
9 

 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 

2.1 Pengertian Judul 

“PERANCANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DI TELUK AWANG, 
NUSA TENGGARA BARAT DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR 
KONTEMPORER”  

Dari judul diatas dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Perancangan  
Perancangan adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa 
atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu 
kesatuan yang utuh dan berfungsi sebagai perancangan sistem dapat 
dirancang dalam bentuk bagan alir sistem (system flowchart), yang 
merupakan alat bentuk grafik yang dapat digunakan untuk menunjukan 
urutan-urutan proses dari sistem. Syifaun Nafisah, (2003 : 2). 

2. Industri 
Industri adalah bidang yang menggunakan keterampilan, dan ketekunan 
kerja (bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat di bidang 
pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya sebagai dasarnya. 

3. Pengolahan 
Pengolahan adalah suatu perbuatan, cara, atau proses mengolah sesuatu 
hal. Pengolahan ini sendiri adalah kata imbuhan dari kata dasar olah. 
Imbuhan yang melekat pada kata ini berfungsi untuk menunjukkan proses. 

4. Teluk Awang 
Teluk awang adalah tempat atau lokasi yang akan dipilih sebagai 
perancangan industri pengolahan ikan. Kegiatan Perikanan di Teluk 
Awang telah dimulai sejak Empat Belas tahun yang lalu. Pada mulanya 
berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang dibangun pada tahun 2005. 
Secara bertahap dikembangkan oleh Fisheries Infastructure Sector Project, 
dengan melakukan studi kelayakan melalui Roger Consulting Marine 
Gmbh pada tahun 1988. 
 
Berdasarkan ide yang telah muncul yaitu “Perancangan Industri 

Pengolahan Ikan Di Teluk Awang, Nusa Tenggara Barat”, merupakan gagasan 
dalam upaya untuk memberikan peningkatan nilai tambah hasil perikanan dan 
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pengembangan produk di teluk awang. Oleh karena itu, pelaksanaan ini layak 
dilakukan karena beberapa hal sebagai berikut : 

 
1. Aksi 

Aksi dalam hal ini adalah perancangan. Perancangan diperlukan karena 
belum adanya objek serupa yang menyediakan fasilitas yang dibutuhkan 
dalam kegiatan pengolahan ikan khususnya di PP teluk awang. 

2. Fungsi 
Fungsi dalam hal ini adalah sebagai tempat pengolahan ikan berupa 
industri. Fungsi ini menggambarkan bahwa area ini dibangun untuk 
memfasilitasi segala sesuatu yang berkaitan dengan pengoptimalan hasil 
perikanan seperti proses pengolahan sampai ke proses distribusi hasil 
produk. 

3. Lokasi 
Lokasi dalam hal ini adalah di kawasan Pelabuhan perikanan teluk awang, 
lombok tengah, nusa tenggara barat. Lokasi ini di tentukan karena potensi 
terkait hasil perikanan tangkap yang setiap tahunnya mengalami 
peningkatan yang cukup tinggi dan lokasi dapat mudah di akses. 

2.1.1 Lingkup Pelayanan dan Kapasitas 

Dalam fungsi kegiatan perancangan Industri Pengolahan Ikan ini, masuk kedalam 
kegiatan pengingkatan nilai jual produk daerah dengan pelayanan skala provinsi 
yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Bab VII 
tahun 2016-2021 tentang Kebijakan Umum dan Pembangunan Daerah 

2.1.2 Kualitas Pelayanan 

Dalam perancangan Industri Pengolahan Ikan ini menyediakan pelayanan sebagai 
berikut : 

1. Pengalengan Ikan 
Pengalengan ikan yang dimaksud adalah menyediakan pengolahan dengan 
metode pengalengan untuk pengawetan bahan baku yang nantinya akan 
menjadi bahan baku siap olah atau bahan baku setengah jadi. 

2. Pengeringan Ikan 
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Perancangan ini juga menyediakan fasilitas pengolahan ikan dengan 
metode pengeringan dengan cara di oven untuk menjadikan bahan mentah 
menjadi bahan baku setengah jadi. 

2.2 Tinjauan Fungsi 

2.2.1 Klasifikasi dan Karakteristik Judul 

 Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan 
kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan 
tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang 
kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya 
lebih dekat kepada pemakai akhir.  
Industri pengolahan adalah hal umum, di dalam industri makanan, 
minuman, kimia, farmasi, barang konsumen kemasan, dan bioteknologi. 
Dalam industri pengolahan, faktor-faktor yang utama adalah bahan-bahan, 
bukan bagian; formula, bukan tagihan bahan; dan bahan massal daripada 
bahan individu. Meskipun selalu ada silang antara dua cabang industri, isi 
utama dari produk jadi dan mayoritas intensitas sumber daya dari proses 
produksi umumnya memungkinkan sistem manufaktur harus 
diklasifikasikan sebagai satu atau yang lain. Misalnya, sebotol jus adalah 
barang diskrit, tapi jus itu sendiri merupakan hasil dari produksi 
pengolahan. Plastik yang digunakan dalam proses injeksi merupaka bagian 
dari produksi pengolahan, tetapi komponen itu sendiri pada umumnya 
dibentuk menjadi diskrit, dan merupakan target pada perakitan lanjutan.  

 Pengolahan ikan adalah upaya yang dilakukan terhadap sumberdaya ikan 
melalui proses pengolahan secara tradisional maupun modern, baik secara 
fisika, kimia, mikrobiologis atau kombinasinya, untuk dijadikan produk 
akhir yang dapat berupa ikan segar, ikan beku dan bentuk olahan lainnya, 
guna mengawetkan dan memperbaiki penampakan/penampilan 
(appearance) sifat-sifat fisika, kimia dan nilai gizi serta nilai tambahnya 
(value added) untuk memenuhi konsumsi manusia. Karakteristik 
pengolahan ikan dapat dilakukan dengan metode traditional dan modern. 

2.2.2 Pengembangan Judul (Literatur dan Teori Penunjang Fungsi) 

Dalam pembahasan Industri Pengolahan Ikan secara khusus, temasuk 
kedalam klasifikasi ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh 
langsung dari alam.Industri Perikanan 
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Menurut UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, industri adalah 
kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, 
dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk 
penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.  

Menurut UU Nomor 45 tahun 2009, perikanan adalah semua kegiatan yang 
berkaitan dengan pemanfaatan dan pengolahan sumber daya ikan dan 
lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan proses 
dan pengelolaan sumber daya laut untuk kegiatan produksi.  
Menurut Lacket perikanan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa sifat antara 
lain :  

1. Perikanan berdasarkan jenis lingkungan. Contohnya : perikanan air 
tawar, laut, danau, sungai dan bendungan.  

2. Perikanan berdasarkan metode permanen. Contohya :perikanan trawl, 
dipnet, purse seine dan lain sebagainya.  

3. Perikanan berdasarkan jenis akses yang diizinkan. Contohnya : 
perikanan akses terbuka, perikanan akses terbuka dengan regulasi dan 
perikanan dengan akses terbatas.  

4. Perikanan berdasarkan concern organism. Contohnya : perikanan 
salmon, udang, kepiting, tuna.  

5. Perikanan berdasarkan tujuan penangkapan. Conntohnya : perikanan 
komersial, subsisten, perikanan rekreasi.  

6. Perikanan berdasarkan derajat kealaman dari hewan target : total dari 
alam, semi budi daya atau total budi daya.  
 

Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional  
- Pengeringan 

pengeringan merupakan cara pengawetan ikan dengan mengurangi 
kandungan air pada tubuh ikan sebanyak mungkin sehingga kegiatan-
kegiatan bakteri terhambat dan jika mungkin mematikan bakteri tersebut. 
Cara yang umum untuk mengeringkan ikan adalah dengan menguapkan air 
dari tubuh ikan, yaitu dengan menggunakan tiupan udara panas. Penguapan 
dimulai dari bagian permukaan, kemudian menjalar ke bagian-bagian yang 
lebih dalam. 

- Pengasapan 
Pengasapan merupakan cara pengolahan atau pengawetan dengan 
memanfaatkan kombinasi perlakuan pengeringan dan pemberian senyawa 
kimia alami dari hasil pembakaran bahan bakar alami. Melalui pembakaran 
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akan terbentuk senyawa asap dalam bentuk uap dan butiran-butiran tar 
serta dihasilkan panas. Dalam proses pengasapan ikan, unsur yang paling 
berperan adalah asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu. Berdasarkan 
penelitian laboratorium, asap mempunyai kandungan kimia sebagai 
berikut: air, asam asetat, alkohol, aldehid, keton, asam formiat, phenol, 
karbon dioksida. 

- Fermentasi 
Proses fermentasi yang terjadi pada ikan merupakan proses penguraian 
secara biologis atau semi biologis terhadap senyawasenyawa kompleks 
terutama protein menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dalam 
keadaan terkontrol. Selama proses fermentasi, protein ikan akan 
terhidrolisis menjadi asam-asam amino dan peptida, kemudian asam-asam 
amino akan terurai lebih lanjut menjadi komponen-komponen lain yang 
berperan dalam pembentukan cita rasa produk. 

Karakteristik Pengolahan Hasil Perikanan Modern  
- Pembekuan 

Proses pembekuan bertujuan untuk mengurangi pertumbuhan bakteri dan 
laju reaksi ezim dengan merubah air dalam tubuh ikan menjadi butiran es 
pada suhu -10 oC atau lebih rendah. Ada 4 metode pembekuan ikan yang 
dikenal umum selama ini yaitu: Blast Freezing, udara dingin (- 40 oC) 
dialirkan ke ikan dengan kecepatan tertentu dalam suatu ruang maupun 
konveyor. Contact Freezing yaitu ikan diletakkan secara langsung pada 
permukaan logam dingin. Cryogenic Freezing yaitu ikan dibekukan 
dengan cara disemprot dengan nitrogen cair dan Immersion Freezing yaitu 
ikan atau produk perikanan direndam dalam larutan super dingin. 

- Suhu ciling 
Chiling atau dalam bahasa umumnya аdаlаh pendinginan merupakan 
proses pengolahan ikan уаng ѕаngаt sederhana dan ѕеrіng digunakan, 
pendinginan berprinsip menurunkan suhu serendah mungkіn уаng 
dilakukan dеngаn cepat. Pendinginan hаnуа mampu memperlambat proses 
pembusukan оlеh bakteri maupun aktifitas enzim pembusuk. Suhu 
pendinginan berkisar аntаrа (0 – 40C) dan patokan suhu іnі уаng dijadikan 
pembeda аntаrа proses pendinginan dеngаn freezing atau lebih dikenal 
dеngаn pembekuan. 

- Pengalengan 
Pengalengan ikan adalah suatu cara pengawetan bahan pangan yang 
dikemas secara hermetis (kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda 
asing lainnya) dalam suatu wadah kaleng yang ditutup dan disterilkan 
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secara komersial untuk menonaktifkan enzim, membunuh mikroorganisme, 
dan mengubah ikan dalam bentuk mentah menjadi produk yang siap 
disajikan tetapi memiliki kandungan nilai gizi yang sedikit menurun karena 
proses denaturasi protein akibat proses pemanasan bila dibandingkan 
dengan ikan segar, namun lebih tinggi bila dibandingkan sumber protein 
nabati seperti tahu dan tempe. Pengalengan secara hermetis 
memungkinkan makanan dapat terhindar dari kebusukan, perubahan kadar 
air, kerusakan akibat oksidasi, ataupun perubahan cita rasa. 

Jenis ikan di perairan Teluk Awang 

Pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang dari tahun 2017 
sampai 2019 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari jumlah total 552.218 – 
1.985.123 Ton, jika hari kerja dalam tahun 2019 sebanyak 360 hari, maka rata-rata 
pendaratan ikan di Teluk Awang mencapai 164.911 Ton/bulan atau mengalami 
peningkatan sebesar 262 % apabila dibandingkan dengan pendaratan ikan pada 
tahun 2017 – 2018 sebesar 552.218 – 758.470 Ton. Sedangkan frekuensi 
pendaratan ikan dari tahun 2017 terus meningkat sampai tahun 2019. 

Tabel 2. 1 Frekuensi Pendaratan IkanTabel 2 1Frekuensi Pendaratan Ikan 

NO BULAN 2017 2018 2019 

1 Januari 27.862 21.561 24.441 

2 Februari 37.819 32.749 170.030 

3 Maret 35.766 90.919 232.593 

4 April 35.444 88.376 259.150 

5 Mei 31.336 54.790 429.800 

6 Juni 24.933 59.456 202.559 

7 Juli 27.798 21.604 268.296 

8 Agustus 80.674 46.408 73.060 

9 September 70.526 61.494 90.092 

10 Oktober 76.835 109.218 117.043 

11 November 68.801 111.314 69.908 

12 Desember 34.424 60.581 48.151 

TOTAL 552.218 758.470 1.985.123 
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  Sumber : Laporan Tahunan PP Teluk Awang TA.2019 

Jenis-jenis ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang 
yang dominan adalah tuna, Cakalang, marlin, tongkol, lumadang, marlin, Baby 
Tuna dan jenis ikan lainnya. Ikan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Teluk 
Awang digunakan sebagai bahan baku pengolahan untuk konsumsi masyarakat 

teluk awang dan dikirim keluar daerah sebagai bahan baku industri pengolahan 
ikan. 

Gambar 2. 1 Grafik Jenis Ikan Dominan Di Teluk Awang 

  Sumber : Laporan Tahunan PP Teluk Awang TA.2019 

Jenis ikan dominan yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Teluk Awang 
pada 2018 yakni Tuna sebesar 4,49%, Cakalang 6,82%, Tongkol 9,76%, Baby 
Tuna 0,33%, Marlin 1,42% Lemadang 2,72%, Layang 15,11% dan Ikan lainnya 
0,35%. 

Jenis ikan yang cocok untuk pengolahan ikan 
1. Ikan Tuna 

Gambar 2. 2 Ikan Tuna 
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Sumber : https://www.kajianpustaka.com/2020/02/ikan-tuna- 
klasifikasi-jenis-kandungan-gizi-dan-grade-mutu.html 

 
menjadi salah satu jenis ikan yang cocok untuk industri pengolahan 
ikan, dikarenakan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan 
dengan ikan lainnya, serta memiliki tekstur daging yang lembut dan 
memilki warna yang berbeda dari ikan lainnya yaitu, berwarna merah 
muda sampai merah tua. 

2. Ikan Cakalang 

Gambar 2. 3 Ikan Cakalang 

Sumber:https://www.baktikunegeriku.com 
 

Ikan cakalang merupakan salah satu jenis ikan dengan jumlah hasil 
tangkapan yang melimpah, ikan cakalang ini cocok untuk industri 
pengolahan ikan karena memiliki nilai komersil yang tinggi, baik 
dalam bentuk segar ataupun setelah mela pengolahan seperti diolah 
menjadi ikan kal ataupun ikan kering. 
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3. Ikan Tongkol  

Gambar 2. 4 Ikan Tongkol 

    Sumber : https://www.sayuroke.com/produk/ikan-tongkol/ 
 
Ikan tongkol merupakan ikan yang wilayah persenyebarannya luas 
perairan samudera hindia, ikan tongkol merupakan jenis ikan yang 
berenang secara bergerombol dan sering berpindah pindah dari satu ke 
tempat yang lain. Daging ikan tongkol ini tidak sebesar ikan tuna 
namun memilki kualitas yang baik dan segar biasanya ikan tongkol 
dijual dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan seperti dipindang 
diasap maupun dikeringkan. 
 

4. Ikan Layang 

Gambar 2. 5 Ikan layang 

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Layang_biru 
Ikan layang ukurannya kecil namun ikan ini sangat cocok untuk 

dijadikan bahan produk ikan kaleng karena ukurannya yang kecil 
sehingga mudah dimasukkan ke dalam kaleng. Ikan ini juga memiliki 
nilai ekonomis yang tinggi karena hampir dikonsumsi oleh semua 
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masyarakat indonesia, dan juga tekstur ikannya yang lembut dan 
memiliki cita rasa yang enak. 

2.2.3 Standart Perancangan 

Dalam melakukam perancangan sebuah bangunan, hal yang pertama 
dilakukan adalah memikirkan bagaimana konsep rancangan tersebut. Untuk 
melakukan proses tersebut wajib menentukan tindakan masa depan yang tepat, 
melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk 
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka 
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan 
masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. 

faktor dalam merancang sebuah bangunan Industri Pengolahan ikan yaitu : 

1. Tinjauan terhadap lokasi tapak 
2. Tinjauan terhadap iklim 
3. Tinjauan terhadap fasilitas 
4. Tinjauan terhadap sistem pengolahan 

a. Operasional kegiatan 
b. Operasional bangunan 

2.2.4 Peraturan yang Berkaitan (Aspek Legal) 

2. Perda 02 Tahun 2016 RPJMD Lombok Tengah 2016-2021 
a. Bab IV.1 Permasalahan Bangunan 

- Point F. Berdasarkan sasaran pokok “Terwujudnya penguatan 
struktur perekonomian daerah yang berbasis pada potensi 
unggulan daerah”.  
Penguatan struktur ekonomi daerah ini memiliki keterkaitan 
langsung dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan 
masyarakat sebagaimana disebutkan dalam sasaran pokok ke-
empat dari RPJPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2031. 
Apabila permasalah-permasalahan tersebut dapat diatasi maka 
secara langsung akan meningkatkan pendapatan masyarakat. 
Kondisi ini haruslah menjadi pertimbangan pokok dalam 
penyusunan program dan kegiatan pemerintah di masa depan. 
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- Selanjutnya permasalahan di Kabupaten Lombok Tengah 
dijabarkan ke dalam tiga kelompok yaitu urusan wajib urusan 
pemerintahan dan pemerintahan umum.  
Dalam Point 2. Urusan Pemerintahan Pilihan, yaitu : 
a.) Perikanan 

Permasalahan pembangunan yang terkait dengan Perikanan 
adalah masih rendahnya produktifitas dan nilai produksi 
perikanan budidaya yang disebabkan oleh minimnya 
penerapan teknologi tepat guna perikanan pemberdayaan 
petani ikan dan nelayan belum optimal serta kurang 
memadainya sarana budidaya perikanan. 
 

b. Bab V.2 Misi 
- Point 3. MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI DAERAH 

DAN KEMAKMURAN MASYARAKAT MELALUI 
PERKUATAN STRUKTUR EKONOMI MASYARAKAT 
DENGAN DUKUNGAN STABILITAS KAMTIBMAS  
Misi ketiga menekankan pembangunan perekonomian Kabupaten 
Lombok Tengah yang kokoh, maju dan berkeadilan untuk 
mendorong terjaganya pertumbuhan ekonomi Terciptanya iklim 
usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi, berkembangnya 
sentra agribisnis sebagai industri potensial, industri kreatif, indutri 
kecil menengah, koperasi dan UKM, optimalisasi Kabupaten 
Lombok Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing, 
optimalisasi kawasan pesisisir dan pantai, serta optimalnya ranah 
kreativitas dan inovasi guna Terwujudnya sinergitas di antara 
Pemerintah, Swasta, Kaum Cendekia Perguruan Tinggi, Lembaga 
Litbang dan Ahli. 

 
c. Bab V.3 Sasaran dan Tujuan 

- Misi Ketiga: Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan 
kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi 
masyarakat dengan dukungan stabilitas kamtibmas  

- Sasaran: Tersedianya prasarana perikanan yang memadai, 
Tersedianya sarana perikanan dan pengolahan hasil perikanan 
yang memadai, Terwujudnya kawasan perikanan unggulan, 
Tersedianya pelaku usaha perikanan dan aparatur yang berkualitas.  

- Tujuan: Meningkatnya produktifitas perikanan dan hasil olahan 
perikanan  
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3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2011 
Tentang RTRW Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 

a. Bab III Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang  
Pasal 8 Point 2 
Strategi pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pertanian, 
kelautan dan perikanan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan 
peran dalam mendukung  agrowisata/ekowisata sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 huruf b meliputi : 

a. Mengembangkan wilayah-wilayah dengan potensi unggulan 
pertanian dan perikanan sebagai daerah produksi;  

b. Mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang 
dihubungkan dengan pusat kegiatan untuk mendukung 
agropolitan dan minapolitan;  

c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 
penunjang produksi;  

d. Menekan pengurangan luasan lahan sawah beririgasi teknis;  
e. Menetapkan kawasan pertanian lahan pangan berkelanjutan;  
f. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan pertanian lahan 

kering; dan  
g. Meningkatkan sarana dan prasarana pengembangan perikanan 

tangkap, budidaya laut dan tawar, pengolahan hasil ikan dan 
pemasarannya  

 
Pasal 8 point 7 
Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung 
pengembangan dan pemantapan pariwisata, sistem agropolitan dan 
minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi : 

a. Meningkatkan pengembangan pariwisata berbasis 
ekowisata dengan tetap memperhatikan kelestarian 
lingkungan, pelestarian budaya dan melibatkan peran 
serta masyarakat;  

b. Mengembangkan kawasan hutan produksi guna 
meningkatkan produktivitas lahan dengan 
memperhatikan keseimbangan lingkungan;  

c. Mengamankan lahan pertanian berkelanjutan dan menjaga 
suplai pangan;  
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d. Meningkatkan produk dan nilai tambah perikanan baik 
perikanan tangkap maupun perikanan budidaya melalui sentra 
pengolah hasil ikan;  

e. Meningkatkan kawasan permukiman perkotaan secara sinergis 
dengan permukiman perdesaan;  

f. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling 
sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; 
dan  

g. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin 
pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang 
terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya 
dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta 
keanekaragamannya.  

 
b. Bab VIII Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Paragraf 4 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan 
Budidaya Kabupaten Pasal 56  
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 pada ayat (5) huruf d meliputi : 

a. kawasan peruntukan hutan produksi;  
b. kawasan peruntukan pertanian;  

c. kawasan peruntukan perikanan;  

d. kawasan peruntukan pertambangan;  

e. kawasan peruntukan industri;  

f. kawasan peruntukan pariwisata;  

g. kawasan peruntukan permukiman;  

h. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; dan  
i. kawasan peruntukan lainnya. 

 
Pasal 59 
Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan 
perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c meliputi : 

a) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Perikanan 
Tangkap :  
1. wilayah perairan laut untuk penangkapan sejauh 4 mil laut;  
2. penggunaan alat tangkap pada wilayah sejauh 4 mil laut 

dibatasi untuk alat tangkap tradisional;  
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3. pelarangan alat tangkap yang teridiri atas bahan peledak 
dan bahan racun berbahaya, alat tangkap berarus listrik 
dan pukat harimau;  

4. peraturan rinci mengenai zonasi kawasan perikanan 
tangkap diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.  

b) Pengembangan kegiatan perikanan, dengan arahan kegiatan :  
1. peningkatan produktifitas perikanan yang sudah 

berjalan;  
2. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan;  
3. pengembangan budidaya perikanan laut dan darat 

melalui budidaya di sawah dan kolam air;  
4. pengembangan kegiatan perikanan tradisonal 

penunjang pariwisata;  
5. pengembangan kegiatan perikanan skala 

menengah/besar. 
c) pemanfaatan wilayah perairan laut, yaitu : perairan pantai, 

lepas pantai dalam batas kewenangan Kabupaten bagi 

peningkatan produktifitas perikanan laut; pengawasan dan 
pengendalian kerusakan ekosistem dan biota laut dalam 
wilayah pengelolaan perikanan dengan mengedepankan 
peran serta masyarak 

2.2.5 Elaborasi Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 

Keterkaitan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) tahun 2017-2045 dengan 
proyek ini termasuk dalam Kajian fokus riset sosial humaniora – seni budaya – 
pendidikan dengan tema riset, topik, target sebagai berikut :  

- Tema  : Kajian penguatan modal sosial  
- Topik  : Reforma agraria  
- Target : Inovasi berbasis kolaborasi civil society, akademisi, dan 

pemerintah Model pemanfaatan tanah ulayat untuk perekonomian 
nasional dan pemberdayaan ekonomi lokal  
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2.3 Tinjauan Lokasi 

2.3.1 Tinjauan Umum Lokasi 

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu Daerah Tingkat II di 
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu kota daerah ini ialah Praya. Kabupaten ini 
memiliki luas wilayah 1.208,39 km² dengan populasi sebanyak 860.209 jiwa. 
Secara geografis Kabupaten Lombok Tengah terletak pada posisi 82° 7' - 8° 30' 
Lintang Selatan dan 116° 10' - 116° 30' Bujur Timur, membujur mulai dari kaki 
Gunung Rinjani di sebelah Utara hingga ke pesisir pantai Kuta di sebelah Selatan 
dengan beberapa pulau kecil yang ada disekitarnya. Kabupaten Lombok Tengah 
dengan batas-batas sebagai berikut: 

Tabel 2. 2 Batasan Lokasi Kabupaten Lombok Tengah 

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lombok_Tengah 

2.3.2 Kriteria pemilihan lokasi 

Pemilihan lokasi perancangan ini difokuskan karena Banyaknya jumlah ikan hasil 
tangkap di Lombok tengah, tepatnya di Teluk Awang akan mendapatkan prioritas 
dari Pemerintah Daerah untuk mengimbangi keberadaan Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) Mandalika.  

Melihat potensi yang masih belum maksimal di sektor perikanan dan 
tangkap laut dikarenakan kurangya infrastruktur yang mendukung pekerjaan 
sebagian besar nelayan, seperti fasilitas produksi, pengolahan, pengawetan dan 
distribusi. Jika, semua fasilitas dapat terpenuhi, masyarakat dapat meningkatkan 
nilai jual dari hasil tangkapan ikan yang ada serta dapat membantu pemerintah 
untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perikanan. 

Utara Gunung Rinjani (Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok 
Timur) 

Timur Kabupaten Lombok Timur 
Selatan Samudera Indonesia 
Barat Kabupaten Lombok Barat 
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2.4 Studi Banding 

2.4.1 PT Kelola Mina Laut  

Terletak di Kabupaten Gresik, lebih tepatnya di PT. Kelola Mina Laut, 
yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang industri pengolahan 
hasil perikanan, seperti pembuatan produk udang maupun ikan. PT. Kelola Mina 
Laut terletak di Jl. KIG Raya Selatan Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, 
Provinsi Jawa Timur, didirikan oleh bapak Muhammad Najikh. PT Kelola Mim 
memulai produksi dan beroperasi pada tanggal 2 Mei 1992. 

Gambar 2. 6 PT Kelola Mina Laut 

         Sumber : https://vymaps.com/ID/Kelola-Mina-Laut-PT-3754914/ 
 

Perusahaan ini berawal dari usaha kecil (pengepul ikan), baru sekitar tahun 
1995 perusahaan ini memiliki tempat pengolahan sendiri, namun dalam skala yang 
masih kecil, seiring berjalannya waktu perusahaan ini mengalami kemajuan 
sehingga orientasi pemasarannya mengarah kepada ekspor impor. PT. Kelola Mina 
Laut ini juga sudah memiliki pengesahan terhadap penerapan HACCP (Hazard 
Analysis Critical Control Point). Yaitu suatu sister yang menerapkan dan 
mengontrol dalam upaya pencegahan terhadap masalah saat proses produksi. 
 

1. Sarana dan Prasarana Produksi  
PT. Kelola Mina Laut memiliki lahan seluas 36.850 m2 dengan 

beberapa pembagian sarana dan prasarana pada setiap lahannya. Berikut 
sarana dan prasarana bangunan PT. Kelola Mina Laut seperti pada tabel 
berikut ini : 
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Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Produksi 

No Nama Bangunan Luas M2 

1 

Pos Satpam 
 

Pos Satpam 14 

Ruang. Ganti Kamar 12 

Ruang Kamar Mandi 11 

Ruang Pemeriksaan 11 

Jumlah  46 

2 

Ruangan Pabrik 
 

Ruang Produksi A 2.100 

Ruang Produksi B1 480 

Ruang Produksi B2 468 

Ruang Export 32 

Ruang Administrasi 6 

Jumlah  3146 

3 

Ruang Ganti Karyawan 
 

Ruang Ganti A 180 

Ruang Ganti B 576 

Jumlah  756 

4 

Ruang Kosong 1 720 

Ruang Kosong 2 840 

Ruang Kosong 564 

Jumlah  2124 

5 

Ruang Mesin 
 

Ruang 1 340 

Ruang 2 67 

Jumlah  407 

6 

Kantor 
 

Ruang Kantor 130 

Ruang Dapur Mess 64 

Jumlah  194 

7 Gudang Karton 800 

8 Tandor Air 175 
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2. Sistem 

Kontru
ksi 

Ban
gunan PT. Kelola Mina Laut memiliki beberapa prosedur-prosedur standar 
bangunan dan ruang yang akan dijadikan sebagai tempat produksi, hal 
tersebut sesuai dengan penerapan standar mutu dan kualitas yang ada di 
PT. Kelola Mina Laut ini, agar mutu dan kualitasnya terjaga maka 
prosedur-prosedur mengenaai ketentuan ruang tersebut di aplikasikan pada 
ruang produksi yang ada pada bangunan. 

1. Atap dan Plafon 
- Jarak antara lantai dengan plafon sekitar 4 m.  

- Penggunaan lampu TL (neon) disetai katup penutupnya.  

- Pada sebagian ruangan disertai lampu penangkal serangga, 
bertujuan mencegah agar serangga tidak mengkontaminasi ruang 
produksi.  

2. Pintu 
Pada pintu area produksi yang ada pada KML ini dilengkapi dengan 
tirai-tirai plastic, tirai-tirai tersebut difungsikan untuk menghalau 
kontaminasi dari area luar.  

3. Dinding 
Dinding pada PT. Kelola Mina Laut menggunakan dinding dengan 
material yang kuat terhadap karat. mencegah pertumbuhan jamur dan 
tumbuhan spora vang basanya menempel pada dinding. Hal tersebut 
dilakukan agar menjaga mutu dan kualitas hasil produksi pengolahan 
perusahaan.  
Pada dinding terdapat blower, bertujuan sebagai sirkulasi udara, 
dengan penambahan blower (kipas) sebagai alat pembantu aliran 
sirkulasi udaranya.  

4. Lantai 
Lantai pada PT. Kelola Mina Laut ini, menggunakan kemiringan 5° 
agar air buangan produksi yang tercecer didalam bangunan tersebut 
bisa langsung mengalir ke saluran pembuangan.  

 
 

9 
Instalasi Pengolahan Air 
Limbah 

59 

10 Pagar Keliling Pabrik 180 

Jumlah Luas Seluruh 7131 
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3. Fasilitas Bangunan 
Pada bangunan PT. Kelola Mina Laut memiliki fasilitas yang 

meliputi beberapa fasilitas penunjang yaitu:   
1. Tempat cuci tangan 

Pada fasilitas tempat cuci tangan ini berupa wastafel, dilengkapi 2 
utilitas air, yaitu hangat dan dingin. 

2. Ruang Ganti Karyawan 
Ruang ganti yang biasa digunakan oleh karyawan untuk mengganti 
pakaian sebelum masuk ke dalam ruang produksi, selain itu fungsi 
ruangan ini juga dapat digunakan untuk beristirahat pada waktu jam 
istirahat. Ruangan ini terletak di bagian belakang ruang proses 
produksi. 

3. Ruang Perantara 
Ruang ini terletak pada pintu masuk menuju ruang proses produksi. 
Pada ujung ruangan ini terdapat genangan air yang menggandung 
klorin 200 ppm. Tujuannya adalah untuk mencuci/menstrilkan sepatu 
pekerja yang akan masuk ke dalam ruang produksi, sehingga dapat 
meminimalisir kontasminasi dari luar ruangan. 

4. Toilet 
Terdapat 13 toilet diruang ganti karyawan yang terdiri dari 6 toilet 
wanita dan 7 toilet pria. Pada PT. Kelola Mina Laut toilet terpisah dari 
ruang proses produksi. Hal tersebut bertujuan agar menjauhkan sumber 
kontaminasi produk, dengan area produksi yang akan menghasilkan 
produk. Fasilitas yang ada pada toilet berupa sabun serta memiliki 
keadaan yang bersih dan terawat. 

5. Cold Storage 
Merupakan suatu ruangan yang digunakan untuk menyimpan produk-
produk beku yang telah dikemas dan siap eksport. Cold storage ini 
memiliki tiga ruangan yang setiap ruangan berkapasitas 600 ton, dan 
memiliki kelembaban suhu sekitar -20°C. 

6. Ice Storage 
Tempat penyimpanan es yang akan digunakan dalam proses produksi. 
Es yang masih tersimpan untuk terlebih dahulu akan disimpan dalam 
ruangan ini agar tidak terkontaminasi dan tidak mudah mencair. Es 
yang digunakan untuk produksi berupa es tube. 

7. Chiling Room 
Berfungsi sebagai tempat sementara untuk menyimpan bahan baku 
yang akan diproses. Hal ini bertujuan menjaga suhu bahan baku agar 
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tetap dingin dan meminimalkan kontaminasi bakteri yang dapat 
mempengaruhi mutu dan bahan baku. 

8. Anteroom 
Produk yang akan disimpan ke dalam cold storage akan diletakkan 
dahulu pada ruang antara (anteroom) karena untuk menghindari 
terjadinya penurunan kualitas bahan baku yang signifikan pada produk. 
Fungsi ruangan ini sebagai tempat penyimpanan sementara untuk 
produk yang akan masuk ke cold storage. 

9. Ruang Pemeriksaan Kesehatan (Klinik Center) 
Ruang kesehatan yang terletak di area luar ruang produksi, berfungsi 
untuk memeriksa kesehatan karyawan atau pekerja yang sedang sakit. 
Jam pelayanan dalam ruang ini beroperasi pada hari selasa pukul 13.30 
- 15.30 dan hari kamis pukul 13.30 - 15.30. Pada saat pelayanan 
pemerikasaan maksimal pekerja yang akan dilayani hanya 2 orang. 
Pada klinik ini petugas kesehatan yang ada hanya satu orang dokter 
dan dibantu oleh seorang perawat untuk memeriksa pekerja. 
 

2.4.2 Sentra Ikan Bulak Surabaya 

Bangunan Sentra Ikan Bulak (SIB) ini diresmikan pada tanggal 27 
Desember 2012 yang berada di pantai kenjeran yang tempatnya terletak di jalan 
Bulak Cumpat No.1. SIB ini menjadi salah satu kebanggaan warga Kota Suarabaya 
khususnya yang ingin berbelanja oleh-oleh aneka produk olahan ikan. Sentra Ikan 
Bulak ini merupakan salah satu tempat pengolahan ikan yang ada di kota Surabaya 
yang bertujuan untuk memfasilitasi para pedagang ikan, utnuk mengolah hasil dari 
tangkapan para nelayan. Sentra ikan bulak ini terdiri dari beberapa fasilitas yang 
tersedia untuk memfasilitasi masyarakat mengolah bahan baku ikan, salah satunya 
yaitu pengasapan ikan laut.  

Bangunan ini mempunya lahan seluas 4573 meter persegi iini, terdiri dari 
dua lantai. Lebih kurang ada 96 kios yang menjual kerupuk dan ikan kering, 40 
kios ikan asap, 16 kios ikan segar, 20 kios kerajinan dan 40 kios minuman dan 
makanan. Jadi semuanya ada 212 kios yang menyediakan aneka kebutuhan ikan 
bagi pengunjung. 
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1. Sarana Dan Prasarana Produksi 
- Fasilitas Pengolahan Ikan 

Dalam kawasan Sentra Ikan Bulak ini terdapat beberapa fasilitas 
pengolahan yang membantu masyarakat untuk bisa mengolah hasil 
tangkapan dari para nelayan yang ada di sekitar kawasan ini. 

- Pos Satpam 
Pada saat ini memasuki kawasan sentra ikan bulak terdapat pos 
satpam yang berada tepat di dekat pintu masuk. 

- Parkir 
Parkir yang terdapat di sebelah kawasan sentra ikan bulak. 

- Limbah Treatmen 
Limbah treatment terletak di sebelah timur berdekatan dengan 
fasilitas pengolahan pengasapan ikan yang di kelola oleh 
masyarakat. 
 

2. Fasilitas Sentra Ikan Bulak Surabaya 
- Fasilitas Pengasapan Ikan  

Di dalam kawasan sentra ikan bulak Surabaya terdapat fasilitas 
pengasapan ikan yang memiliki ukuran 2,5 m x 3 m sehingga 
pengunjung bisa langsung dapat melihat proses pengolahan yang 
ada di dalam kawasan sentra ikan bulak Surabaya 

- Foodcourt 
Di sebelah utara kawasan sentra ikan bulak terdapat foodcourt 
yang menghadap langsung ke taman Surabaya yang berada tepat di 
depan kawasan sentra ikan bulak Surabaya 

- Fasilitas Outlet Penjualan 
Dan disebelah timur terdapat beberapa outlet penjualan yang 
menjual makanan dan juga minuman untuk pengunjung serta 
tersedia beberapa outlet yang menjual souvenir yang berhubungan 
dengan hasil laut. 

2.4.3 Kesimpulan Studi Banding 

Dari 2 objek studi banding bangunan dan sistem pengolahan ikan harus 
mampu menampung segala kegiatan pengolahan dan kapasitas bahan baku agar 
menciptakan produk yang maksimal. Hal lain juga yang harus di pikirkan juga 
menyediakan fasilitas yang nyaman bagi pelaku di objek industri pengolahan ikan.  
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2.5 Tinjauan Tema Kontemporer 

2.5.1 Pengertian Tema Kontemporer 

Menurut L. Hilberseimer, Comtemporary Architects 2 (1964) “Arsitektur 
Kontemporer adalah suatu gaya aliran arsitektur pada zamannya yang mencirikan 
kebebasan berekspresi, keinginan untuk menampilkan sesuatu yang berbeda, dan 
merupakan sebuah aliran baru atau penggabungan dari beberapa aliran arsitektur. 
Arsitektur kontemporer AR 2211 | Teori Desain Arsitektur 2 mulai muncul sejak 
tahun 1789 namun baru berkembang pada abad 20 dan 21 setelah perang dunia.” 

Jadi arsitektur Kontemporer adalah gaya arsitektur yang terjadi pada masa 
kini, Trend yang berkembang dalam satu dasawarsa terakhir didominasi oleh 
pengaruh langgam Arsitektur modern yang memiliki kesamaan ekspresi dengan 
karya arsitektur modern dari belahan dunia barat di dekade 60-an. 

Ciri – ciri arsitektur kontemporer : 

1. Bangunan yang kokoh 
2. Gubahan yang ekspresif dan dinamis  
3. Konsep ruang terkesan terbuka  
4. Harmonisasi ruangan yang menyatu dengan ruang luar 
5. Memiliki fasad transparan  
6. Kenyamanan Hakiki 
7. Eksplorasi elemen lansekap area yang berstruktur. 

2.5.2 Interpretasi Tema Kontemporer 

Perkembangan arsitektur kontemporer sejalan dengan perkembangan 
teknologi dan pemikiran bahwa arsitektur harus mampu memperoleh sasaran dan 
pemecahan bagi arsitektur hari esok dan situasi masa kini. Secara garis besar 
arsitektur kontemporer memiliki aspek kekinian yang tidak terikat oleh beberapa 
konsep konvensional. Menurut Gunawan, E. “Reaktualisasi Ragam Art Deco 
Dalam Arsitektur Kontemporer. Manado: Universitas Sam Ratulangi. 2011” 
indikasi sebauh arsitektur disebut sebagai arsitektur kontemporer meliputi 4 aspek, 
yaitu:  
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1. Ekspresi bangunan bersifat subjektif, 
2. Kontras dengan lingkungan sekitar,  
3. Bentuk simple dan sederhana namun berkesan kuat,  
4. Memiliki image, kesan, gambaran, serta penghayatan yang kuat27 . 

2.5.3 Studi Literatur 

2.5.3.1 Museum Tsunami, Aceh 

Gambar 2. 7 Museum Tsunami Aceh 

 Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Museum_Tsunami  

Museum ini merupakan sebuah struktur empat lantai dengan luas 2.500 m² 
yang dinding lengkungnya ditutupi relief geometris. Di dalamnya, pengunjung 
masuk melalui lorong sempit dan gelap di antara dua dinding air yang tinggi untuk 
menciptakan kembali suasana dan kepanikan saat tsunami. Dinding museum 
dihiasi gambar orang-orang menari Saman, sebuah makna simbolis terhadap 
kekuatan, disiplin, dan kepercayaan religius suku Aceh. Dari atas, atapnya 
membentuk gelombang laut. Lantai dasarnya dirancang mirip rumah panggung 
tradisional Aceh yang selamat dari terjangan tsunami. 
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2.5.3.2 Museum Gunung Api Merapi, Yogyakarta 

 

Gambar 2. 8 Musem Gunung Api Merapi 

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Museum_Gunung_Merapi 

Berlokasi di Yogyakarta sekitar lima kilometer dari kawasan objek wisata 
Kaliurang. Museum Gunung Merapi telah diresmikan pada tanggal 1 Oktober 2009 
oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro 

Dengan luas bangunan sekitar 4,470 yang berdiri di atas tanah seluas 3,5 hektare, 
museum yang ke depan juga akan dilengkapi dengan taman, area parkir, dan plasa 
ini ingin dikenal masyarakat sebagai Museum Gunungapi Merapi dengan 
semboyan Merapi Jendela Bumi. 

Museum Gunungapi ini dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan, penyebarluasan 
informasi aspek kegunungapian khususnya dan kebencanaan geologi lainnya yang 
bersifat rekreatif-edukatif untuk masyarakat luas dengan tujuan untuk memberikan 
wawasan dan pemahaman tentang aspek ilmiah, maupun sosial-budaya dan lain-
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lain yang berkaitan dengan gunungapi dan sumber kebencanaan geologi lainnya. 
Museum Gunungapi ini diharapkan dapat menjadi solusi alternatif sebagai sarana 
yang sangat penting dan potensial sebagai pusat layanan informasi kegunungapian 
dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, serta sebagai media dalam 
meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat tentang manfaat dan 
ancaman bahaya letusan gunungapi serta bencana geologi lainnya. 

2.5.4 Kesimpulan 

Kesimpulan dari tema kontemporer adalah bentukan bangunan yang 
ekspresif dan dinamis, gubahan massa tidak berbentuk formal (kotak) tetapi dapat 
memadukan beberapa bentuk dasar dan menerapkan Menerapkan sistem struktur 
dan konstruksi yang kuat serta material modern sehingga memberi kesan kekinian 
dan kokoh. 

  


