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BAB I 
PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi kepulauan memiliki potensi 
sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar, oleh sebab itu Provinsi 
Nusa Tenggara Barat dapat ditingkatkan dan dikembangkan kegiatan dari 
sektor perikanan tangkap di laut maupun perikanan umum, seperti budidaya 
ikan air laut, air payau dan air tawar, lalu pengolahan tambak garam, 
pengolahan hasil produk perikanan dan kelautan, konservasi dan pengolahan 
wisata bahari, hingga pemanfaatan sumberdaya laut dalam yang dapat di olah 
sebagai bahan kosmetik, obat-obatan maupun industri. 

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan mengacu pada Undang - 
Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terutama dalam hal 
kewenangan Daerah Propinsi di Laut sebagaimana tertuang pada pasal 27 dan 
28. Dari sisi perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan NTB sudah 
sejalan dengan arahan RPJPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
(Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 
2005-2025) sebagaimana upaya untuk mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan, upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan 
sumberdaya alam yang terbaru seperti pertanian, hutan, perikanan dan perairan 
di fokuskan untuk mengelola secara bertanggung jawab, rasional, optimal dan 
efisien. Terutama untuk sumberdaya alam yang sudah dalam keadaan kritis 
agar direhabilitasi dan di pulihkan untuk pencadangan bagi kepentingan 
generasi saat ini dan generasi yang akan datang, tidak terkecuali sumberdaya 
alam terbarukan yang saat ini masih dalam kondisi baik. 

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTB Tahap ke 
IV pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung 
terbangunnya struktur ekonomi yang kokoh berlandaskan keunggulan 
kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya 
saing. Tingkat pelayanan pendidikan dan kemampuan IPTEK kelautan dan 
perikanan yang makin maju dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan 
perikanan yang makin meningkat dan berkonstribusi mengurangi tingkat 
pengangguran dan penduduk miskin terutama pada wilayah pesisir. 

Dalam program unggulan “NTB Gemilang Ekonomi” yang di tetapkan 
oleh pasangan Gubernur NTB 2019-2023 salah satunya yaitu fokus terhadap 
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Pengembangan industri pengolahan di sektor kelautan dan perikanan yang akan 
menjadi prioritas dalam program unggulan ini, karena NTB memiliki potensi 
dan memiliki produksi kelautan dan perikanan yang cukup besar. Bahkan 
produksi budidaya, seperti budidaya perikanan darat dan budidaya laut seperti 
rumput laut, mutiara dan budidaya keramba maupun perikanan tangkap lainnya 
dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. 

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, menjelaskan, 
pembangunan kelautan dan perikanan di NTB dikelompokkan ke dalam tiga 
klaster pengembangan berdasarkan kewilayahan dan potensi masing-masing 
klaster. Salah satunya Pertama, Klaster Minapolitan Lombok dengan lokomotif 
industri perikanan tangkap lepas pantai berpusat di Teluk Awang. Berdasarkan 
data Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, saat ini sekitar 500 ton produksi 
Tuna Cakalang dikirim ke luar daerah (perdagangan domistik) legal. Nantinya 
Teluk Awang di Pujut Kabupaten Lombok Tengah akan mendapatkan prioritas 
penyelesaian pembangunan untuk mengimbangi keberadaan Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. 

Berdasarkan data Laporan tahunan PP Teluk Awang 2019, 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. 
Perkembangan frekuensi dapat diketahui melalui tabel berikut. 

Sumber : Laporan Tahunan PP Teluk Awang TA.2019 

Gambar 1. 1 Grafik Jenis ikan dominan yang di daratkan di PP Teluk Awang 
Tahun.2019 

Kegiatan perikanan yang besar di PP Teluk Awang, menjadikan Teluk 
Awang sebagai kawasan minapolitan. Minapolitan adalah salah satu kebijakan 
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pemerintah dalam upaya mengembangkan kawasan ekonomi unggulan menjadi 
lebih produktif dalam kegiatan perikanan. Minapolitan mempunyai dua unsur 
utama yaitu, minapolitan sebagai konsep pembangunan pada 3ndust kelautan 
dan perikanan berbasis wilayah dan sebagai kawasan kawasan ekonomi 
unggulan dengan komoditas utama produk kelautan dan perikanan. Dapat 
diambil kesimpulan bahwa kawasan minapolitan adalah kawasan ekonomi 
berbasis kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan 
perdagangan, jasa, permukiman, dan kegiatan lainnya yang saling terkait. 

Penggerak utama ekonomi di kawasan minapolitan dapat berupa sentra 
produksi dan perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan 
ikan atau kombinasi kedua hal tersebut. Saat ini dari beberapa unsur penggerak 
ekonomi di atas yang belum terdapat di Teluk Awang adalah pengolahan ikan. 
Sebagai daerah dengan hasil kegiatan perikanan tangkap yang melimpah, di 
Teluk Awang belum di dukung dengan kegiatan pengolahan ikan secara 
moderen. Kegiatan pengolahan ikan di Teluk Awang mayoritas masih 
dilakukan secara tradisional, kegiatan tersebut diantaranya pengeringan, dan 
pendinginan ikan. 

Upaya peningkatan nilai tambah hasil perikanan dan pengembangan 
produk di Teluk Awang masih tergolong rendah, hal ini terlihat dari minimnya 
tempat pengolahan ikan secara moderen. Dengan potensi hasil kegiatan 
perikanan yang besar, PP Teluk Awang seharusnya dapat lebih meningkatkan 
nilai tambah Hasil perikanan dan pengembangan produk dengan cara 
pembangunan sarana dan prasarana tempat pengolahan ikan secara moderen. 
Salah satunya dengan membangun tempat industri pengolahan ikan. Selain 
sebagai upaya peningkatan nilai tambah hasil perikanan dan pengembangan 
produk, pembangunan industri pengolahan ikan di Teluk Awang dapat 
memberikan variasi dalam industri pengolahan ikan secara moderen di 
Kabupaten lombok tengah, dan juga sebagai salah satu upaya dalam introduksi 
teknologi pengolahan ikan. 

 Masalah Perancangan 
1.2.1 Identifikasi Masalah Non Arsitektural 

Berdasarkan kondisi dari perikanan di Teluk Awang maka penulis dapat 
menyimpulkan bebrapa identifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya sarana dan fasilitas untuk keperluan pengolahan ikan di Teluk 
Awang. 
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2. Kurangnya pemanfaatan yang optimal ketersediaan potensi sumberdaya 
ikan di Teluk Awang. 

1.2.2 Identifikasi Masalah Arsitektural 

1. Merancang industri pengolahan ikan yang sesuai sehingga dapat 
meningkatkan nilai ekonomis dari sektor perikanan 

2. Merancang industri pengolahan ikan yang berguna untuk masyarakat 
dalam jangka panjang. 

 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana rancangan bangunan industri yang dapat menampung segala 
aktivitas pengolahan ikan yang ada di Teluk Awang? 

2. Bagaimana rancangan industri yang dapat mempermudah aksesbilitas pada 
proses kegiatan pengolahan ikan di Teluk Awang?  

 Ide  

Dari penjelasan yang di paparkan pada latar belakang sampai rumusan 
maslah, maka didapatkan ide yaitu : 

PERANCANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DI TELUK AWANG 
NUSA TENGGARA BARAT  

 Tujuan Dan Sasaran Perancangan 
1.5.1 Tujuan 

1. Menghasilkan sebuah rancangan industri pengolahan ikan yang dapat 
memanfaatkan potensi perikanan yang ada di Teluk Awang. 

2. Menghasilkan sebuah rancangan industri pengolahan ikan yang 
bermanfaat dalam jangka panjang di Teluk Awang. 

1.5.2 Sasaran 

1. Menyediakan fasilitas bagi masyarakat dan nelayan setempat untuk 
dapat mengola hasil ikan yang ada sehingga dapat meningkatkan nilai 
jual dan pendapatan ekonomi masyarakat setempat. 
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2. Membantu pemerintah dalam merencanakan sebuah industri 
pengolahan ikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mencapai 
pemanfaatan potensi yang maksimal di Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK). 

 Pengertian dan Batasan Proyek 
1.6.1 Pengertian Proyek 

Proyek “Industri Pengolahan Ikan” ini merupakan proyek yang di dalamnya 
terdapat fasilitas untuk mengolah ikan yang berbasis pengolahan modern sehingga 
lebih efisien dari waktu dan juga pengerjaan. Proyek ini merupakan proyek yang 
diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengolah hasil tangkapan laut 
sehingga dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi. 

 Bangunan ini sebagai wadah sarana kegiatan pengolahan ikan yaitu 
pengeringan dan pengalengan ikan. 

 Penambahan fasilitas lingkup pelayanan Daerah, Nasional maupun 
Internasional. 

1.6.2 Batasan Proyek 

1. Batasan Pengguna 
Pengguna pada proyek ini adalah pengelola, karyawan, dan nelayan, 
serta pemerintah sebagai pengawas dalam proyek pengolahan ikan. 

2. Obyek 
a. Fasilitas 

Fasilitas pada proyek ini merupakan fasilitas pengolahan ikan 
b. Jenis Tangkapan Ikan 
a. Ikan Tuna 
b. Ikan Cakalang 
c. Ikan Tongkol 
d. Ikan Layang 
c. Olahan Ikan 

- Ikan Beku 
- Pengalengan Ikan 
- Ikan Kering 
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1.6.3 Batasan objek 

Perancangan industri pengolahan ikan ini berfokus pada peningkatan mutu 
pengolahan yang akan dilakukan oleh masyarakat untuk meningkatkan dari segi 
ekonomi dan menigkatkan nilai jual.dari hasil tangkapan ikan yaitu dengan 
pengolahan yang lebih modern sehingga dapat menjadi sektor yang dapat 
meningkatkan ekonomi masyarakat. 

1.6.4 Batasan Pelaku 

Batasan pelaku pada laporan ini adalah pengelola, karyawan, dan nelayan, 
yang merupakan pelaku utama dalam industri pengolahan ikan ini. 

1.6.5 Batasan Wilayah 

Lokasi perancangan industri pengolahan ikan ini berada di Kabupaten Lombok 
Tengah tepatnya di kawasan Pelabuhan Perikanan Teluk Awang, Nusa Tenggara 
Barat. 

 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam laporan ini di susun sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

- Bab ini berisi latar belakang masalah, Identifikasi masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan sasaran perancangan, dan batasan proyek. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 

- Bab ini berisi pengertian judul, tinjauan literature , tinjauan fungsi, tinjauan 
lokasi, studi banding, dan tinjauan tema yang menyangkut perancangan 
Pelatihan dan Arena E-sport  

BAB III METODE PEMBAHASAN 

- Bab ini menjelaskan tentang stuktur alur pemikiran dan penjelasan alur 
pemikiran. 
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BAB IV ANALISA PERANCANGAN 

- Menganalisis beberapa analisa seperti : penetapan karakter objek, pelaku, 
lokasi, analisa eksternal, dan analisa internal.  

BAB V KONSEPSUALISASI DAN TRANSFORMASI 

- Pada Bab ini menjelaskan tentang konsep dasar, konsep penataan tapak, 
konsep bangunan, dan transformasi konsep. 

BAB VI DRAFT HASIL RANCANGAN 

- Bab ini menunjukan gambar rancangan (siteplan, layout plan, tampak, dan 
gambar lain yang diperlukan). 

  


