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INTISARI 

Perancangan permukiman petani tambak adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan 

lindung, berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 

tinggal atau lingkungan hunian yang masyarakatnya melakukan kegiatan/bekerja dibidang 

budidaya tambak. 

Arsitektur ekologi dalam bahasa yunani oikos adalah rumah tangga atau cara bertempat 

tinggal, dan logos bersifat ilmu atau ilmiah. Jadi ekologi berarti ilmu tentang rumah atau tempat 

tinggal makhluk hidup. Pembangunan rumah atau tempat tinggal sebagai kebutuhan kehidupan 

manusia dalam hubungan timbal-balik dengan lingkungan alamnya dinamakan Arsitektur 

Ekologis atau Eko-arsitektur. 

Arsitektur ekologis tersebut mengandung juga bagian-bagian dari arsitektur biologis seperti: 

arsitektur kemanusian (pembangunan yang memperhatikan kesehatan penghuninya), arsitektur 

matahari (pemanfaatan energi surya), arsitektur bionic (memperhatikan konstruksi yang 

menggunakan bahan alam) serta pembangunan berkelanjutan (pembangunan yang 

meminimalkan pengaruh terhadap lingkungan sekitar). Tujuan dari penelitian ini agar terciptanya 

suatu kawasan permukiman yang sesuai untuk petani tambak dengan konsep arsitektur ekologis.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompilasi data, dalam proses ini 

dilakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam proses perancangan, pengambilan data 

dapat dilakukan dengan: wawancara, observasi, referensi buku atau studi literatur, studi kasus 

objek pendekatan, dan melakukan survey lapangan (lokasi). Langkah berikutnya yaitu proses 

analisa, hasil tinjauan dan analisa ini nantinya akan menjawab persoalan-persoalan pada rumusan 

masalah.  

Tahap analisa akan dikelompokan berdasarkan program fungsional, performansi dan 

arsitektural. Sehingga dari proses analisa ini akan menghasilkan konsep perancangan yang 

dijadikan bekal dalam mendesain. Proses hasil dari desain ini selanjutnya diterjemahkan ke 

desain gambar perancangan arsitektur dalam bentuk sketsa dua dimensi/tiga dimensi. Tahapan 

berikutnya akan menghasilkan desain hasil akhir dari Perancangan permukiman petani tambak 

dengan pendekatan arsitektur ekologi.  
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