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BAB V. PENDEKATAN DAN LANDASAN PERANCANGAN 

5.1. Landasan Perancangan Tata Ruang Tapak 

Tata ruang tapak bangunan Oceanarium Laut Karimunjawa menerapkan prinsip 

arsitektur organik of the hill. Berdasarkan prinsip tersebut dapat ditetapkan bahwa 

bangunan sebaiknya dirancang menjadi beberapa massa kecil agar tidak terlihat massif. 

Pemikiran tersebut terinspirasi dari bentuk kawasan Karimunjawa yang berupa 

kepulauan yang tersebar dilaut jawa. Selain itu tiap massa bangunan dibuat mengapung 

agar dapat mengurangi kerusakan terumbu karang yang ada dibawahnya. 

   
Gambar 46 Massing Tata Ruang Tapak dan Gambaran Tata Tapak 

(Sumber: Analisa Pribadi, www.pinterest.com) 
 

5.2. Landasan Perancangan Tata Ruang Bangunan 

Penataan ruang menggunakan pola radial terpusat. Penataan ruang dengan pola 

ruang radial terpusat akan mempermudah para pengunjung dalam melihat pameran ikan 

yang ditampilkan. Beberapa ruangan terletak dibawah permukaan laut dan akan 

disajikan pemandangan dasar laut Karimunjawa melalui panel transparan. Konsep 

penataan ruang ini berdasarkan prinsip of the people arsitektur organik dimana 

bangunan harus menyamankan penggunanya. 

     
Gambar 47 Massing Tata Ruang Bangunan dan Ruang Bawah Laut 

(Sumber: Analisa Pribadi, www.idntimes.com) 
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5.3. Landasan Perancangan Bentuk Bangunan 

Bentuk bangunan harus dapat kuat dalam menahan frekuensi gelombang laut. 

Bentuk bangunan akan didominasi lengkungan agar lebih kuat dalam menahan 

terjangan gelombang laut dikarenakan bentuk lengkung tidak memiliki sudut yang 

menjadi titik rawan terjadinya keretakan. Konsep bentuk ini berdasarkan prinsip form 

follows flow sehingga bangunan harus dapat merespon dan bertahan dari kondisi alam. 

   
Gambar 48 Massing Bentuk Bangunan dan Gambaran Bentuk Bangunan 

(Sumber: Analisa Pribadi, www.pinterest.com) 
 

5.4. Landasan Perancangan Wajah Bangunan 

Tampilan bangunan menggunakan material-material natural untuk memberikan 

kesan lebih natural. Pelingkup bangunan terdiri dari panel-panel pelampung pembangkit 

listrik sehingga bagian luar memiliki tampilan fasad yang dapat mengikuti gerakan 

ombak. Penggunaan kaca juga diterapkan agar dapat menikmati pemandangan sekitar. 

5.5. Landasan Perancangan Struktur Bangunan  

1. Struktur Pondasi: struktur yang digunakan adalah apung menggunakan material baja 

cor dikarenakan bahan ini lebih tahan terhadap karat, panas, dan juga bersifat lentur 

sehingga lebih kuat dalam menahan serangan gelombang. Material baja cor juga 

diterapkan sebagai struktur kapal sehingga struktur ini cocok diterapkan untuk 

bangunan mengapung. 

2. Struktur Kolom Balok: struktur yang digunakan juga berupa rangka ruang dengan 

material baja cor. Pemilihan penggunaan material yang sama ini agar antara pondasi 

dan kolom balok bangunan dapat lebih kuat dikarenakan homogen. 
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3. Struktur Atap: struktur yang digunakan adalah struktur diagrid menggunakan material 

baja cor. Struktur diagrid digunakan karena struktur ini mudah digunakan pada bentuk 

bangunan yang dinamis. Struktur ini juga tergolong kuat dan bisa diterapkan pada 

bentang yang cukup lebar. 

5.6. Landasan Perancangan Konstruksi Bangunan 

Konstruksi bangunan pada Oceanarium Laut Karimunjawa terdiri dari material-material 

yang tahan korosif dan juga memiliki massa yang ringan. Berikut merupakan beberapa 

konstruksi yang digunakan pada bangunan Oceanarium Laut Karimunjawa: 

1. Konstruksi Lantai Kayu: penggunaan lantai kayu diterapkan pada area ruang yang 

berpotensi sering basah. Penggunaan lantai kayu memiliki tekstur yang kasar 

sehingga permukaan lantai tidak licin selain itu kayu merupakan material yang ringan 

sehingga dapat mengurangi beban bangunan. Papan kayu yang digunakan adalah 

kayu yang kuat terhadap air seperti kayu jati dan ulin.  

2. Konstruksi Lantai Metal: lantai metal merupakan material yang ringan dikarenakan 

ukuran plat metal yang tidak terlalu tebal. Material plat metal juga mudah dan cepat 

dalam pemasangan, bisa menggunakan sekrup maupun dilas. Lantai metal dapat 

dilapisi dengan cat besi ataupun vinil. Lapisan vinil yang memiliki banyak variasi 

tekstur akan membuat pola lantai menjadi lebih menarik. 

3. Konstruksi Travelator: travelator akan digunakan pada lantai terowongan diorama. 

Travelator akan mempermudah pergerakan para pengunjung yang kelelahan berjalan 

sehingga pengunjung hanya diam berdiri diatas travelator. Pada bawah travelator 

terdapat ruang mesin dan roda berjalan. 

 
Gambar 49 Detail Travelator Horizontal 

(Sumber: www.scribd.com) 
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4. Konstruksi Dinding Akrilik Aquarium: pemakaian dinding aquarium menggunakan 

material akrilik dikarenakan material ini lebih lentur dan kuat dari pada kaca. Untuk 

menahan beban air ukuran 80m2 diperlukan akrilik dengan ketebalan 70cm 

sedangkan bila menggunakan kaca memerlukan ketebalan 105cm. Sambungan antar 

akrilik pun dapat disambung dengan sealant namun juga dapat dilas sehingga tidak 

terdapat sambungan antar akrilik. 

5. Konstrusi Dinding Akrilik Diorama: material yang digunakan adalah akrilik. Tiap panel 

akrilik berfungsi sebagai struktur untuk menahan beban tekanan air. Bentuk akrilik 

dibuat mengengkung agar lebih kuat dalam menahan tekanan. 

6. Konstruksi Dinding Partisi: dinding menggunakan rangka dari aluminium kemudian 

akan dilapisi oleh kalsiboard berlapisan cat, material ini sangat tahan terhadap 

kelembaban ekstrim. Pada bagian tertentu dapat dilapisi oleh ACP untuk memberikan 

variasi warna. Pada area theater dinding menggunakan materal peredam suara 

rockwool. 

7. Konstruksi Plafon: plafon digunakan pada ruang-ruang tertentu yang memerlukan 

kerapian dan estetika. Material yang digunakan adalah kalsiboard dan juga papan 

kayu sebagai instalasi hiasan plafon. Rangka plafon menggunakan hollow yang 

langung disambungkan pada rangka atap. 

8. Konstruksi Penutup Atap: penutup atap menggunakan beberapa lapisan yaitu plat 

seng dan bitumen untuk membuat kekedapan terhadap air kemudian bagian atas 

dilapisi oleh ACP sebagai pemberi variasi warna. Penggunaan bitumen dikarenakan 

material ini bersifat fleksibel dan mudah diaplikasikan pada bentuk atap yang dinamis. 
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5.7. Landasan Perancangan Sistem Bangunan 

1. Sistem Air Bersih: sistem sumber air bersih berasal dari hasil pengolahan air laut 

yang telah difilter dan dihilangkan kadar garamnya melalui teknologi reverse 

osmosis. Air laut akan disedot dengan pompa untuk kemudian disemburkan 

dengan tekanan tinggi kedalam tanki-tanki filter reverse osmosis yang telah 

disediakan. Air hasil olahan kemudian ditampung pada groundtank lalu dialirkan 

ke rooftank dan langsung dapat dialirkan ke instalasi pipa diseluruh bangunan. 

2. Sistem Air Kotor: limbah padat dan limbah cair yang dihasilkan langsung dialirkan 

ke tanki bio-septictank. Limbah tersebut akan diurai oleh bakteri aktif yang 

berada di kompartemen-kompartemen tanki. Setelah melalui proses penguraian 

limbah akan menjadi jernih dan dapat dibuang ke laut. 

3. Sistem Limbah Rumah Tangga: sampah yang dihasilkan bangunan akan 

ditampung pada tempat penampungan sementara. Sampah tersebut kemudian 

akan diangkut menuju daratan oleh kapal angkut yang sudah disediakan.  

4. Sistem Jaringan Listrik: listrik didapatkan dari hasil pengolahan gelombang laut. 

Gelombang laut akan menggerakan pelampung yang sudah disediakan. 

Gerakan tersebut akan membuat rotor yang tersambung menghasilkan listrik. 

Listrik tersebut kemudian ditampung dan dapat langsung digunakan. 

5. Sistem Jaringan Telekomunikasi: jaringan internet pada bangunan diakses 

melalui gelombang satelit yang ditangkap dengan parabola. Sinyal tersebut 

kemudian disambungkan dengan satelit modem dan langsung dapat digunakan 

pada perangkat elektronik. 



81 
 

 
Gambar 50 Detail Sistem Jaringan Telekomunikasi 

(Sumber: www.thedigitalskies.com) 

6. Sistem Penangkal Petir: untuk menghindari serangan petir, tiap sisi luar 

bangunan yang mengandung logam diberi jalur siedarc statis. Ujung dari jalur 

tersebut dikeluarkan pada bagian luar kapal diatas permukaan laut. 

 
Gambar 51 Detail Sistem Penangkal Petir Kapal 

(Sumber: www.marlinmag.com) 
 

7. Sistem Pencahayaan: Pada area seperti restoran, kantor, laboratorium diberikan 

jendela untuk memasukan cahaya alami. Pada ruang museum menggunakan 

pencahayaan buatan spotlight yang disorot ke koleksi pameran. Pada ruang hall 

aquarium suasana ruang dibuat gelap dan hanya menggunakan striplight 

sebagai pengarah jalan. Aquarium menggunakan lampu actinic blue untuk 

menyamankan psikis ikan dan juga lampu UV untuk memperlambat 

pertumbuhan bakteri pada air aquarium. 

8. Sistem Penghawaan: penghawaan bangunan menggunakan sistem HVAC 

dimana sistem ini dapat mengatur iklim ruangan menjadi dingin maupun hangat 

sesuai setingan termostat. Tiap ruangan dan aquarium mendapatkan suplai 

udara dari diffuser yang dialirkan melalui ducting dari mesin ini. 
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9. Sistem Keamanan: bangunan dilengkapi dengan CCTV sensor gerak sehingga 

dapat mengawasi pergerakan manusia yang berada dibangunan. Untuk 

keamanan dari pencurian data, pintu pada area kantor dan laboratorium 

menggunakan kartu akses khusus. 

10. Sistem Keselamatan: sistem keselamatan pencegahan kebakaran 

menggunakan APAR, dan sprinkle. Untuk keselamatan bencana disediakan 

pintu darurat yang langsung mengakses luar bangunan,  pada dekat pintu 

tersebut disediakan pelampung dan perahu karet portable kemudian para 

pengunjung dapat angkut oleh kapal penyelamat. 

 

Gambar 52 Life Jacket, APAR, dan Ban Pelampung 
(Sumber: www.firecheck.com) 

 

Gambar 53 Kapal ILR type KHA 6 Orang 
(Sumber: www.tokopedia.com) 

 


