
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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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



4. * .

'Vv-! -•••*.•••• •
>'.*&;VIS- <• -'v. '

• - **.V., • • • ••- 4,
, <» J' * « «* 1

97



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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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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Eksterior K/'ew 4
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