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ABSTRAK 

Yogyakarta memiliki wilayah geografis yang beragam dimana terdapat dataran 

tinggi serta laut yang membatasi wilayahnya, ini membuat yogyakarta kaya akan 

sumber daya alam terutama dalam bidang kelautan. Yogyakarta sendiri tercatat pada 

tahun 2007 memiliki 15 TPI diantaranya kebanyakan memiki tipe D. Pelabuhan 

perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan guna mendukung 

kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan 

dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan 

pemasaran.  

Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng sendiri nantinya di 

rancang dengan pendekatan arsitektur organik dimana pendekatan ini sesuai dengan 

kondisi site dimana penggunaan material yang sustainability, konteks lingkungan 

(alam), keserdahanaan bentuk, dll.dikarenakan banyak yang masih berstatus D, 

pelabuhan-Pelabuhan Perikanan di Yogyakarta pelru di singkronkan adanya 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (Kategori B) sebagai pusat penelitian dan 

pengembangan mutu antar pelabuhan  di provinsi Yogyakarta dan sekitarnya. Maka 

dari itu perlu adanya Peningkatan Status di Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng di 

Gunung Kidul, Yogyakarta, selain itu pelabuhan tersebut dapat juga di lengkapi dengan 

bangunan riset, market maupun perusahaan yang dapat mendukung export ikan dari 

wilayah Yogyakarta. 

Kata Kunci : Redesain, Pelabuhan Perikanan Sadeng, Gunungkidul, Arsitek Organik 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Yogyakarta memiliki wilayah geografis yang beragam dimana terdapat dataran 

tinggi serta laut yang membatasi wilayahnya, ini membuat yogyakarta kaya akan 

sumber daya alam terutama dalam bidang kelautan. Yogyakarta sendiri tercatat pada 

tahun 2007 memiliki 15 TPI diantaranya kebanyakan memiki tipe D antara lain PPI 

Baron (Kab. Gunung Kidul - Yogyakarta); PPI Bugel (Kab. Kulon Progo - Yogyakarta); 

PPI Depok (Kab. Bantul - Yogyakarta); PPI Glagah (Kab. Kulon Progo - Yogyakarta); 

PPI Karangwuni (Kab. Kulon Progo - Yogyakarta); PPI Ngrenehan (Kab. Gunung Kidul 

- Yogyakarta); PPI Pandan Simo (Kab. Bantul - Yogyakarta); PPI Sadeng (Kab. Gunung 

Kidul - Yogyakarta); PPI Samas (Kab. Bantul - Yogyakarta); PPI Siung (Kab. Gunung 

Kidul - Yogyakarta); PPI Songot (Kab. Kulon Progo - Yogyakarta); PPI Tresik (Kab. 

Kulon Progo - Yogyakarta); PPI Wediombo (Kab. Gunung Kidul - Yogyakarta). dimana 

hanya kapal kecil yang hanya bersadar di pelabuhan tersebut , dimana ini tidak 

sebanding dengan panjang bibir pantai yang dimiliki provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta ini juga berdampak pada rendahya tingkat konsumsi ikan dan nilai harga 

jual ikan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Pelabuhan perikanan itu sendiri adalah tempat yang terdiri atas daratan dan 

perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan 

pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat 

kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi 

dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan, Pelabuhan 

perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan guna mendukung 

kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan 

dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan 

pemasaran. 

Pelabuhan Perikanan sendiri juga memiliki klasifikasi sesuai besar dan 

kapasitas yang dapat di tampung, dikarenakan banyak yang masih berstatus D, 

Pelabuhan-pelabuhan perikanan di Yogyakarta pelru di singkronkan adanya Pelabuhan 

Perikanan Nusantara (Kategori B) sebagai pusat penelitian dan pengembangan mutu 

antar pelabuhan  di provinsi Yogyakarta dan sekitarnya. 

Pada 2012 silam Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berharap status 

Pelabuhan Perikanan Sadeng dinaikan statusnya karena sumber daya laut 

disepanjang wilayah tersebut sangat banyak dan berkualitas ekspor. 
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Konsep pengembangan menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara dilakukan 

dengan memperbesar kolam sandar kapal, karena saat ini kolam sandar baru dapat 

didarati kapal ikan maksimal 30 grosston. 

Pemerintah berharap dengan naiknya status pelabuhan, kapal-kapal besar di 

atas 30 grosston bisa masuk ke kolam sandar semakin ramai. Nelayan juga dapat 

melaut lebih jauh dengan hasil tangkapan yang lebih banyak mengingat, ikan laut di 

sepanjang pantai Gunung Kidul sangat melimpah," kata Syarief. 

Pembangunan atau pengembangan pelabuhan di Gunung Kidul prospeknya 

lebih besar dibandingkan dengan pengembangan Pelabuhan Tanjung Adikarto, 

Kabupaten Kulon Progo dan Pelabuhan Perikanan Cilacap. Biaya perawatan dan 

operasional di kedua pelabuhan tersebut sangat tinggi karena setiap tahunnya akan 

mengalami sedimentasi pasir dan harus dikeruk.(Sumber: Antara Jogja) 

Dari pernyataan yang disampaikan oleh kepala PPP Sadeng di atas, potensi 

pengembangan PPP Sadeng sendiri di dukung karena letak PPP Sadeng yang sangat 

strategis dimana PPP Sadeng berada di daerah teluk, ini meberikan keuntungan 

dimana wilayah perairannya memiliki bearkwater alami, sedimentasi pasir yang terjadi 

lebih sedikit sehingga maintancenent pada pelabuhan lebih mudah dan tidak 

memerlukan biaya yang besar. 

Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng sendiri nantinya di 

rancang dengan pendekatan arsitektur organik dimana pendekatan ini sesuai dengan 

kondisi site dimana penggunaan material yang sustainable, konteks lingkungan (alam), 

keserdahanaan bentuk, dll. 

Maka dari itu perlu adanya Peningkatan Status di Pelabuhan Perikanan Pantai 

Sadeng di Gunung Kidul, Yogyakarta, selain itu pelabuhan tersebut dapat juga di 

lengkapi dengan bangunan riset, market maupun perusahaan yang dapat mendukung 

export ikan dari wilayah Yogyakarta. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam perencanaan dan perancangan “ Redesain 

Pelabuhan Perikanan Sadeng” terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu rumusan masalah 

secara umum dan khusus. Berikut ini adalah uraian rumusan masalah tersebut. 

a. Umum 

Menjadikan desain “ Redesain Pelabuhan Perikanan Sadeng” yang dapat 

menunjang berbagai macam kegiatan yang terjadi di dalam bangunan tersebut. 

Baik ruang luar, ruang dalam, fasad fisik, tata letak bangunan maupun site. 

b. Khusus 

Bagaimana mendesain sebuah Pelabuhan Perikanan dengan 

menggunakan pendekatan desain Arsitektur Organik, dimana selain dapat 

menunjang aktivitas Perikanan skala besar juga dapat menunjang riset maupun 

kegiatan eksport ikan ke luar wilayah Yogyakarta 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dan sasaran dari penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan judul “Redesain Pelabuhan Perikanan Sadeng 

di Yogyakarta  dengan Pendekatan Desain Arsitektur Organik” yaitu: 

a. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Landasan Program Perencanaan dan 

Perancangan Arsitektur (LP3A) ini adalah untuk mendapatkan sebuah desain 

“Redesain Pelabuhan Perikanan Sadeng di Yogyakarta” yang mampu mendukung 

seluruh kegiatan perikanan serta kegiatan penujang lainya seperti riset, pelelangan 

maupun kegiatan peng-eksportan ikan. 

b. Sasaran 

Dapat mewadahi permasalahan masyarakat terutama nelayan dalam 

mengembangkan profesi dimana yang hanya dapat menangkap di zona I untuk 

dapat berlayar ke zona II maupun III dikarenakan fasilitas pelabuhan yang 

mendukung. Dengan dibangunnya kembali “Redesain Pelabuhan Perikanan 

Sadeng di Yogyakarta” bedasarkan aspek perencanaan dan perancangan, alurpikir 

proses penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

LP3A, serta desain grafisnya. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang didapatkan berupa manfaat subjektif dan objektif. Manfaat 

tersebut yaitu: 
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a. Manfaat Subjektif 

Manfaat subjektif yang didapatkan yaitu sebagai salah satu persyaratan dari 

Tugas Akhir dalam menempuh Program Sarjana S1 di Program Studi Teknik 

Arsitektur, Universitas Negeri Semarang.  

b. Manfaat Objektif 

Sebagai sumbangan untuk perkembangam ilmu pengetahuan, khususnya 

dalam bidang arsitektur. Selain itu, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pemerintah dan masyarakat Yogyakarta dengan memberikan solusi dari 

permasalahan yang ada dan diterapkan ke dalam desain terkait perencanaan dan 

perancangan “Redesain Pelabuhan Perikanan Sadeng di Yogyakarta dengan 

Pendekatan Desain Arsitektur Organik” 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan mencakup perencanaan dan perancangan “Redesain 

Pelabuhan Perikanan Sadeng dengan Pendekatan Desain Arsitektur Organik”. 

Pembahasan tersebut meliputi pembahasan materi berdasarkan aktivitas dibidang 

arsitektur dan pembahasan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan 

perancangan, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan aspek–aspek 

yang ada dalam arsitektur yaitu aspek kontekstual, aspek fungsional, aspek 

arsitektural, aspek teknis, dan aspek kinerja  

1.6 Metode Pembahasan 

Metode studi yang dipergunakan dalam Penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) adalah metode diskriptif, analitis, 

serta dokumentatif. Metode tersebut dilakukan dengan cara menguraikan semua data 

baik data literatur, wawancara, maupun data lapangan dan permasalahan, kemudian 

dianalisis secara sistematis sesuai ilmu arsitektur untuk memperoleh pemecahan yang 

sesuai dengan perencanaan dan perancangan “Pelabuhan Perikanan Sadeng dengan 

Pendekatan Desain Arsitektur Organik”.Adapun pengumpulan data, dilakukan dengan 

cara, yaitu: 
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a. Studi Literatur 

Studi literatur/kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dari sumber–

sumber terkait dan tertulis serta studi kasus melalui buku, koran majalah, brosur, 

dan lain–lain. 

b. Survei dan Dokumentasi 

Survei dan dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan 

pengambilan gambar–gambar melalui pengamatan secara langsung di lapangan. 

c. Wawancara 

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya kepada 

narasumber untuk memperoleh informasi terkait data yang dibutuhkan. Melalui 

mekanisme pengumpulan data di atas, data yang didapatkan dibagi menjadi 2 (dua) 

jenis, yaitu:   

• Data  primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan, seperti halnya 

survei, dokumentasi, dan wawancara.  

• Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui 

literatur 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur 

(LP3A) disusun dengan urutan pembahasan yang disajikan secara sistematis. 

Sehingga hal tersebut dapat mempermudah langkah–langkah di dalam proses 

perencanaan dan perancangan kedepannya. Adapun kerangka urutan pembahasan 

tersebut adalah sebagai berikut:  

BAB I   PENDAHULUAN  

Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat, 

ruang lingkup, metode pembahasan, sistematika pembahasan, dan alur pikir.  

BAB II TINJAUAN PUSATAKA TENTANG PELABUHAN PERIKANAN  

Meninjau tentang hal–hal yang berkaitan dengan Pelabuhan Perikanan, persyaratan 

ruang serta studi banding. Selain itu, terdapat penjabaran mengenaipendekatan desain 

yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan “Redesain Pelabuhan 

Perikanan Sadeng dengan Pendekatan Desain Arsitektur Organik” tersebut.  
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BAB III TINJAUAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI SADENG 

Membahas tentang Tinjauan umum PPP Sadeng, Profil PPP Sadeng, Kondisi Tapak 

dan Fisik Pelabuhan, Potensi Pelabuhan dan Data Iklim Maritim PPP Sadeng yang 

nantinya akan dijadikan dasar data analisa dalam perencanaan dan perancangan PPP 

Sadeng menjadi PPN Sadeng. 

BAB  IV ANALISA  PERANCANGAN  

Berisikan tentang analisa terhadap data–data yang diperoleh sehingga memunculkan 

konsep yang baru, yaitu Analisa Objek Perncanaan, Analisa Ruang, Analisa Bangunan, 

Analisa Struktur dan Analisa Utilitas yang nanti dirangkum sebagai program dasar 

perancangan. Program tersebut terdiri dari aspek konstektual, aspek fungsional, aspek 

arsitektural, aspek teknis, dan aspek kinerja.  

BAB V KONSEP DAN PEDEKATAN PERANCANGAN 

Pada bab ini membahas tentang penerapan konsep dan pendekatan yang diambil dari 

data yang telah dikumpulkan dan hasil analisa menggunakan berbagai aspek yang 

telah dilakukan untuk dijadikan sebagai konsep atau program dasar perencanaan dan 

perancangan “Redesain Pelabuhan Perikanan Sadeng dengan Pendekatan Desain 

Arsitektur Organik” 
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1.8 Alur Pikir 

 

  

 

Latar Belakang 
Yogyakarta sendiri tercatat pada tahun 2007 memiliki 15 TPI diantaranya hanya 

memiki tipe D dimana hanya kapal – kecil yang hanya bersadar di pelabuhan tersebut, 
dimana ini tidak sebanding dengan panjang bibir pantai yang dimiliki provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta ini juga berdampak pada rendahya tingkat konsumsi ikan dan nilai 
harga jual ikan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikarenakan banyak yang masih 
berstatus D, pelabuhan-Pelabuhan Perikanan di Yogyakarta pelru di singkronkan adanya 
Pelabuhan Perikanan Nusantara (Kategori B) sebagai pusat penelitian dan pengembangan 
mutu antar pelabuhan  di provinsi Yogyakarta dan sekitarnya. 

Pembangunan atau pengembangan pelabuhan di Gunung Kidul prospeknya lebih 
besar dibandingkan dengan pengembangan pelabuahan lainya karena biaya 
operasionalnya yang lebih murah dan letaknya yang strategis, Maka darin itu perlu di 
rencanakan pengembangan pelabuhan di PPP Sadeng dari kategori C menjadi Kategori B 

Permasalahan 
Umum 

Menjadikan desain “Redesain Pelabuhan Perikanan Sadeng” dapat membantu 
berbagai macam kegiatan yang terjadi di dalam bangunan tersebut. Baik ruang luar, ruang 
dalam, fasad fisik, tata letak bangunan maupun site.  

Khusus 
Bagaimana mendesain sebuah Pelabuhan Perikanan dengan menggunakan 

pendekatan desain Arsitektur Organik, dimana selain dapat menunjang aktivitas Perikanan 
skala besar juga dapat menunjang riset maupun kegiatan eksport ikan ke luar wilayah 
Yogyakarta 

Tujuan 
Tujuan dari penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur (LP3A) ini adalah untuk mendapatkan sebuah desain “Redesain Sadeng Fishing 
Port di Yogyakarta” yang mampu mendukung seluruh kegiatan Perikanan serta kegiatan 
penujang lainya seperti riset, pelelangan maupun kegiatan peng-eksport ikan. 

Sasaran 
Dapat mewadahi permasalahan masyarakat terutama nelayan dalam 

mengembangkan profesi dimana yang hanya dapat menangkap di zona I untuk dapat 
berlayar ke zona II maupun III dikarenakan fasilitas pelabuhan yang mendukung. Dengan 
dinaikannya status“ Pelabuhan Perikanan Sadeng di Yogyakarta” bedasarkan aspek 
perencanaan dan perancangan, alurpikir proses penyusunan Landasan Program 
Perencanaan dan PerancanganArsitektur LP3A, serta desain grafisnya. 

Tinjauan Pustaka 
- Studi Literatur 

Studi Banding 
- Studi Literatur 
- Survey dan Dokumentasi 

Pendekatan Desain 
- Arsitektur Organik 

Tinjauan Data 
- Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
- Survey dan Dokumentasi 

 

Analisa 
Melakukan Analisa terhadap Tinjauan pustaka, Studi banding, Studi lapangan, dan 

Tinjauan data untuk membuat program perancangan dan perencanaan Pelabuhan 
Perikanan Kategori B di Yogyakarta dengan pendekatan Arsitektur Organik. 

LANDASAN PROGRAM PERANCANGAN DAN PERENCANAAN ARSITEKTUR 
(LP3A) 

PELABUHAN PERIKANAN SADENG DI YOGYAKARTA DENGAN PENDEKATAN 
DESAIN ARSITEKTUR ORGANIK 
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BAB II TINJAUAN PELABUHAN PERIKANAN 

2.1 Tinjauan Umum 

Pada bagian ini yang akan dibahas adalah gambaran perencanaan suatu 

pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan untuk  dasar-dasar  perencanaan. Pada 

perencanaan tersebut digunakan beberapa metode dan perhitungan bersumber dari 

beberapa referensi yang terkait dengan jenis proyek ini dan didasarkan pada kondisi 

riil di lapangan. Dasar-dasar perencanaan dibutuhkan juga untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi perencanaan tersebut, masalah-masalah  yang akan 

dihadapi dan cara penyelesaiannya.  Untuk mendapatkan  hasil yang terbaik dalam 

pelaksanaan  suatu pekerjaan  dituntut  adanya  perencanaan  yang matang  dengan 

dasar-dasar perencanaan yang baik. 

2.2 Pelabuhan Perikanan  

2.2.1 Pengertian Pelabuhan Perikanan 

a) Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Pertanian RI (1981) 

Pelabuhanperikanan adalah pelabuhan yang secara khusus menampung 

kegiatan  masyarakat  perikanan  baik  dilihat  dari  aspek  produksi,  

pengolahan maupun aspek pemasarannya.  

b) Menurut Departemem Pertanian dan Departemen Perhubungan (1996) 

Pelabuhan   Perikanan   adalah   sebagai   tempat   pelayanan   umum   bagi 

masyarakat  nelayan  dan usaha  perikanan,  sebagai  pusat  pembinaan  dan 

peningkatan kegiatan ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di 

darat dan di perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan 

operasional tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan  hasil, penanganan,  

pengolahan,  distribusi dan pemasaran hasil perikanan. 

c) Pelabuhan perikanan adalah pelabuhan kusus yang merupakan pusat 

pengembangan ekonomi perikanan, baik dilihat dari aspek peroduksi 

maupun aspek pemasarannya (Ayodhyoa, 1975) 
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2.2.2 Klasifikasi Pelabuhan Perikanan 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, 

disebutkan bahwa pelabuhan perikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, 

yaitu:  

1. Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan 

Perikanan Samudera (PPS) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan 

operasional, yang meliputi: 

a) kriteria teknis, terdiri dari: 

1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan 

perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 

(ZEEI), dan laut lepas; 

2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran 

sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) GT; 

3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) meter, 

dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 (tiga) meter; 

4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 

(seratus) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 

(enam ribu) GT; dan 

5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 (dua 

puluh) Ha. 

b) kriteria operasional, terdiri dari: 

1) ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor; 

2) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan 

rata-rata 50 (lima puluh) ton per hari; dan 

3) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya. 

2. Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan 

Perikanan Nusantara (PPN) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan 

operasional, yang meliputi: 

a) kriteria teknis, terdiri dari:  

1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan 

perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI; 

2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran 

sekurangkurangnya 30 (tiga puluh) GT; 
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3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) 

meter, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 (tiga) 

meter; 

4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 (tujuh 

puluh lima) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 

(dua ribu dua ratus lima puluh) GT; dan 

5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) Ha. 

b) kriteria operasional, terdiri dari: 

1) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan 

rata-rata 30 (tiga puluh) ton per hari; dan 

2) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya. 

3. Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut Pelabuhan 

Perikanan Pantai (PPP) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan 

operasional, yang meliputi: 

a) kriteria teknis, terdiri dari: 

1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan 

perikanan diperairan Indonesia; 

2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran 

sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) GT; 

3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter, dengan 

kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 (dua) meter; 

4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 (tiga 

puluh) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 (tiga 

ratus) GT; dan 

5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 (lima) Ha 

b) kriteria operasional, terdiri dari: 

1) terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan 

rata-rata 5 (lima) ton per hari; dan 

2) terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya. 

4. Pelabuhan Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan 

Pendaratan Ikan (PPI) ditetapkan berdasarkan kriteria teknis dan 

operasional, yang meliputi: 

a) kriteria teknis terdiri dari: 

1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan 

di perairan Indonesia; 
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2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran 

sekurang-kurangnya 5 (lima) GT; 

3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter, dengan 

kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 (satu) meter; 

4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima 

belas) unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 (tujuh 

puluh lima) GT; dan 

5) memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 (satu) Ha. 

b) kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan 

pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 (dua) ton per hari. 

2.2.3 Fungsi Pelabuhan perikanan 

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi yang bersifat umum (General 

Function). Fungsi umum merupakan fungsi yang terdapat pula pada pelabuhan 

lain (pelabuhan umum atau pelabuhan niaga). Yang dimaksud fungsi khusus 

adalah fungsi yang berkaitan dengan masalah perikanan yang memerlukan 

pelayanan kusus pula yang belum terlayani oeh adanya berbagai fasilitas fungsi 

umum (Bambang Murdiyanto, 2004). 

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1995), bahwa fungsi pelabuhan 

perikanan adalah sebagai berikut : 

a) Pusat pengembangan masyarakat nelayan;  

Sebagai sentra kegiatan masyarakat nelayan, pelabuhan perikanan 

diarahkan dapat mengkomodir kegiatan nelayan baik nelayan berdomisili 

maupun nelayan pendatang. 

b) Tempat berlabuh kapal perikanan; 

Pelabuhan perikanan yang dibangun sebagai tempat berlabuh (landing) dan 

tambat/merapat (mouring) kapal-kapal perikanan, berlabuh/merapatnya 

kapal perikanan tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan misalnya untuk 

mendaratkan ikan (unloading), memuat perbekalan (loading), istirahat 

(berthing), parbaikan apung (floating repair) dan naik dock (docking). 

Sehingga sarana dan fasilitas  pokok pelabuhan perikanan seperti dermaga 

bongkar, dermaga muat dan dock/spilway menjadi kebutuhan utama untuk 

mendukung aktivitas berlabuhnya kapal perikanan tersebut. 

c) Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan;  

Sebagai tempat pendaratan ikan hasil tangkap (unloading activities) 

pelabuhan perikanan selain memiliki fasilitas dermaga bongkar dan lantai 
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dermaga (apron) yang baik dan bersih didukung pula oleh sarana/fasilitas 

sanitasi dan wadah pengikat ikan. 

d) Tempat memperlancar kegiatan kapal perikanan;  

Pelabuhan perikanan dipersiapkan untuk mengakomodir kegiatan kapal 

perikanan, baik kapal perikanan tradisional maupun kapal motor besar untuk 

kepentingan pengurusan administrasi persiapan ke laut dan bongkar ikan, 

pemasaran/pelelangan dan pengolahan ikan hasil tangkap. 

e) Pusat penanganan dan pengolahan mutu hasil perikanan;  

Prinsip penaganan dan pengolahan produk hasil perikanan adalah bersih, 

cepat dan dingin (clean, quick and cold). Untuk memenuhi prinsip tersebut 

setiap pelabuhan perikanan harus memiliki fasilitas-fasilitas seperti fasilitas 

penyimpanan (cold storage) dan sarana/fasilitas sanitasi dan hygien, yang 

berada di di kawasan industri dan lingkungan kerja pelabuhan perikanan 

f) Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan;  

Dalam menjalankan fungsi, pangkalan pendaratan ikan dilengkapi dengan 

tempat pelelangan ikan (TPI), pasar ikan (Fish Market) untuk menampung 

dan mendistribusikan hasil penangkapan baik yang dibawa melalui laut 

maupun jalan  

darat. 

g) Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan;  

Pengendalian mutu hasil perikanan dimulai pada saat penangkapan sampai 

kedatangan konsumen. Pelabuhan perikanan sebagai pusat kegiatan 

perikanan tangkap selayaknya dilengkapi unit pengawasan mutu hasil 

perikanan seperti laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil 

perikanan (LPPMHP) dan perangkat pendukungnya, agar nelayan dalam 

melaksanakan kegiatannya lebih terarah dan terkontrol  mutu produk yang 

dihasilkan. 

h) Pusat penyuluhan dan pengumpulan data;  

Untuk meningkatkan produktivitas, nelayan memerlukan bimbingan melalui 

penyulahan baik secara teknis penagkapan maupun manajemen usaha yang 

efektif dan efesien, sebaliknya untuk membuat langkah kebijaksaan dalam 

pembinaan masyarakat nelayan dan pemanfaatan sumber daya ikan selain 

data primer melalui penelitian data sekunder diperlukan untuk itu, maka untuk 

kebutuhan tersebut dalam kawasan pelabuhan perikanan merupakan tempat 

terdapat unit kerja yang bertugas melakukan penyuluhan dan pengumpulan 

data. 
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2.2.4 Fasilitas Pelabuhan 

Dalam perencanaan pelabuhan perikanan harus diperhatikan pengadaan 

beberapa fasilitas sebagai berikut : 

a) Fasilitas dasar  

Fasilitas dasar merupakan fasilitas pokok yang harus ada dan 

berfungsi untuk melindungi pelabuhan perikanan dari gangguan alam, 

tempat bongkar ikan hasil tangkapan, dan memuat perbekalan serta tempat 

labuh kapal-kapal penangkap ikan. Fasilitas dasar ini meliputi : 

a. Pemecah gelombang dan kolam pelabuhan perikanan  

b. Dermaga bongkar, dermaga muat, dan dermaga tambat  

c. Areal daratan pelabuhan perikanan  

d. Jaringan jalan  

e. Jaringan drainase 

b) Fasilitas fungsional  

Fasilitas ini berfungsi untuk memberikan pelayanan yang diperlukan 

untuk kegiatan operasional pelabuhan perikanan, yang meliputi fasilitas-

fasilitas sebagai berikut ini : 

i. Fasilitas produksi  

• Tempat pelelangan ikan  

• Toilet umum 

ii. Fasilitas perbekalan  

• Pabrik es 

• Tangki BBM 

• Instalasi air bersih  

• Kios KUD/Toserba 

iii. Fasilitas pemeliharaan/perbaikan  

• Gudang/garasi alat berat 

• Bengkel  

• Pelataran perbaikan dan penjemuran tangkap (jaring)  

iv. Fasilitas pengolahan  

• Cold storage  

• Balai pengolahan ikan 

v. Kantor administrasi pelabuhan perikanan  

vi. Instalasi listrik 

vii. Sarana komunikasi 
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viii. Fasilitas pendukung yang meliputi 

• Rumah jaga  

•  Gudang perlengkapan  

•  Gudang genset  

•  Pagar keliling 

c) Fasilitas penunjang  

Merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung 

kegiatan pelabuhan perikanan. Fasilitas ini terdiri dari :  

• Perumahan untuk kepala pelabuhan perikanan, syahbandar, staf, dan 

mess operator 

• Penginapan nelayan  

• Tempat ibadah  

• Kantin  

• Pertokoan  

• Pasar  

• Sarana kebersihan  

• Laboratorium bina mutu  

• Pusat pelatihan nelayan 

d) Lahan pengembangan industri perikanan  

Berupa lahan yang disediakan untuk investor yang akan membangun industri 

perikanan seperti cold storage, pabrik es, pengalengan, pembekuan, 

pengasapan, dan sebagainya.  

e) Lahan pengembangan  

Berupa lahan yang disediakan untuk para nelayan, pengusaha kecil yang 

akan mendirikan industri kecil/tradisional seperti pemindangan, 

penggaraman, pengasapan, dan sebagainya. 

2.3 Dasar-Dasar Perencanaan Pelabuhan Perikanan 

Dalam perencanaan pembangunan pelabuhan ada beberapa faktor yang perlu 

dipertimbangkan sehubungan dengan kondisi lapangan yang ada, antara lain : 

2.3.1 Topografi dan situasi 

Keadaan topografi daratan dan bawah laut harus memungkinkan untuk 

membangun suatu pelabuhan dan kemungkinan untuk pengembangan di masa 

datang. Daerah daratan harus cukup luas untuk membangun suatu fasilitas 

pelabuhan seperti dermaga, jalan, gudang dan juga daerah industri. Apabila 
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daerah daratan sempit maka pantai harus cukup luas dan dangkal untuk 

memungkinkan perluasan daratan dengan melakuka penimbunan pantai 

tersebut. Daerah yang akan digunakan untuk perairan pelabuhan harus 

mempunyai kedalaman yang cukup sehingga kapal-kapal dapat masuk ke 

pelabuhan. 

2.3.2 Angin 

Angin adalah sirkulasi udara yang kurang lebih sejajar dengan 

permukaan bumi. Gerkan udara ini disebabkan oleh perubahan temperatur 

atmosfer. Dalam perencanaan pelabuhan angin sangat berpengaruh karena :  

a) Memberikan Pergerakan tambahan kapal saat hendak merapat ke dermaga.   

b) Memberikan gaya horizontal terhadap bangunan pelabuhan  

c) Mengakibatkan terjadinya gelombang laut yang menimbulkan gaya pada 

bagunan pelabuhan.  

d) Mempengaruhi kecepatan arus, di mana kecepatan arus yang rendah dapat 

menimbulkan sendimentasi.  

2.3.3 Pasang Surut  

Pasang surut adalah fluktuasi muka air laut sebagai fungsi waktu karena 

adanya gaya tarik benda-benda bumi di langit. Terutama matahari dan bulan 

terhadap massa air laut di bumi. Meskipun massabulan jauh lebih kecil dari 

massa matahari, tetapi karena jaraknya terhadap bumi jauh lebih dekat, maka 

pengaruh gaya tarik bulan terhadap bumi lebih besar daripada pengaruh gaya 

tarik matahari. pengetahuan tentang pasang surut sangat penting dalam 

perencanaan pelabuhan. Elevasi muka air tertinggi (pasang) dan terendah 

(surut) sangat penting untuk merencanakan bangunan-bangunan pelabuhan. 

Sebagai contoh, elevasi puncak bangunan pemecah gelombang, dermaga, dsb. 

Ditentukan oleh elevasi muka air pasang, sementara kedalaman alur 

pelayaran/pelabuhan ditentukan oleh muka air surut.  

2.3.4 Gelombang    

Gelombang merupakan faktor terpenting dalam perencanaan pelabuhan. 

Gelombang di laur bisa dibangkitkan oleh angin (gelombang angin), gaya tarik 

matahari dan bulan (pasang surut), letusan gunung berapi atau gempa di laut 

(tsunami) kapal bergerak dan sebagainya. Gelombang digunakan untuk 

merencanakan bagunan-bangunan pelabuhan seperti pemecah gelombang, 

studi ketenangan di pelabuhan dan fasilitas-fasilitas pelabuhan lainnya. 
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Gelombang tersebut akan menimbulkan gaya-gaya yang bekerja pada banguna 

pelabuhan. Selain itu gelombang juga bisa menimbulkan arus dan transport 

sendimentasi di daerah pantai.  

2.3.5 Kondisi Tanah  

Kondisi tanah ini juga sangat penting karena akan sangat menentukan 

jenis dan ukuran dimensi pondasi yang akan dipilih dalam perencanaan 

pembangunan pelabuhan berdasarkan daya dukung tanah di sekitar lokasi 

pembangunan.  

2.3.6 Karakterisrik kapal  

Karakteristik kapal yang dimaksud adalah ukuran-ukuran kapal dan 

jumlah kapal yang sangat mempengaruhi ukuran dermaga, kedalaman kolam 

pelabuhan dan gelombang yang ditimbulkan dari kapal tersebut.  

Luas minimum pelabuhan adalah ruang yang diperlukan untuk dermaga 

ditambah dengan kolam putar (turning basin) yang terletak di depannya. Ukuran 

kolam putar tergantung pada pada ukuran kapal dan kemudahan gerak berputar 

kapal yang dapat dibedakan dalam empat macam :  

a) Ukuran ruang optimum untuk dapat berputar dengan mudah memerlukan 

diameter empat kali panjang kapal.  

b) Ruang putaran kecil yang mempunyai diameter kurang dari dua kali panjang 

kapal.  

c) Ukuran menengah ruang putar dengan sedikit kesulitan dalam berputar 

mempunyai diameter dua kali panjang kapal.  

d) Ukuran minimum ruang putaran harus mempunyai diameter 20% lebih 

panjang dari panjang kapal terbesar yang menggunakannya. 

2.4 Perencanaan Fasilitas Dasar 

Yang dimaksud dengan fasiltas dasar dalam perencanaan pelabuhan perikanan 

pantai adalah bangunan-bangunan utama yang harus dimiliki sebagai pendukung 

pangkalan pendaratan ikan sehingga dapat digunakan sebagai tempat bersandarnya 

kapal dari pengaruh gelombang dan angin. 

2.4.1 Alur Pelayaran 

Alur pelayaran digunakan untuk mengarahkan kapal yang akan masuk 

dan merapat ke dermaga. Alur pelayaran dan kolam pelabuhan harus cukup 

tenang terhadap pengaruh gelombang dan arus. Perencanaan alur pelayaran 
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dan kolam pelabuhan ditentukan oleh kapal terbesar yang akan masuk ke dalam 

pelabuhan dan kondisi meteorologi dan oseanografi. Dalam perjalanan masuk 

ke pelabuhan melalui alur pelayaran, kapal mengarungi kecepatannya samapi 

kemudian berhenti di dermaga.  

a) Kedalaman alur   

Untuk mendapatkan kondisi oprasi yang ideal kedalaman air di alur 

masuk harus cukup besar untuk memungkinkan pelayaran pada muka air 

terendah dengan kapal bermuatan penuh. Kedalaman air ini ditentukan oleh 

perhitungan dengan formula (Triadmodjo,1996):  

H = d + G + R + P + S + K (1)  

Dengan :  

d :  draft kapal 

G : gerak vertical kapal karena gelombang dan squat.  

R : ruang kebebasan bersih  

P : ketelitian pengukuran  

S : pengendapan sendimen antara dua pengerukan  

K : toleransi pengerukan 

 
Gambar 2.1 Kedalaman Alur Pelayaran 

Sumber: digilib.unila.ac.id 

Kedalaman air diukur terhadap muka air referensi. Biasanya muka air 

referensi ini ditentukan berdasarkan nilai rata-rata dari muka air surut 
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terendah pada saat pasang besar (spring tide) dalam periode panjang, yang 

disebut LLWS (Lowest Low Water Spring). Elevasi dasar alur nominal adalah 

elevasi dimana tidak terdapat rintangan yang mengganggu pelayaran.  

Kedalaman elevasi ini adalah jumlah dari draft kapal dan ruang 

kebebasan bruto yang dihitung dari muka air rencana (LLWL). Ruang 

kebebasan bruto adalah jarak antara sisi terbawah kapal dan elevasi dasar 

alur nominal, pada draft kapal maksimum yang diukur pada air diam. Ruang 

ini terdiri dari ruang gerak vertikal kapal akibat pengaruh gelombang dan 

squat dan ruang kebebasan bersih. Ruang kebebasan bersih adalah ruang 

minimum yang tersisa antara sisi terbawah kapal dan elevasi dasar alur 

nominal, pada kondisi kapal bergerak dengan kecepatan penuh dan pada 

gelombang dan angin terbesar. Ruang kebebasan minimum adalah 0,5 m 

untuk dasar laut berpasir dan 1 m untuk dasar karang.  

Apabila untuk mendapatkan elevasi dasar alur nominal diperlukan 

pekerjaan pengerukan, maka elevasi pengerukan alur ditetapkan dari elevasi 

dasar alur nominal dengan memperhitungkan beberapa hal.yang terjadi antar 

b) Lebar alur pelayaran  

Lebar alur biasanya diukur pada kaki-kaki sisi-sisi miring saluran atau 

pada kedalaman yang direncanakan. Lebar alur tergantung pada beberapa 

faktor, yaitu :  

• Lebar, kecepatan dan gerkan kapal.  

• Trafik kapal, apakah alur direncakan untuk satu atau dua jalur  

• Kedalaman alur.  

• Apakah alur sempit atau lebar.  

• Angin, gelombang, arus dengan air.  

• Stabilitas tebing alur. 

Lebar alur menurut OCDI : 
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Tabel 2.1 lebar alur menurut OCDI (Triadmodjo, 1996) 

 

Sumber: Jurnal Pelabuhan 1996 

c) Kolam Pelabuhan  

Kolam pelabuhan merupakan daerah peraiaran di mana kapal 

berlabuh untuk melakukan bongkar muat, melakukan gerkan memutar (di 

dalam kolam), dsb. Kolam pelabuhan harus terlindung dari gangguan 

gelombang mempunyai kedalaman yang cukup. Di laut yang dangkal 

diperlukan pengerukan untuk mendapatkan kedalaman yang direncanakan. 

Pada umumnya kedalaman kolam dasar pelabuhan di tetapkan berdasarkan 

syarat maksimum (max. draft) kapal yang bertambat ditambah dengan jarak 

aman (clearance) sebesar (0.8-1.0) m di bawah lunas kapal. (Soedjono 

Krambadibrata, 2002).  

Adapun Rumus untuk mencari Luas Kolam Pelabuhan yang ideal adalah:  

A = R (3n x L x B) 

Dimana:  

A = Luas Kolam pelabuhan (m²)  

R = Radius Putar (m²)  2 x LOA (Length Over All) atau 2 x Panjang Kapal  

n = Jumlah kapal maksimum yang berlabuh tiap hari  

L = Panjang Kapal (m)  

B = Lebar Kapal (m) 

2.4.2 Dermaga  

Dermaga adalah suatu bangunan yang digunakan untuk tempat merapat  

dan sandar kapal dalam melakukan aktivitas bongkar muat. Dalam 

merencanakan dermaga pelabuhan harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :  
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• Letak kedalaman perairan yang direncanakan.  

• Beban muatan yang harus dipikul dermaga, baik beban merata maupun 

beban terpusat.  

• Karakteristik tanah, terutama yang bersangkutan dengan daya dukung 

tanah, stabilitas bangunan dan lingkungan maupun kemungkinan penurunan 

bangunan sebagai akibat dari konsolidasi tanah.  

• Sistem angkutan dan sistem penanganan muatan. Dalam merencanakan 

sebuah dermaga pelabuhan perikanan harusnya dilakukan perhitungan 

terhadap beberapa ukuran arau dimensi dermaga, perhitungan ukuran atau 

dimensi yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Panjang Dermaga.  

Dalam menentukan panjang dermaga disesuaikan dengan 

pelabuhannya dan frekuensi aktivitas kapal yang beroprasi. Persamaan 

yang digunakan untuk menentukan panjang dermaga yang di dapat 

Dinas Kelautan Dan Perikanan adalah :  

LD = [(MxB) + (M – 1)xB ÷ W] 

Dimana :  

LD        = panjang dermaga (meter)  

M          = frekuensi pendaratan kapal/hari 

W          = waktu atau periode penggunaan dermaga  

B           = lebar kapal. 

b. Lebar Dermaga.  

Lebar dermaga yang disediakan untuk bongkar muat barang 

disesuaikan dengan kebutuhan ruang dengan perhitungan yang cukup 

untuk penggunaan alat-alat yang digunakan Lalu lintas alat angkut ikan 

di dermaga direncanakan dengan gerobak dan dipikul dari kapal. 

Kemudian diangkut kealat angkut yang lebih besar (mobil/truck).  

c. Konstruksi Dermaga  

Perhitungan konstruksi dermaga meliputi perhitungan plat dan 

balok dermaga. Pembebanan yang terjadi pada plat dan balok meliputi 

beban mati (dead load) berupa beban sendiri, beban hidup (life load) 

berupa beban orang dan barang, beban tarikan kapal, beban akibat 

benturan kapal dan beban akibat gaya horizontal gempa. Perencanaan 

beban berdasarkan pada peraturan pembebanan yang berlaku pada 

peraturan perencanaan beton bertulang menggunakan SKSNI 03-2847-

2002.  
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d. Pondasi Dermaga  

Pada umumnya pondasi tang pancang dipancang tegak lurus ke 

dasar laut, tetapi apabila konstruksi dermaga memerlukan gaya 

horizontal yang cukup besar maka tiang pancang akan dipancang miring. 

Agar dapat merencanakan pondasi tiangpancang yang baik, maka 

sangat perlu mengetahui beban-beban yang bekerja pada konstruksi di 

atas bangunan tersebut. 

I. Perhitungan daya dukung tiang pancang  

i. Terhadap kekuatan bahan  

P all  = σb x A tiang   

Dimana :  

σb  = 0,33 (f’c)  

Di mana :  

Pall  = Kekuatan tiang yang diizinkan.  

σb  = Tegangan tiang terhadap permukaan.  

A tiang = Luas penampang tiang pancang   

f’c  = Mutu beton (N/mm2) 

ii. Terhadap pemancangan  

Dengan rumus pancang A. Hiley dengan tipe single acting drop hammer. 

 

Dimana :  

Ef  = efesiaensi alat pancang  

Wp  = Berat sendiri tiang pancang  

W  = Berat hammer  

E  = Koefisien pengganti beton  

H  =  Tinggi jatuh hammer  

δ  =  Penurunan tiang akibat pukulan terakhir  

C1  = Tekanan izin sementara pada kepala tiang dan 

penutup  

C2  = simpangan tiang akibat tekanan izin sementara  

C3  =  Tekanan izin semntara  

Ru  =  Batas maksimal beban (ton)  

Maka Pa = 1/n x Ru  

Pa = batas beban izin yang di terima tiang  

n  = Angka keamanan 
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iii. Terhadap kekuatan tanah  

Dengan rumus daya dukung pondasi tiang  

pancang Mayerhoff (1956) :  

 

Dimana :  

P ult  = daya dukung batas pondasi tiang pancang (ton)  

Nb  = Nilai N-SPT pada elevasi tiang dasar  

Ab = Luas penampang tiang dasar (m2)  

N  = Nilai SPT rata-rata  

As  = Luas selimut tiang (m2)  

Dari perhitungan daya dukung tiang di atas diambil daya dukung tiang 

pancang terkecil. 

 

II. Perhitungan Efesiensi Tiang  

Formula efesiensi grup tiang pancang menurut Sardjono pada buku 

rekayasa pondasi adalah :  

 

Dimana :   

m  = jumlah baris  

n  = jumlah tiang dalam satu baris  

θ  = arc tan (d/s)  

d  = diameter tiang  

s  = jarak antar tinag (as ke as).  

Dengan memperhitungkan efesiensi, maka daya dukung tiang pancang 

tunggal menjadi:  

Pall  = Eff x P tiang  

 

III. Perhitungan tekanan pada kelompok tiang (Vertikal)  

Menurut Buku yang ditulis dalam buku rekayasa Pondasi milik Sardjono, 

perhitungan tekanan kelompok tiang dapat dihitung dengan formula 

sebagai berikut :  

 

Dimana :  

n  = banyaknya tiang pancang  
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X max = jarak terjauh d tinjau dari sumbu x 

Y max =  jarak terjau ditinjau dari sumbu y  

Ʃ (x2) = jumlah kuadrat absis tiang pancang  

Ʃ (y2) = jumlah kuadrat ordinat tiang pancang  

nx  = jumlah tiang pancang tiap baris pada arah x  

ny  = jumlah tiang pancang tiap baris pada arah y 

2.4.3 Fender   

Fender adalah salah satu konstruksi bangunan dermaga yang berfungsi 

untuk meredam benturan kapal dengan dermaga sehingga kerusakan pada 

pinggir dermaga dapat dihindari. Gaya yang dapat diserap oleh fernder adalah 

(0,5E) dan sisanya ditahan oleh dermaga. Besarnya energi yang terjadi akibat 

benturan kapal dapat dihitung dengan Formula yang ditulis dalam buku 

Pelabuhan Bambang Triadmodjo, yaitu sebagai berikut : 

 

Dimana :  

E = energi kinetik yang timbul akibat benturan kapal (ton meter)  

W = berat kapal (ton/m/detik2)  

V = kecepatan kapal saat merapat (m/d)  

g = Percepatan gravitasi bumi  

Cm = koefisien massa  

Ce = koefisien eksentrisitas 

Cs= koefisien kekerasan   

Cc= koefisien dari tambatan  

untuk kecepatan kapal dapat ditentukan pada table dibawah ini  
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Tabel 2.2 Kecepatan merapat kapal pada dermaga 

 

Sumber : Jurnal Pelabuhan 1996 

 

Koefisien massa tergantung dari gerakan air di sekeliling kapal yang ada, 

dan persamaan yang digunakan adalah persamaan yang didapat pada buku 

Pelabuhan Bambang Triadmodjo sebagai berikut:  

 

Dimana :  

d = Draft Kapal (m)  

Cb= koefisien blok kapal  

B = Lebar kapal (m)  

Sementara itu nilai Cb didapat dari buku Pelabuhan Bambang Triadmodjo, 

persamaan tersebut adalah sebagai berikut :  

 

Dimana :  

W    = bobot kapal  

Lpp = Panjang garis air  

γ0    =  berat jenis air (1000 Kg/m2).  

Sedangkan koefisien eksentrisitas adalah perbandingan antara energi sisa 

dengan energi kapal dan dihitung dengan persamaan yang didapat pula dari 

buku Pelabuhan Bambang Triadmodjo : 

 

Dimana :   
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L = jarak sepanjang permukaan air dermaga dari pusat berat kapal sampai titik 

sandar  kapal ¼ Loa.  

Loa =  panjang kapal yang di tambat.  

r = jari-jari putaran di sekeliling pusat gerak kapal pada permukaan air untuk 

nilai r diperoleh dari grafik yang didapat dilihat pada buku Pelabuhan Bambang 

Triadmodjo, grafik tersebut dapat dilihat pada gambar di berikut ini ini : 

 

Gambar 2.2 Grafik Nilai r 
Sumber: digilib.unila.ac.id 

2.4.4 Bolder  

Fungsi bolder / penambat adalah untuk menambatkan kapal agar tidak 

mengalami pergerakan yang dapat mengganggu baik pada aktivitas bongkar 

maupun lalu lintas kapal yang lainnya. Bolder yang digunakan pada dermaga ini 

direncanakan dari beton bertulang. Penggunaan jumlah tambatan serta jarak 

masing-masing bolder dapat dihitung dengan menyesuaikan berat kapal. 

2.5 Kriteria Kinerja dan Persyaratan Untuk Desain Dermaga  Wilayah Gempa 

2.5.1 Deformasi 

Untuk memenuhi persyaratan ekonomi dan fungsional, desain dan 

analisis tipologi struktur dermaga terutama di wilayah seismik dan seismik 

sedang, harus memenuhi persyaratan kinerja jika terjadi gempa bumi. Deformasi 

tanah dan pondasi dan deformasi struktural harus kompatibel dan sesuai dengan 

status tegangan sebagai dasar parameter desain. Ini seharusnya tidak 

didasarkan pada tingkat keseimbangan saja tetapi harus juga memperhitungkan 

redundansi struktural dan karenanya menerima kegagalan dalam arti deformasi 

yang dapat diterima. 
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2.5.2 Persyaratan dan Tingkat Untuk Desain Dermaga   

Banyak program bangunan memberikan sendi pada kapasitas untuk 

melawan gaya, tetapi sedikit yang disediakan pada kinerja struktur dan tingkat 

kinerja yang berbeda yang dapat dicapai struktur setelah batas ini dilampaui. 

Dalam desain berbasis kinerja, tingkat gerakan gempa desain didefinisikan yang 

sesuai dengan tingkat kinerja atau tingkat kerusakan yang dapat diterima dari 

struktur (Pianc, 2001). Dua tingkat gerakan gempa bumi harus digunakan 

sebagai gerakan referensi desain (Iai et., 1998): 

Level 1 (L1): tingkat gerakan gempa yang mungkin terjadi selama masa hidup 

struktur. Ini didasarkan pada gerakan yang probabilitas melebihi 50% dengan 

periode kembali 75 tahun untuk masa hidup struktur 50 tahun. 

Level 2 (L2): tingkat gerakan gempa yang terkait dengan kejadian langka yang 

jarang terjadi, yaitu biasanya melibatkan getaran tanah yang sangat kuat. Ini 

didasarkan pada gerakan yang probabilitas melebihi 10% dengan periode 

pengembalian 475 tahun untuk rentang umur struktur 50 tahun. Selain tingkat 

gempa ini, pedoman desain dermaga lainnya menyarankan penggunaan tingkat 

gempa lebih lanjut (Ferrito, 1999): 

Level 3: Gempa bumi dengan probabilitas 5% melebihi dalam 50 tahun paparan 

dermaga, dengan periode pengembalian 949 tahun. Ini adalah peristiwa yang 

sangat jarang dipertimbangkan untuk persyaratan ketelitian dan kekuatan lebih 

lanjut. 

Level 4: gempa bumi dengan probabilitas 3 atau 2% terlampaui dalam 50 tahun 

paparan dermaga, dengan periode pengembalian 1641 tahun. Ini adalah 

peristiwa yang sangat jarang penting untuk penahanan. 

Dua tingkat gempa bumi terakhir lebih relevan untuk pelabuhan dengan 

sifat tertentu yang membutuhkan tingkat kinerja tinggi, seperti terminal minyak, 

dermaga yang sangat penting, dan lainnya yang berhubungan dengan bahan 

berbahaya 

2.5.3 Persayaratan Tingkat Kerusakan Untuk Desain Dermaga 

Dalam hal masa hidup struktur berbeda, periode pengembalian harus 

ditentukan sebaliknya. Daerah dengan kegempaan rendah mungkin memiliki L1 

kecil tetapi L2 yang relevan. Relevansi juga akan tergantung pada tingkat kinerja 

yang diperlukan yang akan ditentukan kemudian. Pendekatan ganda ini 
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membantu memastikan persyaratan kinerja khususnya di wilayah seismik 

sedang hingga tinggi. Ini berarti bahwa kriteria kerusakan akibat gempa tingkat 

2 mungkin tidak cukup untuk memastikan tingkat keselamatan dan kemudahan 

servis, maka Tingkat 1 akan mengatur. Demikian pula, jika kriteria kerusakan 

terpenuhi untuk gempa bumi Level 1 tetapi penggunaan tidak memastikan 

standar kinerja yang cukup, maka Tingkat 2 memerintah (Iai, et al., 1998; 

Werner, 1998; Pianc, 2001). Karena itu, ini tidak berarti bahwa gempa terkuat 

mendominasi. 

Tingkat kerusakan yang dapat diterima tergantung pada kepentingan 

ekonomi, bahaya bahan yang ditangani di dermaga, waktu dan biaya yang 

terjangkau untuk memperbaiki struktur yang pernah rusak hingga tingkat yang 

dapat diterima, dan kebutuhan spesifik pengguna. Oleh karena itu kerusakan 

dapat bersifat struktural dan fungsional (atau operasional). Yang terakhir ini 

disebabkan oleh yang pertama. Ada empat tingkat kerusakan yang dapat 

diterima (Tabel 1.1; Iai et. Al., 1998; Pianc, 2001). 

Tabel 2.3 Tingkat kerusakan yang dapat diterima dalam desain berbasis kinerja (Iai et. 
Al., 1998; Pianc, 2001) 

 

Tabel 2.4 Acceptable level of damage and design level (Iai et. al.,1998; Pianc, 2001). 

 

Sumber : Dissertation Randolph Carl Brog 2007 
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Setelah pergerakan gempa dan tingkat bahaya seismik diidentifikasi, 

tingkat kinerja struktur dapat diidentifikasi dengan mempertimbangkan juga 

kerusakan yang dapat diterima yang dapat diidentifikasi. Pianc (2001) 

menyarankan penggunaan 4 nilai kinerja. 

Grade S mengacu pada struktur khusus yang memiliki kepentingan 

ekonomi tinggi, kepentingan strategis atau berpotensi digunakan oleh banyak 

orang dan karenanya berisiko kehilangan kehidupan manusia. Ini bisa berupa 

struktur dermaga (atau struktur pelabuhan apa pun) yang akan penting untuk 

bantuan setelah kerusakan. Nilai ini harus merujuk juga ke dermaga yang 

menangani bahan berbahaya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk 

struktur tertentu yang termasuk dalam kategori ini, ia perlu mempertimbangkan 

gempa bumi Tingkat 3 dan 4 (Ferrito, 1999). Grade A merujuk juga ke dermaga 

khusus dan penting dan struktur pelabuhan, yang relevansinya kurang dari yang 

untuk Grade S. Grade B mengacu pada struktur biasa, sedangkan Grade C 

mengacu pada struktur yang mudah dipulihkan (Werner, 1998; Iai, et al., 1998 ; 

Pianc, 2001) 

2.5.4 Analisis Seismik dan Persyaratan Kinerja 

Gambar 2.3 menggambarkan proses desain dan analisis dimana 

persyaratan kinerja dapat dipenuhi dalam desain dan analisis tipologi dermaga 

tertentu (Iai et al., 1998; Pianc, 2001). Tingkat kerusakan, dan kriteria kinerja 

dipilih bersama dengan tingkat gempa. Struktur tersebut kemudian dianalisis dan 

dirancang. Proses ini diulangi jika kriteria kerusakan tidak terpenuhi.  
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Gambar 2.3 Urutan kinerja dan desain (Pianc, 2001) 
Sumber : Dissertation Randolph Carl Brog 2007 

Analisis seismik dari struktur dermaga melibatkan penilaian seismisitas 

regional, identifikasi dan penilaian bahaya geoteknik, dan analisis interaksi 

struktur tanah dengan mempertimbangkan pertimbangan inersia dan kinematik 

(Werner, 1998; Pianc, 2002; Carvalho et al., 2004). Gerakan gempa di batuan 

dasar melalui penilaian bahaya seismik harus diidentifikasi. Respon tanah 

dinamis kemudian harus dianalisis untuk mengevaluasi efek wilayah setempat di 

permukaan tanah. Potensi pencairan atau resistensi dan kegagalan tanah harus 

dianalisis. Maka analisis seismik dari struktur pelabuhan harus dilakukan. Ada 

berbagai jenis analisis yang dapat digunakan untuk struktur dermaga. Pilihan 

harus mencerminkan kemampuan kerusakan yang mungkin terjadi. Ada tiga 

kategori analisis yang detail dan presisi berkaitan dengan persyaratan kinerja 

struktur dermaga. Analisis yang disederhanakan adalah batas ambang dan 
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memberikan perkiraan perpindahan. Dengan analisis dinamik yang 

disederhanakan, adalah mungkin untuk mengevaluasi tingkat perpindahan, 

keuletan tegangan dan regangan berdasarkan karakteristik mode kegagalan. 

Melalui analisis dinamis, dimungkinkan untuk mengevaluasi mode kegagalan 

yang mengatur dan mengidentifikasi secara tepat perpindahan, tegangan, 

keuletan dan regangan. Ketika tingkat kinerja meningkat, tingkat analisis 

meningkat, di mana metode sederhana lainnya akan berguna sebagai perkiraan 

awal. Struktur dengan persyaratan kinerja rendah tidak perlu memerlukan 

analisis yang canggih. 

Tabel 2.5 Level desain, kinerja, dan kriteria kerusakan (Iai et., 1998; Werner, 1998; 
Pianc, 2001) 

 
Sumber : Dissertation Randolph Carl Brog 2007 

Analisis respons site, menggunakan analisis yang disederhanakan 

adalah prosedur umum yang diterapkan dalam kode dan standar (Pianc, 2001). 

Efek lokal tergantung pada ketebalan deposit dan kekakuan rata-rata hingga 

kedalaman 30m atau hingga batuan dasar, tergantung pada kedalaman 

kepentingan. Berdasarkan informasi ini, site kemudian diklasifikasikan 

menggunakan faktor amplifikasi dan spektrum respons site. 

Dari analisis dinamik respons site yang disederhanakan, riwayat waktu 

akselerasi yang cocok sebagai input untuk analisis struktural, respons medan 

bebas, tegangan geser, dan tegangan geser pada lokasi spesifik diperoleh. 
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Dalam prosesnya, efek site sekitar dievaluasi secara numerik menggunakan 

model linier yang setara dengan formulasi tegangan total. Lapisan tanah 

diidealisasikan sebagai horizontal sempurna dengan tingkat tak terbatas dalam 

sebuah kontinum. Untuk respons site menggunakan analisis dinamis, parameter 

input yang diperlukan adalah riwayat waktu batuan dasar dan sifat siklik yang 

tidak dikeringkan untuk analisis tegangan yang efektif. Analisis dinamik respon 

lokasi bertujuan untuk mempelajari efek gabungan dari tanah dan struktur. Jika 

bidang interaksi struktur jauh di atas batuan dasar, analisis 1D non-linear 

(tegangan efektif) atau 1D setara (total stres) setara dapat dibuat (Iai, et al., 1998; 

Pianc, 2001) 

Dalam analisis tersebut , potensi likuifaksi juga dinilai. Dalam penilaian 

untuk potensi likuifaksi untuk analisis yang disederhanakan, evaluasi didasarkan 

pada hasil SPT dan CPT. Analisis dinamik yang disederhanakan untuk potensi 

pencairan didasarkan pada tegangan geser selama gempa, desain, uji 

laboratorium siklik, dan hasil SPT dan CPT. Untuk analisis dinamis, baik struktur 

dan tanah dimasukkan dalam 1 model. 

Untuk analisis struktural, metodologi yang diadopsi tergantung pada 

tingkat analisis yang diperlukan mengenai tipologi struktural yang bersangkutan, 

dan dibagi dalam yang cukup untuk tipologi tertutup atau tipologi. 

2.6 Macam-Macam Dermaga Bedasarkan Struktur Di Wilayah Gempa 

2.6.1 Pendahuluan  

Dermaga dapat diklasifikasikan ke dalam Jenis Terbuka dan Jenis 

Tertutup, Dermaga tipe terbuka dibangun sedemikian rupa sehingga air laut 

dapat mengalir di bawah platform yang umumnya bertumpu pada tiang atau 

kolom yang tertanam dalam tanggul. Dermaga tipe tertutup umumnya terbuat 

dari dinding vertikal yang membelah laut dari pantai, dan ditimbun dengan 

material tanah dan ditutup dengan dek atau platform beton. 

Ada tiga tipologi utama yang berbeda dari dermaga tipe terbuka (lihat 

OCDI, 2002; Pianc, 2001 dan Werner, 1998): 

Dermaga didukung Pile berdiameter besar 

Dermaga didukung Pile berdiameter kecil 

Dermaga didukung kolom. 
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Pile penyangga pelabuhan sangat dengan pile penyangga pelabuhan 

dengan perbedaan kecil, maka akan dijelaskan secara singkat. 

Dermaga tipe tertutup dapat dibagi menjadi dua kategori lain, yaitu Pile 

Walls dan Gravity Walls. Yang pertama pada prinsipnya terdiri dari tiang kaku 

yang didorong di tanah dan mempertahankan tanah yang ketahanannya terkait 

dengan kekakuan tiang, dan embedment tiang. Jangkar terkadang digunakan 

untuk membantu. Pada dasarnya ada tiga jenis variasi dinding tiang (lihat OCDI, 

2002; Pianc, 2001 dan Werner, 1998): 

• Dinding Sheet Pile 

• Dinding Stiff Pile 

• Sheet Pile dengan Plarfom 

Dinding gravitasi terdiri dari dinding berat yang menahan deformasi 

lateral dari timbunan karena berat dan bentuknya yang besar. Berikut ini adalah 

tipologi dinding gravitasi yang berbeda yang ditemukan di seluruh dunia (lihat 

OCDI, 2002; Pianc, 2001 dan Werner, 1998): 

• Caisson Quay Wall 

• Massive Quay Wall 

• Cantilever Quay Wall 

• Block Quay Wall 

• Cellular Block Quay Wall 

• Quay Wall on Rock 

Cellular Steel Wall terdiri dari tiang yang berbeda didorong satu di 

samping yang lain membentuk pagar tebal dan berat. Karenanya meskipun 

sebagian dibangun dari tiang, kinerjanya lebih mirip dengan dinding dermaga 

gravitasi. 

2.6.2 Tipe Dermaga Terbuka 

Respon seismik dari dermaga yang didukung tiang sangat dipengaruhi 

oleh interaksi struktur tanah selama goncangan. (Pianc, 2001), kerusakan 

selama gempa bumi tergantung pada besarnya gaya inersia relatif terhadap 

perpindahan tanah. Ini sangat terkait dengan aspek geoteknis. Batter Pile 

dianggap sebagai yang paling efektif dalam tahanan beban lateral karena 

tambatan, berlabuh kapal dan operasi crane (Pianc, 2001). Ini tidak dapat 

diulang untuk pemuatan seismik. Sistem tiang adonan membentuk bingkai yang 

lebih kaku daripada tiang vertikal normal. Oleh karena itu selama gempa bumi, 
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konsentrasi tegangan yang besar mengakibatkan kerusakan geser beton. Batter 

Pile harus memperhitungkan permintaan perpindahan dan keuletan. 

Disarankan untuk merancang dermaga tanpa Batter Pile di daerah 

seismik (Werner, 1998; Pianc, 2001). Itu selalu lebih baik, lebih aman, ekonomis 

dan lebih sedikit memakan waktu untuk menghindari masalah, daripada 

menciptakannya dan kemudian mencoba menyelesaikannya. Jika hanya Batter 

Pile vertikal yang digunakan, maka, beban dan perpindahan ditentang oleh 

pembengkokan tiang vertikal (Werner, 1998; Pianc, 2001; OCDI, 2002). 

Perpindahan permanen moderat dari sistem tidak dapat dihindari selama 

gerakan gempa bumi yang kuat. Namun, kerusakan lentur pada head pile lebih 

disukai daripada kerusakan batter-pile karena yang terakhir adalah perbaikan 

yang lebih buruk (Buslov et. Al., 1996; Werner, 1998). Dalam 20 tahun terakhir 

batter-pile masih digunakan karena detail inovatif antara deck dan system yang 

lebih baik. Sekering yang dapat diakses digunakan untuk menghubungkan 

batter-pile dengan deck, dan kerusakan diserap oleh "sekering" ini (Werner, 

1998; Pianc, 2001). Kerusakan struktural lebih diatur oleh keadaan tegangan-

regangan selain perpindahan, oleh karena itu penting untuk menentukan urutan 

dan posisi keadaan akhir. Namun, urutannya kurang dominan daripada dinding 

sheet pile karena sistem struktural penahan lateral dihubungkan secara paralel 

yaitu kerusakan satu tiang tidak selalu berarti kerusakan yang lain. Untuk 

meningkatkan keuletan sistem, tiang baja berdiameter besar lebih disukai di 

Jepang daripada yang beton. 

Kerusakan sistem tanggul mirip dengan tanah yang mepertahankan 

tanah dalam sistem Gravity Quary Wall. Tiang dan deck dapat dipindahkan 

dengan pengendapan, memiringkan, dan bergerak maju. Apron dapat 

mengalami penyelesaian diferensial antara deck dan pantai di belakang. Dek 

(platform atau apron) juga dapat mengalami kemiringan. 

Dermaga Didukung Pile Diameter Besar. Ini terdiri dalam platform hanya 

didukung pada pile berdiameter besar, yang diameternya bervariasi antara 1m 

dan 2m, tergantung pada ukuran dermaga, dan jenis fungsinya (Warner, 1998). 

Dermaga kontainer umumnya membutuhkan diameter tiang yang lebih besar 

untuk tipologi tersebut. Pile umumnya tertanam dalam tanggul atau lereng yang 

membuat tiang di bagian melintang dengan ketinggian yang berbeda. Tiang yang 

digunakan dapat berupa tiang pancang silinder beton pracetak, tiang pancang 

beton pemboran lubang bor (CIDH), tiang pancang baja berbentuk H , dan tiang 
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pancang pipa baja. Sistem dek dan platform dapat berupa beton bertulang 

lempengan datar lempengan beton bertulang dan struktur lempengan, sistem 

gelagar kotak bengkok beton bentang panjang, panel beton pra-cetak pra-tekan, 

pra-cetak panel beton bertulang normal atau trotoar dek berbalut. Kadang-

kadang ketika mengisi batu tidak ekonomis, dinding penahan kecil dibangun 

menggantikan bagian dari lereng. 

Dermaga Didukung Pile Diameter Kecil. Ini terdiri dari momen platform 

yang terhubung ke tiang pancang berdiameter kecil, yang diameternya bervariasi 

dalam kisaran 60cm (Priestley et. Al., 2006). Tipologi semacam itu ditemukan di 

pelabuhan dan digunakan untuk berbagai fungsi termasuk dermaga peti dan 

dermaga kapal pesiar. Tiang pancang umumnya tiang pancang beton pra-cetak 

umumnya digerakkan di tanggul. Sebuah pelat pra-cetak pra-tekan kemudian 

dihubungkan ke tiang. Kisi 6m x 6m umumnya digunakan untuk tipologi tersebut 

(Priestley, 2003) 

Dermaga Didukung Kolom. Tiang penopang kolom mirip dengan pile 

penopang dermaga, tetapi alih-alih memiliki tiang pancang, mereka memiliki 

kolom karena pondasinya adalah batuan atau bahan granular yang sangat kaku 

(Pianc, 2001) Kolom-kolom tersebut umumnya memiliki diameter besar. Tanggul 

tanah miring membuat kolom masing-masing dengan kekakuan yang berbeda 

karena menahan tanah pada ketinggian yang berbeda-beda. 

Pelabuhan. Pelabuhan dapat memiliki fungsi yang sama dengan 

dermaga, tetapi sebagai struktur, dermaga ini dibangun tegak lurus dengan 

pantai. Ada tiga jenis Pelabuhan: jari-jari pelabuhan, struktur pelabuhan dan 

akses public pelabuhan. Pelabuhan dirancang dan dibangun sesuai dengan 

persyaratan fungsional yang terakhir. Paling sering, dermaga berfungsi sebagai 

penghubung pantai yang melayani penanganan kargo dan lalu lintas 

penumpang. Dalam kasus seperti itu, ia dapat memiliki lebar bervariasi antara 

12m dan 16m (Warner, 1998). Kebanyakan Pelabuhan terdiri dari platform yang 

terbuat dari lempengan geladak, didukung pada tiang pancang, dihubungkan 

dengan tutup tiang. Struktur dermaga umumnya didirikan di atas tanggul. Tidak 

seperti dermaga, bagian transversal terus menerus dengan dermaga (bagian 

tegak lurus ke pantai) lebih seragam. Di sisi lain, dermaga memiliki panjang yang 

tidak didukung. Terkadang, konstruksi kecil atau derek juga ditemukan di 

pelabuhan. 
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2.6.3 Tipe Dermaga Tertutup; Gravity Wall 

Respon Seismik. Massa dinding dan gesekan di bagian bawah akan 

menjaga stabilitas terhadap tekanan bumi dari bahan urukan. Ketika dinding 

dermaga berada di atas batu atau tanah yang kokoh, kerusakan umumnya 

adalah pergeseran dan miring ke arah laut. Jika pengurukan kembali dan atau 

material yang ditahan longgar (tidak stabil), sistem dapat rusak karena 

keseluruhan deformasi pondasi. Ini mengarah pada pergeseran ke laut yang 

besar, kemiringan dan penyelesaian dinding Jika secara umum rasio lebar ke 

tinggi dari dinding kurang dari 0,75, kerusakan akibat miring pasti akan menjadi 

penyebab utama kerusakan (Pianc, 2001). 

Menggunakan urugan kembali dengan sudut gesek yang lebih besar 

akan mengurangi tekanan pada dinding dan karenanya meningkatkan stabilitas 

(OCDI, 2002; OCDI, 2001; Werner, 1998). Bahan seperti itu bisa berupa batu-

isian. Ini mengurangi kemungkinan likuifaksi dan mengurangi pergeseran. 

Koefisien gesekan yang lebih besar dapat diterapkan di dasar dinding dengan 

menggeser pusat massa ke arah tanah. Ini juga meningkatkan komponen 

momen penstabil. Dalam praktiknya, ini umumnya dicapai dengan mengisi 

caisson, blok seluler atau dinding baja seluler dengan bahan yang lebih berat 

seperti terak logam di sisi belakang atau komponen. Dalam hal komponen blok, 

meyeimbangkan pendalaman yang dihitung diperbolehkan. Elemen dan blok 

seluler terkadang dirancang pada sudut yang miring. Dalam hal blok seluler, 

aspal atau alas karet digunakan pada antarmuka untuk meningkatkan gesekan. 

Untuk caisson atau balok, permukaan bagian bawah diberi bentuk anti selip. 
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Gambar 2.4 Tipologi dermaga yang digunakan di seluruh dunia, diklasifikasikan 

menurut komposisi strukturalnya. (Werner, 1998; PIANC, 2001; OCDI, 2002) 

Sumber : Dissertation Randolph Carl Brog 2007 

Kinerja. Kinerja Gravity Wall secara khusus didasarkan pada 

pertimbangan yang dapat diperbaiki. Umumnya ini adalah tempat berlabuh yang 

aman, pengoperasian kendaraan beroda yang aman, penanganan kargo, banjir, 

dan tingkat kerusakan struktural (Pianc, 2001). Kerusakan struktural dapat 

mencakup penurunan, pergeseran , kemiringan, perpindahan diferensial di 

sepanjang garis pantai dan deformasi pada apron yang dapat mencakup, 

penyelesaian, penyelesaian diferensial, dan kemiringan. 

Bukti terkait dengan Gravity quary walls, menunjukkan bahwa sebagian 

besar kerusakan dikaitkan dengan deformasi yang signifikan dari endapan tanah 

lunak yang juga mengalami pencairan. Sebagian besar dinding dermaga 
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gravitasi gagal tidak mengalami runtuhnya bencana (Pianc, 2001), oleh karena 

itu, metode desain berdasarkan perpindahan dan tingkat tegangan pamungkas 

harus menentukan kinerja. Dinding beton adalah tipologi gravity walls yang 

menunjukkan kerusakan total (Werner, 1998). Ini karena sejak dinding miring, 

sudut gesekan antara blok diatasi. Sebagai akibatnya, blok-blok tersebut saling 

bergeser dan karenanya kerusakan katastropik terjadi. 

A. Celluler Steel Walls. Untuk dinding seperti itu, resistansi terhadap 

pembebanan lateral seperti pembebanan seismik disediakan oleh gesekan 

isian di permukaan bawah sel seandainya sel tidak tertanam dalam tanah di 

bawahnya, atau oleh resistansi pondasi bawah permukaan pondasi pada 

embedment sel. 

Kinerja tipologi semacam itu didasarkan pada kemudahan servis dan 

tekanan serta perpindahan yang sesuai. Jalur kerusakan mirip dengan 

dinding penahan dan struktur tiang pancang. 

B. Caisson Quary Walls. Penggajal bawah caisson quary wall yang bagian 

bawahnya memiliki kemiringan ke bawah dalam ke arah darat memiliki 

keunggulan dibandingkan dinding dermaga normal. Hal ini karena kekuatan 

resistansi besar akan dicapai terhadap beban horizontal seperti kekuatan 

gempa. Namun, pertimbangan yang cermat harus diberikan kepada gaya 

reaksi dasar yang besar dan goyangan selama gempa dalam proses desain.  

C. Massive Quay Walls. Dinding terdiri dari elemen monolitik yang terbuat dari 

batu padat atau beton bertulang padat yang ditimbun dengan bahan granular 

atau tanah .Karena massa monolit yang besar, elemen pra-cetak hanya 

digunakan untuk kedalaman air dangkal (OCDI, 2002). Dalam hal kedalaman 

yang lebih besar, monolit masif dilemparkan kedalam site dengan 

penambahan aditif pada beton. Ini sangat memakan waktu dan karenanya, 

dalam kebanyakan kasus tipologi jenis desain dermaga terbuka. 

D. Cantilever Wall (dinding L-tipe Blok berbentuk L ). Dinding gravitasi ini 

terdiri dari elemen vertikal dan horizontal yang terhubung kaku dengan 

penopang pada interval tertentu sepanjang panjang memanjang dinding . Ini 

ditimbun dengan bahan granular Bahan yang jatuh pada bagian horizontal 

dari dinding pracetak umumnya bertindak monolitik dengan dinding karena 

memberikan bantuan dalam aksi gravitasi dinding (OCDI, 2002). 

E. Block Wall. Ini terdiri dari tanah penahan dinding yang terbuat dari blok 

beton padat yang saling mengunci. Ini harus bertumpu pada tanah granular; 
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selain itu fondasi dinding harus diperkuat dengan grouting atau tiang 

pancang. Struktur seperti itu sangat tahan lama terhadap dampak lingkungan 

dan kapal. Sebagai sistem konstruksi dan desain, sangat sederhana dan 

dapat beradaptasi dengan berbagai jenis fondasi. Detail sambungan dan 

pengikatan antara masing-masing blok, sangat penting karena sliding dapat 

terjadi karena pemuatan seismik lateral (Warner, 1998). Interlock 

proporsional dengan pembebanan vertikal misalkan Bobot mati balok. 

F. Celluler Concrate Block Quary Walls. Sistem ini sangat mirip dengan 

sistem dinding balok, tetapi alih-alih memiliki blok padat, blok-blok tersebut 

dibuat dari beton bertulang berongga seluler. Ini ditempatkan dan saling 

bertautan di atas satu sama lain. Blok seluler bawah umumnya adalah 

caisson. Setiap sheet pile diisi dengan pasir yang dipadatkan. Blok seluler 

memiliki berbagai bentuk dan bisa dari tipe persegi panjang atau tipe I yang 

diketik. Baja komposit dan sel beton terkadang digunakan. Penguatan atau 

grouting antar sel kadang-kadang digunakan untuk membantu interlock 

seluler dan menghindari selip seluler (Werner, 1998). 

 

Gambar 2.5 Contoh Blok Seluler (OCDI, 2002) 

Sumber : Dissertation Randolph Carl Brog 2007 

G. Quary Wall on Rock. Ini dapat terdiri dari dinding caisson, dinding blok, 

dinding blok atau dinding blok beton seluler yang bersandar pada batu. 

Fungsi utamanya adalah untuk mempertahankan tanah yang dipadatkan di 

belakang. Umumnya kondisi seperti itu di mana dasar laut adalah batu, 

ditandai dengan perairan dangkal. Tipologi dinding balok umumnya paling 
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populer untuk kondisi seperti itu karena merupakan sistem konstruksi dan 

desain yang langsung dan sederhana (OCDI, 2002). 

H. Cellular Steel Wall (Steel Plate or Steel Sheet). Dinding semacam itu dapat 

dibuat dari lembaran jaring pile atau tiang jaring pelat. digerakkan di tanah 

lunak dengan peralatan getaran. Bentuk harus diupayakan selama 

konstruksi dengan menggunakan templat. Bagian busur digunakan untuk 

mengisi ruang antara sel-sel jika tabung baja digunakan. Ruang antara sel-

sel yang terbentuk diisi dengan tanah yang dipadatkan. Adalah penting untuk 

memadatkan tanah ini secara seragam untuk menghindari pencairan dan 

penurunan di dalam sel-sel ini dan karenanya mengurangi kekakuan desain 

dinding (Warner, 1998). Dinding baja seluler fleksibel dan karenanya 

mengurangi tekanan tanah dinamis, namun mengalami deformasi besar 

yang dapat mengakibatkan ketegangan interlock tinggi antara sel-sel yang 

menyebabkan kerusakan katastropik. 

 

Gambar 2.6  Cellular steel wall. 

Sumber : Dissertation Randolph Carl Brog 2007 

2.6.4 Jenis Dermaga Tertutup; Pile Walls 

Respon Seismik. Kerusakan dan kegagalan seperti gerakan seismic 

dinding bawah tergantung pada pertimbangan struktural dan geoteknis (Pianc, 

2001). Kerusakan struktural secara langsung berkaitan dengan keadaan 

tegangan / regangan daripada pergeseran, umumnya karena kelalaian pada 

urutan dan derajat kondisi ultimit dan batas yang terjadi pada dinding tiang 

pancang komposit. 
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Kinerja tipologi ini bergantung pada tingkat kemudahan servis setelah 

gempa bumi. Ini diukur berdasarkan kondisi tegangan dan perpindahan. Kriteria 

untuk dinding tiang pancang dan apronnya mirip dengan dinding gravitasi lainnya 

yang dijelaskan sebelumnya (Pianc, 2001). Selain itu, stabilitas struktural 

tergantung pada sistem jangkar. Redundansi struktural sistem ini sangat rendah. 

Ini berarti bahwa jika satu elemen gagal, jalur beban alternatif sedikit (Werner, 

1998). 

Urutan untuk mencapai kondisi batas dengan meningkatnya level beban 

seismik harus mengikuti hal berikut: 

• Pemindahan jangkar sesuai dengan tingkat kerusakan 1 

• Hasil pada dinding pile sheet di atas garis lumpur 

• Hasil pada dinding pile sheet di bawah garis lumpur 

• Hasil di jangkar 

• Hasil di batang jangkar 

Jika ini tidak diikuti, sheet pile akan bergeser, menyebabkan terurug 

kembali. Jangkar rusak oleh penyelesaian diferensial, permukaan tanah retak 

pada jangkar, tertarik keluar dari balok, dan tertarik keluar dari pondasi tiang 

jangkar. Sebagian besar elemen bergantung pada keberhasilan satu sama lain, 

yaitu jika jangkar rusak, balok pengikat akan longgar, dan karenanya 

melepaskan lapisanpile. Kerusakan bagian tertanam dari dinding sheet pile sulit 

untuk diperbaiki atau dikembalikan setelah gempa bumi, karena kurangnya 

aksesibilitas (Werner, 1998; Pianc, 2001). 

A. Steel-Sheet Pile Wall. Dinding semacam itu terdiri dari lembaran baja 

bergelombang yang tertanam di tanah, dan di sisi pantai, menahan tanah. 

Saat ketinggian dinding bertambah, kedalaman tertanam bertambah. Pada 

dinding pile sheet seperti itu, dinding sheet bertindak sebagai penopang, dan 

penopangnya bergantung sepenuhnya pada kekakuan tiang-pile dan sifat-

sifat tanah yang dipertahankan. Pada tahap tertentu kedalaman desain yang 

disematkan terlalu besar. Karena itu, sebuah jangkar dimasukkan dan 

kedalaman yang tertanam menurun. 

Jarak dari batang pengikat ke sistem jangkar tergantung pada ketinggian 

dinding, tanah timbunan dan pondasi. Ada tiga tipe umum tipologi pelabuhan. 

Wale anchor digunakan ketika tanah yang ditahan lebih granular di mana 

cukup resistensi disediakan oleh interaksi antara tanah dan jangkar wale 
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dead-man area kecil. Pondasi Pile Jangkar digunakan dengan dinding di 

tanah yang sangat lemah. Tekanan tanah lateral yang ditentang oleh sekat 

harus melebihi resistansi pasif yang diberikan oleh blok jangkar dangkal. 

Jangkar pile sheet paralel digunakan untuk tanah dengan kelemahan 

sedang. 

Fungsi dinding di dalam dermaga adalah untuk bertindak sebagai sistem 

penahan tanah, struktur sesuatu, dinding banjir dan dinding laut. Tipologi 

semacam itu dapat dibangun hanya jika mengontrol lapisan memungkinkan, 

misalkan. di mana tanahnya lunak. 

B. Stiff Pile Wall.  Stiff Pile walls sama seperti steel sheet pile walls. memiliki 

dinding yang terbuat dari tiang yang kaku sebagai sheet pile. Tiang-tiang ini 

biasanya berbentuk T atau bundar yang mengontrol di sebelah satu sama 

lain. Dindingnya sangat kaku dan kaku jika dibandingkan dengan dinding 

tiang baja dan karenanya kedalaman dinding yang lebih besar dapat 

dibangun tanpa perlu jangkar. Namun, tekanan yang menumpuk pada 

dinding jenis ini, terutama aksi seismik sedikit lebih besar jika dibandingkan 

dengan dinding pile-sheet yang memiliki kondisi serupa. Ini adalah 

konsekuensi dari penurunan fleksibilitas dinding (Werner, 1998). 

C. Sheet-Pile with Platform. Tipologi semacam itu terdiri dari platform, Sheet 

pile penahan tanah didepan relieving platform dan relieving platform piles. 

Relieving Platform secara tradisional dibangun sebagai struktur beton 

bertulang cor berbentuk-L dan biasanya dikubur di bawah material landfill. 

Terkadang, sebuah platform berbentuk kotak digunakan untuk mengurangi 

berat platform dan gaya gempa yang bekerja di atasnya. Namun, yang 

terakhir ini tidak begitu populer karena konstruksinya lebih mahal dan 

desainnya tidak sesederhana tipe berbentuk L. 

 

Gambar 2.7  Sheet pile wall dengan platform berbentuk kotak (OCDI, 2002) 
Sumber : Dissertation Randolph Carl Brog 2007 
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2.6.5 Variasi dan Kombinasi pada Tipologi 

Dalam praktiknya, struktur dermaga dapat berupa kombinasi berbagai 

tipologi, seperti tipe tertutup karakteristik dengan karakteristik tipe terbuka. 

Kombinasi bergantung pada teknik konstruksi yang berbeda, ketersediaan 

bahan dan fungsi dermaga atau pelabuhan. Sebagai disebutkan sebelumnya, 

sebuah pelabuhan sedang dalam kondisi pengembangan berkelanjutan. Sebuah 

pelabuhan dan dermaga di dalamnya keadaan inovasi yang berkelanjutan 

tergantung pada tuntutan ekonomi, komersial, dan ruang. Oleh karena itu, 

ekstensi, pengurangan dan perubahan dermaga dilakukan melalui sejarahnya 

tergantung kebutuhan.  

 

Gambar 2.8 Variasi dan kombinasi tipologi Dermaga yang berbeda (Chaney, 1961) 

Karna kebutuhan restrukturisasi dermaga, karena kurangnya ruang dan 

keterbatasan lahan, reklamasi tanah sering dilakukan. Tanggul dibangun pada 

jarak dari pantai yang ada atau dermaga (Pianc, 2001). Ruang di antaranya 

dikeringkan sementara dari air dan diisi dengan urugan yang dipadatkan. Bahan 

limbah konstruksi daur ulang umumnya digunakan. Pile pendukung dermaga 
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kemudian di atas tanggul. Ini tidak terlalu popular membangun tembok laut 

sebagai pengganti tanggul. berakhir dengan dinding dermaga sebagai pengganti 

dermaga tipe terbuka. Hal ini terjadi karena selama konstruksi tekanan air akan 

terlalu besar tidak layak secara ekonomi (Chaney, 1961). 

Dermaga tipe terbuka kadang-kadang dibangun sebagai perpanjangan 

langsung ke gravity quay walls atau sheet pile walls, jika penambahan ruang 

yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Seperti disebutkan sebelumnya, di tempat-

tempat di mana timbunan batuan tidak mungkin diperoleh, dan didapatkan 

urugan pasir lunak , dinding penahan dibangun di atas tanggul yang lebih kecil. 

Kemudian tiang platform yang didukung dilubangi pada tiang dari dinding 

penahan (OCDI, 2001). 

2.6.6 Elemen Membangun Stuktur Dermaga 

Elemen-elemen yang membentuk struktur dermaga dapat 

dikelompokkan dalam 12. Tiang dermaga berlabuh yang didukung pile memiliki 

jumlah elemen terbesar. Dinding di atas batu adalah struktur yang sangat 

sederhana dan memiliki jumlah elemen berbeda yang paling sedikit. 

 

Gambar 2.9 Tanggul seperti yang digunakan dalam pembangunan tipe terbuka-

dermaga. 

Sumber : Dissertation Randolph Carl Brog 2007 

a) Tanggul. Tanggul sering digunakan dalam pembangunan dermaga tipe 

terbuka. Mereka terbuat dari timbunan batu batu, dan kadang-kadang diisi 

pasir. Tanggul itu sendiri mendukung pengisian dan harus cenderung 

menahan tekanan tanah yang tertahan. Rongga antara partikel-partikel 

batuan bertindak sebagai penyerapan gelombang. Selama eksitasi seismik, 
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tekanan berlebih dari tanah yang ditahan harus dibuang di pori-pori ini; begitu 

pula pemindahan lateral akan dipaksa terjadi jika ini tidak cukup. Oleh karena 

itu penting bahwa pori-pori tersebut tidak akan diisi dengan pasir (Werner, 

1998; OCDI, 2001; Pianc, 2002). Dalam bab berikut, di mana penilaian 

kerentanan tipologi dermaga dibuat, untuk penyederhanaan kinerja tanggul 

akan dibagi berdasarkan fungsinya yaitu sebagai lereng, tanah penahan, dan 

tanah di bawahnya. 

b) Material Penahan (Isi Ulang). Bahan pengisi belakang yang digunakan 

umumnya adalah pasir yang dipadatkan. Bahan tepat setelah dinding 

dermaga umumnya lebih granular untuk mengurangi tekanan bumi karena 

peningkatan sudut gesekan (OCDI, 2002). Umumnya, batu puing atau batu 

bulat digunakan. Level air residual turun karena peningkatan permeabilitas. 

Selain itu, tekanan yang menumpuk akibat pemuatan seismik dihamburkan 

di dalam rongga material granular yang lebih permeabel dan karenanya 

tekanan yang diberikan lebih sedikit pada dinding samping (Ebeding, 1992). 

Bahan granular juga mencegah aliran material urugan. Bahan pengisi 

kembali dapat ditempatkan dalam dua cara (Ebeding, 1992; OCDI, 2002); 

baik membentuk penampang segitiga, atau penampang persegi panjang 

Untuk bagian segitiga, sudut "α" harus kurang dari sudut horisontal bahan. 

Untuk kasus segi empat, ketika lebar "b" lebih besar dari ketinggian dinding, 

pertimbangan harus diambil seperti untuk bagian segitiga. Ketika "b" sama 

dengan setengah tinggi dinding, tekanan tanah harus diambil sebagai rata-

rata tekanan yang diberikan oleh timbunan dan tanah reklamasi. Kalau tidak, 

pengurangan tidak akan dipertimbangkan. Kita harus ingat bahwa sudut 

efektif dari horizontal berubah di bawah aksi seismik dan karenanya 

pertimbangan yang lebih konservatif harus diambil. Ketika bahan yang 

direklamasi adalah lumpur tanah yang kohesif, lembaran filter harus 

memisahkan yang terakhir dari timbunan segera untuk mencegah lumpur 

yang kohesif melewati kekosongan tiang kembali dan mencapai dinding 

dermaga. Jika ini tidak diperhitungkan, hasil bencana dapat diperoleh di 

bawah aksi seismik karena lebih banyak tekanan didistribusikan di sisi 

dinding. Selain itu, pasir yang dipindahkan akan menyebabkan kekosongan 

dan karenanya kemungkinan kerusakan dek sebagai akibat dari kegagalan 

pengisian ulang. 
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Tabel 2.6 Tipologi dermaga dan elemen pembentuknya 

 
Sumber : Dissertation Randolph Carl Brog 2007 

 

Gambar 2.10 Bentuk pengisian ulang pada dinding dermaga umum (OCDI, 2002) 
Sumber : Dissertation Randolph Carl Brog 2007 

c) Caissons Umum. Caissons terdiri dari dinding luar, lempengan bawah, 

dinding partisi dan pijakan (Gambar.4.39). Ketebalan dinding luar umumnya 

bervariasi antara 30 dan 60cm untuk jarak antara dinding partisi kurang dari 

5m. Slab bawah umumnya berukuran antara 40 dan 80 tebal, dan dinding 

partisi umumnya bervariasi antara 20 dan 30 cm. Dimensi bagian caisson 

tergantung pada fasilitas fabrikasi, kedalaman caisson dan air, stabilitas 
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mengambang, kondisi kerja selama penarik dan pemasangan (termasuk 

arus pasang surut, ombak dan angin), kondisi kerja setelah pemasangan 

(termasuk pengisian, penempatan beton bagian atas, arus pasang surut, 

gelombang dan angin), penyelesaian diferensial dari cetakan, lentur dan torsi 

yang bekerja pada caisson (OCDI, 2002). 

 

 

Gambar 2.11 Konfigurasi blok Caisson (OCDI, 2002) 

Sumber : Dissertation Randolph Carl Brog 2007 

Gaya yang bekerja pada sel umumnya adalah tekanan bumi, tekanan bumi 

dari pengisian, gaya gelombang tekanan air residu, gaya tumbukan tekanan 

pengangkat dari benda yang melayang, berat caisson dan pengisian, berat 

superstruktur, tambahan ekstra, dan reaksi dari fender , reaksi bawah dan 

banyak selama eksekusi. Selain itu tekanan tanah inkremental dan tekanan 

air pori dinamis menghasilkan pada sisi dinding akibat aksi seismik (OCDI, 

2002). Penentuan tekanan air dinamis di dalam pengisi caisson tidak mudah. 

Ada pembesaran tambahan dari pemuatan seismik karena fakta bahwa 

tanah di dalam caissons terjebak di antara dinding yang kaku. Selain itu, 

bagian atas caisson umumnya disegel melalui dek atau platform dan 
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karenanya tidak ada kemungkinan meluap (OCDI, 2002) dan peningkatan 

meningkat. 

d) Caisson yang menyerap gelombang. Caisson tersebut memiliki celah di 

dinding depan dan ruang penampung air internal dengan fungsi pembuangan 

gelombang. Bentuknya dapat dibagi menjadi jenis yang permeabel dan 

impermeabel. Celah bisa berlubang, horizontal dan vertikal. Yang terakhir 

adalah yang paling populer. Metode desain elemen-elemen tersebut belum 

ditetapkan, (OCDI, 2002; Werner, 1998) dan karenanya karakteristik 

berbagai struktur diterapkan bersama-sama dengan eksperimen model 

hidraulik yang disesuaikan dengan kondisi caisson. 

 

 

Gambar 2.12 Caisson yang menyerap gelombang. 
Sumber : Dissertation Randolph Carl Brog 2007 

e) Hybrid Caissons. Cassions hybrid pada umumnya merupakan tipe struktur 

komposit pelat baja dan beton. Dengan kombinasi bahan yang berbeda ini, 

sifat kekuatan struktural yang unggul tercapai. Ada dua jenis caisson hybrid  

yang populer (OCDI, 2002). Yang pertama adalah anggota komposit dengan 

pelat baja yang disusun hanya pada satu sisi. Yang lainnya adalah struktur 

beton bertulang baja (SRC) dengan baja berbentuk-H yang tertanam di 

dalamnya. Karena ini adalah struktur komposit, konektor geser sangat 

penting. Bagian SRC harus dirancang terhadap momen lentur dan gaya 

geser dengan memperhatikan karakteristik struktural karena perbedaan tipe 
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struktural rangka baja. SRC dapat berupa tipe jaring-jaring lengkap atau tipe 

rangka jaring-jaring. Partisi caisson ini harus dirancang agar cukup aman 

terhadap kekuatan eksternal yang bekerja padanya dan berfungsi sebagai 

anggota pendukung untuk dinding samping dan pelat dasar (OCDI, 2002). 

Pemuatan tambahan di dinding samping karena tanah dan air di bawah 

eksitasi seismik harus diperhitungkan juga dalam desain partisi sebagai 

anggota pendukung. Untuk mengamankan kekuatan yang cukup di sudut 

dan sambungan, diinginkan untuk dengan kuat menghubungkan bahan baja 

pada sisi tarik ke sisi tekan (OCDI, 2002). Juga diinginkan untuk 

menyediakan paha untuk menahan tekanan tarik dalam beton di bagian 

dalam sambungan antara partisi dan elemen dinding. Beton atau bitumen 

harus menutupi bahan baja luar agar terhindar dari korosi. Bagian dalam 

caisson diisolasi dari atmosfer eksternal dengan menggunakan tutup beton. 

 

Gambar 2.13 Bagian Stuktur Hybrid (OCDI, 2002) 

Sumber : Dissertation Randolph Carl Brog 2007 

 

 

Gambar 2.14 Contoh dari Stuktur Cassions Hybrid (OCDI, 2002) 

Sumber : Dissertation Randolph Carl Brog 2007 
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f) Blok Seluler. Ini umumnya disebut blok yang terdiri dari dinding samping 

tanpa pelat bawah (Pianc, 2001; OCDI, 2002). Beban yang bekerja pada 

balok sangat mirip dengan yang ada di caisson. Dinding belakang dikenakan 

tekanan tanah dan tekanan air sisa. Ini saling dibatalkan oleh tekanan tanah 

dari pengisian dalam (OCDI, 2002). Namun, untuk beban seismik, 

peningkatan tekanan di dalam diharapkan lebih besar dari pada di luar 

karena energi yang terperangkap di antara dinding blok. 

Dinding partisi harus dirancang secara khusus terhadap kegagalan copot 

dari dinding samping dari dinding partisi karena tekanan tanah dan tekanan 

air residu, dan kenaikan seismiknya. Gaya eksternal desain harus ditentukan 

untuk tiga fase: selama suspensi, eksekusi, dan setelah konstruksi. 

Pemuatan seismik hanya berlaku untuk fase terakhir (OCDI, 2002). Elemen 

pertama yang akan dirancang adalah dinding depan, diikuti oleh dinding 

belakang, dinding samping, dinding partisi, alas pijakan dan kait untuk 

suspensi masing-masing. 

g) Blok berbentuk L. Biasanya ada satu jenis blok berbentuk L. Ini terdiri dari 

lempengan bawah, dinding depan, penopang dan pijakan. Desain umumnya 

juga harus mengikuti urutan ini (OCDI, 2002). menunjukkan rasio lebar ke 

tinggi dari blok berbentuk-L di bawah aksi seismik. Ketika desain koefisien 

seismik meningkat, lebar lebih besar dari tinggi. Dimensi juga tergantung 

pada kapasitas fasilitas fabrikasi, kemampuan mengangkat derek, 

kedalaman air, kisaran pasang surut, dan ketinggian koping. 

 

Gambar 2.15 Hubungan antara tinggi dan lebar blok berbentuk L untuk aksi seismik 

(OCDI, 2002) 

Sumber : Dissertation Randolph Carl Brog 2007 
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Beban yang bekerja pada balok berbentuk L tidak seragam. Kadang-kadang, 

untuk memudahkan pekerjaan, beban secara keliru diganti dengan beban 

titik (Ebeding, 1992; OCDI, 2002). Ini akan menghasilkan titik lemah dalam 

kekuatan anggota karena distribusi momen dan geser akan lebih tinggi pada 

titik tertentu dan lebih rendah pada titik lainnya dan tidak akan mewakili 

perilaku aktual pemuatan pada struktur. Oleh karena itu, lebih mudah untuk 

mengubah beban menjadi banyak beban yang seragam. 

h) Jangkar. Jangkar dapat digunakan dengan tiang pancang yang didukung 

yang melekat pada platform untuk menahan perpindahan platform yang 

berlebihan dan diferensial dari tanah di belakang. Jangkar juga digunakan 

dengan dinding pancang terutama ketika dinding terlalu tinggi. Jangkar 

dengan mengacu pada dinding tiang pancang akan dibahas karena 

karakteristik jangkar dengan dermaga tipe terbuka adalah sub set dermaga 

tipe tertutup. 

Jenis jangkar yang digunakan tergantung pada sifat tanah yang ditahan, 

yaitu tergantung pada kemungkinan mengemudi tiang di dalamnya. Tipologi 

jangkar tergantung juga pada biaya konstruksi, periode konstruksi, metode 

konstruksi dan ketinggian tanah sebelum pelaksanaan pekerjaan (OCDI, 

2001). Lokasi jangkar harus diatur pada jarak yang sesuai dari dinding tiang 

untuk memastikan stabilitas struktural dinding. Stabilitas pekerjaan 

pelabuhan itu sendiri tergantung pada posisi dan lokasi di mana stabilitas 

dicapai bervariasi tergantung pada jenis struktural (Werner, 1998; OCDI, 

2001). Jarak antara jangkar dan dinding harus cukup besar untuk 

mengamankan stabilitas kedua elemen. Perhatian harus diberikan ketika 

kaki crane diletakkan di atas tutup jangkar, terutama ketika jarak relatif antara 

dinding dan jangkar tergantung pada hal ini. Ada 3 tipologi penjangkaran: 

a. Jangkar Pile Berpasangan. Untuk penjangkaran tiang pancang 

berpasangan, lokasi harus berada di belakang bidang kegagalan aktif 

dari dinding tiang pancang. Diasumsikan bahwa tegangan batang 

pengikat hanya ditentang oleh kapasitas dukung aksial tiang. Jika 

tegangan batang pengikat dievaluasi oleh kapasitas dukung aksial dan 

lateral dengan mempertimbangkan juga ketahanan lentur tiang, maka 

perlu untuk menemukan jangkar sesuai dengan metodologi yang 

digunakan untuk jangkar tiang pancang (Ebeding et al., 1992; Werner, 

1998; OCDI, 2001). 
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Gambar 2.16 Jangkar Pile Berpasangan. 

Sumber : Dissertation Randolph Carl Brog 2007 

b. Sheet Pile Anchorage. Lokasinya harus ditentukan sedemikian rupa 

sehingga setidaknya jarak L / 3 berada di luar irisan pasif. Jika dinding 

lembaran vertikal kecil, maka lokasi harus mengikuti contoh penahan 

dinding beton. Karena jarak yang terlalu jauh antara dinding dan jangkar, 

terkadang ini tidak mungkin. 

 

Gambar 2.17 Sheet Pile Wall Anchorage 

Sumber : Dissertation Randolph Carl Brog 2007 

c. Dead-man Wall Anchorage (Penahan dinding beton). Lokasi 

penambatan seperti itu harus ditentukan sedemikian rupa untuk 

memastikan bahwa kegagalan aktif di belakang ketinggian bebas 

dinding, dan irisan pasif di depan anchorage tidak berpotongan (Ebeding 

et al., 1992; OCDI, 2001) 

 

Gambar 2.18 Dead-man Wall Anchorage (OCDI, 2002) 

Sumber : Dissertation Randolph Carl Brog 2007 

i) Variasi Jangkar. Bergantung pada ukuran, fungsi dan bahan, tersedia 

jangkar yang dapat dibuat dari bahan lain seperti kayu dan dengan 
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konfigurasi berbeda (Chainey, 1961). Prinsip-prinsip penentuan lokasi 

pelabuhan tetap sama, Seperti yang ditunjukkan pada Gambar kayu 

digunakan. Perhatian dan perlindungan khusus harus diberikan pada 

antarmuka kering-basah karena kayu cenderung busuk seiring waktu. 

 

 

Gambar 2.19 Variasi untuk jangkar standar (Chaney, 1961) 

Sumber : Dissertation Randolph Carl Brog 2007 

j) Tie Rods. Untuk dinding quay pile sheet biasa yang batang pengikatnya 

berjalan horizontal, sudut 15O dapat digunakan sebagai sudut gesekan 

dinding dalam penentuan bidang kegagalan pasif yang ditarik dari jangkar 

pancang vertikal atau jangkar pile sheet (OCDI, 2001). Tie rod harus 

dirancang untuk memastikan bahwa ketegangan rod tie ditransmisikan 

dengan aman ke pekerjaan penjangkaran. Ketika tegangan lentur yang 

disebabkan oleh penyelesaian tanah urukan diantisipasi, desain harus 

mempertimbangkan fenomena ini. 

k) Koping. Koping dapat dirancang sebagai balok penopang yang dipasang di 

bagian atas tiang lembaran dan mengalami tekanan tanah sebagai beban. 

Namun, penting untuk mempertimbangkan juga gaya traktif kapal dan 

tekanan bumi aktif di balik dinding, atau gaya berlabuh kapal dan tekanan 

tanah pasif di balik dinding untuk bagian-bagian yang memasang fender 

(OCDI, 2002). 

l) Batter-Piles. Battered piles  memiliki perilaku yang mirip dengan pile jangkar 

berpasangan. Tekanan lateral bumi yang ditentang oleh bulk-head harus 

lebih besar dari resistansi pasif yang diberikan oleh blok jangkar dangkal. 
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Suatu sistem tiang pancang dapat dibuat hanya dari tiang vertikal atau hanya 

jangkar batter pile jika ada beberapa jangkar, atau campuran dari kedua 

sistem. Batter pile umumnya cenderung pada rasio horisontal: vertikal 1: 4. 

Batter pile umumnya berkinerja lebih buruk dalam gempa bumi bila 

dibandingkan dengan tiang vertikal (Warner, 1998). OCDI (1998) 

menyarankan untuk mempertimbangkan kembali dengan hati-hati 

penerapan platform dermaga yang menggabungkan tiang-tiang tersebut jika 

struktur dibangun di tanah horizontal tanpa kemiringan. 

m) Pile. Di pelabuhan-pelabuhan tua, struktur seperti itu dihadapkan dengan 

masalah penyelesaian jangka panjang dan konsolidasi tangul tanah urug. Ini 

adalah kasus di Pelabuhan Osaka, Jepang. Di masa lalu, tanggul semacam 

itu dibangun dengan menempatkan tanah berpasir melalui pipa lumpur, atau 

ujung dibuang dari tongkang, dan menetap di dasar laut melalui genangan 

air tanpa pemadatan lebih lanjut. 

Sebelum tahun 1998, kinerja tanggul sangat buruk karena tanah yang 

mendasarinya lemah, dan karena mereka dibangun dari tanah berpasir yang 

longgar. Sebagian besar tanggul dibangun dengan stabilitas statis hanya 

marjinal karena tanah yang lemah dengan mana mereka dibangun. Gempa 

bumi sedang cukup untuk memicu deformasi berlebihan. Pencairan tanah 

belakang dan atau fondasi tanah yang mendasarinya sering diamati. 

Pemilihan tiang harus dilakukan bersamaan dengan deck. Kita harus ingat 

bahwa seringkali, sulit untuk menyelaraskan pile saat mengerakkan mereka; 

karena itu kita harus memastikan bahwa deck dapat mengakomodasi 

ketidakselarasan tersebut. Ada berbagai jenis tiang pancang yang umumnya 

digunakan untuk dermaga. Ini adalah: 

Tiang beton pra-stres umumnya digunakan untuk bentang besar yang tidak 

didukung. tiang dan dek terhubung saat baja ringan harus digunakan di tiang 

pancang pada antarmuka antara lapisan tanah yang lemah dan kuat dan di 

lokasi yang berpotensi kelengkungan besar atau perubahan besar dalam 

kelengkungan seperti lapisan yang dapat mencairkan atau antar lapisan. 

Pada tiang prategang, pembebanan aksial meningkatkan kapasitas momen 

dan daktilitas kurvatur, karenanya resistensi lateral terhadap pembebanan 

meningkat. Beberapa pra-stres hilang karena penuaan. 
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Tiang-tiang silinder beton pra-tekanan berdiameter besar ditemukan di 

dermaga berdiameter besar yang ditopang tiang. Platform umumnya hanya 

didukung pada mereka. Kekakuan tiang relatif terhadap dek sangat tinggi, 

maka jika sambungan antara tiang dan dek harus terhubung saat, engsel 

plastik pertama akan terbentuk di dek yang tidak diinginkan. Jika kekakuan 

dek dibuat lebih besar dari platform dan karenanya koneksi momen dapat 

dibuat dengan engsel plastik awal yang terjadi di dalam tiang, kedalaman 

platform akan sangat besar secara ekonomis. Tiang tersebut dapat 

mengambil beban vertikal besar, seperti beban derek. Tanah yang ditanam 

dapat menyediakan daya dukung yang memadai. Dengan meningkatnya 

diameter tiang pancang, jumlah tiang menurun dan karenanya redundansi 

sistem, yang tidak diinginkan untuk kinerja seismik yang memadai. 

Tiang beton cor didalam lubang bor (CIDH) jarang digunakan untuk tujuan 

dermaga. Hal ini terjadi karena di lingkungan di mana dermaga dibangun, 

permukaan air umumnya sangat tinggi, sehingga lubang pendukung bebas 

di pasir sulit untuk digali. Tiang beton harus memberikan kekuatan dan 

ketahanan lateral yang memadai. Beban lateral dan momen terbalik dapat 

menghasilkan atau menambah lebar retak. Ini tidak boleh dibiarkan karena 

korosi akan terjadi dan karenanya mengurangi kapasitas jangka panjang 

tiang, dengan mengurangi efek pengurungan atas ketahanan kompresi. Jika 

penutup hilang, kapasitas berkurang. Korosi umumnya terjadi pada 

antarmuka lapisan permukaan air. Ketebalan penutup yang lebih besar dari 

0,25mm harus diadopsi (Warner, 1998). Retak dari penutup beton dimulai 

pada daktilitas perpindahan sekitar 2. Oleh karena itu, nilai ini harus 

digunakan sebagai batas kapasitas untuk gempa bumi Level 1. 

Tiang Pancang Baja H sangat populer untuk dinding pancang penahan, 

yaitu di mana diperlukan ketahanan lentur yang tinggi. Tiang baja yang 

berbentuk H memiliki kekuatan sumbu yang lemah, oleh karena itu mereka 

umumnya digunakan ketika tiang jenis ini dikubur sepenuhnya. 

Tiang Pipa Baja sangat umum digunakan. Mereka bagus untuk Panjang-

panjang yang tidak didukung dan tiang sangat ulet. Tiang ini sangat efisien 

untuk ketahanan lateral. Pengelasan spiral sering digunakan. Namun, ini 

tidak memberikan ketahanan momen lentur yang memadai. Tiang baja 

memiliki daktilitas berkisar antara 20 dan 30 (Priestley, 2000). Oleh karena 

itu, tiang semacam itu direkomendasikan untuk gempa bumi berkekuatan 
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besar yang mendorong pergerakan tanah yang besar. Jika Batter pile tidak 

dapat dihindari untuk digunakan, ini harus terbuat dari baja (Werner, 1998). 

n) Dek dan Platform. Ada berbagai jenis platform. Pilihannya tergantung pada 

pilihan tiang pancang, fungsi pelabuhan dan persyaratan sambungan tiang 

pancang: Dek dan Platform meliputi: 

Dek Beton dan Flat Slab Pracetak baik untuk dermaga kontainer, karena 

memberikan kekuatan diafragma yang memadai. Karenanya mereka ideal 

untuk kondisi seismik. Geser pada tiang pancang harus mendapat perhatian 

khusus. Slab seperti itu dapat mengakomodasi ketidakselarasan tiang 

pancang, dan juga dapat mengambil beban roda besar dan beban derek. 

Jarak antar tiang berdiameter besar yang diadopsi dengan dek umumnya 

bervariasi antara 5,5m dan 7m (Werner, 1998). 

Platform Beam dan Slab Beton Pracetak baik untuk fungsi dermaga apa 

pun. Kelonggaran ketidakselarasan tiang sangat terbatas, Ini memberikan 

kekuatan diafragma yang sangat baik. Lebar balok umumnya sekitar 300mm. 

Ini harus lebih besar dari diameter tiang pancang mana pun. 

Long Span Concrete Box Girder Deck Sistem tidak umum digunakan 

untuk dermaga. Ini umumnya digunakan untuk bentang besar dan ketika 

beban besar digunakan. Bentang besar umumnya tidak direkomendasikan di 

daerah seismik. Rentang antara jarak pile harus berada dalam kisaran 6m 

saat menggunakan tiang pancang berdiameter kecil (Priestley, 2006) Deck 

yang dipasang di tempat pada sistem seperti itu memiliki kinerja aksi 

diafragma yang lebih baik selama gempa bumi, lebih dari deck yang 

dipasang sebelumnya pada sistem tersebut. 

Panel Beton Pra-tekan banyak digunakan di negara-negara maju terutama 

untuk dermaga kontainer, karena mereka mempercepat konstruksi. Namun, 

untuk menghasilkan kinerja yang memadai selama aksi seismik, topping 

cast-in-situ harus digunakan untuk membuat diafragma padat dengan 

kekuatan yang memadai. 

Panel Beton Pra-tekan Bertulang dapat mengakomodasi ketidakselarasan 

tiang. Dibandingkan dengan dek pra-tekan , dek seperti itu lebih tebal dan 

karenanya lebih berat. Selain itu, bentang yang jauh lebih pendek di antara 

tiang harus digunakan. 
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Sistem Perkerasan Deck Ballasted digunakan di masa lalu, dan tidak lagi 

digunakan dalam industri konstruksi. Namun, masih ditemukan di beberapa 

pelabuhan yang ada. Itu populer untuk dermaga kontainer. Sistem ini sangat 

fleksibel, dan karenanya tidak ideal untuk aksi seismik. Tiang tambahan 

umumnya digunakan. 

Perkerasan Deck untuk Dinding Penahan memiliki signifikansi yang 

terbatas dibandingkan dengan Platform di dermaga tipe terbuka, karena 

kerusakannya tidak akan menyebabkan kerusakan pada bagian lain dari 

struktur dermaga selain dari struktur atasnya seperti crane. Trotoar seperti 

itu dirancang untuk menahan beban hidup dan mati yang ada di atasnya.  
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2.7 Arsitektur Organik Frank Llyod Wirght 

2.7.1 Pengertian Arsitektur organik 

Arsitektur organik adalah suatu filosofi arsitektur yang mempromosikan 

harmoni antara tempat tinggal manusia dan dunia alam. Hal Ini dicapai melalui 

pendekatan desain yang bertujuan simpatik dan terintegrasi dengan baik dengan 

sebuah situs, sehingga bangunan, perabotan, dan lingkungan menjadi bagian 

yang terpadu dan komposisi saling terkait.  

Arsitektur organik berkenaan dengan rancangan dan struktur bangunan 

dan ruang yang seimbang dengan lingkungan alami-nya dan disesuaikan 

dengan fungsi mereka untuk melayani penduduknya. Desain struktur aslinya 

tampak berbaur dengan pemandangan atau tumbuh darinya seolah-olah sekitar 

ruang melahirkan mereka.  

2.7.2 Karakteristik Arsitektur Organik  

Seperti yang disebutkan sebelumnya, arsitektur Wright mengambil 

asalnya dari alam. Wright menafsirkannya dalam aturan arsitekturnya sendiri 

dengan menghubungkan makna baru. Dalam hal ini, ia mendefinisikan 

karakteristik desainnya sebagai kontinuitas, plastisitas, integritas, karakter, 

disiplin, dan ketahanan. Karakteristik ini adalah produk dari pikirannya sendiri. 

Menurut Wright, aspek-aspek ini menjadi sangat kuat bagi indera dan praktik 

arsitekturnya Kontinuitas dalam arsitektur Wright berarti bahwa ruang 

memungkinkan bergerak di dalam dan di luar. Kontinuitas dalam arsitektur 

Wright berarti kebebasan ruang. 

 
Gambar 2.20 David Wright House plans (Phoenix, Ariz. 1952), interior space5 and 

Wright’s hands demonstrating the integration with the ceiling and columns 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

Artinya, dengan aliran ruang ke segala arah, bangunan organik bisa 

bebas dan fleksibel. Misalnya, di rumah David Wright, ruang bergerak dari inside 

to outside. Seperti yang dapat dilihat dalam contoh ini, kolom dirancang untuk 

berintegrasi dengan langit-langit saat Wright menunjukkan integrasi ini dengan 

menggunakan tangannya; oleh karena itu, plafon bukan hanya bagian dari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Arsitektur
https://id.wikipedia.org/wiki/Alam
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bangunan. Langit-langit juga memastikan penyatuan nyata antara ruang interior 

ini dan luar. 

Wright mengambil kata plastisitas dari Sullivan. Sullivan menggunakan 

istilah ini sebagai bagian dari ornamennya. Di sisi lain, Wright menggunakan 

istilah ini dalam arti yang lebih luas. Plastisitas menjadi salah satu elemen dalam 

prinsip kesinambungan. Dia menyebutnya daging yang menutupi kerangka. 

Dengan menggunakan beton bertulang alih-alih metode lama, sistem konstruksi 

tiang dan balok, Wright membentuk struktur kontinu. Dalam melakukannya, ia 

menggunakan bahan plastik sebagai beton bertulang. Apa yang dia inginkan 

adalah membangun kembali bangunan dengan meledakkan bangunan lama. 

Oleh karena itu, plastisitas untuk Wright berarti kontinuitas organik dengan 

membentuk beton secara bebas. Wright mulai mendesain beberapa rumah di 

California sesuai dengan prinsip plastisitasnya setelah tahun 1920-an. 

Pembangunan rumah-rumah ini adalah rumah balok beton seperti yang terlihat 

dalam contoh Rumah Sturges. 

 
Gambar 2.21 Sturges House, Los Angeles, California, USA, 1939 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

Integritas, sebagaimana didefinisikan dalam kamus, berarti kualitas jujur 

dan kuat dalam apa yang Anda yakini benar dalam diri seseorang. Mengacu 

pada arsitektur, Wright percaya bahwa integritas sama dengan bangunan. 

Dengan kata-katanya sendiri, 

Dalam berbicara tentang integritas dalam arsitektur, maksud saya 

banyak hal yang sama yang Anda maksud adalah jika Anda berbicara tentang 

seorang individu ... Integritas adalah kualitas di dalam dan tentang manusia itu 

sendiri. Begitu pula di sebuah Gedung 

Pemahaman Wright tentang integritas dalam bangunan memberi kesan 

hidup. Ekspresi identitas bangunan menunjukkan rasa hormat dan kepekaannya 
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terhadap dirinya sendiri, lingkungannya, dan kehidupannya sendiri. Wright 

mencapai gagasan ini dengan menerapkan prinsip desain integritas. 

 
Gambar 2.22 Robie House, Chicago, Illinois, 1906-1909 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

 
Gambar 2.23 Robie House’s plans and interior view 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

Misalnya, salah satu karya terkenal Wright, Robie House, 

memperkenalkan ciri khas Rumah Prairie, yang berarti bahwa itu adalah rumah 

paling penting karena jujur dalam menunjukkan bentuk, fungsi dan struktur. 

Karakter bangunan untuk Wright sangat penting. Dalam karya-karyanya, 

setiap bangunan jelas mencerminkan tujuannya sendiri, dan tujuannya sendiri. 

Misalnya, Wright tidak menerima pembangunan teater seperti kuil Yunani. 

Rumah harus berfungsi sebagai rumah. Bank harus berfungsi sebagai bank. 

Dalam hal ini, setiap kebutuhan dasar bangunan harus selaras dengan rencana 

bangunan, situsnya, bentuk dan tujuannya. Sekali lagi, penggunaan material dan 

metode konstruksi yang sesuai sesuai dengan tujuan seluruh bangunan. Jadi, 

ketika Wright Pekerjaan diperiksa, terutama rumahnya, dapat diamati bahwa 

setiap rumah mencerminkan identitas dan tujuannya sendiri, yaitu fungsinya. 
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Arsitektur Wright mengungkapkan tatanan geometris yang 

mencengangkan. Ini adalah hasil dari disiplin dalam arsitekturnya. Dia secara 

konsisten menggunakan grid geometris (persegi panjang, segitiga, berlian, 

heksagonal, dll) sebagai dasar untuk mengembangkan denah lantai. Taman 

kanak-kanak memiliki makna yang jauh lebih radikal bagi Wright karena memberi 

dia filosofi dan disiplin desain untuk mewujudkan arsitekturnya. Ketika dia 

menyatakan, Semua bangunan yang pernah saya bangun, besar dan kecil, 

dibuat berdasarkan satu unit sistem. Wright menggunakan gagasan ini dalam 

banyak karyanya. Dia mengembangkan sistem grid dalam arsitekturnya. 

 
Gambar 2.24 Detached Corner Piers in Robert Evans House, Longwood, Illinois, 1908 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

Seperti yang diungkapkan oleh Wright, disiplin desain ini alami, tidak 

terhindarkan bagi saya. Itu didasarkan pada teknik garis lurus T-square dan 

triangle.  Misalnya, di Robert Evans House, denah rumah dirancang sesuai 

dengan urutan yang didefinisikan secara vertikal dan horizontal. Urutan 

geometris ini tidak dibagi secara merata. Bagian utama difungsikan sebagai 

ruang dasar seperti ruang tamu, ruang makan, dan kamar tidur. Bagian-bagian 

kecil berfungsi sebagai ruang sekunder seperti wc, volume tangga, toko, dll. 

Sistem kisi ini memungkinkan Wright untuk mendesain karyanya dengan mudah. 

Ini adalah strategi desain dalam arsitektur Wright. 

Tenuity identik dengan kamus tipis dan ramping. Di sisi lain, Wright 

menggunakan istilah ini sebagai pembebasan arsitektur. Artinya, dia ingin 

memberi kebebasan pada bangunan dengan menggunakan baja dan kaca. 

Dengan baja dan kaca, proyeksi dapat dibuat dalam ketegangan. Oleh karena 
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itu, dengan diperkenalkannya baja dan kaca, properti baru yang disebut tenuity 

dimulai dalam arsitektur organik. Seperti yang didefinisikan oleh 

Wright,ketahanan hanyalah masalah ketegangan (tarikan). Dengan kekuatan 

tarik baja, tarikan ini memungkinkan penggunaan penopang dalam desain 

bangunan. Oleh karena itu, dengan penopang, ada kecenderungan untuk 

bergerak dari dalam ke luar (Gambar 2.29) Arsitektur tiba pada konstruksi dari 

dalam ke luar daripada dari luar ke dalam. 

 
Gambar 2.25 The Facade of the Pope-Leighey House, Virginia, 193 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

Seperti yang terlihat di Emil Bach House (Gambar 2.30) Wright 

menggunakan cantilever melalui fitur-fitur baja, yang disebut dalam ketangguhan 

arsitekturnya. Steel memungkinkan membuat proyeksi, memperkenalkan 

karakter baru dalam interpretasi organik. 

 
Gambar 2.26 Cantilever in Emil Bach House, 7415 N. Sheridan, 1915 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

2.7.3 Prinsip Arsitektur Organik 

A. Alam 

Alam adalah inspirasi mendasar dan berulang arsitektur organik. 

Paradigma fungsional alam dalam arsitektur sebagaimana dimaksud oleh 

Wright dapat diselidiki dalam konteks kesatuan, kesederhanaan, dan 

harmoni. Prinsip-prinsip ini menjadi faktor utama untuk mempertahankan 
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bentuk di alam. Hukum-hukum dasar alam juga dipertimbangkan dalam 

arsitektur karena mereka menjadi kunci untuk merancang bangunan yang 

baik. Wright berusaha untuk mematuhi hukum-hukum alam, persatuan, 

kesederhanaan, dan harmoni - tanpa peduli untuk menggambar kebetulan 

kasual Alam dan mencoba untuk melihat alam dari sebanyak mungkin sudut. 

kesatuan dalam arsitektur organik mengacu pada hubungan bagian-

bagian secara keseluruhan. Setiap bagian harus menampilkan identitasnya 

sendiri, tetapi pada saat yang sama harus digabung dalam keseluruhan. Oleh 

karena itu, bagian berfungsi sebagai pelengkap elemen. Yaitu, bagian adalah 

bagian sebagai bagian adalah keseluruhan. Dalam arsitektur Wright, ide ini 

juga sama dengan kesatuan situs, struktur, bentuk, konstruksi, perabotan, 

dekorasi, dan penanaman. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.20, Wright 

merancang bagian-bagian sedemikian rupa untuk mencapai persatuan di 

Husser House. Sistem kisi memungkinkan pemisahan bagian-bagian pada 

bagian yang ditentukan. Bagian-bagian ini mengaitkan seluruh fungsinya. 

Dalam hal ini, integritas yang berarti tercapai. 

 

 

 
Gambar 2.27 Husser House Plan & Sistem Grid , Chicago, 1899 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 
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Inti dari konsep kesederhanaan menurut Wright adalah lima baris di 

mana tiga cukup selalu merupakan kebodohan Gagasan organik dapat 

dianggap sebagai produksi karakter penting dalam tatanan yang harmonis. 

Dengan kata lain, kesederhanaan adalah tatanan konstituonal. Dengan kata 

lain, kesederhanaan organik adalah rasa koordinasi yang sejati. Agar suatu 

bagian dapat mencapai keadaan kesederhanaan, ia harus mengambil 

bagian dalam keseluruhan yang harmonis sebagai tatanan konstitusional. 

Kejelasan desain adalah makna kesederhanaan. Sebagai contoh, dengan 

ide kesederhanaan ini, kita dapat melihat kekayaan detail; skema rencana, 

interior rumah Kent sesederhana luar. Selain itu, skema rencana bersifat 

formal dan sederhana. Itu bisa dibaca dengan sangat mudah. Rumah ini 

sangat murni. 

 

 
Gambar 2.22 Kent House, New York, 1885-86 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

 
Gambar 2.23 Grit Struktur Barton House, Buffalo, New York, 1903 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 
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Sistem ini memungkinkan pemisahan berbagai fungsi di bagian yang 

berbeda, yang panjangnya berbeda. Misalnya, di rumah ini, ruang tamu 

adalah ruang tengah, yang merupakan bagian utama. Bagian lain, yang 

memiliki fungsi lain seperti dapur, kamar tidur, ruang makan, dll, terhubung 

ke bagian utama. Secara keseluruhan, bangunan memiliki harmoni organik 

dengan fungsi dan bentuk. Dalam hal ini, dapat diamati bahwa ada hubungan 

yang harmonis antara bentuk-desain dan fungsi-bangunan. 

B. Space 

Ruang, bagi Wright, adalah realitas bangunan dan elemen utama 

dalam desain arsitektur. “Ruang adalah alasan utama untuk membangun; ini 

adalah volume yang bermanfaat di dalam elemen penghasil dalam 

penciptaan arsitektur. Ruang bukan hanya kekosongan, bukan ketiadaan 

fasad. Realitas bangunan tidak terdiri dari empat dinding dan atap tetapi di 

ruang dalam untuk ditinggali dimana ruang sebagai inti kehidupan dan bentuk 

arsitektur. Ini adalah volume yang berguna untuk membangun. Ia 

memandang ruang interior mengalir ke ruang eksterior. 

Ide-idenya tentang 'kebebasan arsitektur' dapat dijelaskan dengan 

cara skematis (Gambar 2.31, Gambar 2.32 dan Gambar 2.33)  

This is only a box         Big holes in the 
box 

 
Tidak peduli seberapa besar atau seberapa banyak bukaan 

(jendela atau pintu) di atas kotak itu, itu lubang dan selalu tetap 
demikian 

 
Gambar 2.31 Mundurnya dinding atau tiang untuk menjaga sudut bebas 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

Alih-alih konstruksi tiang dan tiang, penggunaan konstruksi bangunan 

melalui gerakan dinding. (Gambar 2.32) Saat dinding terlepas dari bagian 

dalam, lantai berfungsi sebagai penopang. 
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Gambar 2.32 memindahkan dinding, kantilever dapat disempit atau diperluas 

sesuai dengan jarak 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

Jarak tertentu dalam setiap jalan dari setiap sudut adalah di mana 

dukungan ekonomi pembuatan kotak selalu dapat ditemukan. Dengan 

demikian, ia berpikir itu dapat dibuat minimun kantilever pendek ke sudut 

yang mengurangi bentang aktual dan mengatur sudut bebas atau terbuka 

untuk jarak berapa pun yang anda pilih. 

 
Gambar 2.33 Melepaskan sudut dan permukaan dengan menarik dinding 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

 

 
Gambar 2.34 Transformasi konsep ruang dalam Arsitektur Modern 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 
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Dengan mengesampingkan sistem pos dan balok yang berasal dari 

usia dini, kami mempertahankan kontinuitas dan membangun satu hal, 

bukan dua. Untuk alasan ini, dinding, lantai, langit-langit, tiang atau balok 

tidak boleh berupa potongan yang menyatu tetapi masing-masing harus 

menjadi bagian dari yang lain. 

C. Site  

Hubungan antara situs dan bangunan adalah masalah utama bagi 

arsitek dalam desain. Wright juga mempertimbangkan hubungan ini. Dengan 

demikian, bangunan Wright tidak dapat dianggap sebagai set terpisah, 

independen dari lanskap dan situs. Bangunan dan situs menjadi satu dalam 

karyanya. 

Bangunan-bangunan Wright adalah cerminan topografi, flora, dan 

fauna, dan atribut-atribut alami lainnya dari suatu lokasi serta karakteristik 

wilayah tersebut. Menurut Wright, Asosiasi arsitektur menonjolkan karakter 

lanskap jika arsitekturnya benar. Ketika dia menyatakan, Setiap bangunan 

harus dari bumi, tidak bertengger di atasnya. Seperti terlihat pada Gambar 

2.38, seperti di semua Rumah Prairie, ada hubungan yang erat antara situs 

dan bangunan. Seperti yang ditegaskan Zevi, Wright memiliki perasaan yang 

sama terhadap alam, dan rumah-rumahnya berdiri dengan gembira dan 

nyaman di bumi. 

 
Gambar 2.38 Bradley House, S. Harrison, Kankakee, 1900 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

Wright memperkenalkan contoh rumah The Bradley untuk 

memperlihatkan seberapa baik dia memahami perasaan situs. Seperti yang 

Naden katakan, “Rumah Bradley tampak seolah-olah itu selalu milik tanah di 

mana ia dibangun. 
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Gambar 2.39 Taliesin West, Spring Green, 1910- 1920 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

Taliesin West - contoh yang bagus dari Prairie House - dibangun di 

atas bukit di Wisconsin. Taliesin bersarang di tepi bukit. Wright mengatakan 

bahwa sebuah rumah tidak boleh berdiri di atas bukit, karena bukit itu hilang. 

Jika rumah ada di lokasi, bukit tetap dan menjadi bagian dari struktur. Dalam 

pembangunan rumah, ia menggunakan batu Wisconsin lokal, ditempatkan 

sedemikian rupa sehingga batu-batu besar ini tampaknya tumbuh keluar dari 

bumi. Sulit untuk mengatakan di mana tanah berhenti dan rumah itu dimulai. 

Rumah-rumah itu akan terlihat seolah-olah milik tanah itu; mereka bisa 

dibayangkan di tempat lain 

D. Material Bangunan 

Bahan sangat penting untuk konstruksi. Mereka membantu 

menentukan bentuk dan metode pembangunan. Demikian pula, bahan-

bahan dalam arsitektur Wright dapat diartikan sebagai elemen, yang 

mempengaruhi bentuk dan memodifikasi ruang. Khususnya bahan alami 

dalam kondisi dan tempat alami mereka adalah konstituen dasar untuk 

bangunan Wright karena ia percaya bahwa penggunaan bahan alami 

membuat bangunan lebih indah. Dalam arsitektur organik, berat, kekuatan, 

warna, tekstur dan ukuran memiliki efek mendalam pada arsitektur baru ini, 

karena batu bata digunakan sebagai batu bata, batu digunakan sebagai batu, 

yaitu, setiap bahan mencerminkan sendiri 

 identifikasi. Selain bahan-bahan alami, Wright menggunakan bahan-

bahan modern seperti kaca, batu bata, semen, dan kertas dalam konstruksi. 

Saat ia menegaskan, bahan lama atau baru memiliki kontribusi hidup mereka 

sendiri untuk membuat bentuk, karakter, dan kualitas bangunan apa pun. 

Wright berhasil menggabungkan material alami dan modern di rumahnya. 
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Misalnya, seperti terlihat pada Gambar 2.41, ia menggunakan balok beton 

dan batu alam secara harmonis. 

 
Gambar 2.40 Edgar J. Kaufmann House (Fallingwater), Bear Run Pennsylvania, 

1935-3 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

Dia mencoba merasakan harmoni antara yang alami dan buatan 

dengan menggunakan batu di tanah dan menggunakan balok beton di langit-

langit. Kesatuan ini tercermin dalam seluruh bangunan 

E. Skala Bangunan 

One of the fundamental principles of Wright’s organic architecture is 

the human scale. It was used as a scale of building in Wright’s works. In his 

opinion, he interpreted this idea as a horizontal line. 

Seperti yang terlihat pada Gambar 2.43, garis ini telah dianggap 

sebagai garis tanah kehidupan manusia, yang berfungsi untuk memastikan 

proporsi yang sesuai di rumah-rumahnya dan hubungan yang erat dengan 

tanah untuk menyediakan garis horizontal. Selain itu, "ambang pintu dan 

langit-langit diturunkan ke skala yang lebih manusiawi, menciptakan 

perasaan nyaman dan menyatu dengan arsitektur." 106 Misalnya, rumah 

William Winslow menunjukkan garis-garis horizontal seperti atap yang lebar 

dan miring; pemecahan lantai kedua memungkinkan rumah menjadi lebih 

dekat ke tanah seperti terlihat pada Gambar 2.42 Di sini, tujuannya adalah 

untuk menciptakan efek horisontal. 
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Gambar 2.41 The William Winslow house, River Forest, Illinois 1893 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

 
Gambar 2.42 Entrance Front. Goetsch Winkler house, Okemos, Michigan, 

1939 

Sumber: Thesis Organic Architecture And Frank Lloyd Wright, 2006 

 

2.8 Studi Banding  

2.8.1 Studing Banding Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan 

A. Lokasi  

Pelabuhan Perikanan Nusatara Pekalongan Terletak di Desa 

Panjang Wetan, Pekalongan Utara, Kabupaten Pekalongan dengan 

koordinat 6o51’35” Lintang Selatan dan 109o41’32” Bujur Timur dan berada 

di hulu sungai Banger 

B. Historis 

Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan adalah Unit Pelaksana 

Teknis Departemen Kelautan dan Perikanan dibidang prasarana pelabuhan 

perikanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal 

Perikanan Tangkap.  
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Gambar 2.43 Gapura Kawasan PPN Pekalongan 

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan semula 

merupakan Pelabuhan Umum yang pengelolaannya dibawah Departemen 

Perhubungan, namun karena pada saat itu pemanfaatannya banyak 

digunakan oleh kapal-kapal perikanan, maka sejak Desember 1974 

pengelolaan dan assetnya diserahkan kepada Departemen Pertanian cq. 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan dengan diubah statusnya menjadi 

Pelabuhan Khusus Perikanan. 

Setelah itu Pemerintah melalui Ditjen Perikanan melakukan 

pembangunan sarana dan prasarana opesional Pelabuhan Perikanan dan 

berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian nomor : 310/Kpts/Org/5/1978 

tanggal 28 Mei 1978 resmi menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan 

Perikanan Nusantara Pekalongan. 

Jenis pelayanan yang diberikan oleh PPN Pekalongan bagi 

pengguna jasa / masyarakat antara lain : 

1. Pelayanan Kapal Perikanan 

a. Dilaksanakan oleh Perum : 

• Tambat dan labuh kapal perikanan        

• Pembongkaran hasil tangkapan.       

• Perbaikan kapal / docking dan alat tangkap       

• Pengisian bahan perbekalan (BBM, air, es, garam dll.) 

b. Dilaksanakan oleh PPNP 

• Informasi peta fishing ground dari data satelit        

• Pelayanan perijinan kapal.        

• Kegiatan keluar masuk kapal perikanan.        

• PenerbitanSIB.        

• Implementasi LogBook perikanan. 
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2. Pelayanan Pemasaran dan distribusi ikan 

a. Dilaksanakan oleh Perum 

• Pengadaan sewa Tempat Pelelangan Ikan 

b. Dilaksanakan oleh PPNP  

• Sanitasi dan higienis lingkungan        

• Distribusi air cuci ikan 

• Penyediaan air cuci ikan 

• Penyediaan TPI Higienis 

• Penyajian data-data statistic 

• Pengendalian mutu ikan 

3. Pelayanan Masyarakat dan Industri Perikanan 

a. Dilaksanakan oleh Perum 

• Penyediaan areal industri perikanan dengan fasilitas         

• penunjang (air, listrik, jalan lingkungan) 

b. Dilaksanakan oleh PPNP 

• Fasilitas WisataBahari 

• Kios Iptek dan informasi hasil riset. 

• Fasilitasi riset perikanan. 

• Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan. 

• Penyediaan Depo Logistik. 

• Penyediaan alatberat. 

• Kondisi Perikanan Tangkap 

C. Fasilitas 

Fasilitas-fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan 

meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas tambahan. 

Tabel 2.7 Fasilitas Pokok PPN Pekalongan 

No Jenis Fasilitas Volume 

1 Breakwater (Timur) 275 m 

2 Breakwater (Barat) 320 m 

3 Dermaga (Timur) 220 m 

4 Dermaga (Barat) 345 m 

5 Jembatan 133 m 

6 Alur pelayaran Panjang 800 m 

Lebar 40 m 

7 Lahan Eksisting 5.8 Ha 

8 Talud 70 m 
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9 Jalan pelabuhan 1.150 m 

10 Drainase 1.000 m 

12 Area Parkir 1.044 m2 

Sumber : Data Pribadi 2019  

Tabel 2.8 Fasilitas Fungsional PPN Pekalongan 

No Jenis Fasilitas Volume 

1 Menara Air 2 unit 

2 Rumah Genset 1 unit 

3 Kantor Syahbandar  376 m2 

4 Pos Pemeriksaan 132 m2 

5 Pos Keamanan 18 m2 

6 Depo Logistik 1 unit 

7 Bengkel 1 unit 

8 Docking 1 unit 

9 TPI I 1.930 m2 

10 TPI II 3.704 m2 

11 Kantor Perum Prasarana 340 m2 

12 Gudang Perlengkapan 180 m2 

13 SPDN 342 m2 

14 Gudang Pendingin 243 m2 

15 Sarana Navigasi 2 unit 

16 Pabrik Es 5 unit 

17 Pagar Keliling 600 m 

Sumber : Data Pribadi 2019 

Tabel 2.9 Fasilitas Tambahan PPN Pekalongan 

No Jenis Fasilitas Volume 

1 Toko 120 m2 

2 Pasar Ikan 135 m2 

3 Rumah Dinas 60 m2 

4 Balai Pertemuan 214 m2 

5 Tempat Peristirahatan Nelayan 132 m2 

6 Unit Pengolahan Limbah 2 unit 

7 Laboratorium  1 unit 

8 Kawasan Wisata Bahari 1 Ha 

9 Mushola 200 m2 
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10 Anjungan 1 unit 

11 Kantin 230 m2 

12 Aquarium - 

13 Gedung Pertemuan 330 m2 

Sumber : Data Pribadi 2019 
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BAB V KESIMPULAN  

5.1 Kesimpulan 

Pembangunan atau Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng 

menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara Sadeng memiliki prospeknya lebih besar 

dibandingkan dengan pengembangan pelabuhan lain di pesisis selatan DIY maupun 

Jawa Tengah lainnya yang dimana biaya perawatan dan operasional di kedua pelabuhan 

tersebut sangat tinggi karena setiap tahunnya akan mengalami sedimentasi pasir dan 

harus dikeruk, berbeda dengan PPP Sadeng yang posisinya berada di teluk sehingga 

pendakalan kolam pelabuhan akibat sedimentasi lebih minim. 

Dengan dikembangkannya PPP Sadeng, Potensi penangkapan dan penjualan 

ikan di wilayah WPPNRI 573 atau wilayah selatan pulau jawa (Samudra Hindia) 

meningkat dimana Pelabuhan Perikanan di Pantai Sadeng memberikan banyak hasil laut 

yang dominannya antara lain tuna, setuhuk hitam, cakalang, tongkol banyar, lemadang, 

sunglir, tenggiri, cucut, layang, pari, manyung, layur, kakap hitam, kakap putih, cumi-

cumi, seperti kerapu, kembung, kuniran, dll, yang dimana nilai exportnya cukup tinggi. 

Nilai Produksi Pelabuhan Pantai Sadeng dari data tahun 2107 sendiri  mencapai  ± 1158 

Ton Ikan dengan nilai produksi  ± 8,13 Miliyar setiap kapalnya, dimana nilai produksi ini 

bisa naik berkali kali lipat dengan pengembangan PPP Sadeng itu sendiri. 

Dikarenakan letak pelabuhan Sadeng yang cukup unik yaitu di kawasan lembah 

bekas Sungai purba Bengawan Solo yang memiliki jenis tanah grumusol atau tanah 

organic yang labil serta kawasan di selatan pulau jawa yang di lalui sabuk lempeng pasifik 

dimana potensi gempa dan tsunami cukup besar maka Analisa dan pendekatan dalam 

struktur dan fisik bangunan harus di perhatikan seperti betukan massa bangunan dengan 

geometris sederhana yang yang menyederhanakan bentuk sehingga tidak terlalu banyak 

sudut-sudut yang berpotensi terjadi patahan saat gempa selain itu penerapan pondasi 

tikar yang cocok pada tanah labil serta material bangunan lainnya yang sesaui dengan 

daerah pantai yang memiliki korosi tinggi. 

Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng terletak di Teluk Sadeng, diapit dua desa 

yakni Desa Songbanyu dan Desa Pucung, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunung 

Kidul, Yogyakarta. Secara geografis, pelabuhan ini terletak pada 8o12’30” LS dan 

110o52’32” BT, dengan topografi yang berbukit dari sedang hingga terjal/curam memiliki 

luas awal ± 5 Ha dengan perencanaan nantinya di kembangkan menjadi ± 10 Ha sesuai 

standart pada pelabuhan perikanan nusantara dengan KDB 60 %, GSP 200 meter titik 

tertinggi pasang dari darat, KLB 2 lt dan RTH 30 % . Site dilalui oleh kolektor primer 
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dengan jaringan-jaringan primer, seperti: jaringan air bersih dan jaringan telepon, 

serta memiliki utilitas eksisting lainnya yang memadai. 

Setelah mengetahui kondisi exksisting site, kemudian dilakukan analisa 

mengenai aspek perecanaan dan perancangan arsitektur. Aspek peracangan tersebut 

yaitu aspek fungsional, aspek kontekstual, aspek teknis, aspek kinerja, dan aspek 

arsitektural yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dan kesimpulan dari hasil 

analisa tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Aspek Fungsional 

Bedasarkan aspek fungsional pengguna PPN adalah pengelola, nelayan 

dan pengunjung. dari pengguna tersebut didapatkan kebutuhan ruang yang 

dikelompokan ke dalam 5 zona yaitu Area Pembesaran Kolam Pelabuhan, Area 

Sarana Utama Penunjang Pelayaran, Area Pengelolaan, Administrasi dan Servis, 

Area Pemukiman Nelayan, Area Sarana Penunjang Pengolahan dan Pemasaran. 

Dari keseluruhan bangunan tersebut diketahui besaran ruangnya yaitu sebesar ± 

75145.46 m2. Selain itu, kelompok ruang tersebut melalui proses analisa mengenai 

hubungan ruang, persyaratan ruang, dan organisasi ruang untuk mendapatkan 

zonningnya. 

2. Aspek Kontekstual 

Bedasarkan kondisi eksisting site yang telah diketahui, topografi site yang 

relative datar  sehingga hanya sedikit  pengolahan lahan. Arah matahari dan angin 

pada site terpilih menyebabkan bangunan dengan massa horizontal diperbanyak 

untuk memaksimalkan pencahayaan dan penghawaan atau dengan 

mengoptimalkan sun shading. Pada aspek lingkungan didapatkan peletakan 

bangunan sesuai kebutuhan pengguna dan ruang tersebut, serta pohon, pagar, 

jarak dinding, dan dinding masif yang dapat dijadikan barier. Vegetasi pada site 

terpilih juga dapat dipertahankan untuk barier dan peneduh. Selain itu, jalur 

sirkulasi keluar masuk juga dapat direncanakan terpusat dengan dua lajur 

3. Aspek Teknis 

Dari segi teknis, perencanaan PPN menggunakan struktur bawah pondasi 

tikar pada bangunan,struktur steel sheet pile wall pada kolam dermaga, struktur 

atap space frame, dinding bangunan didominasi fiberboard dan polycarbonate 

serta 
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4. Aspek Kinerja 

Berdasarkan aspek kinerja, didapatkan sistem utilitas yang bekerja pada 

bangunan PPN beserta asumsi kebutuhannya (kebutuhan air bersih, listrik, 

penghawaan, dan pencahayaan buatan). 

5. Aspek Arsitektural 

Pada aspek arsitektural didapatkan konsep gubahan massa, material yang 

digunakan, dan penekanan-penakanan bedasarkan arsitektur organik bedasarkan 

teori Frank Lloyd Wirght. 

5.2. Saran 

Bedasarkan kesimpulan di atas, dapat penulis sarankan dalam merencanakan 

dan merancang Redesain Pelabuhan Perikanan Sadeng dengan pendekatan Arsitektur 

Organik berpedoman terhadap kelima aspek perencanaan dan perancangan arsitektur. 

Aspek tersebut, yaitu aspek fungsional, aspek kontekstual, aspek teknis, aspek kinerja, 

dan aspek arsitektural. Selama berpedoman terhadap aspek tersebut proses desain 

berjalan sesuai harapan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam aspek 

tersebut, diantaranya yaitu: 

1. Klasifikasi bangunan yang akan dibangun.  

2. Standarisasi dan persyaratan ruang yang digunakan.  

3. Perlu dilakukan studi banding yang lebih detail.  

4. Pendekatan dan asumsi yang dilakukan harus jelas. 
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