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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia terdiri dari 75% lautan yang memiliki banyak kekayaan alam yang luar 

biasa namun hanya sedikit saja yang telah diketahui dan terekspose. Di Karimunjawa 

sendiri terdapat 242 jenis ikan hias, 133 genera fauna akuatik, elang laut, penyu sisik, 

dan penyu hijau sayangnya banyak orang yang belum teredukasi mengenai 

pengetahuan tersebut. (CNN Indonesia, 2017) 

Selain itu kekayaan alam laut Karimunjawa juga terancam oleh  banyaknya kasus 

yang menyebabkan 22-59,7% matinya terumbu karang pada beberapa lokasi yang 

disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap kasus pencurian terumbu karang dan 

fenomena pemutihan karang membuat area ekosistem terumbu karang dikarimunjawa 

memerlukan tempat pengawasan dan budi daya terumbu karang. (Tommy, 2019) 

Kawasan Karimunjawa telah memiliki berbagai tempat wisata massa seperti 

pantai, penangkaran hiu, permainan air namun dianggap belum cukup oleh para 

wisatawan lokal dan mancanegara. Para wisatawan memiliki minat lebih pada aktivitas 

menyelam untuk menikmati keindahan alam taman bawah laut Karimunjawa. Namun, 

cara tersebut dianggap kurang efektif dikarenakan para wisatawan harus memiliki 

syarat-syarat khusus seperti memiliki sertifikasi menyelam. (CNN Indonesia, 2017) 

Oleh karena itu kawasan Karimunjawa membutuhkan tempat untuk mewadahi 

para wisatawan yang ingin mendapatkan wahana rekreasi edukasi mengenai laut 

Karimunjawa. Hal ini dikarenakan banyaknya minat untuk menyelam disekitar kawasan 

laut Karimunjawa, merasakan keindahan terumbu karang dan juga melihat ekosistem 

lokal laut Karimunjawa. Tempat oceanarium ini akan membagikan suasana keindahan 

taman laut dan ekosistem sekitar secara massal dan dengan biaya yang lebih terjangkau 

untuk umum. 
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Kawasan Karimunjawa juga memerlukan tempat yang berguna untuk penelitian, 

penjagaan dan juga budi daya terumbu karang. Fungsi ini sangat diperlukan sebagai 

tempat pengawasan dan rehabilitasi  kerusakan terumbu karang pada ekosistem laut 

Karimunjawa. Sehingga segala ancaman yang membahayakan terumbu karang dapat 

langsung ditangani dan juga kesehatan terumbu karang dapat terpantau. 

Kawasan Karimunjawa berada pada area konservasi terumbu karang yang 

masih terjaga. Area tersebut sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi spot 

observasi bawah laut agar keindahan terumbu karang dapat dinikmati oleh para 

wisatawan melalui wahana oceanarium. Wahana ini juga akan membantu para ilmuan 

dalam melakukan pengawasan dan pengamatan kondisi terumbu karang dan ekosistem 

laut sekitar. 

1.2. Pertanyaan Masalah Desain 

Rumusan masalah yang terdapat pada perancangan proyek ini adalah: 

1. Bagaimana cara menciptakan suasana laut buatan pada desain ruang dalam 

bangunan oceanarium? 

2. Bagaimana rancangan desain oceanarium yang meminimalisir kerusakan 

ekosistem terumbu karang disekitar area tapak? 

3. Bagaimana cara penerapan teknologi penunjang utiilitas operasional bangunan 

oceanarium yang berada berlokasi ditengah laut? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari proyek percancangan dengan judul “Oceanarium Laut Karimunjawa 

Menggunakan Pendekatan Arsitektur Organik dan Sustainable Energy” ini diharapkan 

dapat menjadi salah satu bahan pembelajaran terkait dengan ekosistem laut, dengan 

menerapkan teknologi-teknologi berkaitan dengan bangunan laut, sistem pengelolaan 

akuarium, dan teknologi sustainable energy,  sehingga terciptalah sebuah bangunan 

yang dapat merespon lingkungan. Kemudian manfaat yang ingin dicapai adalah: 

1. Manfaat Praktis 

Melalui perancangan ini dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan sektro 

pariwisata Karimunjawa, menambah wawasan edukatif biota laut kepada 

masyarakat awam, serta menjadi tempat penelitian dan perlindungan konservasi 

terumbu karang area Karimunjawa. Namun dengan peningkatan pariwisata ini tetap 

dapat mempertahankan kelestarian terumbu karang yang menjadi salah satu 

potensi utama dalam pariwisata Karimunjawa. 

2. Manfaat Akademik, 

Diharapkan para akademisi mendapatkan referensi serta teori-teori yang relevan 

dalam bidang arsitektur laut maupun bangunan oceanarium sebagaimana yang 

termuat pada tugas perancangan ini. 
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1.4. Sistematika Pembahasan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi tentang deskripsi proyek berupa latar belakang perencanaan oceanarium, isu 

lokasi Karimunjawa, pertanyaan masalah, tujuan dan manfaat proyek dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II. GAMBARAN UMUM 

Bab ini berisi mengenai kondisi nyata memuat kajuan empirik dan teoritik mengenai 

proyek yang relevan terhadap penyelesaian permasalahan desain proyek serta kondisi 

kawasan Karimunjawa yang menjadi lokasi projek oceanarium. 

BAB III. PEMROGRAMAN DAN PERUMUSAN MASALAH 

Berisi mengenai analisa berdasarkan pada identifikasi yang telah dilakukan pada bab 2. 

Bab ini telah masuk dalam analisa khusus kasus fungsi, tapak, dan lokasi yang dipilih.  

BAB IV. LANDASAN TEORI 

Bab ini bertujuan bukan untuk mengelaborasi dari berbagai teori namun sebagai dasar 

memecahkan masalah sehingga pemecahan masalah desain oceanarium memiliki 

dasar yang kuat. 

BAB V. PENDEKATAN DAN LANDASAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan landasan konsep tata ruang tapak, tata ruang bangunan, respon bentuk 

oceanarium yang paling ideal, desain wajah bangunan, struktur yang akan diterapkan, 

berbagai konstruksi dan sistem penunjang bangunan yang digunakan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi berbagai sumber dari buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya yang merupakan 

acuan dalam penyusunan laporan yang terkait dengan proyek penulis. 

LAMPIRAN 

Lampiran berisikan dokumen-dokumen yang menunjang dan melengkapi laporan 

perancangan arsitektur bangunan oceanarium. 


