ikan 

kurang efisien harus 

menggunakan kendaraan 

roda 3. 

 

 

Parkir kapal dengan sudut 45
0
 

, setiap  kapal memiliki area 

bongkar muat sehingga 

memudahkan kapal dalam 

membongkarmuatan. 

Parkir kapal belum terzoning 

untuk masing-masing TPI. 

Kondisi tanah dibawah 

parkir kapal yang dangkal 

sehingga butuh pengerukan 

agar kapal dapat berlabuh 

untuk bongkar muat. 

 

 

Parkir kapal sudah terzona 

untuk masing2 TPI. Dengan 

sudut parkir kapal 90 
0
 lahan 

yang dibutuhkan lebih sedikit 

dan efisien, karena setiap 

dermaga dapat melayani 2 

kapal. Alur gerak kapal 

menjadi lebih mudah. 

Kapal harus mundur untuk 

keluar dari dermaga bongkar 

muat. Selain itu arah arus 

laut yang cenderung ke arah 

Barat mengakibatkan kapal 

bergoyang dan tidak stabil 

dalam melakukan prosen 

pendaratan ikan 

 

Sintesa 

 

Sistem parkir kapal yang digunakan adalah sistem parkir 

kapal dengan sejajar dengan dermaga.  Tambahan bentuk 

segitiga agar terintegrasi dengan bentuk TPI yang menjorok 

ke laut. Tambahan bentuk segitiga menjadikan dermaga lebih 

efisien dalam proses penanganan ikan. untuk memudahkan 

proses bongkar muat ikan, pada setiap spot bongkar muat 

diberi crane. Dengan bantuan crane penggangkut ikan, pasang 

surut air laut bukan menjadi masalah. 
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 Pada bagian tengah tapak dilengkapi dengan sirkulasi vertikal untuk aksesibilitas 

menuju ke area restauran.sirkulasi vertikal untuk akses ke restauran berupa tangga dan ramp 

untuk mempermudah aksesibilitas pengunjung dan barang. Terdapat  dua tangga dan ramp 

yang masing masing letaknya berdekatan dengan  masing-masing TPI. Sirkulasi untuk 

pencapaian lantai 2 TPI, area kuliner berada di luar bangunan agar tidak mengganggu proses 

aktivitas pelelangan ikan. Untuk akses pejalan kaki dari parkir basemen juga disediakan 

tangga untuk mencapai taman diantara kedua bangunan. 

    Sirkulasi pejalan kaki di dalam tapak ditempatkan di area yang berpotensi dilewati 

oleh pelaku aktivitas di tapak  dan kemudahan untuk aksesibilitas menuju fungsi yang ada di 

dalam tapak. Jalur sirkulasi pejalan kaki ditempatkan di area- area yang menghubungkan 

dermaga bongkar muat dengan gedung TPI, antar gedung TPI dan area parkir,  dermaga 

tambat dan gedung TPI serta area – area lainya. 

 

  

Gambar 4.44 Sirkulasi di luar bangunan TPI 

 

  



 

 

 

 Sirkulasi pejalan kaki menghubungkan tiap fungsi yang ada di dalam tapak. Pintu 

masuk TPI berada pada sisi Barat dan Timur bangunan. Pengunjung atau pembeli ikan harus 

melewati taman terlebih dahulu sebelum memasuki area pelelangan ikan. Dengan akses 

sirkulasi yang menghubungkan tiap fungsi  yang ada di dalam tapak mempermudah  pelaku 

aktivitas dalam mencapai fasilitas yang ada di dalam tapak.  Untuk akses ke lantai dua atau 

area kuliner, pelaku aktivitas dapat mengakses ramp yang ada di taman tengah. Pemilihan 

jenis sirkulasi berupa ramp agar mudah diakses oleh kaum disabilitas. Selain itu peletakan 

area sirkulasi vertikal di luar bangunan TPI bertujuan agar tidak mengganggu aktivitas 

pelelangan ikan.  

 

Gambar 4.45 Sirkulasi di dalam banguan TPI 

 

 Konfigurasi sirkulasi didalam bangunan menggunakan konfigurasi linier. Pemilihan 

konfigurasi sirkulasi linier terkait dengan alur proses penanganan dan pelelangan ikan. Untuk 

alur penanganan ikan dapat dilihat pada gambar  .Bagian selasar TPI dibuat terbuka dan 

ternaungi dengan lebar 2,4meter, selasar ini digunakan untuk sirkulasi distribusi keranjang 

ikan dan limbah padat ikan yang akan diolah diluar tapak. Proses distribusi limbah ikan 

dilakukan di waktu-waktu tertentu, sehingga akses sirkulasinya digabung dengan sirkulasi 

distribusi kotak ikan di luar bangunan TPI. Sirkulasi tangga darurat berada pada sisi Barat 

dan Timur bangunan TPI yang mengarah langsung ke arah luar bangunan. 
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1.5.2 Analisa Potensi Pengolahan Vegetasi 

 Menurut permen PU  No. 05/PRT/M/2008 fungsi dan kriteria  vegetasi RTH jalur 

jalan dibagi menjadi lima jenis vegetasi. 

No. Jenis Vegetasi Kriteria 

1 Vegetasi peneduh 

 

a. Ditempatkan pada jalur tanaman ( minimal 1,5m dari tepi median) 

b. Percabangan 2m diatas tanah 

c. Bentuk percabangan tidak merunduk 

d. Bermassa daun padat 

e. Berasal dari perbanyakan biji 

f. Ditanam secara berbaris 

g. Tidak mudah tumbang 

2. Vegetasi Penyerap Polusi a. Terdiri dari pohon, perdu atau semak 

b. Memiliki kegunaan untuk menyerap udara kotor 

c. Jarak tanaman rapat 

d. Bermasa daun pada 

3. Vegetasi Peredam 

Kebisingan 

a. Terdiri dari pohon, perdu atau semak 

b. Membentuk massa 

c. Bermassa daun rapat 

d. Berbagai bentuk taju 

4. Vegetasi Pemecah Angin a. Tanaman tinggi, perdu atau semak 

b. Bermassa daun padat 

c. Ditanam berbaris atau membentuk massa 

d. Jarak tanaman rapat <3 

5. Vegetasi Penahan Silau 

Lampu Kendaraan 

a. Tanaman perdu atau semak 

b. Ditanam rapat 

c. Ketinggian 1,5 m 

d. Bermassa daun padat 

Sumber Peraturan Mentri tentang vegetasi RTH 2008 

 

 

Tabel 4.24 Jenis dan Kriteria Vegetasi Jalur Jalan 

Pohon  

Pohon 
ceri 

Pohon 
waru 

Pohon mangga 

Pohon kersen 

Pohon petai -
petaian 

 

 
  

 

  

Pohon petai -petaian 

Pohon 
ceri 

Selat 
sendangbiru 

Bukit 

Bukit 



 

 

 

Gambar 4.46  Kondisi Eksisting vegetasi di sekitar tapak 
 

 Pada area sirkulasi utama menuju tapak ditanami vegetasi pengarah untuk 

memudahkan pencapaian menuju tapak.  Pada setiap jalur pedestrian berdekatan dengan 

sirkulasi kendaraan ditanami vegetasi tajuk lebar untuk menaungi pejalan kaki. Khusus untuk 

area yang dilalui kendaraan bermotor ditanami vegetasi yang dapat menyerap polutan. Untuk 

mengantisipasi angin kencang dari laut, pada sisi Timur tapak yaitu pada area yang 

berdekatan dengan Selat Sempu ditanami vegetasi pemecah angin.  Pada area sirkulasi 

pejalan kaki di sekitar bangunan TPI ditanami vegetasi tajuk sedang untuk menaungi  pejalan 

kaki dan mengurangi radiasi panas matahari disisi Barat dan Timur bangunan TPI. 

 

Gambar 4.47. Analisa penempatan vegetasi 

Tabel 4.25 Analisa Penempatan Vegetasi 

JENIS VEGETASI VEGETASI  

Vegetasi Peneduh 

 

 

Pohon dadap berfungsi sebagai 

pohon peneduh, pohon ini memiliki 

tajuk yang lebar hingga mencapai. 

tinggi Pohon ini dapat mencapai 

tinggi 10-15m .Selain itu pohon 

dadap merupakan ciri khas 

kawasan Sendangbiru. 

 Untuk area peneduhan di 

sepanjang jalur sirkulasi 

menggunakan tanaman karsen. 
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Vegetasi Pengarah 

 

Pohon kelapa sebagai vegetasi 

pengarah, selain itu pohon kelapa 

juga identik dengan daerah pesisir,  

sehingga pohon ini menjadi ciri 

khas kawasan pesisir. Selain itu 

juga buah kelapa juga memiliki 

nilai ekonomis. 

 
Vegetasi Penyerap Polutan 

 

Tanaman yang digunakan adalah 

jenis tanaman semak berupa 

tanaman sansivera, selain sebagai 

penyerap polutan, tanaman 

sansivera dan baugenvil digunakan 

sebagai penambah estetika. 

 
Vegetasi Pemecah angin 

 

Tanaman yang digunakan untuk 

pemecah angin adalah kombinasi 

tamanan palem dan tanaman 

karsein.   

 
   

 Pada area semi basemen, untuk mengurangi polusi udara akibat kendaraan diberi 

tanaman penyerap polutan. Tanaman penyerap polutan ditaman di sekitar  area parkir. Pada 

saat udara kotor dari basemen naik ke atas akan difilter oleh tanaman tersebut. Tanaman yang 

digunakan adalah sansivera.  



 

 

 

1.5.3 Analisa Iklim 

a.   Radiasi Matahari 

  Tapak yang diapit oleh dua bukit memiliki potensi membentuk pola 

pembayangan pada tapak. Pola pembayangan pada tapak dapat dilihat pada gambar 

4.48  

 

Gambar 4.48 Pola pembayangan pada tapak 

 

 Jika diamati pada zona pelelangan tidak ternaungi oleh bayangan dua bukit. radiasi 

matahari pada zona pelelangan sangat tinggi dibandingkan dengan zona lainnya , sehingga 

dibutuhkan strategi khusu pada bangunan TPI untuk mengurangi radiasi matahari dari sisi 

Barat dan Timur. 

23 Juli pukul 07.00 WIB 23 Februari pukul 07.00 
WIB 

23 Oktober pukul 07.00 WIB 

23 Juli pukul 12.00 WIB 

23 Juli pukul 16.00 WIB 23 Februari pukul 16.00 WIB 23 Oktober pukul 16.00 WIB 

23 Oktoberr pukul 12.00 WIB 23 Februari pukul 12.00 
WIB 
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Gambar 4.49  Pola pembayangan pada bangunan TPI pada Bulan Februari 

Analisa 

 Jika dilihat pola pembayangan yang terjadi pada Bulan Februari, pada pagi hari sisi 

Timur bangunan terkena sinar matahari langsung, terutama pada area lantai 1 bangunan TPI. 

Pada sisi kanan bangunan TPI pada pagi hari mendapatkan pembayangan. Pada saat siang 

hari sisi  bangunan yang tidak terkena pola pembayangan adalah bagian sisi kiri bangunan. 

Pada saat sore hari, bagian kiri bangunan terkena sinar matahari langsung. 

 

Gambar 4.50 Pola pembayangan pada bangunan TPI pada Bulan Juli 

 



 

 

 

Analisa 

 Jika dilihat pola pembayangan yang terjadi pada Bulan Juli, pada pagi hari sisi Timur 

bangunan terutama di sisi tengah bangunan terkena sinar matahari langsung, terutama pada 

area lantai 1 bangunan TPI. Pada sisi kanan bangunan TPI pada pagi hari mendapatkan 

pembayangan. Pada saat siang hari sisi  bangunan secara keseluruhan terkena pola 

pembayangan Pada saat sore hari,sebagian besar sisi kiri bangunan terkena sinar matahari 

langsung. 

 

Gambar 4.51  Pola pembayangan pada bangunan TPI pada Bulan Oktober 

 

Analisa 

 Jika dilihat pola pembayangan yang terjadi pada Bulan Oktober, pada pagi hari sisi 

Timur bangunan terkena sinar matahari langsung, terutama pada area lantai 1 bangunan TPI. 

Pada sisi kanan bangunan TPI pada pagi hari mendapatkan pembayangan. Pada saat siang 

hari sisi  bangunan yang tidak terkena pola pembayangan adalah bagian sisi kiri bangunan. 

Pada saat sore hari, bagian kiri bangunan terkena sinar matahari langsung, pada bagian lantai 

1 TPI sebelah Timur mendapatkan pembayangan dari bangunan  TPI sebelah Barat. 

Sintesa  
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 Bagian Barat dan Timur bangunan TPI perlu ditambahkan shading device horizintal 

berupa kanopi untuk mengurangi panas matahari. Pada area loading dock pengiriman ikan 

perlu ditambahkan kanopi untuk melindungi proses pengepakan ikan di dalam kendaraan 

distribusi ikan. Pada bagian sisi Barat dan Timur bangunan TPI ditempatkan sirkulasi berupa 

selasar yang ternaungi untuk mengurangi beban panas akibat rasdiasi matahari.  Selain itu, 

penambahan vegetasi pada sisi Barat bangunan TPI untuk mengurangi radiasi panas matahari. 

 

Gambar 4.52 Minimalisasi radiasi matahai dengan perluasan atap untuk hingga ke tanah  

b. Angin 

 Aktivitas pelelangan ikan terjadi pada saat pagi hingga sore hari. Kondisi geografis 

yang tapak yang berdekatan dengan peraian dan perbukitan, sehingga bangunan akan 

terpengaruh oleh angin laut dan angin lembah. Angin laut dan angin lembah bergerak dari 

laut menuju daratan.  Kecenderungan angin berasal dari arah Timur dan Selatan tapak. Untuk 

sisi Selatan dan Utara  bangunan dibuat lebih aerodinamis untuk meminimalisir beban lateral 

dari angin. Angin yang menerpa bangunan dimanfaatkan untuk mendinginkan ruangan di 

dalam bangunan.  Atap bangunan dibuat terpisah dan ketinggian yang berbeda untuk 

memudahkan aliran angin yang mengenai bangunan. Pada sisi Utara dan Selatan ditempatkan 

bukaan pada atap untuk optimalisasi penghawaan alami. Bagian sisi Barat dan Timur juga 

ditempatkan bukaan untuk penghawaan alami pada bangunan. 

 

  



 

 

 

 

 

Gambar 4.53  Pengaruh angin pada bangunan 
 

c. Curah Hujan 

 Curah hujan di daerah Sendangbiru cukup tinggi yaitu 1350mm per tahun. Pada 

kondisi eksisting, air hujan  hanya diteruskan ke saluran drainase tapak yang langsung 

menuju laut. Untuk mempermudah turunnya air hujan ke tanah  dengan  memilih penggunaan 

atap miring. Air hujan yang turun  memiliki potensi  yang dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber air alternatif.  Air hujan yang lansung mengenai permukaan tanah akan langsung 

diserap. Pemilihan material grass block cocok untuk area perkerasan sehingga air tetap bisa 

menyerap ke dalam tanah. untuk memaksimalkan air hujan yang menyerap ke dalam tanah, 

digunakan teknologi biopori yang tersebar di  taman sebelah kiri dan kanan bangunan TPI. 

 

Gambar 4.54  Penerapan atap miring dan pemanfaatan air hujan pada bangunan TPI 
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Gambar 4.55  Material perkerasan pada area parkir 

 

1.5.4 Analisa Pengolahan Limbah 

 Limbah hasil penanganan ikan di tempat pelelangan ikan berupa limbah cair dan 

limbah padat. Limbah cair berasal dari aktivitas pencucian ikan, pencucian kotak ikan, 

pembersihan lantai dan aktivitas dari toilet. Limbah cair akan dialirkan menuju drainase di 

dalam bangunan kemudian  akan diolah di IPAL. Lokasi Ipal berada di bawah bangunan Air 

bekas limbah cair yang sudah terfiltrasi dapat digunakan untuk penyiraman lansekap.   

 

Gambar 4.56  Diagram sistem pengolahan limbah 

 

 

 

Grass block & biopori 
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Gambar 4.57  Lokasi IPAL dan titik perkumpulan limbah padat pelelangan ikan 

 

 Limbah padat hasil aktivitas di pelelangan ikan berupa limbah ikan dan sampah 

pengepakan ikan. limbah padat ikan akan diolah menjadi tepung ikan. proses pengolahan 

ilimbah padat ikan dilakukan di luar tapak.  Tempat sampah untuk masing masing limbah di 

TPI akan dibedakan berdasarkan jenisnya. Tempat sampah akan disebar di dalam tapak 

dengan jangkauan 20meter dan ditempatkan diarea yang dilalui sirkulasi pejalan kaki dan 

mudah terlihat oleh pelaku aktivitas didalam tapak. 

 

Gambar 4.58  Tempat sampah  

Sumber FAO 2010 

 

1.5.5 Analisa sistem Utilitas 

1. Air Bersih 

Sumber air bersih di tapak berasal dari sumur bor yang berada pada sisi Barat  

tapak.   
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Gambar 4.59  Tandon air bersih   

 

  Air bersih digunakan untuk berbagai aktivitas di pelabuhan perikanan, aktivitas 

tersebut mulai dari penanganan ikan dikapal sampai packing ikan setelah pelelangan. Standar 

kebutuhan air bersih menurut FAO Fishing Harbour Planning, Construction and 

management ditunjukan pada tabel 4.26 

 

Tabel 4.26 Kebutuhan Air Perhari 

Aktivitas Jumlah kebutuhan air 

Pencucian ikan 1 liter air untuk 1 kg ikan 

Pembersihan lantai 

pelelangan 

10 liter/m
2
  

Pencucian kotak ikan 10 liter untuk 1 kotak ikan 

Higinitas personal 100 liter per orang ( termasuk awak kapal, unloaders, staff 

pelabuhan) 

Kantin 15 liter per orang 

Vessel bunkering Tergantung pada jenis kapal 

Es Kebutuhan maksimal perhari-catatan penjualan 

Sumber FAO,2010 

 Pelabuhan perikanan yang letaknya berdekatan dengan laut memiliki potensi 

pemanfaatan air laut untuk memenuhi kebutuhan aktivitas penanganan ikan dan aktivitas 

lainnya. Air laut  dapat digunakan sebagai pengganti air bersih, beberapa aktivitas yang 

menggunakan air laut sebagai penganti air bersih ditunjukkan pada tabel 4.27 

Tabel 4.27 Penganti Air Bersih Dengan Air Laut Untuk Aktivitas di Pelabuhan Perikanan 

Aktivitas Air bersih Air laut 

Pencucian ikan ya ya 

Pembersihan lantai pelelangan ya ya 

Pencucian kotak ikan ya ya 

Higinitas personal ya Tidak 

Kantin ya Tidak 

Vessel bunkering ya Tidak 

Es ya Tidak direkomendasikan 

Sumber FAO.2010  

 



 

 

 

Analisis kebutuhan air bersih  

a. Jumlah ikan yang didaratkan setiap hari adalah 30ton = 30.000 kg 

Kebutuhan air bersih untuk penanganan ikan di TPI  

Sortir ikan    = 30.000 kg x 1 liter  

     = 30.000 liter 

b. Pembersihan lantai TPI  

Luas lantai TPI  = 1250m2 x 10 liter   

     = 12.500 liter 

Pembersihan lantai dilakukan 2 kali sehari, sebelum proses pelelangan ikan 

dan sesudah proses pelelangan ikan 

Kebutuhan air bersih   = 12.500 liter x 2 

     = 25.000 liter 

c. Pembersihan kotak ikan 

  1 keranjang ikan dengan ukuran 0,25m
2 

mampu menampung 20kg ikan 

besar sehingga jumlah kotak/keranjang ikan adalah jumlah produksi ikan 

setiap hari dibagi dengan kapasitas ikan dalam keranjang.  

Kebutuhan pembersihan kotak ikan  = 30.000 kg : 20kg = 1500 keranjang 

      = 1500 x 10liter  

      = 15000 liter 

Total kebutuhan air bersih   = 30.000 + 12.500 + 25.000 +15.000 

      = 82.500 liter 

2. Es Balok 

 Kapal yang berlabuh memiliki bobot 30 GT dengan waktu perjalanan melaut 

sekitar 7 – 10 hari. Berdasarkan tabel 4.28 Kapasitas es balok yang dibutuhkan 

adalah 1 ton es per 1 ton ikan 

- Kapasaitas produksi ikan setiap hari adalah 30 ton sehingga 

kebutuhan es  untuk melaut adalah 30 ton : 2 = 15 ton es balok 

- Kapasitas es untuk tempat pelelangan ikan adalah 30 ton : 1 ton = 30 

ton es balok 

- Total kapasitas es  dalam 1 hari adalah total kebutuhan es untuk 

melaut ditambah dengan total kebutuhan es untuk  packing ikan 

sehingga diperoleh, 15ton + 30 ton = 45 ton es 
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Tabel 4.28  Kebutuhan Es 

Aktivitas  Jumlah kebutuhan 

Kapal dengan perjalanan lebih dari 1 minggu 1 ton es per 2 ton ikan ( temperate 

waters ) 

Kapal dengan perjalanan kurang dari 1 minggu 0,7 ton es per 2 ton ikan ( temperate 

waters) 

Kapal dengan perjalanan singkat 1,0 ton es per 1 ton ikan ( tropical 

waters) 

Pelelangan ikan, repacking 1,0 ton es per 1 ton ikan ( hot waters) 

Sumber FAO.2010 

 

 

Tabel 4.29 Kebutuhan Ruang untuk Pembuatan Es 

Tipe Es Output 

(ton/24jam ) 

Luas lantai 

(m2) 

Tinggi  

(m) 

Block Ice 50 190 5 

Rapid Ice block 50 30 3,5 

Plate 50 15 1,8 

Tube Ice 50 3,3 6,6 

Flake Ice 50 2,7 3,7 

Sumber FAO.2010 

  

 Kapasitas produksi es balok perhari adalah 45 ton, jika dilihat tabel 4.29 

tentang standar ruang pabrik es, maka kapasitas pabrik es yang dipilih adalah 50 ton 

perhari dengan luas 72,75 m
2
 

3. Listrik 

 Sumber listrik utama berasal untuk operasional pelelangan ikan berasal dari 

PLN. Listrik digunakan untuk pemompa air dari sumur bor, memproduksi es dan 

mendinginkan ruangan penyimpanan maupun ruangan untuk aktivitas pelelangan 

ikan. Kondisi tapak yang berada di daerah pesisir, memiliki potensi untuk pengadaan 

sumber energi listrik terbarukan. Pemanfaatan energi sinar matahari dengan bantuan 

panel surya untuk memproduksi listrik.  

 

 
Gambar 4.60  Sistem suplai energi listrik dari Panel Surya 

Sumber FAO.2010 

 



 

 

 

Meskipun daya listrik yang dihasilkan panel surya tidak besar, energi listrik yang dihasilkan 

dapat digunakan untuk penerangan lampu jalan dan suplai air bersih dari sumur bor menuju 

resevoir atas. 

 
Gambar 4. 61 Konsep manajemen energi pada tempat pelelangan ikan 

Sumber FAO.2010 

 

1.5.6 Analisa Sistem Struktur 

 Sistem struktur yang diterapkan pada bangunan TPI adalah sistem rigid frame. Sistem 

ini memberikan kekokohan pada  bangunan terhadap gaya vertikal dan gaya lateral. 

 

 

Gambar 4. 62 Sistemstruktur pada TPI 

 

  Struktur utama bangunan TPI mengunakan beton dengan dimensi 50 x 50 cm 

dengan grid kolom 6 meter. Bangunan TPI dibuat panggung karena bagian bawah TPI 

dimanfaatkan untuk area parkir roda 4. Dengan sistem rigid fram, sistem ini mampu 

menompang beban bangunan panggung. 
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Gambar 4. 63 Struktur panggung TPI 

 

1. Pondasi 

 Bangunan TPI memiliki bentang yang cukup panjang untuk mewadahi aktivitas 

penanganan ikan. Lantai 2 gedung TPI yang dimafaatkan untuk aktivitas kuliner sehingga 

pondasi yang digunakan  harus dapat menjaga atau mempertahankan kestabilan tanah. Jenis 

pondasi yang dapat digunakan antara lain:  

a. Pondasi tiang pancang 

 Pondasi tiang pancang memiliki kelebihan dalam hal  waktu pelaksanaan yang cukup 

singkat, dan cocok untuk daya dukung tanah yang relatif lunak, penyediaan alat yang cukup 

mudah, pancang dibuat diluar area tapak sehingga meminimalisir sehingga lebih efisien dan 

mengurangi sampah konstruksi. Kualitas pancang terjamin karena dikontrol oleh pabrik. 

Namun  biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan pondasi tiang pancang lebih besar. Proses 

pemasangannya  dapat menimbulkan kebisingan dan getaran. 

b. Pondasi bore pile 

 Pemasangan  pondasi bore pile menimbulkan getaran dan kebisingan yang kecil, 

cocok untuk pondasi bangunan didaerah yang padat. Kekuatan pondasi sama dengan pondasi 

tiang pancang. Namun pengerjaan pondasi keseluruhan berada di tapak sehingga 

memungkinkan adanya sampah konstruksi dan sisa material. 



 

 

 

Kesimpulan 

Pondasi tiang pancang sebagai pondasi bangunan karena selain pengerjaannya yang 

singkat juga kualitas dari pondasi yang terjamin, selain itu karena material merupakan hasil 

pabrikasi maka dapat mengurangii sampah akibat aktivitas konstruksi, sedangkan kelemahan 

yang dapat menimbulkan kebisingan dan getaran dapat diantisipasi dengan penggunaan alat 

Hydrolic Static Pile Driver (HSPD) yang dapat mengurangi suara yang ditimbulkan oleh 

pemasangan pancang.  

2. Dinding 

Alternatif penggunaan material dinding adalah: 

a. Bata merah 

Kelebihan: tahan terhadap panas sehingga dinding dapat tahan api. Pemasangan bata 

merah mudah, tidak membutuhkan jenis perekat khusus dan tidak memerlukan keahlian 

khusus. Bata merah sangat mudah didapatkan. Bata merah banyak dihasilkan oleh produksi 

lokal dalam skala kecil maupun besar.  

Kekurangan: ukuran bata kadang tidak sama. Pemasangan bata merah membutuhkan 

waktu yang lama, boros dalam penggunaan material seperti perekat. Bata merah memberikan 

beban struktur yang cukup besar. 

 

b. Bata ringan 

Kelebihan: ukuran bata ringan sama sehingga dalam pemasangannya akan rapi, lebih 

hemat dengan perekat antar bata yang tipis, sehingga, berat bata ringan sehingga 

memperkecil beban yang diterima struktur, dengan ukurannya yang besar maka pengerjaan 

pasangan dinding lebih cepat, dapat berfungsi sebagai peredam suara, kedap terhadap air dan 

tahan gempa.  

Kekurangan: harganya lebih mahal dari bata merah, diperlukan perekat khusus, 

umumnya menggunakan semen instan khusus bata ringan, jika luas bidang kecil maka akan 

membuang sisa yang cukup banyak. 

Kesimpulan: 

 Material dinding yang dipilih adalah bata ringan, karena waktu pengerjaan yang lebih 

singkat dan cocok digunakan untuk bangunan dengan skala besar. 
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3. Lantai 

 Material lantai bangunan pada area TPI harus mudah dibersihkan atau disanitasi. 

Pemilihan material epoxy memiliki ketahanan terhadap gesekan dan mudah untuk 

dibersihkan. 

4. Atap  

Area atap dapat dimanfaatkan sebagai area penangkap sinar matahari sebagai energi 

alternatif bangunan. Selain itu atap dapat pula digunakan sebagai penerus beban air hujan 

sehingga beban struktural menjadi ringan. Pemilihan atap miring lebih memberikan 

pernaungan untuk aktivitas dibawahnya. Material atap menggunakan alumunium karena 

dapat mengurangi radiasi matahari. 

 



 

 

 

1.6 Analisa Kriteria Ramah Lingkungan Greenship Bangunan Baru Versi 2.1 

1.6.1 Tepat Guna Lahan 

a. Area Dasar Hijau 

 

 Tolak ukur yaitu adanya area lansekap berupa vegetasi ( softscape) yang bebas dari 

struktur bangunan dan struktur sederhana bangunan, taman ( hardscape) diatas permukaan 

tanah arau di bawah tanah. untuk konstruksi baru, luas areanya adalah minimal 10% dari luas 

total lahan.Total luas lahan TPI adalah 15.453m
2
, area softscape yaitu 2131,75m

2
.  Total area 

softscape yaitu 13,79%. 

 
 

Gambar 4.64 Area dasar hijau pada tapak 

 

b. Pemilihan Tapak 

Memilih daerah pembangunan di area yang memiliki 8 fasilitas,sebagai berikut: 

Jaringan jalan 

 
Gambar 4.65 Fasilitas jaringan jalan 

 

Jaringan penerangan dan listrik 

 A B 

 A B 
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Gambar 4.66 Fasilitas penerangan dan listrik 

 Fasilitas penerangan yang ada di dalam tapak akan ditambah dan ditata sesuai dengan 

rancangan fasilitas pelelangan ikan Sendangbiru. 

Jaringan drainase 

 
Gambar 4.67 Fasilitas drainase 

 

Sistem pemadam kebakaran 

  Sistem pemadam  kebakaran pada zona pelelangan ikan di  pelabuhan perikanan 

Sendangbiru masih belum ada, sehingga pada rancangan akan ditambahkan titik-titik hidran. 

Penempatan titik hidran untuk eksterior  harus bisa menjangkau kedua bangunan. 

 
Gambar 4.68 Fasilitas pemadan kebakaran 

 

 A 

B 

 A B 

C 

C 

 A 
B 

 A B 

                                                                            

                                      



 

 

 

 

Jaringan telepon 

 

 
Gambar 4.69 Fasilitas jaringan telepon 

 

Jaringan air bersih 

 
Gambar 4.70 Fasilitas jaringan air bersih 

 

  

Jalur pejalan kaki kawasan 

 Jalur khusus pejalan kaki kawasan di pelabuhan perikanan Sendangbiru belum 

terwadahi. Untuk jalur pejalan kaki akan ditambahkan kedalam rancangan.Pejalan kaki hanya 

memanfaatkan bahu jalan dan jalan utama sebagai akses menuju ke fasilitas-fasilitas di 

pelabuhan perikanan Sendangbiru. Jalur pejalan kaki akan didesain untuk memudahkan akses 

ke masing-masing fasilitas yang ada didalam pelabuhan perikanan Sendangbiru. 

 A 

B 

 A B 
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Gambar 4.71 Fasilitas jalur pejalan kaki 

Sistem pembuangan sampah 

 
Gambar 4.72 Fasilitas sistem pembuangan sampah 

c. Aksesibilitas Komunitas 

Warung/ toko kelontong 

   

  
Gambar 4.73 Warung / toko kelontong 

 A B 

 A 

B 
C 

C 



 

 

 

 Toko kelontong / warung pada tapak akan diintegrasikan di dalam bangunan TPI yang 

diletakakan pada area kuliner lantai 2. 

Gedung serbaguna 

  
Gambar 4.74 Gedung Serbaguna 

 

Pos keamanan/ polisi 

 

 
Gambar 4.75 Pos keamanan/ kantor polisi 

Tempat ibadah 

 
Gambar 4.76 Tempat ibadah 

 Masyarakat Sendangbiru terdapat dua pemeluk agama yaitu, Islam dan Kristen. 

Tempat ibadah umat Islam berada dekat dengan kawasan pelabuhan. Untuk tempat ibadah 

umat nasrani beradi di tengah pemukiman Sendangbiru.  

 A 

 A 

 A 

B 

 A B 

 A 

 A 
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Rumah makan/ kantin 

 
Gambar 4.77 Rumah makan / kantin 

 Rumah makan terdekat didalam pelabuhan perikanan berada di area dekat 

pemerintahan.  Rumah makan  atau warung tempat makan lokasinya menyebar di setiap zona 

di pelabuhan perikanan pondokdadap Sendangbiru. Rumah makan akan ditambahkan pada 

bangunan TPI lantai 2 terintegrasi dengan area rekreatif dan kuliner.  

Pasar 

 Di kawasan pelabuhan perikanan terdapat pasar yang  difungsikan sebagai tempat 

oleh-oleh dan di dalam  pelabuhan perikanan terdapat fungsi pasar ikan sebagai tempat 

transaksi jual berli hasil produksi ikan. 

 
Gambar 4.78 Pasar tradisional dan pasar ikan 

 

Kantor pemerintah 

 Kantor pemerintah yang berada di pelabuhan perikanan Pondokdadap Sendangbiru 

adalah Kantor KUD Mina Jaya dan Kantor Pengelola pelabuhan perikanan Pondokdadap 

Sendangbiru.  Kedua Kantor pemerintah ini memiliki peran penting dalam operasional 

pelabuhan Pemerintah. Untuk Kantor Desa Tambakrejo berada jauh dari pelabuhan 

Pondokdadap, sekitar 30 menit untuk mencapainya menggunakan kendaraan bermotor. 

 A 

 A 

 A 

B 

 A B 



 

 

 

 
Gambar 4.79  KUD Mina Jaya dan Kantor Pengelola Pelabuhan Pondokdadap Sendangbiru 

 

d. Transportasi Umum 

1a. Adanya halte dalam jangkauan 300m ( walking distance) dari gerbang lokasi bangunan 1 poin 
1b. Atau menyediakan suttle bus untuk pengguna tetap gedung dengan jumlah unit 

minimum untuk 10% pengguna tetap gedung 

 

2. Menyediakan fasilitas jalur pejalan pedestrian di dalam area gedung untuk menuju 

stasiun trransportaasi umum terdekat yang aman dan nyaman dengan pertimbangan 

Peraturan Mentri Pekerjaan Umum  30/PRT/M/2006 mengenai pedoman teknis Fasilitas 

dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Lampiran 2B 

1 poin 

 Transportasi umum yang dapat menjangkau kawasan pelabuhan perikanan 

Sendangbiru adalah angkot dan ojek. Oleh karena itu, pada bagian titik merah merupakan 

titik penempatan halte dan jalur sirkulasi untuk pejalan kaki yang terkoneksi ke halte. 

 
Gambar 4.80  Halte dan transportasi  

e. Fasilitas Pengguna Sepeda 

1. Adanya tempat parkir sepeda yang aman sebanyak satu unit per 20 pengguna gedung 

hingga maksimal 100 unit  parkir sepeda. 
1 poin 

2. Apabila tolok ukur 1 terpenuhi maka perlu tersedia shower sebanyak 1 unit untuk setiap 

10 parkir sepeda. 
1 poin 

 A 

B 

 A B 
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 Fasilitas pengguna sepada dimaksudkan untuk mengurangi jejak karbon pada tapak. 

Jumlah pengguna gedung TPI total 2015 orang yang termasuk nelayan, pembeli ikan, 

pengelola dan karyawan TPI. Kapasitas parkir sepeda yang digunakan adalah kapasitas 

maksimum yaitu 100 unit sepeda. Luas parkir sepeda yang dibutuhkan adalah 0,7m x 2m = 

1,4, total 140m
2
, sirkulasi 50% sehingga total luas 210m

2
. Parkir sepeda ditempatkan di area 

dekat pintu masuk tapak yang berada pada sisi Utara tapak. 

Unit shower yang dibutuhkan adalah 10unit shower. Unit shower diletakkan di dekat area 

parkir sepeda agar mudah dijangkau oleh pengguna.  

 

Gambar 4.81 Parkir sepeda 
 

f. Lansekap pada Lahan 

1A. Adanya area lansekap berupa softscape yang terletak diatas permukaan tanah seluas 

minimal 40 % luas total lahan. Luas area yang diperhitungkan adalah taman diatas basement, 

roof garden, terrace garden, wall garden dengan  mempertimbangkan Peraturan Mentri PU 

No. 5/PRT/M/2008 mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasal 2.3.1 tentang Kriteria 

Vegetasi untuk Pekarangan. 

- 

1B. Bila tolak ukur 1 terpenuhi, setiap penambahan 5% area lansekap dari luas total lahan 

mendapaat nilai 1 

- 

2. Penggunaan tanaman yang telah dibudidayakan secara lokal dalam skala provinsi sebesar 

60% luas tajuk dewasa terhadap luas area lansekap pada ASD 5 tolok ukur 1 
1 poin 

Analisa  

 Tolok ukur 2, 60% vegetasi merupakan tanaman yang dibudidayakan dalam skala 

provinsi. Pada lahan vegetasi yang digunakan merupakan tanaman yang dibudayakan dalam 

skala provinsi dan banyak dijumpai disekitar tapak. Tanaman tersebut berupa, pohon kelapa, 

pohon dadap merah pohon karsein dan tanaman sansivera. 

 



 

 

 

g. Iklim Mikro 

1a. Menggunakan berbagai material untuk menghindari  efek heat island pada area atap 

gedung sehingga nilai albedo  ( daya refleksi panas matahari ) minimum 0,3 sesuai dengan 

perhitungan./ 

1 poin 

1b. Menggunakan green roof sebesar 50 % dari luas atap yang tidak digunakan untuk ME 

dihitung dari luas tajuk 
- 

2. Menggunakan berbagai material untuk menghindari efek heat island pada area perkerasan 

non-atap sehingga nilai albedo ( daya refleksi panas matahari ) minimum 0,3 sesuai dengan 

perhitungan  

1 poin 

3a. Desain lansekap berupa vegetasi (softscape) pada sirkulasi utama pejalan kaki 

menunjukkan adanya pelindung dari panas akibat radiasi matahari/ 
1 poin 

3b. Desain lansekap berupa vegetasi ( soft scape) pada sirkulasi utama pejalan kaki 

menunjukkan adanya pelindung dari terpaan angin kencang 
- 

Analisa 

 Material atap menggunakan material alumunium. Material ini banyak digunakan pada 

atap-atap bandara, selain itu juga material ini tidak menyilaukan. Material perkerasan pada 

area parkir menggunakan paving block. Pada sirkulasi pejalan kaki di luar bangunan 

menggunakan material grassblock untuk menghindari refleksi panas matahari.Peneduhan 

sirkulasi pejalan kaki diluar bangunan menggunakan vegetasi tajuk lebar berupa pohon 

karsein  dan pohon tanjung. 

 

 
Gambar 4.82 Peletakan material perkerasan dan material atap 
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h. Manajemen Air Limpasan Hujan 

1a. Pengurangan beban volum limpasan air hujan ke jaringan drainase kota dari lokasi 

bangunan hingga 50% yang dihitung menggunakan nilai intensitas curah hujan./ 
1 poin 

1b. Pengurangan beban volum limpasan air hujan ke jaringan drainase kota dari lokasi 

bangunan hingga 85% yang dihitung menggunakan nilai intensitas curah hujan./ 
- 

2.  Menunjukkan adanya upaya penanganan pengurangan beban banjir lingkungan dari luar 

lokasi bangunan 
- 

3. Menggunakan teknologi- teknologi yang dapat mengurangidebit limpasan air hujan. 1 poin 

Curah hujan rata-rata pada kawasan Sendangbiru mencapai 1350Mm atau berarti 1350 

l/m
2
. Pada analisa iklim tapak telah dijelaskan bahwa air hujan yang mengenai area landscape 

akan diserap seluruhnya oleh tanah, sehingga beban drainase hanya dari air yang mengenai 

atap bangunan. Dari total luasan area landsekap mencapai 50% dari total luas tanah 

(perhitungan pada poin area dasar hijau). Sehingga 50% dari limpasan air hujan dipastikan 

tidak mengarah ke riol kota. 

 

   

Gambar 4.83  Peletakan material perkerasan 

 

Pengurangan debit limpasan air hujan pada tapak dilakukan dengan pembuatan lubang-

lubang biopori pada area lansekap, selain itu dilakukan pula dengan penampungan air hujan 

yang akan dimanfaatkan sebagai sumber air alternatif.   

1.6.2 Efisiensi dan Konservasi Energi 

1. Pemasangan Sub-Meter 

Memasang  kWh meter untuk konsumsi listrik pada setiap kelompok beban dan sistem 

peralatan yang meliputi 

- Sistem tata udara 

- Sistem tata cahaya dan kotak kontak 

- Sistem beban lain 

prasyarat 

 Pemantauan konsumsi listrik dilakukan dengan  memasangan kWh meter yang 

diletakan pada setiap titik distribusi. Penggunaan listrik dan tata cahaya pada bangunan TPI 

dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona persiapan lelang, zona lelang, dan zona packing dan 

termasuk zona pengelola. Pada area restoran dibagi dua zona, zona Utara dan 

Selatan.sehingga MEE setiap zona akan dipasang Kwh meter. 



 

 

 

 

Gambar 4.84  Posisi MEE pada lantai 1 dan lantai 2 TPI 
 

2. Perhitungan OTTV 

Menghitung dengan cara perhitungan OTTV berdasarkan SNI  03-6389-2011 atau SNI edisi 

terbaru tentang konservasi Energi Selubung Bangunan pada Bangunan Gedung. 

Prasyarat  

 OTTV merupakan nilai yang ditetapkan  untuk selubung bangunan. Nilai OTTV 

dipengaruhi oleh radiasi matahari, sehingga semakin besar nilai OTTV, semakin tinggi 

radiasi matahari yang mempengaruhi bangunan.  Strategi dasar yang dapat dilakuakan adalah 

mengatur orientasi bangunan memanjang dari arah Timur ke Barat. Penggunaan  material 

dinding dan atap juga dapat mempengaruhi nilai OTTV. 

 

Gambar 4.85  Sisi bangunan yang terkena radiasi matahari 
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 Bangunan TPI yang dirancang memanjang dari arah Barat daya hingga Tenggara. 

Orientasi bangunan TPI mengikuti pola aktivitas pendaratan ikan dan kondisi fisik tapak. 

Untuk mengurangi beban panas dari sisi Barat, bangunan TPI ditambahkan pernaungan pada 

sisi Barat dan Timur.pernaungan tersebut merupakan terusan dari atap hingga ke permukaan. 

Dinding lantai 1 TPI dibuat lebih tertutup dan sedikit bukaan, material yang digunakan 

addalah bata ringan dengan finishing cat putih. Lantai 2 TPI yang digunakan untuk aktivitas 

kuliner, material dindingnya menggunakan double glass untuk mengurangi beban panas 

akibat radiasi matahari. 

 

Gambar 4.86 T erusan atap sebagai pernaungan pada bangunan TPI 

3. Efisiensi dan Konservasi  Energi 

1a. Menggunakan Energi modeling sofrware untuk menghitung konsumsi energi di gedung 

baseline dan designed. Selisih konsumsi energi dari baseline dan designed  merupakan 

penghematan. Untuk setiap penghematan sebesar 2,5% yang dimulai dari penurunan energi 

sebesar 5% dari gedung baseline, mendapat nilai 1 ( wajib untuk platinum) 

- 

1b. Menggunakan perhitungan worksheet, setiap penghematan 2% dari selisij antara gedung 

designed da baseline mendapat nilai 1. Penghematan mulai dari penurunan energi sebesar 5% 

dari gedung baseline. Worksheet yang disediakan oleh atau GBCI. 

- 

1c Menggunakan perhitungan per komponen secara terpisah - 

1c-OTTV 

- Nilai OTTV sesuai dengan SNI-03-6389-2911 atau SNI edisi terbaru tentang konservasi 

Energi Selubung Bangunan pada Bangunan Gedung. 

- Apabila tolok ukur 1 dipenuhi, penurunan per 2,5% mendapat 1 nilai sampai maksimal 

2nilai 

- 

1c-2 Pencahayaan Buatan 

- Menggunakan lampu dengan daya pencahayaan lebih hemat sebesar 15% daripada daya 

pencahayaan yang tercantum dalam SNI 03 6197-2011 atau SNI edisi terbaru tentang 

konservasi energi pada sistem pencahayaan 

- Menggunakan 100% ballast frekuensi tinggi ( elektronik) untuk ruang kerja 

- Zonasi pencahayaan untuk seluruh ruang kerja yang dikaitkan dengan sensor gerak ( motion 

sensor) 

- Penempatan tombol lampu dalam jarak pencapaian tangan pada saat buka pintu 

 2 poin   

1C-3 Transportasi vertikal  

- Lift menggunakan traffic management system yang sudah lulus traffic analysis atau 

menggunakan regnerative drive system/ 

- Menggunakan fitur hemat energi pada lift, menggunakan sensor gerah, atau sleep mode 

pada eskalator 

- 

1C- 4 Sistem Pengkondisisan Udara 

- Menggunakan peralatan AC dengan COP minimum 10% lebih besar dari SNI 03-6390-

2011 atau SNI edisi terbaru tentang konservasi energi pada sistem Tata Udara Bangunan 

Gedung. 

2 poin 



 

 

 

  

 Lampu yang digunakan adalah lampu jenis LED TL. Lampu ini diletakkan di area 

penanganan ikan terutama di area pelelangan ikan. Penempatan lampu berdasarkan zona 

aktivitasnya. Letak saklar berada di area yang mudah dijangkau tangan saat membuka pintu. 

Untuk sistem pengontrolan lampu dilakukan dengan bantuan sensor intensitas cahaya. Sistem 

pengkondisian udara di dalam bangunan di peruntukkan untuk aktivitas penanganan ikan  di 

lantai 1.Ruang-ruang yang dikondisikan udaranya adalah ruang karantina ikan, ruang 

produksi es, coldstorage, dan area pelelangan ikan. Pengkondisian udara menggunakan 

sistem AC central sehingga pengontrolan suhu ruangan dapat dilkukan di satu tempat agar 

lebih efektif dan efisien.  

 

Gambar 4.87 Sistem pencahayaan alami pada TPI 

4. Pencahayaan Alami 

1. Penggunaan cahaya alami secara optimal sehingga minimal 30% luas lantai yang 

digunakan untuk bekerja mendapat intensitas cahaya alami sebesar 300 lux. Perhitungan 

dapat dilakukan dengan cara manual atau dengan software. 

Khusus untuk pusat pembelanjaan, minimal 20% luas lantai nonservice mendapatkan 

intensitas cahaya alami minimal sebesar 300lux 

2 poin 

2. Jika butir satu terpenuhi lalu ditambah dengan adanya lux sensor untuk otomatisasi 

pencahayaan buatan apabila intensitas cahaya alami kurang dari 300lux, didapatkan 

tambahan 2 nilai 

2 poin 

 Tabel 4.30  Standar Tingkat pencahayaan di dalam ruangan 

No Fungsi ruangan Standar tingkat 

pencahayaan ( Lux) 

1 Perkantoran 

a. ruang kerja/ runag komputer 

b. ruang arsip 

 

350 

150 

2 Restauran 

a. ruang makan 

b. kafetaria 

c. dapur 

 

250 

200 

300 

3 Pasar Swalayan 

gudang 

500 

100 

Sumber SNI 03-6197- 2000 
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 Pemanfaatan pencahayaan alami pada bangunan TPI sangat diperlukan untuk 

penghematan energi. Bangunan TPI, khususnya lantai 1 yang dimanfaatkan untuk aktivitas 

pelelangan ikan, termasuk kedalam pusat pembelanjaan sehingga 20 % lantai non servis 

mendapatkan intensitas cahaya alami minimal 300lux. Luas area non servis pada lantai 1 

adalah 1400m
2
,  sehingga dibutuhkan luas bukaan  pada dinding untuk pencahayaan alami 

adalah 340m
2
.  Untuk memaksimalkan pencahayaan alami, area pelelangan ikan 

menggunakan bouvent light pada sisi-sisi bangunan.  Pada lantai 2 diberikan void untuk 

memaksimalkan pencahayaan alami yang mengenai lantai pelelangan ikan. 

 

 

Gambar 4.88 Sistem pencahayaan alami pada TPI 
 Bentang bangunan yang panjang menjadikan area tengah bangunan tidak mendapat 

pencahayaan alami yang optimal. Pada area tengah ditambahkan pencahayaan buatan untuk 

mengoptimalkan pencahayaan di dalam bangunan. Selain itu ditambahkan lux sensor untuk 

otomatisasi pencahayaan buatan jika pencahayaan alami kurang dari 300lux.  

 

Gambar 4.89 Peletakan sensor cahaya pada ruang TPI 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

5. Ventilasi 

Tidak mengkondisikan (tidak memberi AC) ruang WC, Tangga, Koridor dan lobi lift, serta 

melengkapi ruangan tersebut dengan ventilas alami ataupun mekanik 

1 poin  

  Pengondisian udara dilakukan  pada area  pelelangan ikan.  pengondisian udara 

dilakukan untuk menjaga kualitas ikan agar tidak cepat membusuk selama proses pelelangan 

berlangsung. Pada area kuliner yaitu lantai 2 TPI, menggunakan penghawaan  alami dengan 

sistem ventilasi silang untuk mengoptimalkan penghawaan alami. Pemilihan jenis bukaan 

dapat mempengaruhi aliran udara yang masuk ke dalam bangunan. Jendela untuk 

penghawaan lantai 1 menggunakan jenis jendela jalusi.  

 

 

Gambar 4.90 Sistem penghawaan alami pada bangunan TPI 

 

6. Energi Terbarukan dalam Tapak 

Menggunakan sumber energi baru dan terbarukan . setiap 0,5 % daya listrik yang dibutuhkan 

gedung yang dapat  dipenuhi oleh sumber energi terbarukan 1 nilai ( sampai maksimal 5 nilai) 

1 poin 

 Penerapan energi terbarukan dalam tapak yaitu penggunaan panel surya untuk 

penerangan diluar bangunan dan untuk suplai air bersih. Pemilihan teknologi panel surya ini 

cocok untuk daerah tropis karena potensi sinar matahari yang dapat dimafaatkan sepanjang 

tahun. Panel surya diletakkan di area atap bangunan TPI dan disekitar tapak. Pemasangan 

panel surya hanya sebagian dari luas atap karena bentuk atap yang rata hanya berada di sisi 

Barat dan Timur. Pada area tapak juga dipasang panel surya yang menyatu dengan lanpu 

jalan. 
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Gambar 4.91 Peletakan potovolteic pada bangunan dan tapak 

  

Gambar 4.92  Penggunaan panel surya untuk suplai air dan penerangan jalan 

Sumber FAO 2010 
 

1.6.3 Konservasi Air 

1. Meteran Air 

Pemasangan alat meteran air  ( volum meter) yang ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu pada 

sistem distribusi air, sebagai berikut: 

- Satu volum meter disetiap keluaran sumber air bersih seperti PDAM atau air tanah 

- Satu volum meter untuk memonitor keluaran sistem air daur ulang 

- Satu volum meter  dipasang untuk mengukur tambahan keluaran air bersih apabila 

sistem daur ulang tidak mencukupi. 

prasyarat 

 Meteran air diletakkan ditempat keluaran air dari tandon air bersih utama, resevoir 

atas air bersih dan air daur ulang. Meteran air ditunjukkan dengan warna merah pada gambar 

4.93 



 

 

 

 
Gambar 4.93  Peletakan meteran air 

 

1. Perhitungan Penggunaan Air 

 Perhitungan penggunaan air sudah dianalisa pada hal  12 9 analisa  tentang utilitas 

sistem penyediaan air bersih. 

2. Fitur air 

1a. Penggunaan fitur air yang sesuai dengan kapasitasw buangan dibawah standar maksimum 

kemampuan alat keluaran air yang sesuai dengan lampiran , sejumlah minimal 25% dari total 

pengadaan  produk fitur air./ 

- 

1b. Penggunaan fitur air yang sesuai dengan kapasitasw buangan dibawah standar maksimum 

kemampuan alat keluaran air yang sesuai dengan lampiran , sejumlah minimal 50% dari total 

pengadaan  produk fitur air./ 

2 poin 

1c. Penggunaan fitur air yang sesuai dengan kapasitasw buangan dibawah standar maksimum 

kemampuan alat keluaran air yang sesuai dengan lampiran , sejumlah minimal 75% dari total 

pengadaan  produk fitur air./ 

- 

Alat keluaran Air 

WC Flush Valve 

WC Flush Tank 

Urinal Flush Valve/Peturasan 

Keran Tembok 

Shower 

Kapasitas keluaran air 

< 6 liter/ flush 

< 6 liter/ flush 

< 4 liter/ flush 

< 8 liter/ flush 

< 8 liter/ flush 

< 9 liter/ flush 

- 

 Kran air untuk pencucian ikan diletakan di area dekat pencucian ikan. Untuk 

penyiraman ikan menggunakan shower sebagai upaya penggematan air dan mengefektifkan 

proses pencucian ikan. untuk pembersihan kotak ikan dan lantai TPI menggunakan sistem 

semprot bertekanan, Alat keluaran air dari toilet berupa kran tembok, wastavel, flush toilet, 

urinoir dan shower. Untuk menghemat penggunaan air bersih maka dipilih fitur yang lebih 

rendah dari standart keluaran air pada umumnya.  
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Alat Keluaran Air Kapasitas Keluaran Air Keterangan    

WC Flush Tank 3 liter/flush    

Urinal Flush Valve/Peturasan 2,5 liter/flush Menggunakan sensor urinal   

Keran Wastafel/Lavatory 2 liter/menit Menggunakan kran sensor   

Keran Tembok 4 liter/menit    

Shower 4,5 liter/menit    

 

3. Daur Ulang Air 

Penggunaan seluruh air bekas pakai ( grey water) yang telah  didaur ulang untuk kebutuhan 

sistem flushing atau cooling tower. 

2 poin 

Penggunaan seluruh air bekas pakai ( grey water) yang telah  didaur ulang untuk kebutuhan 

sistem flushing dan  cooling tower. 

- 

 Air limbah berasal dari aktivitas pencucuian ikan, pembersihan kotak ikan dan 

peralatan, pembersihan lantai TPI. Daur ulang air ini menggunakan sistem IPAL. Air limbah 

dari setiap aktivitas dialirkan menuju drainase yang mengarah langsung ke IPAL.  

 

Gambar 4.94  Proses daur ulang air limbah 
 

4. Sumber Air Alternatif 

1a. Menggunakan salah satu dari tiga alternatif sebagai berikut : air kondensai AC, air bekas 

wudhu, air hujan 

- 

1b Menggunakan lebih dari satu sumber air dari ketiga alternatif diatas - 

1c Menggunakan teknologi yang memanfaatkan air laut atau air danau atau air sungai untuk 

keperluan air bersih sebagai sanitasi irigasi dan kebutuhan lainnya 

2 poin 

 Air merupakan kebutuhan pokok pada pelabuhan perikanan. Sumber daya air 

alternatif yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas penanganan ikan adalah 

air laut. Potensi air laut ini sangat besar untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan pelabuhan 

perikanan. Menurut FAO Fishing Harbour Planning, Construction and Design, air laut 

secara langsung dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penanganan ikan, hal ini dapat di lihat 

pada tabel 4. 

 Air laut dapat juga dimanfaatkan untuk kebutuhan sahari-hari dengan melalui proses 

desalinasi ( penghilangan kadar mineral yang terlarut, salah satunya garam). Proses 

desalinasi dapat menggunakan sistem reserve osmosis (RO). 

 



 

 

 

 
Gambar 4.95 Proses desalinasi air laut dengan sistem  RO 

Sumber FAO 2010 

 Pada proses pretreatment air laut akan dipisahkan  dari partikel-partikel yang dapat 

menyumbat  membran.padaa proses filtrasi, pasir akan dipisahkan. Alga dan bakteri dapat 

berkembang pada sistem ini sehingga menggunakan teknik declorinasi. Selain itu juga dapt 

menggunakan sinar ultrafiolet untuk membunuh alga dan bakteri yang diletakkan sebelum 

proses filtrasi.filter pada proses pretretment harus dibersihkan dalam 2-3 hari. Untuk 

membran inti dapat di bersihkan  4 kali dalam setahun dan dapat diganti dalam 3- 5 tahun 

pemakaian.   Produk  air  dengan menggunakan sistem  RO dapat melarutkan partikel solid 

dari 10 -500 ppm. World Health Organization ( WHO ) menstandarkan air minum yang 

memilik kualitas 500mg/l atau sama dengan 500 ppm.penggunaan sisten RO,setiap 100 liter 

air laut dapat diproduksi air bersih 15 sampai 50 liter.  Tabel 4. Merupakan gambaran 

kebutuhan listrik untuk sistem RO. 

Jenis Air Operating pressure 

(bar) 

Kebutuhan listrik  

(kW) 

Produksi air 

( m
3
/hari ) 

Air payau 45 5,0 12,50 

Air payau 45 5,5 25,1 

Air payau 45 5,8 37,60 

Air payau 45 6,8 50,10 

Air payau 45 11,0 100,20 

air laut 56 9,8 17,10 

air laut 56 18,2 45,60 

air laut 56 37,1 91,20 

air laut 56 59,5 136,80 

Sumber FAO 2010 

 

Tabel 4. 31  Tipikal karakteristik Sistem RO 
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Gambar 4.96 Sistem RO 

Sumber FAO 2010 

 
Gambar 4.97 Sistem distribusi air laut untuk kebutuhan aktivitas penanganan ikan 

Sumber FAO 2010 

5. Penampungan Air Hujan 

1a Menyediakan instalasi tangki air penampung air hujan kapasiatas 50% dari jumlah air 

hujan yang jatuh  di atas atap bangunan yang dihitung menggunakan nilai intensitas curah 

hujan hariaan rata-rata 10 tahunan/  

- 

1b  Menyediakan instalasi tangki penampungan air hujan berkapasitas 75 % dari perhitungan 

diatas 

2poin 

1c Menyediakan isntalasi tangki penampungan air hujan berkapasitas 100% dari perhitungan 

diatas 

- 



 

 

 

 Air hujan yang mengenai atap bangunan  akan ditampung ke dalam tandon air. Air 

hujan digunakan sebagai sumber air cadangan. luas atap bangunan TPI adalah 5872 m
2
.  

Curah hujan di kawasan Sendangbiru pertahun 152mm. Sehingga total air hujan yang dapat 

ditampung adalah 892.544 liter.  Volume air hujan adalah 892m 3.Tandon air hujan 

diletakkan didalam tanah disisi kanan dan kiri bangunan TPI. akan diletakkan di atas area 

kuliner pada lantai 2 TPI.  

 

Gambar 4.98 penampungan air hujan 

 

6. Efisiensi Penggunaan Air Lansekap 

1  Seluruh air yang digunakan untuk irigasi gedung tidak berasal dari sumber air tanah dan 

/PDAM 

1poin 

2 Menerapkan teknologi yang inovatif untuk irigasi yang dapat mengontrol kebutuhan air 

untuk lansekap yang tepat, sesuai dengan kebutuhan tanaman. 

1poin 

 Penggunaan air untuk penyiraman lansekap berasal dari air hasil olahan limbah cair.  

Untuk sistem penyiraman tanaman pohon  menggunakan sistem tetes, sehingga air dapat 

diserap langsung oleh akar tanaman. Untuk sistem penyiraman rumput menggunakan kran air 

jenis sprinkel. Kran ini dapat mengoptimalkan penyiraman tamanan penutup tanah. 

1.6.4 Sumber dan Siklus Material  

1. Refigeran fundamental  

Tidak menggunakan chloro  fluoro – carbon ( CFC ) sebagai refigeran dan halon sebagai 

bahan pemadam kebakaran 

prasyarat 

 Alat pemadam kebakaran menggunakan tabung pemadam dengan bahan halotron. 

Bahan ini bebas dari polusi dan residu. Bahan ini efektif sebagai pengganti bahan halon. 

1. Penggunaan Gedung dan Material Bekas 

1a Menggunakan kembali material bekas, baik dari bangunan lama maupun tempat lain, 

berupa bahan struktur  utama , fasad, plafon , lantai  partisi , kusen, dan dinding , setara 

minimal 10 % dari total biaya material 

- 
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1b Menggunakan kembali material bekas, baik dari bangunan lama maupun tempat lain, 

berupa bahan struktur  utama , fasad, plafon , lantai  partisi , kusen, dan dinding , setara 

minimal 20 % dari total biaya material 

2poin 

 Material bekas dari gedung TPI lama yang dapat dimanfaatkan kembali adalah 

material struktur atap. Pada material struktur atap TPI lama menggunakan baja. Bangunan 

TPI lama memiliki bentang 50m.   

 

Gambar 4.99 Pemanfaatan material bekas 

2. Penggunaan Refigeran tanpa ODP 

Tidak menggunakan bahan perusak ozon pada seluruh sistem pendingin gedung 2poin 

 Sistem pendingin didalam gedung TPI digunakan untuk mendinginkan ruang aktivitas 

dan ruang penyimpanan ikan.  Tabel  tipe refigerant yang berdampak pada perusakan lapisan 

ozon dapat dilihat pada tabel. 4.31. refigerant yang dipilih adalah tipe yang memiliki  potensi 

perusak ozon dan potensi pemanasan global yang rendah yaitu  HFC
2
. 

Refigerant Tipe Potensial perusak ozon Potensial global 

warming 

R-11 

R-12 FREON 

R-22 FREON 

R-142b 

R-32 

R-125 

R-134a 

R-500 

R-503 

AMONIA 

R-404a 

CFC
1 

CFC 

HCFC
2
 

CFC 

HFC
3
 

HFC 

HFC 

CFC 

CFC 

- 

HFC 

1.0 

1.0 

0.05 

0.06 

0 

0 

0 

- 

- 

0 

0 

1.0 

2.1 

0.43 

0.46 

0.14 

0.71 

0.34 

- 

- 

0 

0 

Sumber FAO 2010 

3. Material Prafabrikasi 

Desain menggunakann material modular  atau pra fabrikasi ( tidak termasuk peralatan ) 

sebesar 30 % dari total biaya material 

3poin 

Tabel 4.32 Karakteristik Refigeran 



 

 

 

  Material prafabrikasi yang digunakan adalah beton, bata ringan dan kaca double glass 

untuk material dinding pada lantai 2 TPI.  Material konstruksi, berupa perekat bata ringan  

menggunakan semen instan, sehingga tidak menimbulkan sampah konstruksi. 

4. Material Regional 

Menggunakan material yang lokasi asal bahan baku utama dan pabrikasinya berada dalam  

radius 1000 km dari lokasi proyek  minimal bernilai 50% dari total biaya material 

1poin 

Menggunakan material yang lokasi asal bahan baku utama dan pabrikasinya berada dalam 

wilayaj republik Indonesia bernilai minimal 80% dari total biaya material. 

 

 Semua material yang digunakan didalam bangunan TPI menggunakan material 

regional. Material baja dan bata ringan di dapat di dalam provinsi. Prosentase material bata 

ringan adalah 40% dari total penggunaan material . Material baja digunakan untuk material 

atap sehingga prosentasi penggunaan baja adalah 10 %. 

1.6.5 Kesehatan dan Kenyamanan dalam Ruang 

 

1. Introduksi udara luar 

 Desain ruangan yang menunjukkan adaya potensi introduksi udara luar minimal 

sesuai dengan standar ASHARAE 62.1-2007 atau Standar ASHRAE  edisi terbaru 

Prasyarat  

 Intoduksi udara luar pada bangunan TPI dilakukan dengan memberi bukaan 

penghawaan sebesar 10% dari luas lantai bangunan. Luas lantai 1 TPI adalah  

 
Gambar 4.100 Introduksi udara luar 

 

2. Kendali Asap Rokok di Lingkungan 

1.Memasang tanda dilarang Merokok di seluruh area gedung dan tidak menyediakan 

bangunan/ area khusus untuk merokok didalam gedung. Apabila tersesia , bangunan atau area 

merokok diluar gedung , minimal berada pada jarak 5 m dari pintu masuk, outdoor air 

 2poin  
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intrake, dan bukaan jendela 

   Sesuai dengan standar higienias penanganan ikan, didalam gedung tidak boleh ada 

asap kendaraan maupun asap rokok. Oleh karena itu, di dalam bangunan dipasang tanda 

dilarang merokok pada area yang mudah terlihat.  Tempat merokok akan disediakan di luar 

gedung TPI. 

 

Gambar 4.101 Penampungan air hujan 

3. Polutan Kimia 

1. Menggunakan cat dan coating yang mengandung kadar volatile organic compounds 

(VOCs) rendah, yang ditandai dengan label / sertifikasi yang diakui GBC Indonesia. 

1poin 

2. Menggunakan produk kayu komposit dan laminating  adhesive dengan syarat memiliki  

kadar emisi  formaldehida rendah,  yang ditandai dengan label/ sertifikasi yang diakui  

GBCI 

 

3. Menggunakan material lampu yang kandungan merkurinya  pada toleransi maksimum 

yang disetujui GBCI dan tidak menggunakan material mengandung asbestos. 

1poin 

 Bahan cat interior dan eksterior menggunakan cat yang memiliki label green. Cat 

tidak mengandung bahan yang bersifat karsinogenik (misal : Formaldehyde, APEO, Lead, 

Crhromate) dan memiliki kandungan VOC (Volatile Organic Compound) yang rendah. 

Produk cat di Indonesia sebagian besar telah berlabel green dari GBCI.  Jenis lampu yang 

dipilih adalah jenis LED yang tidak mengandung merkuri. Material plafon menggunakan 

gibsum board yang tidak mengandung asbestos. 

4. Pemandangan ke Luar Gedung 

Apabila 75% dari net lettable area  ( NLA) menghadap langsung ke pemandangan luar yang 

dibatasi bukaan transparan bila ditarik suatu garis lurus. 

1 poin 

 Pada lantai 1 bangunan TPI yang dikhususkan untuk aktivitas pelelangan ikan, 

sehingga pemandangan keluar gedung tidak terlalu diperhatikan. Pada area kuliner di lantai 2 

Tpi, diberikan bukaan yang optimal agar pengunjung dapat menikmati kuliner dan 

pemandangan disekitar TPI. 



 

 

 

 

  

Gambar 4.102 bukaan pada gedung TPI 

 

 

 

Gambar 4.103 pemandangan ke luar gedung 

5. Kenyamanan Termal 

Menetapkan perencanaan kondisi termal ruangan secara umum pada suhu 25 
0
C 

dan kelembaban relatif 60% 

1poin 

 Pada area pelelangan ikan menggunakan pengkondisian udara dengan sistem AC 

central, sehingga penetapan suhu dan kelebaban dapat dijaga. 
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1.6.6 Manajemen Lingkunan Bangunan 

1. Dasar Pengolahan Sampah 

Adanya instalasi atau fasilitas untuk memilah dan mengumpulkan dampah sejenis sampah 

rumah tangga ( UU No. 18 Tahun 2008 ) berdasarkan jenis organik, anorganik dan B3. 

Prasyarat  

Manajemen sampah memisahkan sampah berdasarkan jenis sampah yaitu sampah 

organik dan anorganik. sampah tersebut disatukan dan diolah dalam skala pelabuhan 

perikanan. Sampah lainnya disatukan dalam TPS tiap gedung dan dilakukan pengangkutan 

menuju TPA. Pada TPA juga menerapkan pemisahan sampah organik dan anorganik untuk 

memudahkan pengolahannya serta memanfaatkan sampah plastik untuk didaur ulang. 

2. Pengelolaan Sampah Tingkat Lanjut 

Mengelola limbah organik gedung yang dilakukan secar mandiri  maupun bekerjasama 

dengan pihak ketiga sehingga menambah nilai manfaat dapat mengurangi dampak lingkungan 

1poin 

Mengelolah limbah anorganik gedung yang dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama 

dengan pihak ketiga sehingga menambah nilai manfaat dan dapat mengurangi dampak 

lingkungan. 

 1poin 

 Limbah perikanan berupa limbah cair dan limbah padat. Untuk limbah cair akan 

diproses di dalam IPAL. Limbah padat ikan ( limbah organik) berupa ikan isi perut ikan, sisik 

ikan, ikan yang tidak layak jual akan diolah menjadi tepung ikan. Proses pengolahan tepung 

ikan dilakukan di luar kawasan pelabuhan perikanan Sendangbiru. Limbah anorganik akan 

dikumpulkan berdasarkan jenisnya,yaitu sampah kertas, plastik, dan botol. Sampah ini akan 

diolah untuk di daur ulang oleh pihak ketiga yang berada diluar tapak. 

1.7  Konsep Perancangan 

1. Tata guna lahan 

 Area dasar hijau pada tapak adalah 2131,75m
2
.  Total area softscape yaitu 13,79%, 

luas area dasar hijau tersebut dimanfaatkan untuk taman dan daerah peresapan air.  

Bangunan Tempat pelelangan ikan dibagi menjadi 2 massa, masing-masing massa 

mampu menampung 15 Ton ikan perhari. Di sisi bangunan TPI dimanfaatkan untuk area 

publik. Tiap massa bangunan terdapat 1 paket fasilitas pelelangan ikan, mulai dari area 

pencucian ,sortir, penimbangan ikan, pelelangan ikan  area  packing hasil pelelangan, dan 

area pendukung lainnya. Massa bangunan diletakan menjorok ke laut berdekatan dengan 

dermaga bongkar muat ikan agar distribusi ikan lebih efektif dan efisien. Selain itu 

disetiap massa dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan kotak ikan dan gudang es. 

fasilitas penunjang berupa area kuliner diletakkan di lantai 2 sebagai sarana rekreatif.  

Pada bagian bawah TPI dimanfaatkan untuk area parkir kendaraan roda 4, sehingga 

bangunan TPI menjadi panggung. Sistem panggung ini mempermudah distribusi ikan 

pada area loading dock  dan area peresapan pada tapak semakin besar. 



 

 

 

 

Gambar 4.104 Konsep tata massa 
 

 Sirkulasi menuju tapak, menggunakan sistem one way agar tidak terjadi penumpukan 

kendaraan di pintu masuk dan pintu  keluar tapak. Sirkulasi pejalan kaki dilengakapi 

dengan pohon peneduh agar pejalan kaki lebih nyaman. Penggunaan material grassblock 

untuk area parkir dan sirkulasi pejalan kaki di luar bangunan yang dapat membantu 

penerapan air ke dalam tanah.  area parkir kendaraan roda 4 berada di dekat pintu  masuk 

agar mudah dalam aksesnya. Selain itu disediakannya area parkir sepeda dengan 

kapasitas 100 sepeda dan 10 unit shower pada sisi Utara tapak dekat dengan pintu masuk 

tapak. parkir kendaraan roda 2 berada di sisi utara dekat dengan dermaga tambat labuh 

disisi Timur tapak. Sirkulasi menuju area kuliner yang berada di lantai 2 Tpi 

menggunakan ramp dengan kemiringan 7
0
 dan juga tangga. 
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Gambar 4.105 Konsep sirkulasi pejalan kaki 
 

 

2. Efisiensi dan konservasi energi 

 Orientasi bagunan TPI menyesuaikan dermaga bongkar muat. Bangunan TPI dibuat 

memanjang dari arah Barat Daya ke  Tenggara, sehingga pada sisi terpanjang bagian 

Barat terkena dampak radiasi sinar matahari. Untuk mengurangi nilai OTTV yang tinggi, 

disiasati dengan memberikan overhang atap yang menerus hingga ke tanah. Material atap 

bangunan TPI menggunakan alumunium dan dinding lantai 1 menggunakan bata ringan 

dengan plaster dan finishing cat warna putih. Dinding lantai 2 menggunakan kaca double 

glass yang dapat mengurangi radiasi sinar matahari.  Sisi Selatan dan Utara bangunan 

dibuat bukaan untuk optimalisasi penghawaan dan pencahayaan alami serta sebagai 

penangkap potensi view disekitar pelabuhan perikanan.  



 

 

 

 

Gambar 4.106 Konsep tanggap iklim 
 

 Untuk membantu pencahayaan di dalam ruangan, tipe lampu yang digunakan adalah 

lampu LED TL. Sistem pengkondisian udara didalam area pelelangan ikan menggunakan 

AC central, suhu di dalam ruangan dapat stabil sehingga kualitas ikan dapat terjaga. 

Pengkondisian udara hanya berada di area pelelangan ikan dan ruang pendukungnya. 

Optimalisasi pencahayaan alami pada bangunan TPI dengan memberikan side lighting 

pada sisi bangunan. Selain itu pada area pelelangan ikan diberikan sensor cahaya sebagai 

otomatisasi pencahayaan buatan jika intensitas pencahaayan di dalam ruangan kurang 

dari 300lux.  

 Penghawaan alami pada bangunan menggunakan sistem cross ventilasi. Pada area 

TPI,penghawaan alami berupa jendela kisi diletakkan di bagian atas pada zona sebelum 

lelang dan zona sesudah lelang.  Bukaan pada lantai 2, diletakkan di bagian atas dan 

bawah dinding untuk mengoptimalkan penghawaan alami.  Penerapan energi terbarukan 

pada tapak menggunakan solar panel. Solar panel ini digunakan  sebagai energi listrik 

untuk suplai air bersih dan penerangan diluar tapak.  
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3. Konservasi air 

  Sumber air bersih utama berasal dari sumur bor yang ditampung ke dalam tandon air 

atas di bagian utara tapak. Dari tandon air atas, air didistribusikan menuju setiap 

bangunan. Strategi pengurangan konsumsi air bersih yang digunakan untuk proses 

penanganan ikan, pembersihan kotak ikan dan lantai TPI dengan memanfaatkan air laut. 

Untuk penyiraman lansekap menggunakan air olahan dari IPAL. Air bersih digunakan 

untuk pembuatan es dan higienitas pekerja. Air hujan yang jatuh mengenai atap 

banngunan akan ditampung ke dalam tandon air. Kapasitas air hujan yang dapat 

ditampung adalah 892.544 liter sehingga dimensi tandon air yang dibutuhkan adalah 

892,5m
3
. Karena kondisi tapak, pemenuhan tandon penampung air hujan hanya mampu 

menampung 75%. 

 

Gambar 4.107 Konsep pengolahan air hujan 
 

4. Sumber dan siklus material 

 Material yang digunakan dalam bangunan TPI menggunakan material prafabrikasi, 

berupa beton, bata ringan dan kaca double glass. Untuk bahan perekat bata ringan 

menggunakan semen instan agar tidak menimbulkan sampah konstruksi. Material rangka 

atap pada TPI menggunakan baja. Sisa material atap pada TPI lama dapat dimanfaatkan 

untuk penambah kebutuhan material atap pada TPI baru.  Proses pembuatan es dan 

penyimpanan ikan di dalam coldstorage membutuhkan alat pendingin. Tipe refigerant 

yang digunakan adalah refigerant R- 32, refigeran ini memiliki potensi perusak ozon 

yang kecil dibandingkan dengan refigerant yang lainnya. 

5. Kesehatan dan kenyamanan ruang dalam 

 Untuk mewujudkan kesehatan dan kenyaman di dalam  ruang, diberikan ventilasi 

alami dan  pencahayaan alami. Ikan merupakan produk yang mudah terkontaminasi, 

sehingga ikan tidak boleh terkena asap kendaraan maupun asap rokok. Di dalam 

bangunan TPI dan area kuliner dirancang bebas dari asap rokok. Di dalam tapak 

disediakan area khusus merokok yang berada di samping kanan dan kiri bangunan TPI. 



 

 

 

Cat yang digunakan untuk finishing dinding dalam ruangan berlabel green dan tidak 

mengandung VOC dan zat karsinogenik. Untuk memberikan kenyaman dalam 

beraktivitas, bangunan TPI diberi bukaan pada sisi-sisinya agar pelaku aktivitas didalam 

bangunan dapat menikmati pemandangan keluar gedung. Pada area kuliner diberikan 

bukaan yang optimal, sesuai dengan aktivitas santai dan rekreatif.  

6. Manajemen lingkungan bangunan 

  Dasar pengolahan sampah pada tapak dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu sampah  

organik dan anorganik . Di dalam bangunan dan di luar bangunan disediakan tempat 

sampah sesuai dengan jenis sampah yang diwadahi.  Khusus untuk sampah organik dari 

proses penanganan ikan akan ditempatkan di tempat khusus karena akan diolah menjadi 

tepung ikan di luar tapak. Pengolahan limbah cair menggunakan IPAL, sehingga air 

olahannya dapat dimanfaatkan untuk penyiraman tanaman. 

1.8   Pembahasan Hasil Desain 

 Pembahasan hasil desain dilakukan dengan mengevaluasi desain berdasarkan kriteria ramah 

lingkungan dari GBCI. Berikut ini adalah rangkuman kriteria yang telah diterapkan pada fasilitas 

pelelangan ikan di pelabuhan perikanan Sendangbiru, 

1. Tata Guna Lahan 

Tolok ukur Poin  Keteragan  

area lansekap yang terbebas dari struktur minimal 10% dari 

luas lahan. 

P Terpenuhi 

Daerah pembangunan dilengkapi minimal 8 dari 12 

prasarana dan sarana kota. 

1 Terpenuhi 

Adanya halte dalam jangkauan 300m dari gerbang lokasi 

bangunan 

1 Terpenuhi 

Terdapat minimal tujuh jenis fasilitas umum dalam jarak 

pencapaian jalan utama sejauh 1500m dari tapak. 

1 Terpenuhi 

Adanya tempat parkir sepeda yang aman sebanyak satu unit 

parkir per 20 pengguna gedung hingga maksimal 100 unit 

parkir. 

1 Terpenuhi 

Apabila tolok ukur 1 terpenuhi maka perlu menyediakan 

shower per 10 unit parkir sepeda. 

1 Terpenuhi 

Menggunakan material untuk meghindari efek heat island 

pada area atap gedung 

1 Terpenuhi 

Menggunakan material untuk menghindari efek heat island 

pada area perkeasan non atap 

1 Terpenuhi 

Desain lansekap berupa vegetasi pada sirkulasi utama 

pejalan kaki menuju adanya pelindung dari panas akibat 

radiasi matahari 

1 Terpenuhi 

Pengurangan volume limpasan air hujan ke drainase kota 

hingga 50% dihitung dari intensitas curah hujan. 

1 Terpenuhi 

Menggunakan teknologi-teknologi yang dapat mengurangi 

debit kimpasan air hujan 

1 Terpenuhi  

Total  10 poin  
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2. Efisiensi dan konservasi energi 

Tolok ukur Poin Keteragan  

Memasang kWh meter untuk mengukur konsumsi listrik pada 

setiap kelompok beban dan sistem peralatan 

P Terpenuhi  

menghitung OTTV berdasarkan SNI P Tidak dilakukan perhitungan, 

hanya strategi untuk 

menurunkan radiasi yang 

mengenai bangunan 

Menggunakan lampu dengan daya pencahayaan lebih hemat 

sebesar 15% daripada daya pencahayaan yang tercantum 

dalam SNI 03 6197-2011 atau SNI edisi terbaru tentang 

Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan. 

1 

 

Terpenuhi 

Zonasi pencahayaan untuk seluruh ruang kerja dikaitkan 

dengan sensor gerak. 

1 

 

Terpenuhi 

Penempatan tombol lampu dalam jarak pencapaian tangan 

pada saat buka pintu. 

1 

 

Terpenuhi  

Menggunakan peralatan AC dengan COP minimum 10% 

lebih besar dari SNI 03-6390-2011 atau SNI edisi terbaru 

tentang Konservasi Energi pada Sistem Tata Udara Bangunan 

Gedung 

1 Terpenuhi 

Menggunakan pencahayaan alami minimal 30% dari luas 

lantai dengan intensitas cahaya 300 lux. 

Jika butir satu dipenuhi lalu ditambah dengan adanya lux 

sensor untuk otomatisasi pencahayaan buatan apabila 

intensitas cahaya alami kurang dari 300 lux, didapatkan 

tambahan 2 nilai. 

 

2 

2 

Terpenuhi  

Tidak mengkondisikan ruang WC, tangga, koridor dan lobi 

lift serta melengkapi ruangan tersebut dengan ventilasi alami 

ataupun mekanik. 

1 terpenuhi 

Mendorong penggunaan energi terbarukan, setiap 0,5% energi 

yang dihasilkan dari kebutuhan gedung. 

1 Hanya dilakukan perhitungan 

energi yang kemungkinan 

dapat dihasilkan tanpa 

pertimbangan kebutuhan 

energi yang dikeluarkan 

gedung 

Total  10 poin  

 

3. Konservasi air 

Tolok ukur Poin  Keteragan  

Pemasangan alat meteran air yang ditempatkan di lokasi –

lokasi tertentu pada sistem distribusi air 

P Terpenuhi  

Penggunaan fitur air yang sesuai dengan kapasitas buangan di 

bawah standar maksimum kemampuan alat keluaran air sesuai 

dengan lampiran, sejumlah minimal 50% dari total pengadaan 

produk fitur air . 

2 Terpenuhi  

Konsep daur ulang air bekas pakai untuk flushing dan cooling 

tower. 

2 Terpenuhi  

Menggunakan teknologi yang memanfaatkan air laut untuk 

keperluan air bersih sebagai sanitasi irigasi dan kebutuhan 

lainnya 

2 Terpenuhi  

Menyediakan instalasi tangki penampungan air hujan 

berkapasitas 75% dari air hujan yang jatuh di atas atap 

bangunan dengan intensitaas hujan rata-rata. 

2 Terpenuhi  

seluruh air untuk irigasi tidak berasal dari air tanah dan/atau 

PDAM 

1 Terpenuhi  



 

 

 

Menerapkan teknologi yang inovatif yang dapat mengontrol 

kebutuhan air untuk lansekap sesuai dengan kebutuhan 

tanaman 

1 Terpenuhi  

Total  10 poin  

 

4. Sumber dan siklus material 

Tolok ukur Poin  Keteragan  

Tidak menggunakan chloro fluoro-carbon (CFC) sebagai 

refrigeran dan halon sebagai bahan pemadam kebakaran  

P 

 

Terpenuhi  

Tidak menggunakan bahan perusak ozon pada seluruh sistem 

pendingin gedung  

2 Terpenuhi  

Menggunakan material prafabrikasi 3 Terpenuhi  

Menggunakan 50% material yang lokasi asal bahan baku 

utama dan pabrikasinya berada dalam radius 1000 km dari 

lokasi proyek. 

1 Terpenuhi  

Total  6 poin  

 

5. Kesehatan dan kenyamanan ruang dalam 

Tolok ukur Poin  Keteragan  

Desain ruangn yang menunjukkan adanya potensi introduksi 

udara luar 

P Terpenuhi  

Memasang tanda “Dilarang Merokok di Seluruh Area 

Gedung” dan tidak menyediakan bangunan/area khusus untuk 

merokok di dalam gedung. Apabila tersedia, bangunan/area 

merokok di luar gedung, minimal berada pada jarak 5 m dari 

pintu masuk, outdoor air intake, dan bukaan jendela. 

2 Terpenuhi  

Menggunakan cat dan coating yang mengandung kadar 

volatile organic compounds (VOCs) rendah, yang ditandai 

dengan label/sertifikasi yang diakui GBC Indonesia 

1 Terpenuhi  

75 % dari netteable area menghadaplangsung ke 

pemandangan luar yang dibatasi bukaan transparan bila 

ditarik garis lurus 

1 terpenuhi 

Kondisi termal secara umum pada suhu 25⁰C dan kelembaban 

60% 

1 Terpenuhi  

Total  5 poin  

6. Manajemen lingkungan bangunan 

Tolok ukur Poin  Keteragan  

Manajemen sampah dengan memilah. P  Terpenuhi  

Mengelola limbah organik gedung yang dilakukan secar 

mandiri  maupun bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga 

menambah nilai manfaat dapat mengurangi dampak 

lingkungan 

1 Terpenuhi  

Mengelolah limbah anorganik gedung yang dilakukan secara 

mandiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga sehingga 

menambah nilai manfaat dan dapat mengurangi dampak 

lingkungan. 

1 Terpenuhi  

Total  2 poin  

Keterangan: 

P: prasyarat 

Total poin yang didapat adalah 43 poin. Berdasarkan kriteria GBCI Bangunan baru, poin 

maksimal untuk pemenuhan kriterian green pada tahap Design recognition  adalah 77 poin. 

Sehingga penghargaan yang didapat adalah Bronze. 
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