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WAHANA AQUARIUM YOGYAKARTA

Oleh:
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No. MahasiswaOl 512 200

ABSTRAKSI

Indonesia merupakan Negara perairan. Dimana hampir 2/3 wilayah Negara

Indonesia adalah perairan. Sangat besar potensi yang ada di perairan Indonesia untuk

dimanfaatkan, dikembangkan juga tentunya dilestarikan keberadaannya. Laut

mempunyai kehidupan yang menakjubkan, dimana terdapat beraneka ragam biota

laut, berbagai jenis binatang laut dan bermacam kehidupan laut lainnya. Menarik

untuk diketahui, dijelajahi apa saja aktifitas, perilaku binatang-binatang laut ataupun

biota-biota laut tersebut. Tentu juga dari segi pendidikan pun dapat menambah

pengetahuan tentang kehidupan laut. Maka dari itu dibutuhkan suatu wahana yang

dapat mewadahi hal tersebut, salah satunya yaitu wahana rekreasi aquarium. Wahana

aquarium merupakan fasilitas bagi kehidupan di bawah air yang menampilkan

keanekaragaman mahluk hidup yang ada di dalamnya, secara langsung dapat dilihat,

dinikmati dan dirasakan baik yang hidup di air tawar maupun yang hidup di air asin.

DI Yogyakarta merupakan lokasi yang potensial untuk adanya sebuah wahana

aquarium. Aquarium ini dapat menjadi satu wajah baru di bidang pariwisata,

pendidikan, budaya dan juga tentunya sekaligus dari segi ekonomi. Site yang diambil

ialah pada kawasan wisata pantai Glagah yang berada pada kawasan pantai selatan

kota Yogyakarta, yang tepatnya pada Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan

kawasan pariwisata yang sedang digiatkan dalam perkembangannya sebagai kawasan

pariwisata yang akan diunggulkan di kota Yogyakarta.

Masalah yang akan diselesaikan dalam merancang bangunan wahana

aquarium ini adalah mengontrol dengan baik sirkulasi ruang dalam padasaatjam-jam

padat pengunjung agar sirkulasi tetap terkendali dengan baik dan lancar. Lalu

mengatur dan menciptakan suasana ruang pamer yang dapat mengekspresikan

suasana di dalam laut.



Solusi yang diambil dalam memecahkan permasalahan desain pada bangunan

wahana aquarium tersebut antara lain, menciptakan sistem sirkulasi alternatif yang

efektif dan menciptakan suasana dalam ruang pamer dengan pengaturan cahaya yang

minim pada ruang pamer namun penyinaran akan disaalurkan dari dalam display-

display akuarium.

Rancangan bangunan wahana aquarium akan mengambil konsep yang dekat

dengan kehidupan laut dan juga merespon keadaan lingkungan sekitar bangunan.

Gumuk pasir yang menjadi ciri khas pantai Glagah menjadi konsep dalam bentukan

struktur atap. Lalu karakter air akan dimunculkan pada fasade bangunan, dengan

banyak menggunakan material kaca dan bidang-bidang ornamen baik sebagai

struktural maupun sebagai ornamen arsitektural bangunan.

Wahana aquarium ini akan menyajikan/menampilkan binatang, biota dan

mahluk hidup yang hidup baik di laut maupun yang hidup di darat dan juga mahluk

hidup yang hidup di air tawar maupun yang hidup di air laut. Sehingga menimbulkan

minat pengunjung untuk lebih jauh mengkaji tentang kehidupan di alam dan isinya.

Bangunan wahana aquarium ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti ruang

pengelola, perpustakaan, laboratorium, theater, cafe dan restaurant. Sehingga

diharapkan dengan adanya bangunan wahana aquarium ini pada kawasan wisata

pantai Glagah dapat menjadi wahana wisata baru dan unik. Danjuga dapat membantu

meningkatkan potensi kepariwisataan danperekonomian Kabupaten Kulon Progo.

VI
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Bab I. Pendahuluan

I. 1. Pengertian Judul

Rencana yang akan dikembangkan pada pantai Glagah berupa
wahana aquarium, merupakan fasilitas rekreatif dan edukatif. Wahana
aquarium merupakan fasilitas bagi kehidupan di bawah air yang
menampilkan keanekaragaman mahkluk hidup yang ada di dalamnya,
secara langsung dapat dilihat, dinikmati dan dirasakan baik yang hidup di
air tawar maupun yang hidup di air asin. Fasilitas ini dilengkapi ekosistem
darat dan laut untuk keseimbangan alam. Dari kalimat-kalimat di atas

mempunyai pengertian yang mendasar seperti ;
1. Wahana ; alat/sarana untuk mencapai suatu tujuan, sarana/fasilitas

yang menampung sebuah kegiatan dengan tujuan tertentu.
2. Aquarium ; bak dari kaca ( biasanya diberi tanaman air, dll ) tempat

memelihara ikan. ( Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 2, balai

Pustaka, 1995)

3. Rekreatif ; penyegaran kembali badan dan fikiran ; sesuatu yang

menyenangkan hati dan menyegarkan. ( Kamus Besar Bahasa
Indonesia Edisi 2, balai Pustaka, 1995 )

4. Edukatif ; sesuatu yang bersifat mendidik. ( Kamus Besar Bahasa

Indonesia Edisi 2, balai Pustaka, 1995 )

5. Ekosistem ; antara mahkluk hidup dengan lingkungannya terjadi

hubungan timbal balik atau saling berinteraksi, membentuk satu

kesatuan fungsional.

6. Fasilitas ; segala hal yang memudahkan perkara.

Aquarium adalah wadah atau tempat untuk mengoleksi, memelihara,
mernamerkan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang kekayaan

dan keindahan hayati laut.



I. 2. Peranan Aquarium

Ada beberapa hal yang terkandung dalam peranan sebuah bangunan

aquarium, antara lain;

1. Konservasi

Aquarium sebagai wadah untuk menjaga, memelihara dan meneliti
perilaku pola hidup biota laut, serta mengawetkan biota laut langka
yang sudah mati untuk pengetahuan agar keasliannya tetap terjaga dan
terlindungi sehingga dapat dipelajari oleh generasi-generasi penerus.

2. Rekreasi

Aquarium sebagai wadah untuk memamerkan ragam biota laut yang

rekreatif, penuh dengan hiburan agar dapat dinikmati oleh masyarakat

dan dirancang agar pengunjung merasa nyaman dan menikmati

suasana santai sehinggadapat mengurangi kejenuhan ataupun stres.

3. Pendidikan

Aquarium merupakan sarana yang mampu memberikan informasi

mengenai kehidupan mahkluk hidup di air dengan penyajian yang

sistematis dan informatif. Sehingga pengunjung mendapatkan

wawasan yang dibutuhkan mengenai kehidupan di bawah air dan juga

dapat menimbulkan rasa bangga sekaligus rasa tanggung jawab untuk

melestarikannya.

I. 3. Tugas Aquarium

Sebuah aquarium memiliki tugas, antara lain;

1. Mengumpulkan biota-biota air dan benda dokumentasi yang lain

sebagai benda koleksi

2. Memelihara dan merawat benda koleksi untuk dilestarikan

3. Mengidentifikasi benda-bendakoleksi

4. Mengadakan penelitian dalam rangka konservasi dan perilaku

kehidupan yang ada di dalamnya

5. Memamerkan dan juga sekaligus menginformasikan kehidupan di

bawah air ke pengunjung

I



I. 4. Spesifikasi Aquarium

I. 4.1. Spesifikasi Obyek Pamer

1. Dunia air tawar

Aquarium yang berisi ;

a. buaya

b. ikan-ikan dari wilayah Afrika

c. ikan-ikan piranha

d. ikan-ikan yangberasal dari Indonesia

e. belut listrik

f. ikan arapaima

2. Dunia terumbu karang

Biota yang dipamerkan ;

a. ubur-ubur

b. warna warni terumbu karang

c. biota-biota laut yang berbahaya

d. ikan-ikan hias kecil

3. Dunia bawah laut

Merupakan aquarium utama dimana terdapat; hiu, pari

raksasa, taman laut dan ribuan biota yang menarik

lainnya yang hidup bebas di laut.

I. 4. 2. Sistem Pewadahan Obyek Pamer

Sistem pewadahan memerlukan perencanaan yang baik dan

efektif agar pengunjung dapat menikmati dan memahami

obyek pamer dengan baik, merasa nyaman dan memiliki

daya tarik. Macam sistem pewadahan, antara lain;

1. Sistem tangki aquarium

Cara pewadahan biota dengan menggunakan tabung-

tabung aquarium yang terbuat dari bahan kaca acrylic,

yang diletakan masuk pada dinding, di atas langit-

langit, ataupun di tengah-tengah ruangan dengan tetap

mempertimbangkan segi kenyamanan, keamanan dan



juga mempertimbangkan dari segi artistiknya agar tidak
menganggu sirkulasi pengunjung.

2. Sistem kolam sentuh

Gb. 1

(sumber; survey Seaworld Ancol Jakarta)
Pewadahan biota dengan sistem kolam sentuh dirancang

sebagai sarana interaktif, dimana pengunjung diajak
untuk berhubungan langsung dengan menyentuh biota
yang dipamerkan sehingga dapat lebih mengenai dan
memahami perilaku biota tersebut. Biota yang
dipamerkan merupakan biota yang tentunya tidak
berbahaya, seperti; teripang, bintang laut, penyu, pari
dan Iain-lain.

3. Sistem vitrine

Pewadahan biota yang sudah mati dan termasuk biota
yang langka, diawetkan dalam tampilan yang
menggunakan tabung kaca untuk menjaga keawetan dan
keamanan biota tersebut dari kerusakan akibat suhu dan
kelembapan udara dan bahkan dari gesekan langsung

dengan benda lain.

4. Sistem audiovisual

Menyajikan gambaran biota-biota laut dan semua yang
berkaitan dengan ilmu pengetahuan tentang kehidupan
laut dengan menggunakan media elektronika. Sistem
audiovisual dapat menimbulkan emosi pengunjung



dimana dibuat seolah-olah sedang menyelam dalam
laut. Penyajian ini menggunakan kamera video yang
dapat digerakan ke segala arah dengan gambar tampilan
yang dapat diperbesar sesuai keinginan dan dapat juga
penyajian yang berupa cinema.

5. Sistem panel

Sistem panel ialah penyajian biota dengan dua dimensi,
yang ditempelkan pada papan panel dapat berupa
gambar, foto ataupun lukisan biota air yang masih
hidup maupun yang sudah langka.

6. Sistem kolam atraksi

Gb. 2

(sumber; www.google.com)

Kolam atraksi adalah kolam untuk pertunjukan satwa

laut yang mempunyai intelegensi lebih daripada satwa-
satwa lainnya. Biasanya dilengkapi dengan panggung

pertunjukkan, tribun penonton dan juga merupakan
panggung terbuka. Biota yang dipertunjukan biasanya
adalah lumba-lumba, ikan paus ataupun anjing laut.



7. Sistem aquarium atraksi

Gb. 3

(sumber; www.google.com)

Sistem ini menyajikan beragam biota laut, biasanya

pada aquarium utama, dimana akan mempertunjukan
pada pengunjung atraksi-atraksi biota biota tersebut saat
di beri makan dan juga sekaligus menginformasikan

segala sesuatu mengenai biota-biota tersebut.

Kesimpulan ;

" Perencanaan sebuah fasilitas aquarium sebagai sarana tempat memamerkan
kehidupan flora dan fauna yang berada di air ( rawa, danau, sungai, muara, dan
laut) yang bertujuan sebagai sarana rekreasi dan edukasi yang berada di kawasan
pantai Glagah, Kulon Progo, Yogyakarta."



I. 5. Latar Belakang

I. 5.1. Tinjauan Wisata di Yogyakarta
Peran pariwisata dari tahun ke tahun semakin meningkat tidak hanya dunia
tetapi juga di Indonesia. Ini dapat dilihat dari program yang dicanangkan
pemerintah dengan memacu sektor pariwisata sebagai sumber devisa.
Dalam pariwisata Indonesia kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta
sangat penting, baik untuk mengembangkan pariwisata yang bersifat
konvensional (mass tourism ) maupun individual tourism.
" Sebagai daerah yang potensial untuk dikembangkan sebagai Daerah
Tujuan Wisata ( DTW ) keunggulan yang dimiliki Yogyakarta adalah
keunikan, keaslian serta keanekaragaman produk atau potensi wisata,
selain wisata yang sudah dikenal luas oleh wisatawan baik nusantara
maupun manca. " (ATFdan Potret Kepariwisataan Kita, Radar Jogja, 21
Januari 2002)

Yogyakarta yang merupakan daerah tujuan wisata memiliki bermacam-
macam objek wisata yang dapat dinikmati. Salah satu objek wisata
menarik yang dapat di kunjungi adalah pantai Glagah, Kabupaten

Kulonprogo.

Gb.4

(sumber; analisis
penulis)



Kabupaten Kulon Progo, salah satu kabupaten di Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY), terletak di bagian paling barat DIY. Sccara
geografis terletak antara 7°38'42" - 7°59'3" Lintang Selatan dan 110°1'37"
- 110°16'26"Bujur Timur.

Kulon Progo, dalam bahasa Jawa berarti sebelah barat Sungai Progo,
wilayahnya terletak di sebelah barat Sungai Progo. Sungai Progo menjadi
batas dan memisahkan wilayah Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman

dan bantxil di sebelah timur. Di sebelah utara Kulon Progo berbatasan

dengan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah, di sebelah barat
berbatasan dengan Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah,
sedangkan di sebelah selatan Kabupaten kulon Progo berhadapan dengan

Samudra Indonesia.

Gb. 5 (sumber; website Pemda Kulon Progo)

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"
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Kabupaten Kulon Progo dengan luas wilayah 586,28 km secara
administratif terdiri dari 12 kecamatan, 88 desa dan 930 dusun. Secara

fisiografis Kulon Progo terdiri dari dataran pantai di bagian selatan, di
bagian tengah dan timur berupa topografi bergelombang sampai berbukit,



dan di bagian barat serta utara berupa perbukitan-pegunungan. Rangkaian
perbukitan-pegunungan di bagian barat dan utara Kulon Progo ini dikenal
sebagai perbukitan Menoreh.

Berdasarkan regristrasi penduduk tahun 2004 (sampai dengan akhir Juli
2004) jumlah penduduk sebanyak 453.019 jiwa terdiri 221.335 jiwa laki-
laki dan 231.684 jiwa perempuan.

Kegiatan ekonomi di Kulon Progo yang tercermin pada Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB), yang memiliki kontribusi tertinggi adalah
pertanian, kemudian jasa-jasa, perdagangan;hotel;restoran dengan
kontribusi terhadap PDRB pada tahun 2003 berturut-turut adalah 38,20%,

19,78% dan 13,24.

PDRB Kabupaten Kulon Progo tahun 2003 atas dasar harga berlaku
sebesar 1,22 trilyun rupiah, sedangkan atas dasar harga konstan tahun
1993 PDRB Kabupaten Kulon Progo sebesar 381,7 milyar rupiah. PDRB
perkapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2002 sebesar Rp.
3.009.803,00 dan tahun 2003 meningkat menjadi Rp. 3.254.757,00.
Sedangkan atas dasar harga konstan PDRB per kapita tahun 2002 adalah
997.996,00 dan pada tahun 2003 sebesar Rp. 1.017.412,00. Angka PDRB
per kapita tersebut dihitung berdasarkan angka jumlah penduduk hasil
susenas yaitu 370.288 jiwa pada tahun 2002 dan 375.153 jiwa pada tahun

2003.



Kegiatan Ekonomi Tahun 2004

Peranan Sektoral Terhadap PDRB

Kabupaten Kulon Progo tahun 2004

• Keuangan,
persewaan DPertanian

danjasa -\ • Jasa 27,67%

perusahaa \ 17,98%
n 6,03% \ • Penggalian

" -L- dan
— j /~ pertambang

^^^^^^1: • ' l^s._-^|/ an 0,87%
• Pengangkut

an dan

komunikasi \. • Industri
10,05% ^- pengolaha

nPerdagang i iListrik, gasi. n 16,05%

an, hotel dan air \ DBangunan/
dan bersih *- konstruksi

restoran 0,59%
11S OftOf

4,50%

Tabel. 1 (sumber; website Pemda Kulon Progo)

Dengan berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo, pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tahun

2000 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan adanya kenaikan yang

menggembirakan
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Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2001-2004

..-♦ 4,52%
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Pertumbuhan

Ekonomi

Tabel 2. Pertumbuhan ekonomi tahun 2001-2004

Secara geografis lokasi Kulon Progo terletak pada jalur tranportasi Jawa

selatan. Wilayah Kulon Progo terhubung dengan kota-kota di Jawa oleh

jaringan transportasi darat, termasuk jalur kereta api. Jalur selatan Jawa ini

memiliki prospek baik untuk berkembang. Prospek ini juga didukung oleh

kekayaan sumberdaya wilayah di bidang pertanian, peteraakan, perikanan-

kelautan, wisata, pertambangan.

Kawasan perbukitan Kulon Progo dengan pemandangan yang elok

menyimpan kekayaan di bidang pertanian, perkebunan dan pariwisata.

Sementara kawasan selatan dan pesisir menyediakan potensi kelautan dan

perikanan serta pariwisata. Berbagai produk industri kecil dan kerajinan

tangan dapat ditemukan hampir di seluruh Kulon Progo. Produk kerajinan

Kulon Progo seperti berbagai anyaman serat, wayang golek, makanan

tradisional telah tersebar ke berbagai daerah dan ke luar negeri.

Untuk menggarap potensi dan memajukan wilayahnya Pemerintah

Kabupaten Kulon Progo memiliki komitmen yang ditunjukkan antara lain:

pelayanan administrasi cepat dan mudah, dukungan prasarana dasar

tersebar di seluruh wilayah. Semua itu didukung oleh kondisi wilayah

yang aman dengan masyarakat yang aman, guyub.
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Sebagai gambaran, pertumbuhan jumlah wisatawan yang paling besar

tahun anggaran 1997/1998 - 1999/2000 adalah di pantai Trisik, sedangkan

pada objek wisata yang lain pertumbuhan jumlah wisatawan yang

berkunjung belum dapat menyaingi jumlah wisatawan di pantai Trisik. Hal

ini dikarenakan pengelolaan pantai Trisik sudah baik dengan

digunakannya pantai Trisik sebagai daerah komersial (daerah

penangkapan ikan dan tempat pelelangan ikan). Namun mulai pada tahun

2001 - 2004 objek wisata di pantai Glagah mulai menjadi primadona bagi

pengunjung/wisatawan untuk berwisata pantai. Sebagai ilustrasi dapat

dilihat pada tabel. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa wisatawan

yang dimana hampir 90% merupakan wisatawan domestic, mengalami

peningkatan pengunjung pada objek wisata pantai Glagah dibandingkan

dengan tingkat pengunjung di pantai Trisik.

Tabel 3. Perkembangan Wisatawan pada Objek Wisata di Kab. Kulon Progo

No. Objek Wisata Tahun

2001 2002 2003 2004

1. Pantai Glagah 132.612 117.671 105.645 108.157

2. Pantai Trisik 57.651 61.028 53.117 47.213

3. Waduk Sermo 17.251 11.360 12.772 10.254

4. Pantai Congot 14.736 10.860 12.121 10.938

5. Gua Kiskendo 9.266 2.271 3.917 4.522

6. Puncak Suroloyo 5.000 5.556 2.761 3.292

Sumber; Dinas Pariwisata Kab. Kulon Progo, Tahun 2004

Peningkatan jumlah pengunjung di objek wisata pantai Glagah tersebut

dikarenakan pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana di

pantai Glagah dan juga ditunjang lagi dengan adanya rencana Kabupaten

Kulon Progo untuk menjadikan Pantai Glagah sebagai kawasan pariwisata,

seperti yang tercantum dalam Keputusan Bupati Kulon Progo, pada pasal

12



" Meningkatkan peranan Kawasan Pariwisata Pantai Glagah sebagai

kawasan pariwisata unggulan"

Dalam proses pengembangan kawasan pantai Glagah tersebut pengelola

kawasan pantai Glagah dalam hal ini, Pemerintah daerah, menaikkan

penarikan retribusi terhadap wisata pantai Glagah guna meningkatkan

akomodasi, sarana dan prasarana yang telah ada dan juga dalam

menambah fasilitas-fasilitas penunjang sebagai penambah daya tarik

wisata objek wisata di pantai Glagah.

Tabel 4. Penarikan Retribusi pacla Objek Wisata di Kab. Kulon Progo

No. Objek Wisata Pendapatan pada Tahun

2001 2002 2003 2004

1. Pantai Glagah 63.380.845 74.380.465 101.521.250 175.418.745

2. Pantai Trisik 28.791.355 29.595.840 42.970.800 58.878.445

3. Waduk Sermo 9.253.345 5.827.550 11.399.200 11.677.415

4. Pantai Congot 7.925.380 5.425.320 12.192.050 12.460.085

5. Gua Kiskendo 2.700.000 2.899.490 3.284.550 2.655.000

6. Puncak Suroloyo 1.650.000 1.937.000 3.437.590 3.882.035

Sumber; Dinas Pariwisata Kab. Kulon Progo, Tahun 2004

I. 5. 2. Kondisi dan Potensi Pariwisata di kabupaten Kulonprogo

Kabupaten Kulonprogo merupakan daerah bagian Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta yang terletak paling barat dengan batasan sebelah

barat dan utara adalah Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan adalah

Samudera Indonesia. Luas area adalah 58.627,5 km2 yang meliputi 12

kecamatan dan 88 desa. Secara fisiografis kondisi kabupaten Kulonprogo

wilayahnya adalah daerah datar, meskipun dikelilingi pegunungan yang

sebagian besar terletak pada wilayah utara.

Kabupaten Kulonprogo mempunyai banyak obyek wisata yang menarik

yang terbagi dalam 2 kawasan yakni kawasan selatan dan utara. Kawasan

selatan berupa wisata alam pantai yaitu pantai trisik, pantai bugel, pantai

13



glagah, pantai congot dan kawasan budaya. Sedangkan kawasan utara

berupa wisata alam goa kiskenda, puncak suralaya, waduk sermo dan

pemandian.

• 4

Kl.'I ON PROGO

KHTKRANGAN GAMBAR:

Gb. 6

Peta Kawasan Budidaya

Rencana Tata Ruang WilayahKabupaten KULON PROGO

2003
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Kegiatan wisata air dengan lingkungan pantai sebagai daya tariknya

serta keadaan social, ekonomi dan budaya setempat merupakan potensi

yang cukup berperan dalam pengembangan sebuah kawasan pantai. Begitu

pula dengan potensi kegiatan yang ada pada saat ini, seperti;

1. Kegiatan rekreasi

Berjalan di tepi pantai, foto, mancing, mandi di pantai, rekreasi

anak

2. Kegiatan olahraga

Rafting, off road, canoing dan boating

3. Kegiatan pendidikan

Wisata alam dan berkemah

4. Kegiatan pengelolaan

Pengelola objek wisata

Kondisi obyek wisata di Kulonprogo masih sangat memprihatinkan

meskipun Pemda kabupaten Kulonprogo sudah mencoba membangun

namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Banyak peristiwa kejahatan

yang terjadi pada obyek-obyek wisata membuat obyek wisata tersebut

kurang diminati para pengunjung. Hal ini terjadi karena pengelolahan

obyek-obyek wisata tersebut tidak terkoordinasi dengan baik.

Gb. 7

(sumber; analisis penulis)
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(sumber; analisis penulis)



I. 5. 3. Kondisi dan Potensi Kawasan Wisata Pantai Glagah

Pantai Glagah merupakan salah satu pantai yang ada di deretan selatan

Kabupaten Kulonprogo. Deretan pantai-pantai tersebut antara lain; pantai

trisik, pandan segegek, bugel, karangwuni, glagah, bayeman, trukan, pasir

mendit, congot. Pantai-pantai tersebut memiliki ciri khas masing-masing.

Pantai Glagah masuk dalam wilayah kecamatan Temon, yang berjarak

sekitar 15 km di sebelah barat kota Wates. Pantai tersebut terletak tidak

jauh dari jalur Propinsi wilayah selatan Jawa dan dileewati jalan dandeles

sehingga akses untuk masuk ke wilayah tersebut sangat mudah. Selain itu

juga sudah ada trayek angkutan umum yang masuk ke kawasan tersebut.

Unutuk pencapaian ke pantai Glagah dapat di tempuh melalui 3 jalur

alternatif, yakni;

a Jalur pertama : Yogyakarta - Wates - Kecamatan Temon - Pantai

Glagah

• Jalur kedua : Purworejo - Congot - Pasir Mendit - Bayeman -

Pantai Glagah

a Jalur ketiga : Yogyakarta - Bantul - Trisik - Pandan segegek -

Trukan - Pantai Glagah
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Gb. 9

(sumber; Bapeda Kulon Progo)

Pantai Glagah sebagai obyek wisata mempunyai cirri khas yang

merupakan potensi yang sangat berharga untuk dikembangkan. Pantai

tersebut mempunyai kondisi site yang sangat indah, karena terletak di

muara sungai serang dengan soangannya yang berkelok-kelok sehingga

airnya sangat tenang. Angin yang bertiup pun sangat kencang membuat

gelombang air laut di pantai Glagah sangat tinggi. Hempasan ombak yang

sangat kuat dengan ketinggian lebih kurang mencapai 2 m. tiupan [laying

juga menimbulkan terjadinya gumuk-gumuk pasir yang membentuk bukit-

bukit pasir hitam dan lembut di sepanjang pantai. Potensi alam pantai

Glagah yang lebih spesifik adalah tumbuhnya tanaman buah-buahan di
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sekitar kawasan tersebut terutama buah semangka yang jarang dimiliki

oleh pantai lain di sepanjang pantai selatan dan pada musim kemarau

dimana mulut sungai tertutup oleh endapan pasir, genangan air terjadi di

alur sungai menyerupai telaga dan sering dimanfaatkan untuk wisata air.

Di sisi barat muara sungai serang terdapat lembah sempit dan datar yang

disediakan untuk tempat bermain bagi anak-anak dan di gunakan sebagai

bumi perkemahan.

Gb. 10

(sumber; survey penulis)
Gb. 11

(sumber; survey penulis)

I. 5. 4. Kelemahan Pantai Glagah

Pantai Glagah sebagai salah satu obyek wisata di kawasan pantai selatan

Kabupaten Kulonprogo yang merupakan motor penggerak pariwisata

mempunyai sarana akomodasi yang masih minim. Hal ini disebabkan

pengelolaan pantai Glagah yang tidak optimal. Sarana-sarana yang ada

baru berupa Cuma-Cuma, artinya kurang keseriusan dalam

pengelolaannya. Tempat-tempat penginapan yang memenuhi

• ayingLjtUan restoran belum ada.

Pantai Glagah sebagai kawasan untuk rekreasi dan olahraga belum

dilengkapi fasilitas yang memadai. Fasilitas olahraga yang ada saat ini

antara lain; sirkuit motorcross, lapangan volley ( dengan kondisi yang

kurang uayingDt), wisata dayung dan becak air.



Kondisi fisik alam, iklim dan akses yang mudah merupakan potensi yang

dimiliki pantai, hanya saja dalam standar potensi kawasan wisata harus

ada iklim, kondisi alam, atraksi, akses yang mudah dan fasilitas yang

memadai sehingga pantai Glagah belum memenuhi secara keseluruhan.

I. 5. 5. Fasilitas Rekreasi dan Olahraga Pantai Glagah

Tabel 5. Wilayah Pengembangan Pariwisata

No. Kawasan Tema Pokok

1 Kawasan pengembangan a. Timur : wisata alam pantai dan

pariwisata pantai agrowisata perikanan

b. Tengah : wisata minat khusus,

konservasi(penyu) dan pedesaan

c. Barat: wisata rekreasi dan olahraga

2 Kawasan pengembangan wisata a. Wisata alam pegunungan

alam pegunungan b. Wisata minat khusus alam

c. Agrowisata pedesaan

3 Kawasan pengembangan Wisata alam olahraga sungai

pariwisata alam olahraga sungai a Hulu : rafting

a Tengah : sport, offroad

a Hilir : canoing, boating

4 Kawasan pengembangan

pariwisata agrowisata

Wisata minat khusus agrowisata

5 Kawasan pengembangan Wisata minat khusus pedesaan

pariwisata pedesaan Wisata minat khusus kerajinan daerah

Sumber; RIPPDA Kulonprogo, 2000

Berdasarkan table di atas konsep perencanaan dan perancangan

pantai Glagah adalah untuk rekreasi dan olahraga. Berbagai kegiatan

olahraga biasa dilaksanakan di pantai tersebut misalnya terjun payung,

pacuan kuda, motorcross, volley pantai, lomba dayung sedangkan kegiatan
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rekreasi berupa pagelaran dangdut pada hari-hari besar dan pada hari-hari

tertentu sering digunakan upacara larungan oleh keluarga Pakualaman.

Berdasarkan peruntukannya, pantai Glagah sebagai tempat rekreasi

dan olahraga. Melihat kondisi seperti ini, sangat tepat apabila wilayah

pantai Glagah dirancang dan direcanakan sebuah wahana aquarium yang

rekreatif dan edukatif. Dengan dibangunnya Wahana Aquarium ini

diharapkan dapat memacu perkembangan pariwisata di Kulonprogo dan

juga tentunya dapat meningkatkan pendapatan penduduk.

LAMPIRAN : PETA KAWASAN PARIWISATA PANTAI CLAtiAH

WISATA ALAM PANTAI

SPORT AREA

LAOUNA

SUNGAI SERANO

CAMWNO GROUND

OFSA KEBONKKJO
DF.SATKMONKl ION

KKTEKAWJAN

TAWAN REKREASI K*LUARGA

WISATA RITUAL

WISATA MJRO

AKOMOOASI DAN RUMAH MAKAN

SAMUDER4 HINDIA

Gb. 12

(sumber; dinas pariwisata Kulon Progo)

t

I. 5. 6. Pemilihan Site Lokasi Wahana Aquarium di Pantai Glagah

Dalam rencana pengembangan Kawasan Pariwisata di Pantai Glagah,

Pemerintah telah mengatur tata ruang untuk pengelolaan jenis wisata yang

akan dikembangkan di setiap area. Dalam hal ini lokasi wahana aquarium

akan berlokasi di zona I, dimana zona I tersebut diperuntukan sebagai

lokasi Akomodasi dan rumah makan/restoran. Pemilihan lokasi wahana

aquarium ini berada pada zona I ini juga merupakan hasil wawancara
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bersama pejabat pemerintah terkait di bidang kepariwisataan Kabupaten

Kulon Progo.

LAMPIRAN : PETA KAWASAN PARIWISATA PANTAI CJLA^AH

nFSA KEBONREJO
DFSA I EMON Kl l.ON

WISATA ALAM PANTAI

SPORT AREA

LAGUMA

SUNGAI SERAMG

CAMPING GROUND

KE1EKANGAN

TAMAN REKREASI f'LUARO*

WISATA RITUAL

WISATA tORO

AKOMOOASI OAM RUM AH MAKAN

DF.SA KAIJRENGEN

SAMUDERA HIND1A

Gb. 13

(sumber; dinas pariwisata Kulon Progo)

Keterangan ;

Zona A ; Wisata alam pantai

Zona B ; sport area

Zona C ; laguna

Zona D ; sungai serang

Zona E ; camping ground
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Zona F ; taman rekreasi keluarga

Zona G ; wisata ritual

Zona H ; wisata agro

Zona 1,- akomodasi dan rumah

makan/resto

t



I. 6. Permasalahan

I. 6.1. Permasalahan umum

Bagaimana menciptakan suatu aquarium di kawasan pantai Glagah yang

dapat menyajikan aneka ragam biota laut (kehidupan laut) yang bersifat

rekreatif dan juga tentunya bersifat pendidikan, mudah untuk dipelajari

dan menarik untuk diketahui sehingga dapat menimbulkan rasa bangga

dan keinginan untuk melestarikan kekayaan laut di Indonesia, dengan

memperhatikan pola tata ruang dan pola sirkulasi yang dibutuhkan

pengunjung.

I. 6. 2. Permasalahan Khusus

Dalam menciptakan bangunan aquarium pada kawasan pantai Glagah

masalah yang harus diselesaikan, yakni ;

1. Bagaimana merancang lay out pamer yg dapat mengkontrol sirkulasi

pengunjung dengan baik padasaat saatjam terpadat

2. Bagaimana merancang lay out pamer agar dapat memberikan

keamanan dan kelestarian bagi biota dan memberikan kenyamanan

visual bagi pengunjung

I. 6. 3. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

I. 6. 3.1. Tujuan

Merencanakan dan merancang bangunan aquarium di kawasan pantai

Glagah yang bersifat rekreatif dan edukatif, yang dapat menampilkan

keragaman kehidupan biota air. Dengan tata ruang yang memberikan

image/kesan tempat dari kehidupan biota air yang beraneka ragam dalam

integritas bangunan, agar dapat menimbulkan rasa bangga dan ada

keinginan untuk menjaga kelestarian kekayaan laut di Indonesia. Dan juga

mendapatkan citra bangunan yang bisa memberikan gambaran dari fungsi

bangunan tersebut.
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I. 6. 3. 2. Sasaran

- Konsep pengaturan pola tata ruang dan pola sirkulasi sebagai wadah
aktivitas dalam aquarium baik itu mencakup pewadahan dan penyajian

benda koleksi dalam bentuk pameran

- Merencanakan fasilitas-fasilitas pendukung dalam wahana aquarium di

pantai Glagah, sehingga dapat menjadikannya lebih berfungsi sebagai
fasilitas rekreasi dan edukasi bagi masyarakat

- Diharapkan bisa menunjang kegiatan wisata-budaya-ekonomi yang

memiliki nilai jual yang tinggi.

I. 7. Lingkup Pembahasan

Pembahasan akan dititik beratkan pada masalah-masalah arsitektural

aquariumyang melibatkan factor-faktor ;

- Subyek kegiatan, yang meliputi pengunjung dan pengelola

- Objek kegiatan, yang meliputi benda pamer dan fasilitas pendukung

Dari hasil analisa semua factor di atas tersebut, maka kemudian dilakukan

perumusan dalam suatu konsep tentang ruang, bangunan dan pengolahan

tata site.

I. 8. Metode Pembahasan

Pembahasan menggunakan metode analisa sintesis, yakni mengidentifikasi

masalah, menganalisa variabel-variabel yang terkait, melakukan

pendekatan arsitektural dan menyusun konsep perancangan sebagai

transformasi masalah yang dianggap relevan.

Dengan didukung suatu metoda penelitian, antara lain ;

1. Obyek penelitian

Ada dua penelitian, yaitu penelitian tentang lokasi yang dilakukan di

sekitar pantai Glagah dan studi literatur.

Beberapa contoh Aquarium yang menjadi bahan penelitian, antara lain;
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a. Sea World Ancol, Jakarta

Merupakan perluasan dari Gelanggang Samudera Jaya Ancol.
Aquarium yang menyajikan keindahan alam bawah laut. Ukuran
aquarium raksasa pada bagian utama bangunan 60 mx40 mx7m.
Melalui terowongan sepanjang 40 m yang disebut Antasena,
pengunjung dapat melihat pada ruang pamer terdapat 18 tangki
aquarium, taman sahabat laut berupa kolam dimana pengunjung dapat
memegang yang ada di dalamnya dan sebuah Amphitheatre yang
merupakan layer untuk melihat alam bawah laut. Bangunan dilengkapi
dengan mikrobiologi, perpustakaan, kolam air tawar, air terjun, fast
food dan souvenir shop. Bangunan seluas 7400 mdengan koleksi biota
kurang lebih 5000 spesies serta dapat menampung pengunjung
sebanyak 3000 orang, dalam satu jam kunjungan. Pengaturan sirkulasi
; untuk mengatur dan mengarahkan pengunjung sirkulasi yang
digunakan adalah sirkulasilinier dengan maksud agar tidak terjadi arus
balik. Konsep tata ruang didasarkan pada pendekatan fungsional sesuai
urutan atraksi yang disajikan. Citra tampilan bangunan secara visual
mengambilanalogi bentuk dari kapal layar.
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b. Osaka Aquarium Ring of Fire, Jepang

%-«"

Gb. 15

(sumber; www.google.com)

Didesain oleh Combrige Seven Associates, bertema Pasific Ring of

Fire, dengan menampilkan habitat-habitat buatan, seperti ; hutan dan

laut Jepang, P. Aleutian, Monterey Bay, Teluk Panama, Hutan

Ekuador, Antartika, Laut Tasman, Karang Great Barrier, Samudera,

Pasific dan pantai Chilie. Juga dilengkapi dengan auditorium,

perpustakaan, laboratorium, ruang film dan video, cafe dan souvenir
shop. Ring of Fire nama sebenarnya adalah Sea Front Aquarium

Osaka, dengan konsep bangunan samudera yang dikelilingi oleh tiga

benua membentuk suatu lingkar zona vulkanis dan seismic yang luas

dan aktif.

Sarana pamer yang ada ;

a. Ruang pamer dilengkapi dengan 8 tangki aquarium dengan benda

koleksi dari Jepang, Kepulauan Aleutian, Teluk Monterei

California, Teluk Panama, Ekuador, Antartika, Laut Tasman, Great

Barrier Reef Australia.

b. Sirkulasi yang digunakan adalah sirkulasi linier dengan bentuk

labyrinth dengan menggunakan ramp yang melingkar di dalam

bangunan sesuai dengan urutan biotayang ditampilkan.

c. Tipe bentuk dan dimensi pewadahan biota ;
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Aquarium utama berbentuk persegi dengan ukuran paling
besar dengan volume kurang lebih 1,4 milion gallon, biota

pamer berasal dari samudera pacific.
Aquarium pendukung dengan bentuk dari ukuran yang

bervariasi

d. Citra bangunan secara visual ingin menampilkan volume air laut
yang ditampung dengan cara melapisi bangunan dengan keramik
biru yang dihiasi dengan gambar laut berupa mural dan atap warna
merah untuk menunjukan samudera pacific yang diapit oleh tiga

benua dalam lingkar zona vulkanik dan tektonik yang sedang aktif.

c. New England Aquarium, USA

Lokasi di Boston, Massachusettes, USA, dengan luas 7.432 m2,

aquarium ini menunjukan sebuah variasi pengalaman dengan ruang
yang relative sempit, merupakan kombinasi antara biota laut museum

sejarah alam.

Sarana yang tersedia;

- Ruang pamer yang dilengkapi dengan aquarium utama (Giant
Ocean Tank) dan beberapa aquarium pendukung lengkap dengan tidal

buatan.

- Sirkulasi yang digunakan adalah sirkulasi linier dengan bentuk
spiral yang mengitari benda pamer dan aquarium utama dengan
meminimalisasikan iarak antara pengamat dengan objek amatan untuk

memberikan kenikmatan dan pengalaman yang bervariasi dengan tidak

menghilangkan hubungan diantara keduanya

- Aquarium dilengkapi dengan dua tangki utama berbentuk silinder
dan persegi panjang, dua tangki pendukung yang berbentuk setengah

lingkaran dan elips.

- Citra bangunan yang ditampilkan secara visual lebih
mengutamakan ruang interior dengan mengambil cara analogi gereja-
gereja Eropa, dimana struktur, ruang, pencahayaan, pekerjaan tentang
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seni dan detil-detil kombinasi dapat menimbulkan suasana baru yang

special.

2. Data-data yang diperlukan

Data lokasi berupa peta topografi, peta pengembangan kawasan pantai

Glagah serta data statistic yang berhubungan dengan pokok

permasalahan.

Data system bangunan aquarium laut berupa literature yang

menjelaskan tentang bagaimana system bangunan aquarium laut.

3. Sumber data

Data lokasi berasal dari instansi yang terkait dalam pengembangan

kawasan dan sector pariwisata. Data system bangunan berasal dari

literature yang menjelaskan tentang system-system bangunan, antara

lain bentuk struktur bangunan dalam arsitektural modern.

4. Tehknik pengumpulan data

Dengan melakukan survey langsung ke lapangan yaitu pantai Glagah

Kabupaten Kulon Progo. Serta melakukan survey dan wawancara

dengan staf pendidikan dan system bangunan di Sea World Ancol,

Jakarta tentang biota dan system bangunan.

5. Solusi permasalahan

5.1. Aspek rekreatif dan edukatif

Penataan lay out ruang pamer akuarium di dasarkan pada zona-

zona habitat biota yang akan dipamerkan, agar tercipta satu

urutan yang jelas dan aspek rekreatif dapat di nikmati

pengunjung. Juga para pengunjung dapat mengikuti urutan

tersebut secara utuh.
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Gb. 16

(sumber; analisis penulis)

Aquarium
Utama

Aquarium
Atraksi

• Penunjang „| )• Service

Parkir
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Gb. 17

(sumber; analisis penulis)
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5.2. Mengatur sistem sirkulasi yang efeltif
Dalam sebuah bangunan sangat perlu memperhatikan sirkulasi

agar para pengunjung merasa nyaman dan mudah mengakses

semua objek yang dipamerkan. Sistem sirkulasi yang diterapkan

dalam bangunan wahana aquarium ini ialah sirkulasi linear.

5)tRanch> hsll

snjjd Hail p«rt[Ufi\unq tiar^e fftempuitijai

•">«tu am / pete yrtuis',; untuK. P^Vixati

EPbRartE

entRance

Gb. 18

(sumber; analisis penulis)

HdLL

H3LL

Ket. Gambar 1 ; Pada hall pengunjung mempunyai satu arah sirkulasi untuk

melewati dan menikmati ruang pamer secara keseluruhan.

Ket. Gambar 2 ; Memberi beberapa arah sirkulasi dalam menikmati objek

pamer di dalam ruang-ruang, sehingga pengunjung dapat memilih sesuai

dengan kebutuhan mereka pada saat itu.
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Gb. 19

(sumber; analisis penulis)
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5.3. Menciptakan suasana yang nyaman dan menarik

Pencahayaan pada pewadahan objek pamer yang memerlukan

sinar matahari diatur dengan penyinaran secara tidak langsung.

Sinar/cahaya yang dipantulkan ke suatu bidang datar dan

diteruskan ke pewadahan objek pamer yang memerlukan

penyinaran. Untuk hasil pencahayaan yang maksimal

dipergunakan bahan material yang efektif dalam penyaluran

cahaya tersebut pada bidang pantul.

<$

<&
*£>

oo

Pada ruang pamer yang letak display
pamer berada pada sudut ataupun
menempel pada dinding, pola pantulan
sinarnya juga dengan bantuan sisi
bidang pantul yang berada tegal lurus
dengan arah datangnya sinar.

^V-'

Pada ruang pamer yang letak display berada di tengah-tengah ruang, maka pola
pantulan sinarnya dengan bantuan bidang pantul yang diletakan di atas salah satu
sisi bidang kaca display.

Gb. 20

(sumber; analisis penulis)
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5. 4. Pola penyajian display biota
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(sumber; analisis penulis)
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I. 8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai

berikut;

Bab I : Pendahuluan

Mengungkapkan mengenai batasan pengertian judul, latar

belakang, pembahasan permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup

pembahasan, metode pembahasan dan sistematika penulisan

Bab II : Tinjauan Umum

Menjelaskan landasan teori sebagai bahan kajian.

Bab III : Analisa

Berisi pemahaman, amatan pendeskripsian data yang diolah

menjadi informasi untuk melakukan pendekatan konsep.

Bab IV : Konsep Perencanaan dan Perancangan

Berisi hasil analisa yang ditarik menjadi suatu guide line dalam

konsep perencanaan dan perancangan.

I. 9. Keaslian Penulisan

Untuk menghindari duplikasi, terutama pada penekanan masalah, berikut

beberapa penulisan tugas akhir yang digunakan sebagai literature ;

1. Kompleks Wisata Aquarium dan Arcade Ikan Hias Pantai Kukup,

Faisal TA/UII/2002.

Faktor iklim sebagai penentu perancangan dalam upaya pencapaian

kenyamanan thermal dan visual.

2. Aquarium Laut di Kenjeran Surabaya, Handoko M. Koko, TA/UII.

Landasan konseptual perancangan

Merupakan pembangunan fasilitas wisata yang dikhususkan pada

aquarium sebagai wadah untuk biota laut.
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Lampiran 1

Sketsa Gagasan Perancangan Tahap Proposal
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L 1.1. Site

190,)000
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L 1. 2. Gubahan Massa
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1. 10. PolaPikir

Wahana Aquarium di Pantai Glagah, Kulonprogo, Yogyakarta

Latar Belakang;
Memperkenalkan ke masyarakat sebuah wahana yang
menyajikan kehidupan laut
Aquarium merupakan hiburan yang bermanfaat
Kawasan pantai Glagah sedang dalam pengembangan di
bidang kepariwisataan

Minat masyarakat terhadap wisata
air tinggi

Konflik

Lav Out ruang pamer dengan
kenvamanan/kemudahan bagi pengunjung

Solusi

Merencanakan system sirkulasi alternative
yang efektif

Potensi alam pantai Glagah yang
menarik

Perlunya sarana rekreasi air yang rekreatif
dan edukatif bagi masyarakat

Konflik

Kebutuhan biota terhadap sinar dengan pencapaian
suasana yang nyaman bagi pengunjung

Solusi

Mengatur system pencahayaan dalam ruang.

Tabel 6

(sumber; analisis penulis)
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Rencana pengembangan di pantai
Glagah oleh Bapeda Kulon Progo

Konflik

Sirkulasi kendaraan dengan keamanan &
kenyamanan pengunjung menuju ke b'anguns

Solusi

Pengolahan sirkulasi dengan menggunakan
system drop area



Bab II. Analisa

II. 1. Konsep Dasar Perencanaan

II. 1. 1 Site

II. 1. 1. 1• Lokasi Site

Lokasi terpilih ialah Kawasan Pariwisata Pantai Glagah,
Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Lokasi Kawasan Pantai
Glagah di pilih sebagai site bangunan aquarium dengan
pertimbangan lokasi merupakan daerah pantai yang sesuai untuk
keselarasan aquarium laut dengan dekat dengan laut. Kawasan
Pantai Glagah juga sedang dalam perencanaan sebagai kawasan
rekreasi dan olahraga yang di usulkan oleh Bapeda Kulon Progo.

II. 1. 1. 2. Pengolahan Site

Pengolahan site berdasarkan pada ;
-Penyesuaian untuk mencapai harmonisasi dengan lingkungan
- Potensi site yang unik, yang berhubungan dengan besaran site
dan elemen alam yang dapat dimanfaatkan dalam perancangan

aquarium

Dengan pertimbangan diatas dapat dibuat konsep ;
- Site terletak dekat dengan pantai Glagah

- Agar kehadiran aquarium tidak merusak keharmonisan ala
sekitar, maka bentuk pengolahan diarahkan agar sesuai dengan
kondisi lingkungan pantai Glagah

- View alam laut menjadiorientasi yang besar

II. 1. 1.3. Tata Ruang Luar

Tata ruang luar merupakan aspek penting dalam perancangan
fasilitas, karenanya parameter konsep karakter dinamais dari
kegiatan rekreasi akan diwujudkan secara optimal pada aspek ini.
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Area Parkir Area transisi seperti ;

- hall/lobby

Bangunan ;

Rg. Pamer

Rg. Pertunjukan

Rg. Pengelola

dll

Zona Eksterior Zona Semi Interior Zona Interior

Tabel 7. Penzoningan

II. 1. 1. 4. Sirkulasi di Luar Bangunan

Pertimbangan utamaialah ;

- Pertimbangan keamanan pengunjung yang datang dengan

berbagai cara

- Penyediaan area parker yang optimal di luar bangunan
- Karakteristik site dan transportasi di sekitar lokasi

Area sirkulasi pada ruang luar bangunan juga dilengkapi dengan
elemen-elemen fisik yang memungkinkan terjadinya interaksi

pengunjung.

Untuk konsep dalam pengolahan sirkulasi kendaraanmenggunakan
system kolektif, dimana kendaraan diparkir secara kolektif lalu
pengunjung berjalan kaki menuju bangunan.
Dua area parker yang digunakan untuk seluruh fasilitas yang ada
dalam bangunan aquarium. Pertimbangannya ialah pengaturan dan
perbedaan sirkulasi manusia dan kendaraan lebih jelas, lalu system
pengontrolan keamanan pun lebih mudah.
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II. 2. Konsep KebutuhanRuang

Kebutuhan ruang didasari dengan adanya kegiatan yang akan
diwadahi, yang ditujukan untuk pelaku kegiatan, dimana pelaku
kegiatan terdiri dari pengunjung, pengelola( managerial dan
operasional).

II. 2. 1. Kualitas Ruang

Kualitas ruang dalam pada bangunan aquarium sangat

dipengaruhi oleh pendisplayannbiota-biota yang akan
disajikan. Berikut beberapa contoh dan analisa display
penyajian biota yang dapat di jadikan bahan perbandingan
dalam menganalisa kualitas ruang ;

Display aquarium dengan skala proporsi

yang besar dan terkesan ekstrim karena

memberikan nuansa yang dalam

Penyajian display aquarium yang terkesan

| privasi dan tata display yang
berkesinambungan

Penyajian display aquarium dengan adanya

frame framemenampilkan tata display yang

dinamis

^' Bentuk display terowongan memberikan

suasana seperti berada di dalam air

-*- sesungguhnya, dengan frame legkung agar

dapat memberikan pandangan yang luas

40



Penyajian display yang memperlihatkan dan

sekaligus menginformasikan pengetahuan

mengenai biota laut yang ada di dalam

aquarium. Dengan tribun kecil dan

pencahayaan yang terang.

|Mr-; Merupakan area outdoor dan

mempertunjukan satwa-satwa laut yang

memiliki keunikan dan itelengensi yang

tinggi. Suasana yang ramai dan pandangan

terfokus pada satu titik.

Tabel 8. Tipe pandisplayan biota-biota pamer

II. 2. 2. Program Ruang dan Besaran Ruang

II. 2. 2. 1. Program Kebutuhan Ruang

a. Kebutuhan ruang kegiatan pengelola

Rg. Manager Umum

Rg. Manager Operasional

Rg. Pegawai/Staff

Rg. Administrasi

Rg. Promosi dan Pemasaran

Rg. Penerima Tamu

Rg. Rapat

Rg. Informasi

Loket

Rg. Life Suport

Bengkel dan Peralatan

Rg. Penyiapan Makanan
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b. Kebutuhan ruang kegiatan pengunjung

Display Biota Air Tawar ;

Zona Sungai

Zona Danau

Zona Buaya

Zona Kura-kura

Zona Ikan Hias

Display Biota Air Laut

Zona Terumbu Jarang dan Ikan Hias

Aquarium Atraksi

Zona Lumba-lumba

Kolam Sentuh

Terowongan

Zona Hiu

Kolam Atraksi

Cinema

Zona Vitrine

c. Kebutuhan ruang kegiatan penelitian

Rg. Perpustakaan dan Literature

Rg. Karantina Ikan

Rg. Penerimaan dan pengiriman Biota

Kolam Percobaan

Laboratorium

Rg. Diskusi

d. Kebutuhan ruang kegiatan penunjang

Hall/Lobby

Rg. Informasi

Loket

Gift Shop

Resto dan Cafetaria

Mushola
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Lavatory

II. 2. 2. 2. Besaran Ruang

a. Kelompok Ruang Umum

Area Parkir

Hall/Lobby

b. Kelompok Ruang Pamer

Rg. Introducing

Display Biota Air Laut

Zona Terumbu Karang dan

Ikan Hias

Zona Lumba-lumba

Cinema

Kolam Sentuh

Aquarium Atraksi

Terowongan/Aquarium utama

Zona Hiu

Zona Vitrine

Display Biota Air Tawar

Zona Sungai

Zona Buaya

Zona Piranha

Zona Danau

Zona Kura-kura

Zona Ikan Hias

Zona Araipama

c. Kelompok Ruang Edukasi

Perpustakaan

Rg. Diskusi

Rg. Audiovisual

d. Kelompok Ruang Penelitian

Rg. Peneimaan dan Pengiriman Biota
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324 m2

198 m2

360 m2

272 m2

198 m2

108 m2

108 m2

2520 m2

684 m2

90 m2

612 m2

252 m2

120 m2

132 m2

360 m2

180m2

80 m2

100m2

216 m2

162 m2

18 m2

36 m2

336 m2

56 m2



Laboratorium 104m2

Kolam Percobaan 72 m2

Rg. Karantina 72 m2

Rg. Diskusi 16 m2

Rg. Penerima Tamu 16 m2

e. Kelompok Ruang Pengelola 414 m2

Rg. Manager Umum 36 m2

Rg. Manager Operasional 36 m2

Rg. Pegawai/staff 81 m2

Rg. Administrasi 24 m2

Rg. Rapat 42 m2

Rg Promosi dan Pemasaran 24 m2

Rg Penerima Tamu 27 m2

Lavatory 50 m2

f. Kelompok Ruang Penunjang

Gift Shop 252 m2

Resto fast food 612 m2

Resto Sea food 832 m2

Cafetaria 378 m2

Mushola 36 m2

Lavatory 144 m2

g. Kelompok Ruang Operasional 216 m2

Rg. Penyiapan Makanan 36 m2

Bengkel dan Peralatan/Gudang 36 m2

Life Suport 108 m2

Rg. Penjaga 36 m2

Total: 12.682 m2

Sirkulasi 20 % = 2536,4 m2 10.145,6 m2

44



II. 3. Pemecahan Masalah

Permasalahan yang akan di pecahkan antara lain ;

a. Bagaimana merancang lay out pamer yg dapat mengkontrol

sirkulasi pengunjung dengan baik pada saat saat jam terpadat

Pengunjung yang tidak memiliki waktu luang untuk mengikuti

seluruh rangkaian obyek pamer secara berurutan sehingga

mereka hanya ingin melihat/menikmati objek pamer sesuai

kebutuhannya pada saat itu.

Pada saat jam kunjungan terpadat, bagaimana mengkontrol

agar sirkulasi pengunjung tetap lancar tanpa muncul

kerumunan di titik-titik rawan.

Konflik ;

X Lay out ruang pamer dengan Kenyamanan/kemudahan bagi

pengunjung (sirkulasi)

Solusi;

•S Merencanakan sistem sirkulasi alternatif yang efektif

Sirkulasi utama pada ruang pamer menggunakan sistem linier

tanpa harus memaksa pengunjung mengikuti alur tersebut.

Dengan sistem sirkulasi dimana memungkinkan si pengunjung

untuk kembali melakukan pengamatan lagi tanpa harus keluar

ruang pamer. Sistem ini sebagai pemecah sirkulasi pengunjung

bagi pengunjung yang tidak memiliki waktu luang dan hanya

akan menuju objek pamer yang diinginkan. Dan juga sebagai

pemecah kerumunan pengunjung di titik-titik rawan di dalam

ruang khususnya pada waktu-waktu padat pengunjung.
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Klasifikasi strategi;

1. Pola Linier

Pola sirkulasi lurus, menerus sebagai pembentuk

utama untuk satu deretan ruang-ruang dengan sifat sederhana,

mengalir dinamis dan mudah dikembangkan

Entrance

Gb. 23

(sumber; analisis penulis)

• 2. Pola Radial

- Pola sirkulasi yang menyebar dari satu titik menuju ke

segala arah, ataupun sirkulasi yang menuju ke satu titik (memusat).

- Ruang yang menjadi pusat merupakan ruang yang luas

sebagaipusat orientasi dan pengikat ruang-ruang disekitamya

mnpbar fct Sigala

Gb. 24

(sumber; analisi penulis)

3. Pola Ruang ke Ruang

Menghubungkan ruang dengan prinsip melewati ruang,

menembus ruang dan berakhir dalam ruang
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Menuju beberapa arah dan tidak memperlihatkan suatu

urutan pemandangan

o-*oC\ °

Gb.25

(sumber; analisis penulis)

Lay out ruang pamer dengan kenyamanan dan kemudahan

pengunjung dalam menikmati objek pamer

Pemecahan masalah yg di ambil,

adalah

Pola Ruang ke Ruang

Dengan pola sirkulasi dan juga susunan objek pamer yg

berdasarkan sistem sirkulasi ruang ke ruang ini, pengunjung

dapat terarah dan juga dinamis dalam pencapaian dari satu

objek pamer dengan objek pamer berikutnya

b. Bagaimana merancang lay out pamer agar dapat memberikan

keamanan dan kelestarian bagi biota dan memberikan

kenyamanan visual bagi pengunjung

Konflik ;

X Kebutuhan objekpamer terhadap sinar/cahaya dengan

Pencapaian suasana yang baik dan nyaman bagi pengunjung

Solusi;

Mengatur sistem pencahayaan yang dapat menciptakan suasana

yang ideal
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Suasana yang ideal maksudnya adalah dimana pengunjung

dalam menikmati objek yang dipamerkan akan merasakan

suasana yang sama seperti berada pada habitat aslinya sehingga

memunculkan suasana yang dramatis

Klasifikasi;

1. Penempatan Lampu

a. Vertikal

Cahaya lampu jatuh tegak lurus dengan permukaan air dan

lampu berada di atas air

b. Horisontal

Cahaya lampu yang di arah kan sejajar dan lampu berada di

dalam air

c. Diagonal

Cahaya lampu yang diarahkan secara menyilang dari sisi

akuarium bisa satu sisi ke atas ataupun ke bawah

tafreran
saura

Vrbkat

Gb. 26

(sumber; analisis penulis)

Jadi;

Posisi lampu yang digunakan pada penerangan akuarium adalah

penyinaran secara vertikal.

Penyinaran secara vertikal lebih sesuai karena titik penyinaran

sama dengan titik penyinaran dari matahari dan peletakan titik lampu

dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing masing akuarium

Sedangkan pada penyinaran secara horisontal, letak lampu berada

di dalam air berpotensi memberikan efek silau bagi biota di dalam
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akuarium dan juga bagi orang yang memandang akuarium, begitu juga

dengan penyinaran secara diagonal.

i -\

Gb.27

(sumber; analisis penulis)

2. Pemilihan Lampu

a. Lampu Fluorescent/TL

Lampu yang sering digunakan untuk akuarium

karena lebih ekonomis, mempunyai spektrum sinar yang

hampir sama dengan panjang sinar matahari sehingga

baik untuk fotosintesis. Namun kekurangan lampu

fluorescent ini ialah sinar lampu hanya mencapai

kedalaman maksimal 40 - 50 cm saja

Tabel 7. Spesifikasi Lampu TL pada Beberapa Pabrik

Pabrik Namadan Type Watt
Lumen

(Lux)
•Kelvin

Panjang

(cm)

Osram Daylight L 18/11 18 1.300 6.000 59

Oaylight L 36/11 36 3.250 6.000 120

Daylight L 58/11 58 5.200 6.000 150

Daylight L 18/12 18 1.000 5.400 59

Daylight L 36/12 36 2.350 5.400 120

Daylight L 58/12 58 3.750 5.400 159

Phillips Daylight TLD 15/96 18 1.050 6.500 59

Daylight TLD30/96 30 1.700 6.500 90

Daylight TLD 36/96 36 2.200 6.500 120

Daylight TLD58/96 58 3.600 6.500 150

Daylight TLD15/95 15 900 5.300 44

Daylight TLD18/95 18 1.000 5.300 59

DaylightTLD36/95 36 2.350 5.300 120

Daylight TLD 58/95 58 3.750 5.300 150

Actinic Aqua Cora! 380 - 500 nm/W

Tabel 9. Spesifikasi lampu TL pada beberapa pabrik
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Jadi;

b. Lampu Metal Halide

Lampu Metal Halide mempunyai watt yang lebih

besar dari lampu-lampu yang lain sehingga dapat

digunakan pada dimensi akuarium dengan panjang di atas

130 cm. Dan yang terpenting ialah lampu ini mampu

memproduksi lampu UV namun karena watt yang besar

lampu Metal Halide boros listrik dan jika penggunaan

lampu dalam jumlah banyak dapat menyilaukan mata

Tabel 8. Spesifikasi Lampu Metal Halide dari Osram

Pabrik Type Watt Lumen ° KaMn (Lux)

Osram HQI-TS 250/D 250 19.000 5.200

HQI-TS 400/D 400 35.000 5.200

HQI-TS 1000/D 1.000 90.000 6.000

HQI-TS 2000/D 2.000 170.000 6.000

HQI-TS/T 3500/D 3.500 300.000 6.000

HQI-T 250/D 250 19.000 5.400

HQI-T 400/D 400 33.000 5.900

HQI-T 1000/D 1.000 80.000 6.000

HQI-T 2000/N/E Super 2.000 240.000 6.000

Tabel 10. Spesifikasi lampu metal halide dari osram

Lampu yang baik digunakan ialah jenis Lampu Metal Halide

Dalam mengatasi dampak silau dari penggunaan Lampu Metal Halide

maka dapat diantisipasi dengan pengkombinasian dengan lampu

Actinic Blue, dengan perbandingan;

Setiap 175 watt lampu Metal Halide dengan 1 lampu

Actinic Blue 40 watt

Lampu Actinic Blue

Merupakan lampu yang mengkonsumsi listrik rendah dan dapat di

hidupkan selama 24 jam. Sinar yang dihasilkan dapat menetralkan efek

sinar yang kuat. Panjang gelombang yang sama dengan panjang

gelombang warna biru dan sinarnya dapat menembus kedalaman air

hingga 400 m di bawah permukaan air laut
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Perhitungan ;

Penggunaan 1 buah lampu Metal Halide 150 W dapat menyinari area ±

1 m2.

Penggunaan 3 buah lampu Metal Halide 250 W dapat menyinari area

240 cm x 120 cm

Jadi:

dengan modul area per 6 mx 6 m( 36m2 ) yang akan disinari,

dipasang 2 lampu Metal Halide 2000 W

Type ; HQI-T 2000/N/E Super

Tabel 9. Variasi Penggunaan Lampu

Speshlkasi

p x I x f (cm)

Volume Air Laut

(liter)
Sistem Lampu \l

70 x 55 « 45 126 TL 20 Wan x 1

Actinic Blue 20 Watt x 2

90 x 55 x 45 162 TL 20 Watt x 4

Actinic Blue 20 Watt x 3

90 x 55 x 45 162 Metal Halide 10.000 K. 150 W

Actinic Blue 40 Watt x 2

130 x 55 x 55 409 Metal Halide 10.000 K, 2 x 150 W

Actinic Blue 40 Watt x 2

150 x 55 x60 495 Metal Halide 10.000 K, 2 x 150 W

Actinic Blue 40 Watt * 2

180 x 65 x 60 650 Metal Halide 10.000 K, 2 * 150 W

Actinic Blue 40 Watt x 4

240 x 120 x 80 2.300 Metal Halide 10.000 K, 3 x 250 W

Actinic Blue 40 Watt * 8

Tabel 11 Variasi penggunaan lampu

II. 4. Citra Bangunan

Aspek yang dapat mewadahi dan mempresentasikan karakter

dinamis kegiatan rekreasi dan karakter keingintahuan dari kegiatan

edukasi adalah dengan citra penampilan bangunan. Hal ini

disebabkan secara visual daapt langsung dinikmati dan dinilai oleh

pengunjung atau masyarakat sekaligus sebagai daya tarik utama

datangnya pengunjung.
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Pertimbangan lain ialah bangunan sebagai wadah kehidupan dalam
air, maka untuk mencerminkannya dapat diungkapkan dengan
analogi bentuk air ataupun sifat air(mengalir, transparan, halus)
dan analogi dari alam sekitar yakni gumuk gumuk pasir. Selain itu
image aquarium sebagai bejana kaca dapat diungkapkan melalui
penggunaan bahan kaca pada penampilan bangunan.
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L 2. 3. Siteplan
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Gb. 30
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(sumber; analisis penulis)
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L 2. 4. Denah

Denah Lantai 1

Denah Lantai 2
(sumber; analisis penulis)
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L 2. 5. Tampak

TF4tiife • • • •

Tampak Depan

T -,-=i
Tampak Samping

Gb. 32

(sumber; analisis penulis)
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Bab III. Pengembangan Design

Wahana Aquarium Yogyakarta

III. 1. Situasi

Pada situasi menunjukan bahwa bangunan Aquarium Yogyakarta

terdiri atas satu massa saja yang menjadi utama. Bentuk persenyawaan

geometri antara bujur sangkar dan lingkaran merupakan dasar gubahan

masa bangunan.

Atap yang digunakan ialah atap dack dan atap berbentuk
bergelombang dengan penggunaan struktur baja trush, dengan

perbandingan 50 % penutup atap dack dan 50 % penutup atap

polycarbonat/zincalum. Pada aquarium utama di gunakan penutup atap

polycarbonat di tujukan agar cahaya dapat masuk ke dalam aquarium
untuk mengurangi penggunaan cahaya buatan di dalam aquarium

utama.
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Peletakan

pohon-pohon
palem dan
pohon akasia
sebagai
penyaring
angin

Entrance utama bagi pengunjung
yang berjalan kaki.
Entrance ini menggunakan paving
blok berwarna biru sebagai jalan
sirkulasi dengan perletakan pohon
pohon palem di sisi timur.
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Masa lingkaran
Bentuk yang di

. f transformasi
dari air

Bentuk atap yang
bergelombang
mentransformasikan
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III. 2. Siteplan

Wahana Aquarium Yogyakarta memiliki satu akses utama yakni

melalui jalan kawasan pantai glagah yang menyisiri tepi pantai. Pada

bangunan terletak di sebelah selatan. Sedangkan untuk jalan yang

berada pada sisi timur bangunan di peruntukan bagi akses keluar

pengunjung, keluar melalui jalan P. Diponegoro. Hal ini di terapkan

guna menghindari sirkulasi yang bertumpuk apabila pada saat saat jam

padat pengunjung.

Jalur sirkulasi utama para pengunjung yang berjalan kaki berada pada

sisi selatan site, menuju utara untuk mencapai bangunan. Pola sirkulasi

utama ialah linear, dengan alur yang mudah dan nyaman bagi

pengunjung yang berjalan kaki.

Akses masuk

kendaraan

Akses Utama

pengunjung
yang berjalan

kaki

Jalur sirkulasi

pengunjung
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III. 3. Massa Bangunan

Denah bangunan Wahana Aquarium Yogyakarta terbagi atas tiga lantai

dan satu basement. Lantai satu merupakan zone utama dengan

memamerkan biota biota laut dan biota biota danau. Lantai dua

memamerkan biota sungai dan zone aquarium atraksi. Lalu lantai tiga

merupakan area life suport bagi biota biota yang ada di dalam

aquarium utama.

III. 3. 1. Denah lantai satu

Zone a, merupakan display aquarium laut dengan biota hiu.

Merupakan salah satu display yang di unggulkan dari wahana

aquarium. Terdapat 9 ekor hiu dengan ukuran di bawah 2 m.

Zone b, merupakan ruang pengelola, dimana secara tidak langsung

berhubungan dengan ruang pamer. Berada pada lantai satu dan dua.

Zone c Zoned Zone e Outdoor

Zone f

Zone g

Zone

Zoneh

Zone

Zone i

Zone o

Zonem
Zone k

Zone j

Gb. 35
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Zone c, merupakan area pamer biota air tawar khususnya biota air

danau. Terdapat beberapa display dengan ukuran kecil, dua display

ukuran besar dan satu display dengan memamerkan biota buaya.

Zone d, merupakan display biota air laut yaitu dugong, yang juga

merupakan salah satu display yang diunggulkan dalam wahana ini.

Berbentuk silinder full acrilyc dengan tinggi 2 meter.

Zone e, merupakan area habitat kura-kura. Area ini berada pada

ruang terbuka dengan tujuan dapat menyesuaikan dengan habitat

asli biota pamer tersebut.

Zone f, merupakan display lumba-lumba. Display ini dapat

dinikmati melalui tangki aquarium pada lantai satu, maupun

melalui kolam atraksi yang berada pada lantai dua bangunan.

Zone g, merupakan area habitat mangrove. Terdapat pepohonan

dan rawa-rawa yang hidup di wilayah Indonesia.

Zone h, merupakan kolam sentuh dimana terdapat biota-biota yang

menarik dan tidak berbahaya sehingga pengunjung dapat

menyentuh biota tersebut dan dapat mengenai lebih jauh mengenai

perilaku mereka di dalam laut.

Zone i, merupakan area laboratorium penelitian. Lab. Yang

berfungsi untuk melakukan riset dan sekaligus perawatan biota-

biota yang di pamerkan agar keberlangsungan hidupnya terjaga

dengan baik.

Zone j, merupakan aquarium utama, dimana terdapat terowongan

dengan panjang kurang lebih 40 meter berada di dasar aquarium.

Aquarium utama terdapat beraneka ragam biota laut sampai biota

yang berbahaya sekalipun, sehingga dapat menyajikan suasana di

dalam laut seperti sesungguhnya.

Zone k, merupakan aquarium atraksi, dimana pengunjung dapat

menyaksikan atraksi atraksi yang di lakukan biota-biota laut saat di

beri makan sekaligus mengenai jenis-jenis biota laut dengan

dipandu oleh staff-staff pemandu.
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Zone I, merupakan display aquarium terumbu karang. Display ini

sangat khusus untuk memamerkan betapa kaya dan indahnya

terumbu karang, dengan beraneka ragam biota-biota yang hidup di

terumbu karang.

Zone m, merupakan area vitrine dimana system pamernya dengan

cara biota diawetkan lalu dimasukan dalam box dengan berbagai

bentuk, biota yang diawetkan adalah biota-biota yang telah punah

Zone n, merupakan cafetaria, salah satu area penunjang untuk

wahana aquarium

Zone o, adalah gift shop, salah satu area penunjang dimana

menjual berbagai souvenir-souvenir menarik khas dunia laut.
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III. 3. 2. Denah lantai dua

Zone a Zone c

Zoneb
Zone d

Zone i

Zone e

Perpustakaan
Zone f

Balkon

Zoneh

_aa

Zone g

Zonej

Zone a, merupakan area display ikan air sungai, khususnya

memamerkan biota yang berasal dari sungai amazon.

Zone b, merupakan ruang audiovisual, dimana terdapat alat alat

komunikasi dan media computer.

Zone c, merupakan display beraneka ragam biota ubur-ubur.

Dengan pola pencahayaan yang minim menimbulkan suasana yang

menarik bagi pengunjung.

Zone d, merupakan tribun penonton dan display lumba-lumba.

Area ini di sebut juga kolam atraksi dimana akan mepertunjukan

atraksi dari biota lumba-lumba dan juga biota laut yang lain.

Jadwal pertunjukan bersifat temporeri.
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Zone e, merupakan laboratorium yang berada pada lantai dua.

Ruang laboratorium ini diperuntukan bagi pengunjung untuk

mengenai kegiatan laboratorium biota.

Zone f, merupakan aquarium utama yang memiliki tinggi air 7

meter.

Zone g, merupakan retail fast food

Zone h, merupakan retail sea food

Zone i, merupakan display biota udang dan kerang. Pola

pendi splayannya secara terpasat di tengah ruang sehingga

pengunjung menikmati objek dengan mengitari display.

Zone j, merupakan display terumbu karang degan beragam biota

yang biasa hidup di terumbu karang.

Balkon, penempatan pada sisi selatan bangunan karena memiliki

view langsung ke arah pantai.

Perpustakaan, diletakan pada lantai dua dan merupakan ruang

yang tertutup karena memerlukan suasana yang lebih tenang.

III. 3. 3. Denah lantai tiga

Denah lantai tiga hanya sebagai area perawatan dan peralatan bagi

biota, khususnya untuk aquarium utama.
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III. 3. 4. Denah basement

Parkir a, adalah parker yang diperuntukan bagi kendaraan para

karyawan pengelola wahana aquarium. Parkir untuk kendaraan mobil

tersedia untuk 4 mobil dan untuk kendaraan bermotor tersedia untuk 30

motor.

Parkir b, adalah parker bagi kendaraan para retailer dimana terdapat 6

untuk mobil box dan 6 untuk umum. Lalu parker untuk 46 motor bagi

para retailer.

Ruang mee, merupakan ruang control semua system bangunan.

Dengan space ruang yang besar agar pengaturan per system display

yang terbagi antara zona air tawar dan zona air laut dapat tercontrol

dengan baik.

Ruang Mesin, adalah ruang-ruang yang menempatkan peralatan

supporting bagi kelangsungan biota pamer, seperti;

Ruang settle tank, yakni tangki yang mengkarantina air laut yang

baru disedot dari laut.Kemudian disaring dengan karbon lalu

dibersihkan dengan chlorine. Lalu dialirkan ke storage tank.

Ruang storage tank, yakni tangki yang digunakan untuk

membersihkan chlorine di dalam air kemudian baru dialirkan ke

aeration tank

- Ruang aeration tank, yakni tangki yang digunakan untuk mengatur

kondisi dan temperatur air sebelum di distribusikan ke tiap-tiap

tangki aquarium.

Ruang pompa, tempat pompa yang akan mendistribusikan air ke tiap-

tiap tangki akuarium.
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III. 3.5. Potongan Bangunan

Lantai satu berfungsi untuk mewadahi display-display utama. Zona air
tawar yakni biota air danau dan buaya, lalu zona air laut yakni terumbu
karang, kolam sentuh, hiu, beragam ikan laut dan juga terowongan di
bawah aquarium utama.

Lantai dua mewadahi zona air sungai, dimana memamerkan ikan ikan

yang berasal dari sungai amazon, lalu zona udang dan kepiting, zona
ubur-ubur dan zona kolam atraksi. Perpustakaan dan ruang audiovisual

sebagai zona edukasi bagi pengunjung. Dan area penunjang yakni food

court.

rr

Bentuk atap bergelombang
mentransformasi karakter dari air

-gCgg.;ia, -i

- w •< •-—j --?^_n

y ff ^=fi +, d. m, 4 -'*' V

r ••(». p. .6

POTONGAN b.b
Zone Air

Tawar, Sungai
Zone Air

Tawar, Danau
Basement, mewadahi

kebutuhan parker
pengelola, retailer dan

ruang utilitas bangunan

i
" r ^i~

Ul
A S 6 ? R

Penutup atap yang digunakan ialah
polycarbonate, transparan.

Aquarium Utama
& Terowongan

•*-r*— =^rSN *
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Gb.40
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Untuk bahan struktur selain tuntutan kekuatan juga harus
mempertimbangkan ketahananya terhadap korosi serta water proofing.
Untuk itu bahan logam di lapisi cat anti karat atau dengan
menggunakan bahan anti karat(jenis galvanis). Bahan semen
menggunakan jenis semen sulfat. Bahan aquarium digunakan acrylic
karena lebih fleksibel terhadap kebutuhan akan bentuk dan

ketahanannya.

ES*? v-

Dinding 20 cm

Acrylic 100 mm
Granular Bed

'. Pib«rglass deck

Silicon, . Deck Suport

OL

1. Lantai

2. Deck support
3. Fiber glass deck
4. Granular bed

Desain bagian
bawah/dasar tangki

ft j i: --a- a^.

POTONGAN b.b

Penggunaan bahan acrylic
sebagai bahan pembentuk
aquarium berdasarkan kekuatan
dari bahan acrylic tersebut dan
juga fleksibel dalam pengolahan
bentuk

Gb.41



III. 3. 6. Tampak Bangunan

Bangunan sebagai wadah kehidupaan dalam air, maka untuk
mencerminkannya ke dalam fasade bngunan ialah melalui analogi
bentuk karakter air yakni; bergelombang, transparan, dinamis. Melalui
pewarnaan pada bangunan yang lebih dominan dengan warna yang
identik dengan air yakni biru.

-» hi

nmw*

TAMPAK IEIATAI

TAMIAK TIMUR

TAMffAK UTARA

TAMJPAK BARAT

Gb.42
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III. 4. Struktur
Struktur yang digunakan ialah system struktur rangka dengan bidang bidang
dinding yang beralur/bergelombang memenuhi konsep bangunan. Struktur
pondasi menggunakan struktur pondasi tiang pancang footplat karena lokasi
bangunan berada pada kawasan pantai, sehingga memerlukan struktur pondasi
yang dalam. Untuk struktur atap menggunakan struktur atap baja trush dengan
penutup atap dari bahan polycarbonat dan juga zincalum.
III. 4. L Rencana Kolom Balok

Pada rencana kolom balok ini memperlihatkan adanya delatasi sebanyak
dua titik. Delatasi ini dilakukan mengingat bentuk massa bangunan sangat
besar dan luas sehingga dari segi struktur memerlukan penerapan sistem
delatasi atau pemisahan struktur agar tidak terjadi patahan yang bisa
mengakibatkan bangunan roboh.

Rencana Balok Atap Dak
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III. 4. 2. Rencana Penutup Atap

Bangunan ini mempunyai bentuk atap datar/dack dan bergelombang
dengan struktur atap rangka baja trush. Penutup atap yang digunakan yakni
penutup atap polycarbonat dan zincalum.

Dilatasi

Penutup atap
Zincalum

Penutup atap
polycarbonat

Penggunaan penutup atap dari bahan polycarbonat berdasarkan kebutuhan

akan cahayayang besar padadisplay aquarium sehingga dapat mengurangi

pemakaian pencahayaan buatan dan juga dapat menciptakan pencahayaan

yang lebih hidup, menyerupai suasana di bawah laut.

III. 4. 3. Rencana sistem distribusi air

Dalam sistem ini air laut yang telah digunakan didaur ulang kembali untuk

digunakan kembali. Air dari akuarium dialirkan kembali ke aeration tank

dan storage tank namun sebelumnya melalui penyaringan terlebih dahulu.

Sistem ini biasa dilakukan untuk menekan biaya perawatan.
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LANTaI 1

BASEMENT

Aeration Tank &

Storage tank
LANTAI 3

Gb.45

Galery Tanks

Storage Tank

Pompa

Diatomaceous

Earth Filter
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Untuk bahan struktur selain tuntutan kekuatan juga harus

mempertimbangkan ketahananya terhadap korosi serta water proofing.
Untuk itu bahan logam di lapisi cat anti karat atau dengan

menggunakan bahan anti karat(jenis galvanis). Bahan semen
menggunakan jenis semen sulfat. Bahan aquarium digunakan acrylic
karena lebih fleksibel terhadap kebutuhan akan bentuk dan

ketahanannya.

1. Lantai

2. Deck support
3. Fiber glass deck
4. Granular bed

. ,,„„ POTONGANb.b

Dinding 20 cm '

Acrylic 100 mm
Granular Bed

Silicon,
Fiber glass deck

; Deck Suport

-ZL

Penggunaan bahan acrylic
sebagai bahan pembentuk
aquarium berdasarkan kekuatan
dari bahan acrylic tersebut dan
juga fleksibel dalam pengolahan
bentuk

Gb.41



Lampiran 3

Tahap Studio Perancangan
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Bab IV. Revisi

IV. 1. Antisipasi terhadap escape keamanan

Pada perancangan bangunan diperlukan perencanaan sistem keamanan

bangunan yang baik agar dapat mengontrol sirkulasi para pengguna

bangunan agar tetap aman dan selamat. Salah satunya ialah sistem keamanan

terhadap bahaya kebakaran. Bagaimana sistem keamanan yang diterapkan

dalam bangunan dalam mengatasi kebakaran ini dapat bekerja efektif dan

optimal dalam keselamatan bagi para pengguna bangunan.

Gb. 58

Posisi

Tangga Darurat

Pintu Keluar

Peletakan lampu berada pada plafon tiap lantai. Jenis lampu yang digunakan

ialah lampu neon berwarana merah.
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Bangunan wahana aquarium yang berlantai 3 ini menerapkan penggunaan

tangga darurat pada 2 sisi yang peletakannya diatur berdasarkan jarak capai

yang cepat dan strategis. Tetapi bukan hanya kecepatan dalam mengakses

dan letak yang strategis akan tetapi juga memerlukan sistem tersebut dapat

berfungsi secara baik dan mudah untuk pengguna. Dalam memaksimalkan

sistem agar dapat bekerja optimal dan dapat dimengerti secara mudah oleh

pengguna yaitu dengan mengunakan sistem penyinaran yang berbentuk jalur

yang menuju ke akses pintu darurat. Pada saat terjadi kebakaran, seiring

alarm berbunyi lampu jalur escape pun secara otomatis akan menyala untuk

menggiring pengunjung menuju akses pintu darurat untuk langsung keluar

dari bangunan.

Gb. 59
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IV. 2. Konsep gumuk pasir perlu di maksimalkan pada perancangan

bangunan

Dari perancangan bangunan semula secara estetika belum dapat

menggambarkan konsep yang di ambil, yaitu gumuk, khususnya bagi

pengguna bangunan. Karena konsep diterapkan hanya pada bentukan atap

yang tidak terlihat secara mudah oleh mata manusia sehingga perlu stregi

design yang dapat dengan mudah diketahui pengguna bangunan.

Salah satu strategi designnya ialah dengan merancang bentukan-bentukan

bidang pada sisi-sisi fasade bangunan,seperti bentukan selasar pada sisi

timur bangunan, menuju ke entrance utama bangunan. Dengan bentuk yang

bergelombang dan penggunaan material dengan warna yang mengikuti

warna pasir, dapat mudah bagi pengguna untuk menyerap konsep gumuk.

a. ^ y± •,... •

Si

Gb. 60
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IV. 3. Kawasan

Respon trhadap system wisata pantai Glagah secara keseluruhan.

Pintu Masuk

Pada site ini menunjukan beberapa aktifitas yang telah ada pada kawasan

wisata pantai Glagah. Setelah melewati pintu masuk kawasan wisata, pada

sisi timur, bibir sungai, terdapat wisata air dan pada sisi seberang sungai

terdapat pelabuhan untuk kapal nelayan pantai. Berikutnya menuju ke

selatan terdapat TPI pantai Glagah yang aktifitasnya ramai pada saat pagi

hari. Ke arah barat, pada sisi selatan jalan terdapat kebun tanaman buah

dewa yang cukup luas dan juga restoran dan kebun binatang kecil. Lalupada

arah selatan terdapat wisata tepi pantai yang menjadi daya tarik utama
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kawasan pantai Glagah dan pada ujung jalan menuju kea rah barat, sedang

dikembangkan lapangan golf.

SAMUDERA HINDiA

Gb. 62

IV. 4. Sistem pengendalian terhadap panas dalam ruang

Bangunan wahana aquarium ini menggunakan sistem atap dack yang sangat

dominan pada luasannya sehingga perlu pengendalian terhadap penyerapan

panas sinar matahari dari struktur atap dack tersebut terhadap ruang dalam

agar udara panas tidak langsung masuk ke dalam ruang dalam.

Strategi dalam penyelesaian masalah tersebut ialah dengan penggunaan

sistem bantalan udara pada struktur atap dack tersebut. Sistem bantalan

udara ini menjadi filter/penyaring udara panas agar tidak masuk ke dalam

ruang dalam. Dengan ketinggian 1,5-2 meter mampu mengontrol udara

panas yang diserap oleh dack untuk dialirkan kembali keluar bangunan

dengan penggunaan exhouse fan.
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IV. 5. Interior
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~2~ j Kolam Atraksi View 2
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Lampiran 4

Tahap Revisi Rancangan
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