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BAB III 

ANALISIS PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

3.1. Analisa Pendekatan Arsitektur  

3.1.1.  Studi Aktivitas 

A. Pengelompokan Kegiatan 

Kegiatan pada Pusat Rekreasi dan Interaksi Biota Laut ini 

dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian disesuaikan dengan 

kelompok pelakunya yakni  kelompok kegiatan utama,kegiatan 

pendukung utama, kegiatan penunjang, kegiatan  pengelola, dan 

kegiatan service. 

 Kelompok Kegiatan Utama 

Fungsi kompleks bangunan Pusat Rekreasi dan Interaksi 

Biota Laut ini adalah sebagai tempat berekreasi yang menawarkan 

kehidupan biota laut, maka yang termasuk kedalam kelompok 

kegiatan utama adalah kegiatan berekreasi di dalam bangunan. 

 Kelompok Kegiatan Pendukung Utama 

Kompleks bangunan ini selain digunakan sebagai tempat 

berekreasi juga memiliki fungsi sebagai sarana edukasi bagi. Yang 

termasuk kedalam kelompok kegiatan pendukung utama ini adalah 

kegiatan untuk mendapatkan edukasi secara langsung maupun 

secara tidak langsung dalam bangunan. 
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 Kelompok Kegiatan Penunjang 

Kegiatan penunjang adalah kegiatan yang bersifat 

melengkapi kegiatan utama. Yang termasuk kedalam kelompok 

kegiatan penunjang adalah  kegiatan memanfaatkan fasilitas yang 

ada di dalam bangunan seperti foodcourt, toko souvenir dan juga 

play ground. 

 Kelompok Kegiatan Pengelola 

  Kelompok kegiatan pengelola meliputi kegiatan yang 

mengatur pengelolaan dalam bangunan rekreasi dan juga 

memberikan pelayanan bagi pengunjung. 

 Kelompok Kegiatan Service 

  Kelompok kegiatan servis adalah kegiatan yang berupaya 

memberikan kenyamanan dan kemananan bagi para pelaku didalam 

bangunan. 

B. Pola Aktivitas 

1. Direktur 

Direktur tempat rekreasi merupakan pihak yang mempunyai 

kewajiban memimpin dan memantau jalannya aktivitas yang berada 

dalam tempat rekreasi. Ditunjukkan pada bagan 3.1. 
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2. Manager Operasional 

Manager operasional tempat rekreasi merupakan pihak yang 

bertanggung jawab dan mengatur jalannya seluruh aktivitas yang 

berada dalam tempat rekreasi. Ditunjukkan pada bagan 3.2. 

 
 
 
 
 

Datang  

Melihat kinerja 

seluruh pegawai 

Melihat kondisi 

tempat wisata 

Brefing dengan 

manager dan 

penanggung  

jawab divisi 

Bekerja 

Pulang 

Bagan 3.1 Aktivitas Direktur 
Sumber : Wawancara dengan Manager Seaworld 

 

Datang  
Bekerja mengatur 

seluruh aktivitas 

bangunan 

Melihat kondisi 

tempat wisata 

Brefing dengan 

penanggung  

jawab divisi 

dan staff 

Pulang 

Bagan 3.2 Aktivitas Manager Operasional 
Sumber : Wawancara dengan Manager Seaworld 
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3. Divisi Rekreasi 

Divisi Rekreasi tempat rekreasi merupakan pihak yang 

bertanggung jawab dan mengatur jalannya aktivitas rekreasi yang 

berada dalam tempat rekreasi. Ditunjukkan pada bagan 3.3. 

 

4. Divisi Edukasi 

Divisi Edukasi tempat rekreasi merupakan pihak yang 

bertanggung jawab dan mengatur jalannya aktivitas edukasi yang 

berada dalam tempat rekreasi. Ditunjukkan pada bagan 3.4. 

 
5. Divisi Maintenance 

Divisi Maintenance tempat rekreasi merupakan pihak yang 

bertanggung jawab atas maintenance bangunan dalam tempat 

rekreasi. Ditunjukkan pada bagan 3.5. 

Datang  

Bekerja 

mengatur  

aktivitas  

rekreasi 

bangunan 

Brefing 

dengan 

manager 

dan staff 

Pulang 

Bagan 3.3 Aktivitas Divisi Rekreasi 
Sumber : Wawancara dengan Manager Seaworld 

 

Datang  

Bekerja 

mengatur  

aktivitas  

rekreasi 

bangunan 

Brefing 

dengan 

manager 

dan staff 

Pulang 

Bagan 3.4 Aktivitas Divisi Edukasi 
Sumber : Wawancara dengan Manager Seaworld 
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6. Staff 

Staff tempat rekreasi merupakan pihak yang bertugas 

melayani pengunjung dan bekerja sesuai dengan divisinya dalam 

tempat rekreasi. Ditunjukkan pada bagan 3.6. 

 
7. Penjual Souvenir 

Penjual souvenir tempat rekreasi merupakan seseorang yang 

menjual berbagai souvenir untuk kenang-kenangan dari tempat 

wisata. Ditunjukkan pada bagan 3.7. 

 

 

 

Datang  

Bekerja 

mengatur  

maintenance 

bangunan 

Brefing 

dengan 

manager 

dan staff 

Pulang 

Bagan 3.5 Aktivitas Divisi Maintenance 
Sumber : Wawancara dengan Manager Seaworld 

 

Datang  Bekerja  

Brefing 

dengan 

kepala 

divisi 

Pulang 

Bagan 3.6 Aktivitas Staff 
Sumber : Wawancara dengan Manager Seaworld 

 

Datang  
Menjual 

souvenir 

Menyiapkan 

barang 

jualan 

Pulang 

Diagram 3.7 Aktivitas Penjual Souvenir 
Sumber : Analisa Pribadi 
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8. Penjual Foodcourt 

Penjual foodcourt tempat rekreasi merupakan seseorang yang 

menjual berbagai makanan di tempat wisata. Ditunjukkan pada 

bagan 3.8. 

 

9. Petugas Keamanan 

Merupakan pihak yang bertanggung jawab mengenai keamanan 

didalam dan diluar tempat rekreasi. Ditunjukkan pada bagan 3.9. 

 

10. Cleaning Service 

Merupakan pihak yang bertanggung jawab mengenai kebersihan 

didalam dan diluar tempat rekreasi. Ditunjukkan pada bagan 3.10. 

 

 

 

Datang  
Menjual 

souvenir 

Menyiapkan 

barang 

jualan 

Pulang 

Bagan 3.8 Aktivitas Penjual Foodcourt 
Sumber : Analisa Pribadi 

 

Datang  
Menjaga 

keamanan 
Breafing Pulang 

Bagan 3.9 Aktivitas Petugas Keamanan 
Sumber : Analisa Pribadi 

 

Datang  
Menjaga 

keamanan 
Breafing Pulang 

Bagan 3.10 Aktivitas Petugas Keamanan 
Sumber : Analisa Pribadi 
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11. Pengunjung Umum 

Pengunjung umum adalah seluruh masyarakat umum yang datang 

ke tempat rekreasi untuk berekreasi dan juga mendapatkan edukasi 

di tempat rekreasi biota laut. Ditunjukkan pada bagan 3.11. 

 

C. Waktu Operasional 

Pusat Rekreasi dan Interaksi Biota Laut ini memiliki jam operasional 

pada bangunan. Waktu Operasional pada bangunan ditunjukkan 

pada tabel 3.1. 

Fasilitas Kegiatan Jadwal 

Kantor Pengelola Bekerja Senin-Minggu 

(09.00-18.00) 

Akuarium Raksasa Melihat display biota laut Senin-Minggu 

(09.00-18.00) 

Akuarium Display Melihat display biota laut Senin-Minggu 

(09.00-18.00) 

Akuarium 

Pertunjukan 

Menyaksikan biota laut 

diberi makan dan edukasi 

Senin-Minggu 

(11.00,15.30) 

Touch Pool Berinteraksi dengan biota Senin-Minggu 

(09.00-18.00) 

Teather 3D Menyaksikan film edukasi 

kehidupan dalam laut 

Senin-Minggu 

(10.00, 12.00, 14.00, 

16.00) 

Datang  

Pulang 

Membeli tiket  Berekreasi  

Studi Tour 

Bagan 3.11 Aktivitas Pengunjung Umum 
Sumber : Analisa Pribadi 

 

Tabel 3.1 Waktu Operasional Bangunan 
Sumber : Analisa Pribadi 
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Museum Menyaksikan display 

biota laut yang diawetkan 

Senin-Minggu 

(09.00-18.00) 

Foodcourt Jual beli makanan dan 

minuman 

Senin-Minggu 

(09.00-18.00) 

Toko Souvenir Jual beli souvenir Senin-Minggu 

(09.00-18.00) 

Play Ground Tempat bermain anak Senin-Minggu 

(09.00-18.00) 

Security Menjaga keamanan Senin-Minggu 

Pagi (07.00-15.00) 

Siang (15.00-23.00) 

(23.00-07.00) 

 

D. Pendekatan Kebutuhan Ruang 

Pada tabel 3.2. menjelaskan pendekatan ruang pada bangunan  

Pusat Rekresi dan Interaksi Biota Laut. 

Pelaku Aktivitas Kebutuhan 

Ruang 

Sifat 

Ruang 

Jenis 

Ruang 

Direktur Datang Way in Publik Outdoor 

 Parkir Area parkir Publik Outdoor 

 
Melihat kesiapan 

staff 

Plaza 

indoor 

Publik Indoor 

 
Mengawasi kinerja 

pegawai 

Kantor 

Pengelola 

Semi 

Privat 

Indoor 

 
Rapat Ruang 

rapat 

Semi 

Privat 

Indoor 

 

Menerima laporan 

dan administrasi 

Melayani tamu 

Ruang 

Direktur 

Privat Indoor 

 Beribadah Mushola Publik Indoor 

 Makan, minum Foodcourt  Publik Indoor 

 BAK / BAB Toilet  Servis Indoor 

 Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Manager Datang Way in Publik Outdoor 

 Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Tabel 3.2 Pendekatan Kebutuhan Ruang 
Sumber : Analisa Pribadi 
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 Mengawasi kinerja 

staff 

Kantor 

Pengelola 

Semi 

Privat 

Indoor 

 Rapat  Ruang 

rapat 

Semi 

Privat 

Indoor 

 Menerima laporan 

Melayani tamu 

Ruang 

Manager 

Privat Indoor 

 Beribadah Mushola Publik Indoor 

 Makan, minum Foodcourt Publik Indoor 

 BAK / BAB Toilet Servis Indoor 

 Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Kepala  Datang Way in Publik Outdoor 

Devisi Parkir Area parkir Publik Outdoor 

 Mengawasi kinerja 

staff divisi 

Kantor 

Pengelola 

Semi 

Privat 

Indoor 

 Rapat  Ruang 

rapat 

Semi 

Privat 

Indoor 

 Menerima laporan Ruang 

Kepala 

Devisi 

Privat Indoor 

 Beribadah Mushola Publik Indoor 

 Makan, minum Foodcourt Publik Indoor 

 BAK / BAB Toilet Servis Indoor 

 Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Staff Datang Way in Publik Outdoor 

Divisi Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Rekreasi Memberi informasi Costumer 

service 

Publik Indoor 

 Mengontrol dan 

mengawasi 

kegiatan rekreasi 

Mengecek 

kesiapan tempat 

rekreasi 

Area 

Rekreasi 

(Area 

akuarium 

dan 

Museum) 

Publik Indoor 

 Membuat laporan Ruang 

staff 

Privat Indoor 

 Memberi 

pertolongan 

Ruang 

PPPK 

Publik Indoor 

 Beribadah Mushola Publik Indoor 

 Makan, minum Foodcourt Publik Indoor 

 BAK / BAB Toilet Servis Indoor 

 Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Staff Datang Way in Publik Outdoor 

Devisi Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Edukasi Memantau ikan 

baru 

Kolam 

Karantina 

Privat Indoor 
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 Mengontrol dan 

mengawasi 

kegiatan edukasi 

Memberi wawasan 

kepada pengunjung 

secara langsung 

Area 

Rekreasi 

(Area 

akuarium 

dan 

Touchpool) 

Publik Indoor 

 Menyiapkan film 

yang akan diputar 

Teather 3D Publik Indoor 

 Persiapan 

menyelam 

Memberikan 

arahan sebelum 

menyelam 

Ruang 

persiapan 

selam 

Privat Indoor 

 Membuat laporan Ruang 

staff 

Privat Indoor 

 Beribadah Mushola Publik Indoor 

 Makan, minum Foodcourt Publik Indoor 

 BAK / BAB Toilet Servis Indoor 

 Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Staff Datang Way in Publik Outdoor 

Divisi Parkir Area parkir Publik Outdoor 

Maintenance Mengontrol mesin 

pengelolaan air 

dalam akuarium 

Ruang 

pompa 

Servis Indoor 

 Mengontrol sistem 

kelistrikan 

Ruang 

MEE 

Servis Indoor 

 Mengontrol sistem 

pendingin ruangan 

Ruang 

AHU 

Servis Indoor 

 Mengoprasikan 

ganset 

Ruang 

ganset 

Servis Indoor 

 Menyimpan barang 

dan peralatan 

Ruang 

Peralatan 

Privat Indoor 

 Membuat laporan Ruang 

staff 

Privat Indoor 

 Beribadah Mushola Publik Indoor 

 Makan, minum Foodcourt Publik Indoor 

 BAK / BAB Toilet Servis Indoor 

 Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Cleaning Datang Way in Publik Outdoor 

Service Parkir Area parkir Publik Outdoor 

 Menjaga 

kebersihan dan 

kerapian 

Janitor 

Gudang 

Servis  Indoor 

 Beribadah Mushola Publik Indoor 

 Makan, minum Foodcourt Publik Indoor 
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 BAK / BAB Toilet Servis Indoor 

 Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Security Datang Way in Publik Outdoor 

 Parkir Area parkir Publik Outdoor 

 Menjaga ketertiban 

dan keamanan 

Security 

Area 

Semi 

Privat 

Indoor 

 dalam bangunan Ruang cctv Privat Indoor 

 dan lingkungan Pos jaga Servis  

 Menjaga barang 

staff 

Ruang 

loker 

Servis Indoor 

 Beribadah Mushola Publik Indoor 

 Makan, minum Foodcourt Publik Indoor 

 BAK / BAB Toilet Servis Indoor 

 Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 

Pengunjung Datang Way in Publik Outdoor 

 Parkir Area parkir Publik Outdoor 

 Membeli tiket Loket Publik Indoor 

 Berekreasi, 

Berinteraksi 

dengan biota laut, 

Melihat koleksi 

hewan yang 

diawetkan, study 

tour 

Semua 

area 

rekreasi 

(Area 

akuarium, 

Touchpool, 

Museum) 

Publik Indoor 

 Menonton film 

tentang kehidupan 

bawah laut 

Teather 3D Publik Indoor 

 Membeli souvenir Toko 

souvenir 

Publik Indoor 

 Bermain Play 

ground 

Publik Outdoor 

 Beribadah Mushola Publik Indoor 

 Makan, minum Foodcourt Publik Indoor 

 BAK / BAB Toilet Servis Indoor 

 Pulang / Pergi Way out Publik Outdoor 
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Jadi ruang yang dibutuhkan berdasarkan studi fasilitas diatas antara 

lain : Ditunjukkan pada tabel 3.3. 

1 Entrance gate 13 Akuarium Raksasa 25 R. AHU 

2 Exit gate 14 Akuarium Display 26 R. Genset 

3 Area parkir 15 Teather Terbuka 27 R. Peralatan 

4 Plaza indoor 16 Touchpool 28 Janitor 

5 R. Direktur 17 Teather 3D 29 Gudang 

6 R. Manager 18 Museum 30 Security Area 

7 R. Kepala Divisi 19 Toko Souvenir 31 R. CCTV 

8 R. Staff 20 Kolam Karantina 32 Pos Jaga 

9 R. Rapat 21 Play Ground 33 R. Loker 

10 Mushola 22 R. Persiapan Selam 34 Loket 

11 Foodcourt 23 R. Pompa 35 R. PPPK 

12 Toilet 24 R. MEE   

 

E. Persyaratan Ruang 

Pada tabel 3.4 ini menjelaskan persyaratan ruang yang ada dalam 

bangunan Pusat Rekreasi dan Interaksi Biota Laut. 

No Nama Ruang Aspek 

Akustik Pencahayaan Penghawaan Keamanan  Kesehatan 

S
ta

b
il 

T
e
n
a
n

g
 

A
la

m
i 

B
u
a
ta

n
 

A
la

m
i 

B
u
a
ta

n
 

K
e
b

a
k
a
ra

n
 

S
e
k
u
ri
ta

s
 

R
a
d
ia

s
i 

K
e
le

m
b
a
b

a
n

 

1 Entrance gate  x x  x   x x  

2 Exit gate  x x  x   x x  

3 Area parkir  x x  x   x x  

4 Plaza indoor  x x x x x x x  x 

5 R. Direktur  x x x x x x x  x 

6 R. Manager  x x x x x x x  x 

7 R. Kep. Divisi  x x x x x x x  x 

Tabel 3.3 Kebutuhan Ruang 
Sumber : Analisa Pribadi 

 

Tabel 3.4 Persyaratan Ruang 
Sumber : Analisa Pribadi 
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8 R. Staff  x x x x x x x  x 

9 R. Rapat  x x x x x x x  x 

10 Mushola  x x x x  x   x 

11 Foodcourt x  x x x x x   x 

12 Toilet    x x x   x x 

13 Akuarium 

Raksasa 
x   x  x x   x 

14 Akuarium 

Display 
x   x  x x   x 

15 Teather 

terbuka 
x   x  x x   x 

16 Touchpool x   x  x x   x 

17 Teather 3D x   x  x x   x 

18 Museum x   x  x x   x 

19 Toko Souvenir x   x  x x x  x 

20 Kolam 

Karantina 
 x x  x   x x  

21 Play ground x  x  x   x x  

22 R. Persiapan 

selam 
 x  x  x  x  x 

23 R. Pompa x  x x x  x x x x 

24 R. MEE x  x x x  x x x x 

25 R. AHU x  x x x  x x x x 

26 R. Genset x  x x x  x x x x 

27 R. Peralatan x   x x   x  x 

28 Janitor    x  x   x x 

29 Gudang x   x x  x x  x 

30 Security area x  x x x   x x x 

31 Ruang CCTV  x  x  x x x  x 

32 Pos jaga x  x x x   x x x 

33 Loker x   x x  x x  x 

34 Loket x  x x x x  x  x 

35 Ruang PPPK           
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F. Pola Sirkulasi Ruang 

1. Pola sirkulasi Pengelola 

Pada bagan 3.12 dijelaskan pola sirkulasi pengelola pada bangunan 

Pusat Rekreasi dan Interaksi Biota Laut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Publik 

Privat 

Semi Privat 

Service 

Entrance Gate  Exit Gate  

Parkir  

Entrance/Exit 

Loker 

Plaza 

R.Direktur 

R.Manager 

R.Divisi 

R. Staf 

R. Rapat 

R.Peralatan 

R.Pompa 

R.MEE 

R. AHU 

R. Genset 

R.CCTV 

Security Area 

Pos Jaga 

Toilet  

Janitor 

Foodcourt 

R. PPPK 

Mushola 

Area 

Rekreasi 

Bagan 3.12 Pola Sirkulasi Pengelola 
Sumber : Analisis Pribadi 
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2. Pola sirkulasi Pengunjung 

Pada bagan 3.13 menjelaskan pola sirkulasi pengunjung pada 

bangunan Pusat Rekreasi dan Interaksi Biota Laut. 

 

 

Keterangan : 

Publik 

Privat 

Semi Privat 

Service 

 

 

Loket 

Entrance Gate  Exit Gate  

Parkir  

Entrance/Exit 

Loker 

Plaza 

Toilet  

Janitor 

Foodcourt 

R. PPPK 

Mushola 

Toko Souvenir 

R. Persiapan 

Selam 

Museum 

Akuarium 

Pertunjukan 

Teater 3D 

Touchpool 

Play 

Ground 

Akuarium Display 

Akuarium Raksasa 

Bagan 3.13 Pola Sirkulasi Pengunjung 
Sumber : Analisis Pribadi 
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G. Pendekatan Jumlah Pelaku 

Pendekatan jumlah pelaku dibedakan berdasarkan jenis  

pelaku pada bangunan yakni : 

- Pendekatan analisis jumlah pengelola 

Pada tabel 3.5 menjelaskan analisis jumlah pengelola yang ada 

dalam bangunan. 

Pelaku Jumlah Analisis 

Kantor Pengelola   

Direktur 1  

Sekertaris 1  

Manager 1  

Staff 6  

Divisi Rekreasi   

Kepala Divisi 1  

Staff Divisi 10  

Divisi Edukasi   

Kepala Divisi 1  

Staff Divisi 7  

Divisi Maintenance   

Kepala Divisi 1  

Staff Divisi 5  

Teknisi 8  

Pegawai   

Foodcourt 15  

Toko Souvenir 4  

Pembantu Umum 8  

Tenaga Medis 2  

Keamanan   

Kepala Keamanan 1  

Security lapangan 4  

Security CCTV 2  

Parkir   

Petugas 4 1 parkir pengelola 

3 parkir umum 

Cleaning Sevice   

Cleaning Service 6 3 indoor 

3 outdoor 

Total 88 pengelola 

Tabel 3.5 Jumlah Pengelola 
Sumber : Analisa Pribadi 
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- Pendekatan analisis jumlah pengunjung 

 Studi analisis jumlah pengunjung Pusat Rekreasi dan 

Interaksi Biota Laut Endemik Jepara mengambil salah satu sampel 

data pengunjung Seaworld Ancol yang memiliki kesamaan 

karakteristik fasilitas dan aktivitas. Jumlah pengunjung Seaworld 

setiap tahunnya adalah 50.000 pengunjung. Sedangkan rata-rata 

kunjungan daya tarik wisata rekreasi dan edukasi di Jepara yang 

sesuai dengan proyek adalah 35.000 pengunjung di tahun 2015. Dari 

angka tersebut dapat ditarik sebuah faktor asumsi wisatawan Kota 

Semarang dengan perhitungan berikut : 

 Faktor Asumsi = ∑ Wisatawan Analisis : ∑ Wisatawan Preseden 

= 35000 : 50000 = 0,7 

 Faktor Asumsi = 0,7 

Dengan pembanding menggunakan statistik pengunjung Kabupaten 

Jepara yang ditunjukkan pada tabel 3.6. 

 

 

 Perhitungan jumlah peningkatan laju wisatawan tahun 2015. 

Rasio Peningkatan =
𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐵 −𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐴

𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝐵
 xFA x100% 

 Tahun 2013     
1.151.508−1.025.353

1.151.508
 x 0,7 x 100% 

Pengunjung 2012 2013 2014 

Jumlah 1.025.353 1.151.508 1.214.425 

Tabel 3.6 Statistik Pengunjung 
Sumber : BPS Kab. Jepara 
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Tahun 2014     
1.214.425−1.151.508

1.151.508
 x 0,7 x 100% 

Laju Peningkatan = 
∑ 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛

𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖
 

Laju Peningkatan = 
7,7+3,6

2
 

Laju Peningkatan = 5,65  : 12 = 0,5  

Perhitungan asumsi jumlah pengunjung pusat rekreasi biota 

laut per 10 tahun mendatang dengan rumus sebagai berikut : 

Pt = Po x (1 + r)t 

Pt : Jumlah pengunjung pada tahun 2025. 

Po : Jumlah pengunjung pada tahun 2015. 

t : Tahun proyeksi. 

r : Presentase laju peningkatan pengunjung rata – rata. 

Pt = Po x (1 + r)t 

Pt = 420.000 x (1 + 0,006)10 

Pt = 420.000 x (1,006)10 

Pt = 445.891,4  445.892 pengunjung. 

Jadi, asumsi jumlah pengunjung Pusat Rekreasi dan Interaksi 

Biota Laut 10 tahun ke depan yaitu pada tahun 2025, adalah 445.892 

pengunjung / tahun atau 37.158 pengunjung / bulan atau ± 1240 

pengunjung / hari.  
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3.1.2. Studi Ruang Khusus 

 Galeri Aquascape 

Galeri aquascape adalah sebuah galeri yang mendisplay 

akuarium yang didalamnya terdapat biota laut dan terumbu karang 

yang sangat indah ditunjukkan gambar 3.1. 

Area ini adalah area yang digunakan untuk menuju akuarium 

utama. Disini terjadi aktivitas pengunjung berdiri menyaksikan 

aquascape dan juga berjalan. Studi gerak manusia ditunjukkan 

gambar 3.2. 

Gambar 3.1 Aquascape 
Sumber : www.akvarko.cz 

 

Gambar 3.2 Studi Gerak Manusia 
Sumber : Data arsitek 
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Aquascape ini dapat dinikmati oleh 16 orang secara langsung 

dan tanpa terhalang oleh pengunjung lainnya dengan menggunakan 

analisa. Ditunjukkan pada gambar 3.3. 

- Analisis Luasan Ruang 

Galeri Aquascape dan Sirkulasi : 15,04 m2 

Akuarium    : 7 m2 

Orang melihat @0,187 (16) : 3 m2 

Sirkulasi = 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑆𝑖𝑟𝑘𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖−𝐴𝑘𝑢𝑎𝑟𝑖𝑢𝑚−𝑂𝑟𝑎𝑛𝑔

𝑂𝑟𝑎𝑛𝑔
 x 100% 

  = 168 % 

 

Gambar 3.3 Layout Galeri Aquascape 
Sumber : Dokumen pribadi 
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 Display Akuarium 

Display akuarium adalah galeri dimana berisi berbagai 

akuarium dengan berbagai ukuran mendisplay berbagai macam 

biota laut. Ditunjukkan gambar 3.4. 

 Disini aktivitas pengunjung berdiri melihat akuarium dan 

berlalu lalang. Studi gerak manusia ditunjukkan gambar 3.5. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Akuarium Display 
Sumber : www.expedia.co.id 

 

Gambar 3.5 Studi Gerak Manusia 
Sumber : Data arsitek 
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- Analisis Luasan Ruang 

Analisis ruang ini nantinya akan menghasilkan layout akuarium 

display yang ditunjukkan gambar 3.5. 

Akuarium dan Sirkulasi  : 85,4 m2 

Akuarium    : 75,4 m2 

Orang melihat @0,187 (20) : 3,74 m2 

Sirkulasi = 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑆𝑖𝑟𝑘𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖−𝐴𝑘𝑢𝑎𝑟𝑖𝑢𝑚−𝑂𝑟𝑎𝑛𝑔

𝑂𝑟𝑎𝑛𝑔
 x 100% 

  = 167 % 

Gambar 3.5 Layout Akuarium Display 
Sumber : Dokumen pribadi 
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 Touch Pool 

Touchpool adalah sebuah kolam yang disediakan untuk 

pengunjung agar dapat secara langsung berinteraksi dengan biota 

laut yang berada di touchpool tersebut. Ditunjukkan gambar 3.6. 

Di Touchpool ini aktivitas pengunjung adalah berdiri melihat 

dan berinteraksi dengan biota laut dan juga hanya berjalan. Studi 

gerak ditunjukkan pada gambar 3.7. 

 

 

 

Gambar 3.6 Touchpool 
Sumber : www.wikimwdia.org 

 

Gambar 3.7 Studi Gerak Manusia 
Sumber : Data arsitek 
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-  

- Analisis Luasan Ruang 

Analisis ruang ini nantinya akan menghasilkan layout Touchpool 

yang ditunjukkan gambar 3.7. 

Kolam dan Sirkulasi   : 83,84 m2 

Kolam     : 50,4 m2 

Orang melihat @0,187 (100) : 18,7 m2 

Sirkulasi = 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑆𝑖𝑟𝑘𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖−𝐾𝑜𝑙𝑎𝑚−𝑂𝑟𝑎𝑛𝑔

𝑂𝑟𝑎𝑛𝑔
 x 100% = 173% 

 

 

 

Gambar 3.7 Layout Touch Pool 
Sumber : Dokumen pribadi 
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 Teather 3D 

 
Teather 3D ini adalah sebuah ruang dimana pengunjung 

menyaksikan sebuah film tentang pengetahuan kehidupan dalam 

laut dan macam-macam biota yang hidup di dalam laut. Gambar 3.8. 

Di teater aktivitas pengunjung adalah duduk menikmati film 

yang ditayangkan. Studi gerak ditunjukkan pada gambar 3.9. 

- Analisis Luasan Ruang 

Analisis ruang ini nantinya akan menghasilkan layout Teater yang 

ditunjukkan gambar 3.10. 

Teather dan Sirkulasi  : 270 m2  

Kursi Teather @0,46 (160)  : 73,6 m2 

Gambar 3.8 Teather 3D 
Sumber : www.infojalanjalan.com 

 

Gambar 3.9 Studi Gerak Penonton Teather 
Sumber : Data arsitek 
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Sirkulasi = 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑆𝑖𝑟𝑘𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖−𝐾𝑢𝑟𝑠𝑖

𝑂𝑟𝑎𝑛𝑔
 x 100% = 123 % 

3.1.3. Studi Besaran Luas Bangunan dan Lahan Parkir 

- Luas Kebutuhan Fasilitas Penerima 

Perhitungan luas fasilitas penerima ditunjukkan pada tabel 3.7. 

 

Ruang 

 

Kebutuhan 

Studi Besaran Ruang 
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Penerima 

Loker Almari 50 1 50 50 1 50 50 75 

Lobby 1 orang 
berdiri 

100 1 100 100 1 100 60 160 

Loket Meja 2 1 2 2 1 2 50 3 

Costumer 
Service 

Meja kursi 2 2.3 2 4.6 2 9,2 50 13,8 

Total Kebutuhan 251,8 

 

Gambar 3.10 Layout Teather 
Sumber : Dokumen pribadi 

 

 

Tabel 3.7 Kebutuhan Luas Fasilitas Penerima 
Sumber : Analisa pribadi 
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- Luas Kebutuhan Fasilitas Pengelola 

Perhitungan luas fasilitas pengelola ditunjukkan pada tabel 3.8. 

 

Ruang 
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Pengelola 

Direktur Meja kursi 
Almari 

1 2,3   
1 

1   
1 

3,3 1 3.3 70 5.61 

Manager Meja kursi 
Almari 

1 2,3   
1 

1   
1 

3,3 1 3.3 50 4.95 

Divisi Meja kursi 
Almari 

1 2,3   
0,5 

1   
1 

2,8 3 8.4 50 12,6 

Staff  Meja kursi 28 2.3 28 64.4 1 64,4 60 103,04 

Rapat  Meja kursi 6 1.8 6 10.8 1 10.8 50 16,2 

Total Kebutuhan 142,58 

 

- Luas Kebutuhan Fasilitas Teknis 

Perhitungan luas fasilitas teknis ditunjukkan pada tabel 3.9. 
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Teknis 

Pompa  1 orang   
pompa 

1 1   
3 

1   
1 

4 5 20 50 30 

Tabel 3.8 Kebutuhan Luas Fasilitas Pengelola 
Sumber : Analisa pribadi 

 

Tabel 3.9 Kebutuhan Luas Fasilitas Teknis 
Sumber : Analisa pribadi 
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MEE 1 orang   
almari 

1 1   
1 

1   
1 

2 5 10 50 15 

AHU 1orang   
mesin 

3 1   
3 

3   
5 

18 1 18 50 27 

Ganset  1 orang    
genset 

5 1   
5  

5   
2 

15 1 15 50 22,5 

R. alat Almari   1 10 10 1 10 50 15 

Total Kebutuhan 109.5 

 

- Luas Kebutuhan Fasilitas Security 

Perhitungan luas fasilitas security ditunjukkan pada tabel 3.10. 
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Security 

CCTV meja      
kursi 

2 2.3 2 4.6 1 4.6 50 6,9 

R.Security meja          
kursi 

3 1   
0.5 

2   
3 

3.5 1 3.5 50 5.25 

Pos 1orang     
kursi 

2 1   
0,5 

2   
2 

3 2 6 50 9 

Total Kebutuhan 21.15 

 

 

 

 

Tabel 3.10 Kebutuhan Luas Fasilitas Security 
Sumber : Analisa pribadi 
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- Luas Kebutuhan Fasilitas Penunjang 

Perhitungan luas fasilitas penunjang ditunjukkan pada tabel 3.11. 
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Fasilitas 

Foodcourt 1 meja 2 
kursi 

120 2,5 60 150 1 150 50 225 

PPPK Meja kursi  
bed tidur 

3 2,3  
1,8 

1   
1 

4,1 1 4,1 50 6,15 

Mushola 1 orang 
berdiri 

40 1 1 40 1 40 50 60 

Souvenir 1 orang   
lemari 

50 1   
3 

50  
10 

80 1 80 50 120 

Total Kebutuhan 411,15 

 

- Luas Kebutuhan Fasilitas Servis 

Perhitungan luas fasilitas servis ditunjukkan pada tabel 3.12. 
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Service 

Toilet 1 pria            
1 wanita 

20  
20 

1.5   
1.5 

20   
20 

60 2 120 50 180 

Tabel 3.12 Kebutuhan Luas Fasilitas Servis 
Sumber : Analisa pribadi 

 

Tabel 3.11 Kebutuhan Luas Fasilitas Penunjang 
Sumber : Analisa pribadi 
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Janitor 1 orang      
10 kursi        
1 almari 

5    
10 

1   
1,5  
1 

16 16 2 32 50 48 

Total Kebutuhan 228 

 

- Luas Kebutuhan Fasilitas Utama 

Perhitungan luas fasilitas utama ditunjukkan pada tabel 3.13. 
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Utama 

Display  akuarium    85,4 15 1281 70 2177,7 

Akuarium 
Raksasa 

1 orang   
akuarium    

100 1  
800  

100  
1 

900 1 900 70 700 

Pertunjukan kursi 150 1.5 150 225 1 225 70 382,5 

Museum Etalase   
orang 

25  
100 

1.5   
1  

25   
100 

137,5 1 137,
5 

70 223,75 

Touchpool Orang  100   83,4  83,4 70 141,78 

Teather 3D Kursi  160   270 1 270  270 

R.selam Almari      
Kursi 

3 1    
0.5 

1   
3 

2.5 1 2.5 50 3.75 

Aquascape Akuarium 16   15.04 5 75,2 50 112.8 

Total Kebutuhan 4012 

 

 

 

 

 

Tabel 3.13 Kebutuhan Luas Fasilitas Utama 
Sumber : Analisa pribadi 
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- Luas Kebutuhan Parkir Pengelola 

Perhitungan luas parkir pengelola ditunjukkan pada tabel 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

- Luas Kebutuhan Parkir Pengunjung 

Perhitungan luas parkir pengunjung ditunjukkan pada tabel 3.15. 
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Parkir 

Mobil  Mobil     15 150 2250 1 2250 100 4500 

Bus Bus  40 30 1200 1 1200 100 2400 

Motor Motor   2,25 90 202,5 1 202,5 100 405 

Total Kebutuhan 7305 
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Parkir Pengelola 

Mobil  Mobil     15 30 450 1 450 100 900 

Motor Motor   2,25 58 130,5 1 130,5 100 261 

Total Kebutuhan 1061 

Tabel 3.14 Kebutuhan Luas Parkir Pengelola 
Sumber : Analisa pribadi 

 

Tabel 3.15 Kebutuhan Luas Parkir Pengunjung 
Sumber : Analisa pribadi 
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3.1.4. Studi Citra Arsitektural 

Citra arsitektural yang ingin diperlihatkan pada bangunan ini 

merupakan arsitektural   biomorfik dengan berbagai teknologi 

terkini, namun   tetap memperhatikan aspek ekologis dan 

lingkungan sekitar. Teknologi dimaksudkan adalah dengan 

menggunakan sistem pengolahan air laut yang diterapkan pada 

akuarium. Tentunya penggunaan teknologi tersebut tetap 

mempertimbangkan aspek ramah lingkungan/ ekologis. Bangunan 

ini diharapkan dapat menjadi icon atau landmark yang menarik bagi 

Kabupaten Jepara. Fungsi bangunan ini adalah sebagai tempat 

berwisata maupun berekreasi yang menawarkan pesona 

keindahan kehidupan dalam laut yang dikemas dengan tampilan 

arsitektural yang menarik. Nantinya bangunan ini akan menjadi daya 

tarik bagi pengunjung  dan  banguanan ini akan memenuhi fungsinya 

sebagai sarana wisata sekaligus sarana edukasi bagi pengunjung. 

3.2. Analisis Pendekatan Sistem Bangunan 

3.2.1. Studi Sistem Struktur dan Enclosure 

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai sistem struktur yang 

yang dikaji mengenai kekuatannya yang dapat memenuhi aspek 

kekuatan dari bangunan rekreasi biota laut ini. Sistem struktur ini 

dibagi menjadi 3 bagian yaitu Sub Structure (Struktur Bawah), Middle 

Structure (Struktur Tengah), dan Upper Structure (Struktur Atas) 
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a) Sub Structure (Struktur Bawah) 

Sub structure merupakan bagian struktur yang 

berhubungan langsung dengan tanah dan berfungsi untuk 

menerima seluruh beban pada bangunan dan menyelurkannya ke 

dalam tanah. pemilihan jenis sub structure ditentukan oleh factor 

kondisi dan karakteristik tanah, topografi dan beban bangunan. 

 Pondasi Sumuran 

Pondasi sumuran adalah suatu bentuk peralihan antara 

pondasi dangkal dan pondasi tiang. Pondasi ini digunakan apabila 

tanah dasar terletak pada kedalaman yang relatif dalam dengan 

kedalaman sekitar 3-5 meter. Jenis pondasi dalam yang dicor 

ditempat dengan menggunakan komponen beton dan batu belah 

sebagai pengisinya. Pondasi sumuran ini nanti akan dibuat ukuran 

sesuai dengan kegunaannya, diantara pondasi sumuran tersebut 

berukuran diameter 60-100 cm. Ditunjukkan gambar 3.11. 

 

 

Gambar 3.11  Pondasi Sumuran 
Sumber : Wordpress.com 
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Keuntungan 

- Biaya pembuatan relative lebih murah dan juga lebih irit. 

- Pengerjaan tidak perlu membutuhkan alat berat. 

Kekurangan 

- Membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pembuatan. 

- Tidak terlalu kuat,karena tidak memiliki tulangan. 

- Kualitas podasi sulit untuk dikontrol. 

 Pondasi Tapak/Setempat 

Pondasi yang terbuat dari beton bertulang yang dibentuk 

papan/telapak. Pondasi ini digunakan karena alasan-alasan seperti 

terdapat lapisan tanah keras pada lahan. Umumnya dibuat dengan 

kedalaman 1 sampai dengan 1,50 m dari permukaan tanah, atau 

lebih. Pondasi setempat ini juga dibuat untuk menahan kolom pada 

bangunan bertingkat. Jadi dia hanya menahan kolom, sedangkan 

beban untuk dinding-dinging bisa juga ditahan oleh balok, sloof 

pengikat ataupun pondasi menerus berbahan batu kali. Jadi untuk 

bangunan bertingkat, pondasi setempat ini adalah struktur utama. 

Ditunjukkan gambar 3.12. 
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Keuntungan 

- Biaya pembuatannya terbilang cukup murah dibandingkan jenis 

pondasi lainnya. 

- Kebutuhan galian tanahnya tidak terlalu dalam. 

- Bisa dipakai untuk menahan bangunan yang mempunyai satu 

hingga empat lantai. 

- Proses pengerjaannya relatif sederhana. 

- Daya dukung yang dimilikinya sangat baik. 

Kekurangan 

- Waktu pengeringan betonnya cukup lama hingga mencapai 28 hari. 

- Dibutuhkan manajemen waktu yang tepat agar pengerjaanya efisien. 

- Rumit dalam merencanakan pembesian dan desain penulangannya. 

 

 

Gambar 3.12  Pondasi Tapak 
Sumber : Arafuru.com 

 



100 
 

 Pondasi Mini Pile 

Tiang pancang mini pile merupakan tiang yang berukuran 

kecil dan umumnya digunakan dalam pondasi bangunan rendah 

serta tanah yang kokoh.  

Tiang pancang mini pile memiliki penampang berbentuk 

segitiga dan persegi. Tiang pancang segitiga berukuran 28 mampu 

menahan beban bangunan seberat 25-30 ton, sedangkan tiang 

berukuran 30 sanggup menopang beban 35-40 ton. Sementara itu, 

tiang persegi berukuran 20 x 20 dapat menyangga beban 30-35 ton 

dan tiang persegi berukuran 25 x 25 bisa menahan beban 40-50 ton. 

Ditunjukkan gambar 3.13. 

 

 

 

Keuntungan 

- Dapat dilakukan dengan cepat. 

- Dapat dipancang pada daerah dengan mat tinggi. 

- Dapat menahan galian dan longsoran. 

- Pada tanah lunak, menghindari penurunan berlebihan 

 

 

Gambar 3.13  Pondasi Mini Pile 
Sumber : Pati - all-biz 

 

http://arafuru.com/
http://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=tiang%20pancang%20mini%20pile&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGqvKbtdXRAhUPUI8KHSeSBrkQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fpati.all.biz%2Fmini-pile-g8368&psig=AFQjCNE3jWG7ujW8csbNSWan5hyhQzo0lA&ust=1485162916504028
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Kerugian   

- Menimbulkan getaran yang mengganggu. 

- Tidak dapat menembus lensa pasir, kecuali dengan pengeboran. 

 

b) Middle Structure (Struktur Tengah) 

Middle structure merupakan struktur yang berada di tengah 

yang antara lain adalah lantai dan dinding. Struktur tengah 

merupakan struktur yang berkaitan langsung dengan pengguna, 

maka di dalam pemilihan materialnya harus mempertimbangkan 

aspek kenyamanan dan keamanan dari pengguna. 

 Dinding Masif 

Merupakan struktur bangunan yang menyalurkan beban 

bangunan menggunakan seluruh dinding. Struktur ini juga dapat 

berfungsi sebagai struktur luar maupun struktur inti pada bangunan. 

Ditunjukkan gambar 3.14. 

 

 

 

 

Gambar 3.14  Dinding Masif 
Sumber : blog.upnkatim.ac.id 
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 Dinding Rangka 

Dinding rangka merupakan struktur yang terdiri dari komposisi 

kolom dan balok yang membentuk modul - modul. Struktur inisangat 

sering dijumpai pada bangunan di Indonesia. Ditunjukkan gambar 

3.15. 

 

 Curtain Wall 

Curtainwall adalah sebuah pelapis atau penutup dinding 

gedung bagian luar untuk melindungi area gedung bagian dalam dari 

terpaan sinar matahari langsung ,dari angin, dan dari curahan air 

hujan. Ditunjukkan gambar 3.16. 

 

 

 

Gambar 3.15  Dinding Rangka 
Sumber : hbp.usm.my 

 

Gambar 3.16  Curtain Wall 
Sumber : hotfrog.co.id 

 

http://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=curtain+wall+adalah&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj048yLp5_SAhXGro8KHS3vBeYQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.hotfrog.co.id%2Fbisnis%2F%2Fspesialis-pemasangan-aluminium-composite-panel-curtain-wall-partisi-gypsum-kaca-stopsol-90841&psig=AFQjCNEe_uRuPkpCQQ_e3-7PGB-vmHnWew&ust=1487701716057930
http://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=curtain+wall+adalah&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj048yLp5_SAhXGro8KHS3vBeYQjB0IBg&url=http%3A%2F%2Fwww.hotfrog.co.id%2Fbisnis%2F%2Fspesialis-pemasangan-aluminium-composite-panel-curtain-wall-partisi-gypsum-kaca-stopsol-90841&psig=AFQjCNEe_uRuPkpCQQ_e3-7PGB-vmHnWew&ust=1487701716057930


103 
 

 Dinding Partisi 

Partisi atau sekat adalah pembatas ruangan yang flexible. 

Penyekat yang dapat dipasang dan dipindah sesuai keinginan. 

Penggunaan partisi sebagai pembatas ruangan dimana ruangan 

satu dengan yang partisi lainnya mempunyai fungsi yang berbeda. 

Ditunjukkan gambar 3.17. 

 

 Material Dinding 

1. Bata Ringan 

Merupakan beton ringan berpori yang memiliki modul bahan 

yang besar, mudah dalam pemasangan, finishing mudah, serta 

memiliki beban yang ringan. Ditunjukkan gambar 3.18. 

 

 

Gambar 3.17  Dinding Partisi 
Sumber : wordpress.com 

 

Gambar 3.18  Bata Ringan 
Sumber : wordpress.com 

 



104 
 

Kelebihan  

 Memiliki bentuk yang presisi tinggi dan seragam dalam jumlah yang 

banyak. 

 Pemasangannya lebih cepat sehingga menghemat biaya 

pelaksanaan dan menghemat waktu. 

 Bahan ringan sehingga memperkecil beban struktur. 

 Kuat terhadap tekanan tinggi. 

 Tidak menggunakan pasir untuk pekerjaan plesteran dan perekat 

sehingga area proyek lebih bersih 

 Lebih kedap suara 

 Tidak membutuhkan plesteran yang tebal 

Kekurangan 

 Membutuhkan perekat khusus yaitu dengan semen instan yang 

sudah tersedia banyak dipasar. 

 Membutuhkan tenaga pemasang yang sudah berpengalaman 

memasang bata ringan. 

 Pada pekerjaan yang membutuhkan pemotongan bata, dapat 

menyisakan bata yang terbuang. 

 Jika terkena air proses pengeringannya lama akan lama. 

 Harga bata ringan lebih mahal dibanding dengan yang biasa. 
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 Harus menggunakan roskam bergerigi untuk menempelkan semen 

mortar 

 Bata ringan dengan kualitas rendah dapat menyebabkan air rembes 

sehingga bisa merusak cat. 

2. Bata Merah 

Merupakan bahan penyusun dinding yang terdiri dari batu 

bata dengan dimensi 12cm x 25cm. Kerugian dari penggunaan jenis 

material ini adalah waktu  pemasangan yang lama. Ditunjukkan 

gambar 3.19. 

 

 

 

Kelebihan 

 Tidak memerlukan keahlian khusus untuk pemasangan. 

 Ukurannya lebih kecil dapat memudahkan dalam pengangkutan. 

 Harga lebih murah, karena pembuatannya masih secara tradisonal. 

 Tidak perlu perekat khusus untuk memasangnya 

 Tahan terhadap api 

Kekurangan 

 Biaya pengangkutan lebih mahal karena berat bata merah lebih 

berat. 

 Sulit membuat pasangan bata yang rapi. 

Gambar 3.19  Bata Merah 
Sumber : batamerahgarut.com 
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 Kualitas yang biasa saja karena pembuatan dilakukan secara 

tradisional. 

 Boros dalam biaya perekatan.  

3. Alumunium Composit Panel (ACP) 

Material ini terdiri dari 2 lapis atau lebih yang digabung 

menjadi satu. Memiliki ketebalan 4mm dan berukuran 1,2m x 2,4m. 

Kelebihan dari material ini adalah mudah dalam pemeliharaan, tahan 

benturan, tahan api dan memiliki banyak pilihan warna. Ditunjukkan 

gambar 3.20. 

Kelebihan 

 Bangunan telihat rapi. 

 Tampilan elegan dan modern. 

 Tahan cuaca panas dan hujan. 

 Mudah di aplikasikan pada bangunan. 

 Tahan lama. 

 Pilihan warna yang cukup banyak 

 

Gambar 3.20  ACP 
Sumber : dama.com 
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Kekurangan 

 Kurang efektif di aplikasikan pada dinding melengkung 

 Sambungan tidak bisa di hilangkan 

 Harga lumayan mahal 

4. Gypsum Board 

Material ini biasa digunakan sebagai bahan material dinding 

partisi. Kelebihan material ini adalah fleksibel, perawatan mudah 

serta pemasangannya yang cepat dan ringan. Ditunjukkan gambar 

3.21. 

Kelebihan 

 Permukaan yang terlihat tanpa sambungan. 

 Proses pengerjaanya cepat. 

 Mudah diperoleh, diperbaiki serta diganti.  

Kekurangan 

 Tidak tahan terhadap air. 

 Perlu keahlian khusus untuk mengaplikasikannya. 

 Harga yang lumayan mahal. 

 

Gambar 3.21  Gypsum Board 
Sumber : quora.com 
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5. Kaca Tempred 

Material ini memiliki karakteristik dapat memasukkan sinar 

dan tembus pandang. Jenis kaca ini lebih kuat daripada kaca biasa. 

Material ini dapat diaplikasikan pada dinding fasad atau alternative 

dinding partisi ruangan dalam bangunan serta alternative material 

pada jendela dinding. Ditunjukkan gambar 3.22. 

 

Kelebihan 

 Bentuk kaku sehingga mudah dalam proses pemasangan. 

 Tipis dan tahan terhadap goresan. 

 Tahan lama. 

 Permukaan yang transparan dan jelas. 

Kekurangan 

 Mudah retak 

 Mudah tertempel noda 

 Harga yang mahal 

 

 

Gambar 3.22  Kaca Tempred 
Sumber : maruniglass.com 
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6. Acrylic 

Material ini lebih kuat daripada kaca, fleksibel dan lebih lentur 

daripada kaca. Material ini direncanakan digunakan sebagai jendela 

untuk melihat kegiatan pelatihan di dalam kolam dari dalam ruangan. 

Ketebalan dari material ini biasanya bervariasi dari 3 mm – 500 mm 

(disesuaikan dengan tekanan dan besar volume air di akuarium). 

Ditunjukkan gambar 3.23. 

Kelebihan 

 Bening dan tembus pandang. 

 Kuat, lentur dan tahan lama. 

 Dapat dibentuk menjadi berbagai jenis bentuk yang sangat beragam. 

 Mempunyai berat yang lebih ringan dibanding kaca. 

 Harga relatif murah dari kaca. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.23  Acrylic 
Sumber : edgewaterglasic.com 
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 Material Penutup Lantai 

1. Keramik 

Merupakan jenis penutup lantai yang umum digunakan pada 

jenisnya terdapat jenis interior dengan permukaan licin dan eksterior 

dengan permukaan yang kasar. Pengaplikasian material ini dapat 

dilakukan pada bangunan atau outdoor. Ditunjukkan gambar 3.24. 

 

 

 

 Kelebihan 

- Material lebih mudah didapatkan  

- Harga material relative lebih murah 

Kelemahan 

- Material tidak terlihat elegan 

- Material mudah pecah apabila terjadi kesalahan dalam 

pemasangan. 

 

 

 

 

Gambar 3.24  Keramik 
Sumber : edgewaterglasic.com 
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2. Granit 

Merupakan jenis penutup lantai yang akhir-akhir ini menjadi 

bahan umum yang digunakan untuk interior dan eksterior pada 

bangunan. Karena memiliki permukaan yang bagus. Ditunjukkan 

gambar 3.25. 

Kelebihan 

- Lebih cocok dalam segala kondisi penempatan 

- Material keras dan tahan goresan 

Kelemahan 

- Harga material mahal 

- Material licin apabila terkena air 

 

3. Batu alam 

 Merupakan jenis penutup lantai yang memiliki kesan natural. 

Memiliki karakteristik menyatu dengan alam dan memilki permukaan 

yang alami cenderung kasar.Material ini dapat diaplikasikan pada 

Gambar 3.25  Granit tile 
Sumber : metroterkini.com 
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bagian outdoor seperti bagian pinggir kolam atau jalan setapak pada 

taman. Ditunjukkan pada gambar 3.26. 

Kelebihan 

- Penampilan terlihat lebih alami 

- Memiliki warna khas 

Kelemahan 

- Harga mahal 

- Perwatan material lebih susah 

4. Karpet 

Merupakan jenis penutup lantai yang sangat nyaman bagi 

pengguna. Karena memiliki kesan yang nyaman dan memiliki 

beberapa motif yang unik. Sering digunakan pada interior bangunan. 

Ditunjukkan gambar 3.27. 

 

Gambar 3.27  Karpet 
Sumber : karpetch.com 

 

Gambar 3.26  Batu Alam 
Sumber : tokopedia.com 
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Kelebihan 

- Banyak pilihan motif dan warna 

- Mudah dalam pemasangan 

Kelemahan 

- Perawatan mahal 

5. Parket 

Merupakan jenis penutup lantai yang menyerupai kayu dan 

memberikan kesan alami sebuah ruangan. Sering digunakan untuk 

interior dan sangat nyaman digunakan. Ditunjukkan gambar 3.28. 

Kelebihan 

- Kesan terlihat lebih alami dan elegan 

- Pemasangan mudah 

- Material mudah didapat 

- Bisa memanfaatkan kayu bekas 

Kelemahan 

- Mudah kotor bila terkena cairan 

- Mudah lembam 

 

Gambar 3.28  Parket 
Sumber : pinterest.com 
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6. Plaster 

Merupakan jenis penutup lantai yang sangat sering digunakan 

untuk outdoor bangunan. Ditunjukkan gambar 3.29. 

Kelebihan 

- Harga sangat murah 

- Mudah dalam perawatan 

Kelemahan  

- Tidak terlihat menarik 

7. Rumput 

Merupakan jenis penutup yang sangat sering digunakan pada area 

outdoor dan juga pada taman. Ditunjukkan gambar 3.30. 

 

Gambar 3.29  Plester 
Sumber : naesarch.com 

 

Gambar 3.30  Rumput 
Sumber : rumah.com 
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Kelebihan 

- Nyaman saat digunakan 

- Material mudah didapatkan, karena sudah banyak yang 

membudidayakan 

Kelemahan 

- Biaya perawatan cukup mahal 

8. Paving dan Grassblock 

Merupakan jenis penutup lantai untuk outdoor. Material ini 

dapat berfungsi sebagai penyerap air. Material ini dapat 

diaplikasikan pada bagian outdoor seperti area parkir. Ditunjukkan 

gambar 3.31. 

 

 

 

c) Upper Structure (Struktur Atas) 

Pada bagian struktur paling atas dari bangunan dan 

menggunakan allternatif  jenis  struktur  bentang  lebar.  Struktur  

ini  digunakan  untuk menopang atap bangunan dan melindungi 

bangunan dari cuaca. 

 

 

Gambar 3.31  Paving dan Grassblock 
Sumber : pavinggenteng.com 
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 Space Frame 

Merupakan kontruksi rangka ruang dengan suatu sistem 

sambungan antara batang satu sama lain yang menggunakan ball 

joint sebagai sendi penyambungan dalam bentuk modul segitiga. 

Struktur rangka space frame ini mudah dipasang, dibentuk dan 

dibongkar kembali. Sehingga pemasangan struktur ini lebih cepat. 

Struktur rangka space frame adalah sistem yang terdiri dari 

beberapa elemen struktur yaitu sambungan, pipa besi, bola baja, 

konektor, baut, dan pelat support. Ditunjukkan pada gambar 3.32. 

Kelebihan 

- Umur lebih panjang 

- Bentuk fleksibel 

- Sistem Konstruksi space frame sangat ringan 

- Mudah dibingkar dan dipasang kembali 

 Kelemahan 

- Tidak tahan terhadap api 

- Tenaga ahli mengenai space fram masih sedikit 

 

Gambar 3.32  BangunanSpace Frame 
Sumber : edgewaterglassinc.com 
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 Shell 

Shell adalah bentuk structural tiga dimensional yang kaku dan 

tipis yang mempunyai permukaan lengkung. Struktur ini dapat 

mengakomodasi bangunan dengan bentang lebar. Ditunjukkan 

gambar 3.33. 

  

 

 

 Baja Konvensional 

 Jenis struktur ini dapat mengakomodasi bentang lebar. 

Kelebihan struktur ini adalah tahan karat, detailnya lebih akurat dan 

tidak ada material sisa yang terbuang. Ditunjukkan gambar 3.34. 

Kelebihan 

- Umur lebih panjang 

- Bahan Material Tahan Lama 

- Bentang Bebas 

- Bahan dasar terbuat dari biji besi jadi tidak merusak hutan. 

Gambar 3.33  Bangunan Shell 
Sumber : archdaily.com 

Gambar 3.34  Baja Konvensional 
Sumber : edgewaterglassinc.com 
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- Bahan Material Sangat kuat 

- Waktu pengerjaan lebih cepat sehingga menghemat baiaya 

- Material mudah didapatkan 

 Kekurangan 

- Biaya pemasangan mahal 

- Perlu perawatan lebih,karena mudah berkarat 

 

 Material Penutup Atap 

1. ETFE 

ETFE adalah material yang ramah lingkungan. ETFE terbuat 

dari proses steam cracking, yaitu ekstrak dari pencairan 

bahan/material tertentu yang biasanya tidak terpakai lagi (limbah). 

ETFE juga bisa didaur ulang. Ciri khas utama dari fisik bahan ini 

adalah sifatnya yang seperti plastik (yaitu transparan dan lentur), 

namun berdaya tahan tinggi. ETFE mampu bertahan hingga 50 

tahun tanpa mengalami korosi/pelapukan. Ditunjukkan gambar 3.35. 

 

 

Gambar 3.35  ETFE 
Sumber : arquigrafico.net 
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Kelebihan 

- Transparan dan lentur 

- Bahan yang ringan 

- Tidak beracun dan dapat didaur ulang 

- Dapat bertahan lama dan tahan terhadap panas 

Kekurangan 

- Kurang bisa meredam suara sebaik kaca 

- Belum adanya produksi masal (khusus untuk bahan bangunan) pada 

beberapa negara (termasuk Indonesia), sehingga akan banyak 

memakan biaya pada transportasi material. 

- Untuk di Indonesia; kurangnya pengetahuan orang-orang tentang 

ETFE, sehingga keraguan terhadap feasibility pembangunannya 

masih tinggi. 

2. GFRC 

Glass Fiber Reinforced Concrete ( GFRC ) adalah jenis serat 

beton bertulang. Kaca serat beton terutama digunakan dalam fasade 

bangunan eksterior dan sebagai arsitektur panel beton pracetak. 

Material ini mirip dengan karakteristik aluminium composite 

panel, namun material ini lebih lentur dan dapat mengikuti bentuk 

bangunan yang plastis.Ditunjukkan gambar 3.36. 
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Kelebihan 

- Pemasangan lebih cepat 

- Tahan api, rayap, jamur, dan tahan kelembapan. 

- Kedap suara 

- Ringan sehingga pengangkutan mudah 

Kekurangan  

- Kurang kokoh jika benturan 

- Mudah rusak jika terkena beban berat atau benturan keras 

 

3.2.2 Studi Sistem Pencahayaan dan Penghawaan 

 Studi Sistem Pencahayaan 

 Pencahayaan Alami 

Pencahayaan alami yang diterapkan di dalam bangunan 

Rekreasi Biota Laut ini merupakan cahaya yang bukan berasal dari 

pancaran cahaya matahari secara langsung, namun cahaya yang 

berasal dari terang langit. Tujuan utama penerapan pencahayaan 

alami adalah bentuk penghematan energi listrik pada penggunaan 

Gambar 3.36  GFRC 
Sumber : architecturenow.co.nz 
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lampu, khususnya di siang hari atau selama bangunan rekreasi ini 

beroperasi dari pukul 06.00 – 17.00 WIB. 

Berikut adalah cara atau siasat dalam memasukkan cahaya alami 

yang dikategorikan sebagai berikut : 

- Pencahayaan Skylight  

Pencahayaan ini memanfaatkan atap sebagai masuknya 

cahaya alami ke dalam ruangan. Cahaya dari atap masuk melalui 

material transparan penutup atap seperti material kaca, 

polycarbonate, maupun zinc. Penerapan metode skylight akan 

sangat membantu desain dalam pengaplikasian hemat energi, 

karena pada dasarnya cahaya matahari siang hari di Indonesia 

berlimpah, dikarenakan berada di garis khatulistiwa. Dalam tempat 

rekreasi biota laut, aplikasi skylight dapat diterapkan pada bangunan 

penunjang. 

- Pembukaan Dinding 

Memanfaatkan lubang atau bukaan dinding sebagai  jalan 

masuk cahaya alami ke dalam ruangan. Lubang dimaksud adalah 

berupa jendela, pintu, ventilasi rooster, maupun material glassblock 

Penerapan bukaan pada dinding ini akan mempengaruhi desain 

bangunan, karena bukaan bangunan dengan maksud memasukkan 

cahaya alami harus mengikuti orientasi datangnya arah sinar 

matahari. 
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 Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan biasanya diberikan pada ruangan yang 

suluit mendapatkan sumber cahaya alami secara langsung seperti 

ruang yang terjepit, ruang servis ataupun ruangan dengan 

persyaratan desain tidak boleh memiliki bukaan.Pengaturan cahaya 

buatan dapat disesuaikan dengan jenis dan intensitas cahaya lampu 

pada fungsi ruang tersebut. Beberapa jenis pencahayaan buatan 

yang dapat digunakan pada bangunan adalah : 

1. Lampu TL 

Lampu TL atau yang lebih dikenal sebagai lampu neon ini 

memiliki tingkat luminasi yang cukup tinggi. Biasanya, lampu jenis ini 

digunakan pada ruang servis dan ruang publik / selasar seperti ruang 

MEE, ruang AHU, ruang genset, plaza dan lain-lain. Ditunjukkan 

gambar 3.37. 

 

 

 

 

Gambar 3.37  Lampu TL 
Sumber : klikglodog.com  
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2. Lampu SL 

Lampu SL merupakan pengembangan bentuk berbeda dari 

jenis lampu TL yang lebih ekonomis dan efisien. Keunggulan yang 

diiliki adalah dari segi bentuk yang lebih  kecil dengan pancaran 

cahaya yang lebih sejuk / soft. Selain itu, lampu SL memiliki efisiensi 

lebih daripada lampu TL karena daya yang dibutuhkan lebih kecil. 

Ditunjukkan gambar 3.38. 

3. Lampu Halogen 

Lampu halogen pada biasa digunakan sebagai lampu sorot 

karena memiliki reflektor yang berguna untuk memfokuskan cahaya 

yang dihasilkan dan terarahkan dengan fokus untuk menyorot 

sesuatu. Ditunjukkan gambar 3.39. 

 

Gambar 3.38  Lampu SL 
Sumber : bhinneka.com  

 

Gambar 3.39  Lampu Halogen 
Sumber : listrikshop.com  
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4. Lampu LED 

Lampu LED merupakan lampu teknologi terbaru yang mampu 

memancarkan cahaya namun tidak menghasilkan banyak panas. 

Lampu ini merupakan lampu yang paling ekologis, karena memiliki 

daya tahan atau umur yang panjang dari lampu lain. Ditunjukkan 

gambar 3.40. 

Berikut beberapa jenis teknik pencahayaan yang dapat  

memberi pemahaman dalam desain pencahayaan arsitektur 

bangunan, yakni: 

- Down light, teknik pencahayaan mengarahkan ke bawah, umumnya 

dipasang pada plafon. 

- Spot light, teknik pencahayaan menyorot obyek dengan intensitas 

cahaya yang besar.  

- Track light, teknik pencahayaan memasang lampu secara linier di 

sepanjang dinding, biasa digunakan sebagai lampu panduan jalan 

pada ruang publik.  

- Wall washer, teknik pencahayaan menyinari bidang vertikal.  

- Valance lighting, teknik pencahayaan menyembunyikan cahaya 

pada papan horizontal. 

Gambar 3.40  Lampu LED 
Sumber : masasha.net  
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 Studi Sistem Penghawaan 

 Penghawaan Alami 

Penghawaaan alami yang baik adalah dengan menggunakan 

sistem cross ventilation yang merupakan udara bergerak dan 

menghasilkan penyegaran terbaik karena terjadi proses penguapan 

ruangan dan menurukan thermal kulit manusia secara tidak 

langsung. Selain dengan menggunakan cross ventilation, 

penghawaan alami juga dapar dilakukan dengan sistem stack effect 

yang merupakan pembuatan udara mengalir dari suhu rendah 

(berada di bawah bangunan) menuju ke suhu tinggi  (berada di atap 

bangunan). 

Udara sebaiknya diarahkan menuju ruang - ruang yang dihuni 

oleh manusia yang berdiri, duduk, atau tidur. Sangat cocok untuk 

bangunan pasar, dengan pergerakan flow manusia yang tinggi dan 

terbilang padat. Dalam menciptakan pergerakan udara diperlukan 

siasat dalam desain arsitektur, diantaranya adalah dengan cara : 

- Mengatur orientasi bukaan Diperlukan analisis terhadap tapak 

maupun bangunan, untuk dapat menentukan orientasi bangunan 

yang akan dibangun dalam merespon sumber datangnya angin dari 

alam maupun dari flow pergerakan manusia di dalamnya. 

- Menciptakan rooster / lubang angin Bukaan berupa rooster sangat 

membantu dalam bangunan, karena disamping dapat memasukkan 

penghawaan alami, juga dapat memasukkan cahaya alami ke dalam 

bangunan tergantung dimensi dari rooster tersebut 
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 Penghawaan Buatan 

Untuk mendapatkan kondisi ruangan yang memenuhi thermal 

comfort atau kondisi kenyamanan thermal manusia, tanpa adanya 

ketergantungan dengan lingkungan luar atau alami, maka 

digunakanlah penghawaan buatan (air conditioning). Penghawaan 

buatan yaitu udara di dalam ruang dikondisikan sesuai beban kalor 

yang terjadi pada ruangan, jenis / fungsi ruangan dan kebutuhan 

pengguna di dalam ruangan. Berikut adalah jenis jenis penghawaan 

buatan yang dapat diterapkan didalam bangunan : 

a. Exhaust Fan 

Penghawaan buatan ini memiliki prinsip kerja yaitu dengan 

menghisap udara kotor atau panas dari bawah atau di dalam 

ruangan yang kemudian dibuang ke luar atau ke atas bangunan. 

Prinsip Exhaust Fan adalah memberikan ruang baru untuk udara 

baru mengisi ruang yang diberi Exhaust Fan. Alat ini biasa digunakan 

pada toilet, dapur, dan ruang ruang di lantai teratas. Ditunjukkan 

gambar 3.41. 

 

Gambar 3.41  Exhaust fan 
Sumber : homedepot.com  
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b. Air Conditioner (AC)  

Merupakan teknologi penghawaan buatan yang sudah umum 

digunakan karena praktis dalam mengatur thermal ruangan yang 

dibutuhkan dengan segala bentuk efisiensinya. Terdapat dua buah 

sistem AC, yakni Direct dan Indirect Cooling:  

- Direct Cooling  

Dalam sistem ini udara didinginkan langsung oleh refrigerant dengan 

menggunakan mesin paket seperti window unit, atau tanpa  melalui 

ducting . Pada sistem AC ini, jenis yang biasa digunakan adalah ; AC 

Window, AC Split Unit, dan AC Package Unit  

- Indirect Cooling  

Dalam model ini diperlukan mesin pembuat air es / chilled bersuhu 

sekita 50C yang dinamakan dengan Chiller. Yang kemudian air es 

didistribusikan melalui pipa / ducting menuju AHU (Air handling unit), 

sebagai sistem pengolah sirkulasi udara.Sistem ini banyak dipakai 

dalam bangunan tinggi, karena disamping menghemat tempat juga 

dapat menghemat biaya operasional. 

 

3.2.3. Studi Sistem Utilitas 

 Pengolahan Air Akuarium ( Air Laut ) 

Air laut untuk memenuhi kebutuhan tempat rekreasi yang 

memiliki berbagai jenis biota laut yang membutuhkan yang diambil 

dari laut. Air yang diambil dari laut sebelum dimasukan dalam 

akuarium harus memalui beberapa proses dahulu. Air laut yang 



128 
 

dipompa masuk ke mesin filter setelah itu melalui proses  ozonsasi 

sebagai proses akhirnya. Setelah itu air dapat digunakan untuk 

akuarium. Ditunjukkan bagan 3.14. 

 

 

 

 Pengelolaan Air Akuarium 

Pengelolaan air dalam akuarium berfungsi untuk mensirkulasi 

air dalam kolam agar biota laut yang hidup didalamnya akan dapat 

hidup. Ditunjukkan bagan 3.15. 

 

 

 

 

 Jaringan Air bersih 

Air bersih untuk memenuhi kebutuhan di fasilitas-fasilitas 

pelayanan seperti WC, Shower, Sprinkler, Kran washtafel, 

penyiraman rumput halaman dll. Air bersih tersebut didapatkan dari 

PDAM yang dialirkan kedalam Ground Tank yang berfungsi sebagai 

Air Laut Filter Ozonisasi Bak Tampung 

Bagan 3.14  Sistem Pengolahan Air 

Laut Sumber : Wawancara pihak terkait 

Akuarium Bottom Pompa Pressure Sistem 

Biotower 

Bagan 3.15  Sistem Pengelolaan Air Akuarium 

Sumber : Wawancara pihak terkait 
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penampung air bersih dan disalurkan ke semua bagian yang 

membutuhkan. Ditunjukkan gambar 3.42. 

 Jaringan Air kotor 

Air kotor yang dihasilkan dari limbah toilet, cuci tangan dan 

lainnya agar tidak mengganggu lingkungan, maka diterapkan system 

STP Sewage Treatment Plan yang merupakan proses 

penampungan dan pengolahan limbah agar dapat dipergunakan 

kembali untuk penyiraman rumput pada taman. 

 Jaringan Listrik 

 Jaringan listrik yang digunakan tempat rekreasi berasal dari 

PLN dan genset, genset digunakan untuk sumber listrik ketika terjadi 

pemadaman listrik dari PLN. Ditunjukkan gambar 3.43. 

Gambar 3.42  Sistem utilitas air bersih 
Sumber : google.com  

 

Gambar 3.43  Sistem jaringan listrik 
Sumber : google.com  
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 Penangkal Petir 

 Penangkal petir merupakan alat yang membantu dan 

melindungi bangunan dari sambaran petir yang menyebabkan 

kerusakan pada bangunan. Sistem penangkal petir yang digunakan 

adalah sistem Faraday yang merupakan system penangkal petir 

yang berbentuk tiang setinggi 30 cm yang dihubungkan dengan 

kawat tembaga  yang di salurkan ke dalam tanah. Ditunjukkan 

gambar 3.44. 

 

 Sistem keamanan didalam gedung 

 Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung  

didalam gedung maka dipergunakanan pemasagan alat yang dapat 

mendukung seperti CCTV, sripnkler, detector, dan tabung 

pemadam. Ditunjukkan gambar 3.45. 

Gambar 3.44  Penangkal Petir 
Sumber : serbajas.com  

 

Gambar 3.45  Kamera CCTV 
Sumber : securicon.com  
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 Sistem proteksi didalam gedung 

Sistem proteksi dilakukan dengan pemasangan fire alarm, 

smoke detector, heat detector, sprinkler dan hydrant. 

- Fire alarm 

 Fire alarm merupakan system yang bekerja memberi tanda 

kepada penghuni bangunan dengan cara otomatis akan berbunyi 

jika terdeteksi adanya kebakaran melalui detector. Ditunjukkan 

gambar 3.46. 

 

- Smoke detector 

 Berfungsi mendeteksi kebakaran melalui asap yang 

diisyaratkan ke fire alarm. Ditunjukkan gambar 3.47. 

 

 

Gambar 3.46  Fire Alarm 
Sumber : en.wikipedia.com  

 

Gambar 3.47  Smoke Detector 
Sumber : openclipart.org  
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- Heat detector 

 Berfungsi mendeteksi kebaran melalui suhu yang berada 

didalam ruangan yang kemudian juga diisyaratkan ke fire alarm. 

Ditunjukkan gambar 3.48. 

 

- Sprinkler 

Berfungsi sebagai alat pencegahan kebakaran didalam 

gedung, diamana pada nantinya sprinkler akan menyemprotkan air. 

Ditunjukkan gambar 3.49. 

 

 

 

Gambar 3.48  Heat Detector 
Sumber : newark.com  

 

Gambar 3.49  Sprinkler 
Sumber : ehspedia.com  
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- Hydrant 

 Berfungsi sebagai pencegah kebakaran yang berada dalam 

bangunan. Ditunjukkan gambar 3.50. 

 

3.2.4. Studi Pemanfaatan Teknologi 

a. Touchscreen Public Interactive Information 

Pemaparan edukasi dalam bangunan tempat rekreasi dan 

museum akan dibantu dengan teknologi touchscreen pada computer 

guide. Tujuannya adalah memberikan akses informasi kepada pada 

pengunjung secara pasif namun interaktif karena terdapat beberapa 

Gambar 3.50  Hydrant 
Sumber : patigeni.com  

 

Gambar 3.51  Touchscreen 
Sumber : pinterest.com  
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pilihan informasi yang dapat diakses seputar dunia bawah laut. 

Seperti pemberian peta lokasi dan edukasi seputar jenis, nama dan 

informasi tentang biota laut. Ditunjukkan gambar 3.51. 

b. Travelator 

Pada lorong akuarium utama akan diberikan travelator yang 

bertujuan agar pengunjung dapat menikmati keindahan kehidupan 

dalam laut dari lorong akuarium tersebut tanpa harus berjalan. 

Ditunjukkan gambar 3.52. 

3.3.  Analisis Konteks Lingkungan 

3.3.1. Analisis Pemilihan Lokasi 

 Alternatif Lokasi 

Kabupaten Jepara adalah salah satu kabupaten di Jawa 

tengah yang beribukota di Jepara. Kabupaten Jepara secara 

administratif wilayah luas wilayah daratan Kabupaten Jepara 

1.004,132 km2 dengan panjang garis pantai 72 km, terdiri atas 14 

Gambar 3.52  Travelator 
Sumber : pixabay.com  
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kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 183 desa dan 11 

Kelurahan. Ditunjukkan gambar 3.53. 

Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan 

Karimunjawa, yakni gugusan pulau-pulau di Laut Jawa. Dua pulau 

terbesarnya adalah Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan. 

Sebagian besar wilayah Karimunjawa dilindungi dalam Cagar Alam 

Laut Karimunjawa. 

Pemilihan kota Jepara menjadi tempat dirancangnya proyek 

komplek Pusat Rekreasi dan Interaksi Biota Laut Endemik 

dikarenakan Jepara merupakan daerah dengan keindahan lautnya 

sangat baik. 

Selain itu Jepara belum memiliki landmark yang secara 

langsung memperkenalkan potensi daerahnya adalah memiliki 

keindahan kehidupan dibawah laut yang sangat baik di Jawa 

Tengah.  

Gambar 3.53  Peta Kabupaten Jepara 
Sumber : Bappeda Kab. Jepara 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
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Secara geografis boyolali dibatasi oleh : 

 Sebelah Barat: Laut Jawa 

 Sebelah Utara: Laut Jawa 

 Sebelah Timur: Kabupaten Kudus & Pati 

 Sebelah Selatan: Kabupaten Demak 

(Sumber : BPS kab. Jepara) 

 Alternatif Lokasi 

o Alternatif 1 adalah Kecamatan Jepara. Ditunjukkan gambar 3.54. 

 Potensi 

1) Memiliki keindahan alam yang indah. 

2) Sudah banyaknya tempat wisata di kecamatan ini. 

3) Pusat administrasi kabupaten Jepara 

 Kendala 

1) Rawan bencana gelombang tinggi dan abrasi. 

 

 

Gambar 3.54  Peta Kecamatan Jepara 
Sumber : Analisa Pribadi 
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o Alternatif 2 adalah Kecamatan  Mlongo. Ditunjukkan gambar 3.55. 

 Potensi 

1) Merupakan tempat yang strategis untuk pemberdayaan sumber 

daya alam dan teknologi 

2) Memiliki keindahan alam yang indah 

 Kendala 

1) Rawan bencana angina topan. 

2) Belum banyaknya tempat rekreasi. 

 

 Penilaian Penentuan Lokasi 

Penilaian penentuan lokasi dinilai dari berbagai aspek yang 

dapat mendukung dalam pembuatan proyek Pusat Rekreasi dan 

Interaksi Biota Laut ini. Beberapa aspek tersebut adalah : 

1. Lokasi 

Penilaian lokasi dilihat dari peraturan pemerintah tentang peruntukan 

tempat untuk sarana pariwisata pada kecamatan. 

Gambar 3.55  Peta Kecamatan Mlongo 
Sumber : Analisa Pribadi 

 



138 
 

2. Utilitas Kota 

Penilaian ini dilihat dari lengkapnya utilitas kota yang berada di lokasi 

masing-masing kecamatan yang nantinya akan digunakan proyek 

tersebut. 

3. Transportasi 

Penilaian ini dilihat dari mudah tidaknya transportasi di salah satu 

kecamatan yang nantinya akan dipilih. 

4. Aksesbilitas 

Penilaian ini dilihat dari akses untuk mencapai suatu lokasi pada 

salah satu kecamatan apakah sudah terpenuhi. 

5. Sarana dan Prasarana 

Penilaian ini dilihat atas dasar sarana dan prasarana yang ada di 

salah satu kecamatan apakah sudah terpenuhi. 

Kriteria Penilaian 

- 0-2 Kurang potensi 

- 3-4 berpootensi 

- 5 Sangat berpotensi 
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PENILAIAN 

Kriteria Bobot Alternatif 1 
Alternatif 2 

 

Lokasi 30% 4 4 

Utilitas Kota 15% 4 4 

Transportasi 20% 4 3 

Aksesbilitas 20% 4 4 

Sarana & 
15% 5 4 

Prasarana 

Total Penilaian 21 19 

 

Jadi dari hasil penilaian yang berada pada tabel 3.16. Lokasi 

yang terpilih sesuai dengan penilaian kriteria yang terpilih adalah 

alternatif ke 1 yaitu Kecamatan Jepara. 

3.3.2. Analisis Pemilihan Tapak 

 Dalam penentuan lokasi sebagai Pusat Rekreasi dan 

Interaksi Biota Laut Endemik harus memperhatikan peraturan 

daerah dan mempertimbangkan potensi dan  kendala  dari  lokasi  

yang  dilihat berdasarkan  aspek  lingkungan, topografi, 

aksesbilitas dan prospek untuk 20 tahun mendatang. Dengan 

demikian penentuan alternative tapak berdasarkan kriteria daiatas 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.16  Penilaian Lokasi 
Sumber : Analisa Pribadi 
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1. Jl. Tirto Samudro    

Pada gambar 3.56. adalah alternatife site 1. Tapak tersebut 

berada di Jalan Tirto Samudro yang merupakan daerah wisata. 

Lokasi ini di rekomendasikan permerintah untuk dijadikan sarana 

pariwisata. Wilayah ini juga berdekatan dengan tempat wisata 

lainnya seperti Pantai bandengan dan juga beberapa coutage. Jadi 

tempat ini sangat mudah pencapaiannya.  

- Kecamatan : Jepara 

- Batas-Batas : 

Utara : The Palm Beach Resort 

Timur : Alfamart dan Penginapan 

Selatan : Lahan Kosong 

Barat : Area Pantai Bandengan 

- Luas Tapak : 8,5 ha 

 

Gambar 3.56  Alternatif Site 1 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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2. Jl. Pantai Mororejo 

Pada gambar 3.57. adalah alternatife site 2. Tapak tersebut 

berada di Jalan Pantai Mororejo yang merupakan daerah wisata 

baru. Lokasi ini di rekomendasikan permerintah untuk dijadikan 

sarana pariwisata. Wilayah ini juga berdekatan dengan tempat 

wisata Jepara Ourland Park. Jadi tempat ini sangat mudah 

pencapaiannya, walaupun akses ke tempat tersebut masih belum 

memenuhi. 

- Kecamatan : Jepara 

- Batas-Batas : 

Utara : Area Pantai Mororejo 

Timur : Lahan Kosong 

Selatan : Lahan Kosong 

Barat : Jepara Ourland Park 

- Luas Tapak : 7,5 ha 

Gambar 3.57  Alternatif Site 2 
Sumber : Dokumen Pribadi 
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 Penilaian Penentuan Site 

Penilaian penentuan site dinilai dari berbagai aspek yang 

dapat mendukung dalam pembuatan proyek Pusat Rekreasi dan 

Interaksi Biota Laut ini. Beberapa aspek tersebut adalah : 

1. Lokasi 

Penilaian ini berdasarkan potensi site yang sudah terpilih dengan 

melihat kelayakan lingkungan sekitar. 

2. Utilitas Kota 

Penilaian ini berdasarkan utilitas kota yang sudah mencapai site 

tersebut, karena utilitas kota sangatlah penting pada proyek yang 

akan dibangun. 

3. Transportasi 

Penilaian ini berdasarkan transportasi untuk mencapai site apakah 

mudah dan terpenuhi.  

4. Aksesbilitas 

Penilaian ini berdasarkan aksesbilitas dalam pencapaian site yang 

mudah dan sudah sesuai standart yang ada, 

5. Sarana dan Prasarana 

Penilaian ini berdasarkan sarana dan prasarana yang ada didekat 

site untuk mendukung adanya sebuah proyek yang direncanakan. 

Kriteria Penilaian 

- 0-2 Kurang potensi 

- 3-4 berpootensi 

- 5 Sangat berpotensi 
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Jadi dari hasil penilain tapak pada tabel 3.17. Tapak terpilih 

yang sesuai dengan penilaian adalah tapak alternatif 1 yang berada 

di Jalan Tirta Samudro. 

PENILAIAN 

Kriteria Bobot Alternatif 1 Alternatif 2 

Lokasi 30% 4 3 

Utilitas Kota 15% 3 3 

Transportasi 20% 4 3 

Aksesbilitas 20% 4 3 

Sarana & 
15% 4 3 

Prasarana 

Total Penilaian 19 15 

Tabel 3.17  Penilaian Site 
Sumber : Analisa Pribadi 
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