
Kompleks Wisata Aquariumdan Arcade IkanHias

BAB II

IDENTIFIKASI PERSOALAN DESAIN

2.1. Lingkup Kompleks Wisata Aquarium dan Arcade Ikan Hias

2.1.1. Pengerrian Kompleks Wisata Aquarium dan Arcade Ikan Hias

1. Kompleks : kumpulan beberapa bangunan pada satu wilayah.9

2. Wisata : sebuah kegiatan rekreasi untuk menghilangkan rasa jenuh

terhadap kegiatan/ stress.

3. Aquarium : suatu wadah yang digunakan untuk mengoleksi, memelihara dan

memamerkan kekayaan, keindahan dan kehidupan didalam laut serta

digunakan sebagai sarana untuk penelitian biota laut.

4. Arcade : gedung yang mempunyai gang yang beratap dan biasanya

ditempati toko-toko atau kios-kios.

5. Ikan Hias : binatang yang hid up di dalam air baik air tawar maupun air laut.

Dari pengerrian diatas dapat diambil kesimpulan tentang arti dari

Kompleks WisataAquarium dan Arcade Ikan Hias, yaitu: kesatuan dari beberapa

bangunan dalam satu wilayah yang didalamnya terdapat kegiatan rekreasi bempa

wadah untuk mengoleksi, memelihara, memamerkan kekayaan dan keindahan

kehidupan laut serta untuk penelitian biota laut juga terdapat kios-kios yang

menjual binatang yang hidup baik di air tawar maupun air laut yang indah.

9 Kamus Besar Bahasa Indonesia
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Pengembangan Kompleks Wisata Aqurium dan Arcade Ikan Hias ini

dibangun karena:

1. Melihat dari kondisi aquarium yang telah ada tidak dapat lagi memberikan

kenyamanan bagi pengunjung dan juga biota laut karena sudah sangat kotor.

2. Perlunya objek/atraksi rekreasi yang dapat mendukung potensi biota yang

terdapat di pantai Kukup agar dapat dinikmati oleh pengunjung.

3. Adalah salah satu program kegiatan pemerintah daerah setempat didalam

mengembangkan kepariwisataan didaerah serta memanfaatkan sumber potensi

yang ada.

2.1.2. Fungsi Kompleks Wisata Aquarium dan Arcade Ikan Hias

1. Rekreasi

Kehadiran aquarium untuk menampilkan dunia laut yang sangat beraneka

ragam jenis biota laut agar dapat dinikmati oleh khalayak ramai dan dirancang

agar pengunjung merasa betah hingga bisa berelaksasi untuk sekedar mengurangi

rasa jenuh dan stress. Juga dapat membeli ikan hias dari pedagang untuk dibawa

pulang.

2. Konservasi

Aquarium dan arcade ikan hias sebagai wadah untuk menjaga, memelihara

dan meneliti perilaku biota laut serta menjual ikan hias yang memang telah

diperbolehkan untuk dijual dengan tetap memelihara kelestarian biota tersebut.
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3. Pendidikan

Sebagai wadah yang mampu memberikan informasi tentang kehidupan

bawah laut dengan penyajian yang dapat dilihat secara langsung dan sedapat

mungkin memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga dapat menumbuhkan

rasa cinta pada lingkungan laut dan rasa tanggung jawab akan kelestariannya.

Dari kegiatan yang disebutkan diatas diwadahi dalam sebuah kegiatan

wisata yaitu Kompleks Wisata Aquarium dan Arcade Ikan Hias. Yang berfungsi

sebagai wadah untuk memberikan objek/atraksi rekreasi dan juga konservasi

terhadap biota yang terdapat di pantai Kukup serta pendidikan informasi tentang

dunia kelautan.

2.1.3. Unsur Pokok Aquarium dan Arcade Ikan Hias.

Setiap benda yang dimasukkan kedalam aquarium nantinya hams

memenuhi persyaratan agar aquarium menjadi indah dan tetap terjaga

kelestariannya. Adapun bagian-bagian penting dalam aquarium secara garis besar

meliputi:

1. Air Laut

Air laut memegang peranan penting dalam aquarium sehingga air yang

digunakan hams memenuhi persyaratan, agar seluruh mahkluk hidup yang ada

didalam aquarium dapat hidup secara normal seperti di alamnya yaitu laut.

a) Air yang digunakan hams diteliti terlebih dahulu, agar kandungan yang ada

didalamnya tidak membayakan hidup biota, adapun persyaratan yaitu:10

1Heru Susanto, Ikan Hias Air Laut. Penerbit Svvadava. Hal. 15 -20.
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i. Mempunyai berat jenis antara 1.032 s/d 1.031.

ii. Bersih danjernih

iii. Mempunyai derajat keasaman ( pH ) optimum kurang kebih 8.2.

iv. Suhu sama dengan perairan lepas yaitu rata-rata 27° - 28° C

Hal ini dilakukan oleh ahli aqurist guna mencapai air laut yang baik untuk

digimakan. Unmk pengkondisian suhu air di dalam wadah maka kita gunakan

sistem pengaturan buatan dengan termostat yang dapat mengatur suhu air secara

otomatis.

Adapun proses pengadaan dan pengolahan air laut yaitu:

i. Untuk membebaskan air dari racun dan penvakit perlu adanya proses

penyaringan karbon dan pembersihan dengan chlorine, pada sebuah bak yang

disebut settle tank,

ii. Kemudian kandungan chlorine dibersihkan dalam storage tank

iii. Air yang digunakan di test terlebih dahulu dilaboratorium

iv. Sebelum dimasukkan ke dalam aquarium, air terlebih dahulu disimpan dalam

bak yang bisa mengatur secara langsung supply air dan amsnya, yang disebut

Aeration dan storage tank

Air laut

Aeration and

Storage Tank
Aquarium Storage Tank

t L

Settle Tank

Diagram 1.1. Proses pengadaan danpengolahan air laut
Sumber: Time Saver Standarts For Building Types

" Joseph DeChiara and John Hancook Callender Time Saver Standarts For Building Types, Mc.
Graw Hil Book Company. New York. 1974.
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2. Biota Laut

Beberapa komponen utama yang hams diperhatikan dalam perencanaan

aquarium guna memberikan kemudahan dan kelayakan hidup bagi biota yang

akan ditampung nantinya, yaitu:

a. Berdasarkan makanannya

Sifat biota berdasarkan makanannya:1

i. Pemakan daging / predator ( Carnivora)

ii. Pemakan tumbuh-rumbuhan ( Herbivora )

iii. Pamakan daging dan tumbuh-tumbuhan (omnivora)

iv. Pemakan plankton

v. Pemakan benda / jasad mati ( detrivus feeder)

b. Berdasarkan lingkungan hidupnya

Hal ini dimaksudkan agar adanya umtan penyajian dan penyesuaian hidup

dengan daerah asalnya, yaitu sebagai berikut:

i. Zona Intertidal

Pada zona ini banyak terdapat biota pemakan plankton, pemakan detrivus/

jasad mati dan pemakan tumbuh-tumbuhan / herbivora. Jumlah dan

ragamnya tidak terlalu banyak, sedangkan binatang buas jarang sekali

terdapat. Jenis ikan herring banacudas, snappers, grunt, proges dan Iain-

lain.

12 Buku Pedoman Pengenalan Sumber Perikanan Laut.Bagian I. D.rektorat Jenderal Penkanan.

^ZT^f^Z^T^D^ Ikan Laut d, Peratran IndonesiaKom.s, Nas.onal
Pengkajian Stok Sumber Daya Ikan Laut. Lembaga llmu Pengetahuan Indones.a.
FakultasPerikanan IPB.1998.
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ii. Zona Estuaria

Pada zona ini biotanya berdasarkan makanannya hampir sama dengan

zona intertidal, tapi jumlah dan ragamnya lebih banyak dan terbiasa hidup

diair setengah tawar.

iii. Zona Neretic Inner sublittoral

Zona ini di bagi menjadi dua :

a) Daerah dekat permukaan air yang banyak biota pemakan plankton dan

biota buas. Jenis ikan: mackerels, bonitos, albacarores, funas, beberapa

jenis shark, dohplin, flyibg fishes, manias, eels, marlin, sail fishes,

molas, laternfishes, mouthfishes dll.

b) Daerah dekat dasar laut yang banyak terdapat biota pemakan tumbuh-

tumbuhan dan detrivus. Temperatur berkisar ± 10° C. Jenis ikan :

latern fishes, deepsea aals, mouthfish relative, stalkeyed fishes,

deepsea swallower.

iv. Zona Neretic outer sublittoral

Zona ini memiliki kandungan biota yang relatif sama dengan yang dimiliki

zona inner sublittoral temtama pada permukaannya. Tapi pada daerali

dekat dasar lautnya tidak begitu banyak memiliki kandungan biota

mengingat intensitas cahaya yang masuk relatif lebih sedikit jika

dibandingkan dengan zona-zona diatas. Temperatur ± 4° C dan tanpa

cahaya. Jenis ikan : ceratoid, deepsea anglers, dories, scorpion fishes,

deepsea swallower, mouthfishes relative, gulper, swallower, deepsea eels.
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3. Karang

Karang yang akan digunakan terlebih dahulu dikarantinakan agar bersih

dari hewan dan tumbuhan parasit yang menempel. Karang yang digunakan

sebaiknya tidak berongga-rongga kecil karena biasanya digunakan untuk rumah

hewan dan tumbuhan parasit.14

4. Pasir.

Pasir digunakan sebagai lapisan dasar aquarium dan sebaiknya digunakan

pasir yang kasar karena tidak terlalu banyak mengandung debu dan lumpur. Pasir

terlebih dahulu dicuci dengan air tawar sampai bersih untuk menghilangkan

kotoran dan menetralkan kadar garam, sehingga nantinya tidak mempengamhi

kadar garam dalam aquarium.13

5. Unsur Pokok Arcade Ikan Hias

Unsur pokok arcade ikan hias sama halnya dengan aquarium, yaitu Air,

biota yang didapat dari sekitar pantai, juga pasir dan karang. Tetapi dalam

penyajiannya wadah lebih kecil, hal ini agar penjual dan pembeli dapat

berinteraksi secara langsung.

14Ibid.HeruSusanto. Hal. 15.
15 Ibid.Heru Susanto. Hal. 20.
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2.1.4. Spesifikasi Aquarium dan Arcade Ikan Hias

1. Spesifikasi Aquarium

a. Type wadah dan dimensi aquarium

Karena kisaran ukuran tubuh ikan yang ditampung sangat banyak, agar

penyajian benda koleksi cukup efektifserta efisien wadah kita bagi dalam tiga

ukuran:16

1. Wadah ukuran kecil

Dapat menampung ikan dengan ukuranantara2,5 - 50 cm

2. Wadah ukuran besar

Dapat menampung ikan dengan ukuran antara 50 - 75 cm.

3. Wadah ukuran khusus

Dapat menampung biota yang karakteristik maupun ukurannya lebih dari

75 cm.

Dalam penyajiannyaterbagi dalam beberapa kelompok:

i. Aquarium I wadah bemkuran kecil diisi dengan biota pemakan daging,

dapat menampung 20 biota.

ii. Aquarium II wadah bemkuran kecil diisi dengan biota pemakan tumbuh-

tumbuhan , dapat menampung 20 biota.

iii. Aquarium III wadah bemkuran kecil diisi dengan biota pemakan daging

dan tumbuh-tumbuhan, dapat menampung 20 biota.

iv. Aquarium IV wadah bemkuran besar diisi dengan biota pemakan benda/

jasad mati, dapat menampung 20 biota.

16 Ibid. Buku Pedoman Pengenalan SumberPerikanan Laut Bagian I

24



Kompleks Wisata Aquarium dan ArcadeIkanHias

v. Aquarium V wadah bemkuran besardiisi dengan biotadari zona Intertidal,

menampung 100 biota,

vi. Aquarium VI wadah bemkuran besardiisi dengan biotadari zona Estuaria,

menampung 180 biota,

vii. Aquarium VII wadahbemkuranbesar diidi dengan biota dari zona Neretic

Inner Sublittoral dekat permukaan laut, menampung 120 biota,

viii. Aquarium VIII wadah bemkuran khusus diisi dengan biota dari zona

Neretic Inner Sublittoral dekat dasar laut, menampung 120 biota,

ix. Aquarium IX bemkuran besar diisi dengan biota dari zona Neretic Outer

Sublittoral, menampung 100 biota.

Hal ini dimaksudkan agar ada kesesuaian antara biota buas dan tidak buas

dan juga kesesuaian kehidupan dari biota tersebut.

b. Penentuan Ukuran Wadah.

Di laut sekitar Indonesia diperkirakan berjumlah biota 3000-4000 sp. Dari

jenis ikan yang terdapat di Indonesia bam sekitar 300-400 sp yang sudah

terdeterminasi. Dari semua spesies yang sudah diketahui di perairan Indonesia

hampir 40% berasal dari zona Neretic Inner Sublittoral, kemudian zona Estuaria

1 7

30%, sisanya berasal dari zona Intertidal dan zona Neretic Outer Sublittoral.

Jenis ikan sebanyak itu memiliki variasi ukuran yang sangat beragam,

mulai dari yang sangat kecil ( panjang 2,5 cm ) hingga yang sangat besar

Ibid. Potensi dan Penvebaran ...
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(panjangnya 5 m atau lebih ). Maka dari itu sebagai batasan ukuran ikan yang

akan ditampungantarapanjang2,5 cm hingga 150cm.

i. Wadah ukuran kecil

Jika ukuran rata-rata panjang ikan yang ditampung di dalam wadah kecil = 15

cm, dan standard kebutuhan air per 2,5 cm panjang ikan = 5 US galllon.

Maka satu ekor ikan ukuran 15 cm butuh air: ( 15 / 2,5 ) x 5 = 30 US gallon =

0,108 m3

Jadi Volume air dalam satu wadah kecil ( 20 ekor ikan ): 0,108 x 20 = 2,16 m3

125 cm

Gambar J. 7. Wadah aquarium kecil
Sumber. Heru Susanto dianalisa penulis

ii. Wadah ukuran besar

Jika ukuran rata-rata panjang ikan yang ditampung didalam wadah besar=45

cm, maka satu ekor ikan untuk ukuran 45 cm butuh air: ( 45 / 2,5 ) x 5 = 90

US gallon = 0,324 m3

Jadi volume air dalam satu wadah besar ( 20 ekor ikan ): 0,324 x 20 = 6,48 m3

1George Cust dan Graham Cox. Lamp light Tropical Aquarium Fishes, Fresh Water And Marine.
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Gambar 1.8. Wadah aquarium besar
Sumber. Heru Susanto dianalisa penulis

iii. Wadah ukuran khusus

Jika ukuran rata-rata panjang ikan yang ditampung 130 cm. Maka satu ekor

ikan butuh air: ( 130 / 2,5 ) x 5 = 260 US gallon = 0,936 m3

Jadi volume air dalam wadah ini: 20 x 0,936 = 18,72 m3

250 cm

Gambar 1.9. Wadah aquariumkhusus
Sumber. Heru Susanto dianalisa penulis
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iv. Wadah zona Intertidal

Jumlah biota pada zona ini diperkirakan 15 % dari jumlah biota yang ada. Dan

jumlah biota yang ada diperkirakan 400 sp, kemudian jumlahnya dikurangi

untuk biota yang diisikan kewadah kecil dan besar menunit sifat makanannya

( Aquarium I, II, III, dan IV ) maka jumlah yang tersisa ± 300 sp.

Jadi jumlah biota pada wadah ini 15 % x 300 = 45 sp (± 100 ekor ikan )

Jadi pada zona Intertidal tediri dari 5 buah wadali besar.

v. Wadah zona Estuaria

Biota pada zona ini diperkirakan 30% dari jumlah biota yang ada jadi jumlah

biota pada zona ini: 30 % x 300 = 90 sp ( 180 ekor ikan).

Jadi pada zona Estuaria tediri dari 9 buah wadah besar.

vi. Wadah zona Neretic Inner sub littoral

Karena faktor kesesuaian kehidupanya ( dekat permukaan dan dekat dasar)

maka wadah ini dibagi menjadi dua wadah. Dan biota pada zona ini

diperkirakan beijumlah 40% dari jumlah biota yang ada. Jadi tiap wadah

menampung 20 % dari jumlah biota yang ada. Maka didapat: 20% x 300 = 60

sp ( 120 ekor ikan ).

Jadi pada zona Neretic Inner sublittoral dekat permukaan laut tediri dari 6

buah wadah besar, dan 6 wadah khusus untuk zona Neretic Inner Sublittoral.

vii. Wadah ukuran Neretic Outer sublittoral

Jumlah biota pada zona ini diperkirakan 15 % dari jumlah biota yang ada. J

Jadi jumlah biota yang pada zona ini 15 % x 300 = 45 sp ( ± 100 ekor ikan).

Jadi pada zona Neretic Outer sublittoral tediri dari 5 buah wadah besar.
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Tabel. 1.2 Luas wadah aquarium

Wadah Jumlah

wadah

Volume

air

Ukuran bidang
pandang

Tinggi
wadah

Luas

dasar

Luas total

Zona I 4Wk 2,16 m' 250 x 125 cm 125 cm 3,125 m- 12,5 m2
zona II 5Wb 2,16 m* 250 x 125 cm 125 cm 3,125 m2 15,63 m2
zona III 9Wb 2,16 m' 250 x 125 cm 125 cm 3,125 m2 28,13 m2
zona IV 6Wb 6,48 m* 300 x 150 cm 150 cm 4,5 m2 27 m2
zona V 6Wkh 18,72 ms 500 x250 cm 250 cm 12,5 m2 75 m2
zona VI 5Wb 2,16m3 250 x 125 cm 125 vm 3,125 m2 15.63 m2
Jumlah 173,89 m2

Sumber: Analisa Penulis 2002

Keterangan: Wk: Wadah kecil

Wb : Wadah Besar

Wkh: Wadah khusus

c. Kenyamanan termal

i. Sinar matahari

Karena ada sebagian biota yang memang tidak memeriukan kontak langsung

dengan sinar matahari (lihat 2.1.3. tentang biota ). Maka dalam perencanaan

mang untuk wadali aquarium disesuaikan dengan kebutuhan akan sinar

matahari bagi setiap biota dalam wadah aquarium. Hal ini dimaksudkan agar

biota dapat hidup seperti ditempat asalnya. Untuk menjaga suhu air tetap stabil

di atur dengan sistem pengaturan buatan (lihat 2.1.3. tantang air).

Tabel 1.3. Jumlah sinar matahari terhadap wadah aquarium.

Wadah Jumlah sinar matahari
1. Zona I Sinar matahari harus dibatasi

2. Aquarium II Sinar matahari harus dibatasi

3. Aquarium III Sinar mataltari harus dibatasi

4. Aquarium IV Sinar matahari harus dibatasi

5. Aquarium V Tidak memeriukan sinar matahari

6. Aquarium VI Tidak memeriukan siiiar matahari

Sumber: analisa
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Untuk zona I dengan biota berdasarkan jenis makanannya cahaya hams

dibatasi, kemudian untuk zona Intertidal walaupun cahaya berlimpah tetapi

juga hams dibatasi agar plankton tidak bekembang cepat, Zona Neretic

Inner sublittoral di permukaan pantai perlu adanya pelindung terhadap

sinar matahari, sedangkanuntuk zona Neretic dalam cahaya hams dibatasi,

begim juga dengan zona Neretic Outer Sublittoral cahaya yang masuk

hams dihindari.

Zona Intertidal dan Estuaria

Gambar 2.0. Pembagian zona - zona laut
Sumber: StokSumber Daya Ikan Laut. LIPL.FakultasPerikanan IPB.1998
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d. Kenyamanan visual

Untuk memberikan kenyamanan visual kepada pengunjung yaim dengan 2

(dua) cara:

i. Karena objek pamer selalu bergerak maka pengamatan cukup dari satu arah.

\^
Wadah

Pamer

Gambar.2.1. Pengamtan dari satu arah
Sumber: Ramsey, Sleeper. Grafic Architecture.Standar.Edisi 9

ii. Jika mang wadah terlalu luas sehingga pandangan tidak mampu mencakup

seluruhnya, maka posisi pengamatan lebih dari satu arah.

.""h^ / s~\ /65Wadah

Pamer

Wadah

Pameri/e) 1 C jk: *•

Gambar. 2.2. Pengamatan dari dua arah
Sumber: Ramsey Sleeper. Grafic Architecture.Standar.Edisi 9
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e. Benda Dokumentasi

Bempa benda-benda yang mendukung proses untuk dapat mengetahui dan

mempelajari gambar tentang kehidupan biota laut dan pengetahuan tentang

kelautan, informasi disajikan dalam bentuk gambar-gambar tentang jenis ikan dan

kondisi kelautan.

2. Spesifikasi Arcade Ikan Hias

Bempa wadah untuk menjual beraneka ragam ikan hias laut yang didapat

dari laut atau pantai disekitar lokasi dan memang diperbolehkan untuk dijual

setelah diteliti.

a. Type wadah dan dimensi

Dalam pewadahannya bempa wadah kecil sehingga mudah dalam perawatan

dan penyajiannya (200 x 100 x 100 ). Tiap wadah menampung 10 biota.

b. Penentun ukuran wadah

Jumlah biotanya diasumsikan 5% dari jumlah biota yang ada. Maka jumlah

biota adalah 10% x 400 sp = 40 sp ( 80 ekor ikan ) dan jumlah wadahnya 8

buah wadah.

Jika ukuran rata-rata panjang ikan yang ditampung di dalam wadah kecil = 15

cm, dan standard kebutuhan air per 2,5 cm panjang ikan = 5 US galllon.19

Maka satu ekor ikan ukuran 15 cm butuh air: ( 15 / 2,5 ) x 5 = 30 US gallon =

0,108 m3

19 Ibid. George Cust dan Graham Cox.
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Jadi Volume air dalam satu wadah kecil ( 10 ekor ikan ): 0,108 x 10 = 1,08

100 cm

I
Wadah Aquarium

200 cm

V

200 cm

Gambar2.3. Wadah aquarium arcade ikan hias
Sumber. Heru Susanto dianalisa penulis

100 Cm

c. Kenyamanan termal

i. Sinar matahari

Karena biota yang ditampung dalam wadah arcade ikan hias berasal dari

pinggir pantai atau zona Intertidal maka kebutuhan akan cahaya melimpah

tetapi hams juga dibatasi agar plankton tidak berkembang dengan cepat (

lihat hal 30 ). Maka dalam perancangan nantinya sedapat mungkin

menghindari kontak langsung dengan sinar matahari. Hal ini dimaksudkan

agar biota dapat hidup seperti ditempat asalnya. Untuk menjaga suhu air

tetap stabil di atur dengan sistem pengaturan buatan (lihat 2.1.3. tantang

air).
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ii. Kenyamanan visual

Karena objek pamer selalu bergerak maka pengamatan cukup dari satu

arah.Seperti teriihatpada gambar 2.1.hal 33

2.2. Pelaku dan Jenis Kegiatan Kompleks Wisata Aquarium dan Arcade

Ikan Hias

2.2.1. Pelaku dan Jenis Kegiatan

2. Kegiatan pengunjung

Didalam Kompleks Wisata Aquarium dan Arcade Ikan Hias ada dua

kegiatan yangdilakukan yaitu didalam aquarium dan arcade ikanhias.

Tabel 1.4. Kelompok dan Jenis Kegiatan Pengunjung
Kelompok Kegiatan
Kegiatan aquarium

Jenis Kegiatan
1. Memasuki tempat rekreasi
2. Membeli tiket

3. Meminta informasi
4. Menukar uang
5. Mengamati berbagai macam biota di

aquarium
Kegiatan Arcade Ikan Hias Membeli ikan Hias

Sumber: Dikembangkan dari TA. Bambang Farianto 2002

2. Kegiatan Pengelola

Dalam menunjang kegiatan pada Kompleks WisataAquarium dan Arcade

Ikan Hias, maka diperlukan kegiatan pengelolaan untuk memeperiancar dan

mengatur kegiatan didalamnya.
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Tabel 1.5. Kelompok dan Jenis Kegiatan Pengelola
Kelompok Kegiatan Jenis Kegiatan
Kegiatan aquarium 1. Menerima tamu

2. Mengorganisir semuafasilitas
3. Membantukegiatan operasional
4. Mengorganisir pengadaaan biota laut
5. Mengorganisirpenelitian danperawatan
6. Mengorganisir pengadaan peralatan
7. Mengorganisir administrasi
8. Mengorganisir kepegawaian
9. Mengorganisir keuangan
10. Mengorganisir latihan dan

pengembangan
11. Mengorganisir promosi
12. Memandupengunjung
13. Mengkarantinakan biota laut
14. Melakukanpembibitan ikan
15. Melakukanpenelitian
16. Memompa air laut
17. Menyaring air laut
18. Menyimpan air laut
19. Menjual tiket
20. Memberi informasi
21. Menukar uang
22. Memberi makan ikan

23. Menyimpan bahanmakanan
24. Menyimpanperalatan
25. Menerima ikan baru

Sumber: Dikembangkan dari TA. Bambang Farianto 2002

3. Kegiatan pedagang pada arcade ikan hias.

Kegiatan pedagang yang telah berlangsung dapat dijadikan bagian dari

perancangan.nantinya.

Tabel 1.6.Kelompok dan Jenis Kegiatan Pedagang

Kelompok Kegiatan Jenis Kegiatan
Kegiatan Pedagang 1. Mengambil ikan

2. Menjual ikan hias

Sumber: Dikembangkan dari TA. Bambang Farianto 2002

Dari tabel diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pantai kukup

terdapat kegiatan eksisting ( kegiatan yang sudah ada ) yang diharapkan masih

bisa berjalan dengan kegiatan kompleks Wisata Aquarium dan Arcade Ikan Hias

yang direncanakan. Untuk memperlancar dan mengatur kegiatan tersebut maka,

bagi pengunjung yangdatang dari luarkompleks wisata aquarium dan arcade ikan
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hias dapat langsung menuju ke dalam kompleks atau sebaliknya setelah

melakukan kegiatan didalam aquarium dapat langsung menuju kegiatan

rekreasilain yang ada diluarkompleks.

Kegiatan diluar Kompleks
Wisata Aquarium dan Arcade

ikan Hias

Kegiatan utama rekreasi

kegiatan pengelola
operasional

Kegiatan perdagangan di
arcade ikan hias

kegiatan pengelola
manajerial

Kegiatan didalam kompleks wisata dan arcade ikan hias

Diagram 1.2. Pola kegiatan eksisting danyang direncanakan
Sumber: penulis

Karena sudah adanya kegiatan eksisting di kawasan pantai Kukup maka untuk

memberikan kemudahan kepada pengunjung untuk langsung menuju ke bangunan

maka perencanaan penatan mang luar hams dapat memberikan kemudahan

kepada pengunjung.
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2.2.2. Proses Kegiatan

Proses kegiatan dari masing-masing pelaku kegiatan ditampilkan dalam

skema sebagai berikut:

1. Proses kegiatan Pengelola managerial

Pegawai datang masuk kearea parkir kemudian memasuki mangan untuk

melakukan kegiatan setelah itu istirahat, makan minum untuk kemudian

melakukan kegiatan lagi dan setelah itu pulang.

Parkir
1. Mengorganisasi kegiatan
2. Mengawasi operasional
3. Menerima tamu

4. Rapat

^

i L

1

1. Istirahat

2. KM/WC

Diagram. 1.3. Proses Kegiatan Pengelola Operasional manajerial
Sumber: Dikembangkan dari TA. Bambang Farianto. 2002.

2. Proses Kegiatan Pengelola Operasional

a. Proses kegiatan pengelola aquarium

Pegawai datang menuju parkir, setelah itu bersiap-siap untuk melakukan

kegiatan, setelah itu istirahat makan minum, kemudian melakukan

kegiatan lagi dan pulang. 1. Merawat aquarium
2. Mengkarantinakan biota

^
Parkir 3. Menjalankan pompa dan

filter

4. Memberi makan biota

5. Menyimpan peralatan.
i i.

l.

2.

3.

Istirahat

Makan

KM/WC

Diagram. 1.4. ProsesKegiatan PengelolaOperasional
Sumber: Dikembangkan dari TA. Bambang Farianto, 2002.
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c. Proses kegiatan pengelolaoperasional rekreasi

Pegawai datang menuju parkir, setelah itu bersiap-siap untuk melakukan

kegiatan, setelah itu istirahat makan minum, kemudian melakukan

kegiatan lagi dan pulang.
1. Menjual Karcis

Parkir
2. Memberi informasi

3. Memandu pengunjung
^.

i k

1. Istirahat

2. Makan

3. KM/WC
•

1L

Diagram. 1.5Proses Kegiatan Pengelola Operasional
Sumber: Dikembangkan dari TA. Bambang Farianto, 2002.

3. Proses Kegiatan Pengunjung

Pengunjung datang memasuki area parkir, setelah itu pengunjung melihat

display tentang fasilitas rekreasi kemudian membeli karcis lalu masuk

kedalam bangunan aquarium, melihat, mengamati, mempelajari, membaca

buku tentang kelautan. Dan setelah serangkaian kegiatan didalam aquarium,

pengunjung dapat berbelanja membeli ikan hias setelah itu bisa menikmati

suasana alam pantai, berkemas danpulang.

Parkir Masuk
1. Melihat Display
2. Meminta info

Pulang Membeli ikan hias 1. Istirahat

2. Km/WC

Diagram. 1.6Proses Kegiatan Pengunjung
Sumber: Dikembangkan dari TA. Bambang Farianto, 2002.

1. Mengamati
2. Mempelajari

Membaca atau

mempelajari
kelautan
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4. Proses kegiatan Pedagang

Pedagang datang bersiap-siap untuk kerja, kemudian melakukan kegiatan

yaitu menjual ikan dan cindera mata. Setelah melakukan kegiatan kemudian

istirahat, makan minum untuk kemudian melakukan kegiatan lagi dan setelah

itu pulang.

datang^

i i

i.

2.

3.

Istirahat

Makan

KM/WC

Pulang

Diagram I. 7. Proses KegiatanPedagang
Sumber: Dikembangkan dari TA. Bambang Farianto. 2002

2.2.3. Analisa Kebutuhan Ruang

Kebutuhan mang didasari oleh adanya kegiatan yang akan diwadahi dan

ditujukan untuk pelaku kegiatan, dimana pelaku kegiatan terdiri dari pengelola

pengunjung dan pedagang.

1. Kebutuhan Ruang

Dari analisa proses kegiatan maka didapat kebutuhan mang. Dan ada

beberapa mang yang sama dan dapat digunakan secara bersama-sama oleh

pengelola, pengunjung dan pedagang. Ruang yang sama diintegrasikan menjadi

mang yang diperlukan saja.
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Pengelola

Pengunjung

Pedagang

Penunjang

Kompleks Wisata Aquarium dan Arcade Ikan Hias

Tabel 1.7. Kebutuhan ruang
Kebutuhan Ruang
1. R. Direktur

2. R. Sekretaris

3. R. Manager operasional
4. R. Manager keuangan
5. R. Administrasi

6. R. Manager promosi danpemasaran
7. R. Rapat
8. R. Tamu

9. R. Pengadaan biota laut
10. R. Penelitian danperawatan
11. Loket

12. R. Informasi
13. R. Pemandu

14. R. Karantina

15. R. Penerima biota

16. R. Pompa
17. R. Filter

18. R. Penyimpananair
19. R. Transpormator
20. Gudang makanan ikan
21. Gudangperalatan
22. R Satpam

1. Aquarium zona I
2. Aquarium zona II
3. Aquarium zona III
4. Aquarium zona IV
5. Aquarium zona V
6. Aquarium zona VI
7. R. Tunggu lobby
8. R. Komputer
9. Perpustakaan

Toko ikan hias
Wadah ikan hias

Ruang makan
Dapur
R. Istirahat

KM/WC

Parkir

Sumber: Dikembangkan dari TA. Bambang Farianto, 2002.

Dalam kaitannya dengan kenyamanan termal secara alami maka ruang-

mang yang direncanakan nantinya disesuaikan dengan persyaratan mang.

Kompleks Wisata Aquarium dan Arcade Ikan Hias sebagai bangunan umum yang

aktifitas sebagian besar pengunjungnya bergerak dan tidak mengelompok dalam
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satu mang. Maka Setiap ruang dalam bangunan ini dapat menggunakan

penghawaan alami.

2. Kapasitas Ruang

Aquarim tentunya mempunyai kapasitas maksimal dari pelaku dan jenis

kegiatannya. Berikut adalah rumus yang dapat digunakan untuk menentukan

kapasitas pengunjung:20

Pn = Po (1 + C )n

Dimana: Pn : Jumlah pengunjung padatahun perkiraan
Po : Jumlah pengunjungpada tahun hitungan
C : Pertumbuhan tiap tahun
N : Jumlah selisih tahun

Dengan mmus diatas dapat dihitung kapasitas jumlah pengunjung yang

tertampung dalam kompleks wisata aquarium dan arcade ikan hias.

Diketahui: Dari data Dispenda Kabupaten V&S&t. Gunung Kidul, jumlah

pengunjung yang datang ke pantai Kukup sebesar 234.109, dengan pertumbuhan

10.5. Maka didapat jumlah pengunjung untuk tahun 2005, sebesar

Po = 234.109

C = 10.5%

n = 5

Maka: Pn = Po (1 + C ) n
Pn = 234.109(1+0.1)4
Pn = 377.034.88

= 377.035 (jumlah pengujungdi tahun 2005)
= 31.419/bulan

= 1.047/hari

20 Rencana Induk Pengembangan Parawisata Daerah Gunung Kidul 2001
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Jadi jumlah pengunjung maksimal perhari adalah 1.047 orang / hari,

dengan asumsi kunjungan perhari selama 8jamdari jam 8.00 - 16.00 WIB. Lama

pengunjung menikmati aquarium adalah 2jam.

Maka kapasitas pengunjungadalah:

= 1.047: (8/2)
= 261 orang/hari

Diasumsikan penyebaran pengunjung (seaworld), sebagai berikut:
1. Rekreasi = 70% x 175 =185
2. Penelitian = 10%xl75 =27
3. Belanja dan istirahat = 20% x 175 = 53

Tabel.1.8. Kapasitas dan penyebaran pengunjung
Kapasitas

Mengamati biota:
1. Zona I (aquarium ,1,11, III, TV)
2. Zona II (aquarium Intertidal
3. Zona III(aquarium Estuaria)
4. Zona IV ( aquarium neretic inner

sublittoral)
5. Zona V ( aquarium neretic inner

sublittoral)
6. Zona VI ( aquarium neretic oouter

sublittoral)
1. Operasioanal Komputer.
2. Membaca bttku

Belanja dan Istirahat:
1. Membeli Ikan hias
2. Istirahat

Kegiatan managerial:
Mengorganisasi staff
Mengorganisai operasional
Mengorganisasi Fasilitas pengunjung
Mengorganisasipengadaan biota
Mengorganisasi penelitian dan
perawatan

Mengorganisasikeuangan
Mengorganisasi administrasi

8. Mengorganisasikepegawaian
9. Mengorganisasi promosi dan perawatan
10. Rapat |

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Sumber: Seaworld dan Data Arsitek

Prosentase

70%

5%

5%

10%

10%

Kapasitas

30 orang
30 orang
35 orang
30 orang

30 orang

30 orang

14 orang
14 orang

27orang
27 orang

1 orang
1 orang
2 orang
2 orang
2 orang
1 orang
2 orang
2 orang
2 orang

15 orang
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3. Besaran Ruang

Perhitungan besaran mang seperti teriihatpada tabel berikut:

Tabel. 1.9. Luas ruang dalam
Jenis Ruang Kapasitas Standar Perhitungan Luas Luas Ruang

Hall 50 % x 261 D.A Pengamatan 130 x 1,75 = 195 m- 231 m2
= 130 orang 1,5 m~ /orang Sirkulasi 20 % =39 m2

R. Operasional Komputer. 14 orang D.A Pengamatan
1,75 m~ / orang

14 x 1,75 = 24,5 m2
sirkulasi 30% = 7.35

32 m2

Perpustakaan: 14 orang Data Arsitek I 14x2,78 = 39 m2 47 m''
1. R Baca 2, 78 m~/ orang \ Diasumsikan memuat
2. R. Buku 52 buku / m' (200 buku/52) x 1 =

1

3. R. Staff 3 orang 3 orang / 9 m~ Sirkulasi 30% =3m2 12 m2
Laboralorium penelitian. 9 orang SWI 270 m''

1. R. Penelitian 9x6 = 54 m2
2. R. Pembibitan 9 x 6 = 54 m2
3. R. Natiomi 9x6 = 54m2
4. R. Parasitologi 9x6 = 54 m2
5. R. Autopsi 9x6 = 54 m2

Belanja dan istirahat D.A pengunjung 94.5 m2
I. Membeli ikan hias 27 orang 1,75 m / orang 27x 1,75 = 47,25 m2
2. Istirahat 27 orang 27x1.75 = 47,25 m2

R. pengelola managerial Data Arsitek 290 m2
1. R. manager 1 orang 25 m'/ orang 25 m2
2. R. Sekretais 1 orang 25 m / orang 2j m
3. R. Bag. Operational 2orang 12m2orang 24 m2
4. R. Bag. Pengad biota 2 orang 23 m~ / orang 50 m2
5. R. Bag. Penelitian 2orang it 2 /12 m /orang 24 m2
6. R. Bag. Keuangan 1 orang 25 m~> orang 25 m2
7. R. Bag. Kepegawaian 2 orang 12m'/orang 24 nf
8. R. Bag. Promosi 2 orang ,i 2,12 m /orang 24 m2
9. R. Bag. Administrasi 2orang 12 m'/orang 24 m2
10. R.Rapat. 15 orang 2 m"/ orang 30 m2
11. R. Tamu. 10 orang 1,5 m"orang 15 m2

R. Pengelola Operasional DA Kapasitas 3 x 1,75 — 539 m2
1. Loket 3orang 1,75 m"/orang 6 m'

2. R. Informasi 3orang 6 m'
3. R. Pemandu 5orang 5 x 1,75 = 9 nf
4. R. Karantina 3 orang diasumsikan 200 m2
5. R. Penerima biota 5orang diasumsikan 75 m2
6. R. Pompa 3 orang diasumsikan -i - 2

23 m
7. R. Filtarisasi 3 orang diasumsikan 200 m2
8. R. Penyimpanan alat 3 orang diasumsikan 25 m2
9. R. Satpam 2 orang diasumsikan 18 m2

R. Kegiatan Pelayanan: Diasumsikan \ 127 m2
1. Gudangperalatan selam 2 orang 25 m2
2. Gudang makanan ikan 2 orang 25 m2
3. KM/ WC pengunjung 175 orang 4 m'/50 orang 15 m2
4. KXf/WCpengelola 30 orang 4 m'/10 orang 12 m2
Ruang water treatment :

1. Steelling tank Asumsi 150 m2
2. Strorage tank 200 m2
3. Aeration storage tank 150 m2
4. Ruang pompa i 40 m2
5. Gudang perlengkapan 9m2

Jumlah 2.191,25 m3
Sumber: Data Arsitek, Sea World. Analisa Penulis 2002
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2.3. Persyara tan Ruang

Persyaratan sebuah mangan berhubungan erat dengan kenyamanan termal

dan kenyamanan visual. Pada hakekatnya kenyamanan termal tercapai apabila

manusia dapat memelihara temperatur badan didalam ambang batasnya.

Lingkungan kecilnya hams dapat menjamin agar stabilitas internal badan terjaga

dengan keseimbangan sebaik mungkin karena badan manusia menghasilkan panas

yang sesuai kebutuhan. Kenyamanan visual tercapai apabila mata manusia dapat

melihat objek dengan jelas dan terang sesuai dengan jarak pandang, warna dan

materi bahan agar mata tidak silau.Untuk mencapai kualitas mang yang nyaman

bagi pengguna maka nilai visual dan cahaya yang memasuki mang hams sesuai

dengan kebutuhan mang dan kenyamanan mata pengguna.

2.3.1. Penghawaan alami

Penghawaan lebih ditekankan secara alami sehingga faktor seperti dimensi

bukaan, orientasi massa dan bukaan sangat mempengamhi kenyamanan mang

yang dihasilkan natinya. Dengan karakteristik iklim di daerah lokasi

pengembangan Kompleks Wisata Aquarium dan Arcade Ikan Hias yang

mempunyai: temperatur 26 - 35 °C, maka ditemukan Temperatur Efektif ( TE )

29,5° dan kelembaban udara relatif 37 %. Dengan percepatan udaara nilai sedang

dari temperature efektif ( 34° TE pada 3, 8 m/det ).21 Berarti kecepatan angin

didalam mangan 3,8 m/det dapat memperbaiki kondisi iklim didalam mangan

lebih baik atau dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna bangunan.

21 Georg. Liip smeier. Bangunan Tropis. Hal 36-37

44



===================================== Kompleks Wisata Aquariumdan Arcade IkanHias

Maka pengembangan nantinya diharapkan dapat memberikan kenyamanan

penghawaan alami kepada pengguna bangunan, yaitu:22

1. Temperatur udara 29,5°C

2. Kelembaban relatif 37 %

3. Kecepatan udara ( secara umum kenyamanan didalam 0,1 m/det - 3,6 m/det)

Kecepatan angin didaerah lokasi rata-rata 7 m/detdengan arah 220° sumbu

utara" dan karena kecepatan rata-rata aliran udara dalam mang tidak boleh dari

3,6 m/det maka kecepatan angin datang hams dapat direduksi yaim dengan

beberapa cara:

1. Orientasi dan bentuk massa bangunan diatur sedemikian mpa sehingga dapat

memberikan penghawaan alami secara terns menerus dan juga hams dapat

mereduksi kecepatan angin.

2. Dimensi ventilasi diatur sedemikian mpa sehingga mereduksi kecepatan.

3. Jikalau orientasi dan bentuk bangunan, dimensi ventilasi masih belum dapat

mereduksi kecepatan angin yang datang maka dapat menggunakan bidang-

bidang penahan angin. Salah satu cara yang dapat dipergunakan sebagai

penghambat yaitu dengan penggunaan pohon-pohon yang cukup rindang dan

tinggi dengan jarak yang tidak rapat sehingga angin dapat melewati sela-sela

bawah batang pohon.

22 Ir. Sugini. Mt. Hand Out Fisika bangunan I.
23 LANUD Adisucipto. Badan Meteorologi. 2002

K<:
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2.3.2. Pencahayaan Alami

Untuk mengontrol dan memperoleh pencahayaan alamiah yang cukup dengan

memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber. Selain kebutuhan akan sinar

matahari juga hams dihalangi sinar yang masuk secara langsung agar tidak

memsak biota dan juga kesilauan bagi manusia. Ada beberapa cara yang dapat

dilakukan untuk memanfaatkan dan menyaring masuknya sinar matahari yaim

sebagai berikut :24

1. Orientasi dan bentuk massa bangunan hams dapat memberikan pencahayan

yang cukup bagi mang dalam juga hams menghindari sinar yang berlebihan.

2. Bukaan dipertimbangkan berdasarkan orientasinya, agar cahaya matahari

langsung dihindari sehingga tidak masuk niang.

3. Tata luar bangunan hams bersifat menyerap sebanyak mungkin sinar, jangan

menyilaukan danjanganmenjadi sumber panas

4. Penggunaan elemen-elemen bukaan dan disusun dalam bermacam bentuk

yang praktis dan tak terbatas. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa elemen

pelindung matahari hams dapat memenuhi fungsinya yaitu sebagai

penghalang radiasi sinar matahari langsung.

5. Untuk memberikan masukan informasi pada penetuan orientasi, yang perlu

diketahui adalah:2

a. Azimuth ( a )

b. Latitude (P)

.25

Fisika Bangunan. MangunwijavaDipl. Intermatra-Bandung. hal. 146
25 Ibid. Ir. Sugini. MT
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Setelah didapat orientasi bangunan terhadap matahari dan angin maka dapat

ditentukan bayangan horizontal dan vertikal, dengan menghitung:

a. Bayangan vertikal

b. Bayangan Horizontal

Dengan mengetahui 2 ( dua ) besaran terakhir, kita dapat menentukan bidang

penahan sinar matahari vertikal dan horizontal.

Rumus-rumus yang digunakan yaitu:26

Gambar.2.4.Bayangan vertical
Sumber: Analisa Penulis 2002

Gambar. 2.5.Bayangan horizontal
Sumber: Analisa Penulis 2002

Ibid. Ir. Sugini. MT.

X = tinggi jendela ( Y )
tg. a

Z = lebar jendela

tg. P

47



Kompleks WisataAquarium dan Arcade Ikan Hias

Sebagai dasar penenruan, bidang penahan sinar matahari dan orientasi

bangunan, kita tentukan batasan-batasan sebagai berikut:

a. Ruang zona aquarium disesuaikan dengan kebutuhan akan sinar matahri

terhadap biota.

b. Ruang laboratorium dan perpustakan tidak boleh menerima cahaya

matahari secara langsung unmk menjaga agar tidak terjadi kerusakan

benda-benda yang ada didalamnya.

c. Ruang-ruang istirahat masih ditolerir untuk memperoleh cahaya matahrai

secara langsung antara saat matahari terbit hingga jam 08.00 dan antar jam

16.00 hingga saat matahari terbenam, yang diharapkan dapat

menghangatkan mang.

d. Ruang-ruang karantina, pemelihara atau perawatan biota laut hams

memperoleh sinar matahari tidak langsung yang dapat dikontrol sesuai

dengan tuntutan habitat secara buatan.

2.3.3. Pencahayaan buatan

Ada beberapa biota laut yang tidak tahan terhadap sinar matahari

langsung, jadi hams diatur sinar matahari yang masuk sehingga diperlukan

pencaliayaan buatan guna memberikan kejelasan pengunjung terhadap objek

pamer. Pencahayan pada setiap mangan berbeda-beda, tergantung dari jenis dan

fungsi kegitan yang diwadahi.
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1. Ruang wadah.

Pencahayan pada ruang wadah hams dapat memberikan kejelasan kepada

pengunjung untuk melihat objek pamer tetapi juga tidak menyilaukan mata

pengunjung.

2. Ruang pengamatan

Penempatan cahaya pada mang pengamatan hams menghindari cahaya yang

mengenai mata pengunjung untuk menghindari kesilauan.

3. Ruang sirkulasi

Sumber cahaya pada ruang sirkulasi menggunakan cahaya siang hari dari

sumber cahaya matahari.

2.4. Kenyamanan Visual

2.4.1. Jarak Pandang Vertikal dan Horizontal

Untuk memberikan kenyamanan visual (jarak pandang ) terhadap objek

pamerdimanan benmk dan ukuran wadah yang berbeda, maka dapat dihimng jarak

pandang yang nyaman bagi mata serta perhitungan maksimum dan minimum

untuk menentukan tinggi perletakan dengan menggunakan menggunakan mmus

dibawah ini:
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I. Jarak Pandang Vertikal

Dasar-dasar perhitungan area pandang pada bidang vertikal.

J = t

2 x tg 30

J L

Gambar 2.6. Jarak pandang vertikal
Sumber. Ramsey Sleeper. Architecture Graphic Standar. Edisi 9.

2. Perhitungan area pandang pada bidang horizontal

=_L_
2x65°

Gambar 2.7. Jarak pandang horizontal
Sumber. Ramsey Sleeper. Architecture Graphic Standar. Edisi 9.

3. Dasarpemikiran

a. Pada jarak tertentu dari benda pamer hams ada area pengaman, sehingga

benda pamer tidak terganggu oleh pengunjung.

b. Standard yang digunakan dalam pembahasan ini adalah:
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i. Tinggi pemirsa : 160 cm

ii. Tinggi pundak : 130 cm

i. Tingi mata ( EH ): 148 cm

Pengamatan dengan tinggi mata maksimal dan minimal, karena pada

kenyataannya, tinggi mata pengamat berbeda-beda mulai dari anak-anak hingga

yang sudah dewasa. Maka untuk menentukan posisi bidang pandang kita ambil

batas tinggi mata, yaitu:

1. 105 cm untuk anak-anak pada umur± 10 tahun

2. 158 cm untuk orang dewasa maksimum

2.4.2 Kenyamanan Visual Penerangan

1. Brightness.

Berhubungan dengankecerahaan suatau pencahayaan berasal dari

iluminasi x refleksifitas. Brightness = ( lm / sq. Ft ) x refleksifitaas. Brightnes

hams disesuaikan dengan refleksifitas agar pencahayaan menjadi optimal.

2. Glare

Secara teknis, kilau terjadi bila kecemerlangan latar belakang lebih tinggi

dari kecemerlangan objeknya, mengurangi kemampuan dalam melihat.

3. Contrast

Menipakan aspekterpenting dari kuatnya kecemerlangan, makin tinggi

rasio terang makin besar tingkat kontrasnya. Hal ini mempakan faktor
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palingmentukan dalam prestasikenyamanan visual,sebab langsung mempengamhi

kemampuan kita membedakan bjek yang dilihat. Kontras dipengamhi oleh

pantulan benda-benda disekitar, berhubungandengan kedudukan matahari cuaca

dan waarna. Kontras yang baik dapat memberikan kemudahan dalam

membedakan (melihat)

Rumination dan brightnees berkaitan dengan pencahayaan yang merata

maupun pada reflektifitasnya, hal ini sangat menentukan dalam penerangan

didalam mangan. Glare dan contrast mempakan kecemerlangan yang mengurangi

kemampuan dalam meliha, hal ini sangat berpengamh dalam untuk melihat biota

dalam wadah aquarium. Glare maupun contras juga dipengamhi dari nilai waraa

benda maupun latar belakang. Permasalahannya pada aspek glare, contrast maupn

warnanya yang mampu memberikan kenyamanan visual pengunjung untuk

melihat objek yangdipamerkan.

2.5. Persoalan Desain yang Harus Dipecahkan

Dari data-data yang yang telah diuraikan diatas maka persoalan desain

yang hams dipecahkan adalah, sebagai berikut:

1. Didalam penentuan lay out wadah sebagai tempat menampung biota laut hams

dapat memberikan keamanan bagi biota yaitu dengan:

a. Bagaimana mengelompokkan biota berdasarkan kesamaan dari jenis

makanannya dan juga tempat hidup.

b. Bagaimana mengelompokan biota berdasarkan kesamaan kebutuhan akan

sinar matahari.
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c. Bagaimana menata wadah aquarium arcade ikan hias yang dapat

beriteraksi langsungantara pembeli dan penjual.

d. Bagaimana menata wadah aquarium arcade ikan hias yang membutuhkan

sinar matahari.

e. Bagaimana menata mang dalam yang dapat memberikan informasi

pengunjung untuk dapat memahami kehidupan biota laut secara utuh.

2. Karena kegiatan eksisiting dikawasan pantai kukup telah ada maka penataan

mang luar hams dapat memberikan kemudahan kepada pengunjung untuk

mencapai bangunan.

3. Temperatur Efektif ( TE ) 29,5° dan kelembaban udara relatif 37 %. Dengan

percepatan udara nilai sedang dari temperature efektif ( 34° TE pada 3,8

m/det). berarti dengan demikian:

a. Orientasi dan bentuk bangunan terhadap arah angin hams dapat mereduksi

utnuk memberikan kenyamanan termal dlokasi dengan kecepatan angin 7

m/det.

b. Bagaimana menata mang luar yang dapat mereduksi angin yang datang

dengan kecepatan 7 m/det.

c. Dimensi dan orintasi bukaan sebagai pengaliran angin untuk mencapai

kenyamanan termal hams dapat mereduksi kecepatan angin yang terdapat

di lokasi ( 7 m/ det).

4. Orientasi dan bentuk bangunan terhadap sinar matahari sangat menentukan

kualitas pencahayaan secara alami padabangunan, berarti dengan demikian:
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a. Bagaimana menentukan orientasi dan benmk bangunan terhadap sinar

matahari

b. Bagaimana menata shading dan sirip agar didapat pembayangan yangbaik

guna memberikan kenyamanan bagi bangunan itu sendiri juga bagi

pengguna.

c. Bagaimana pengendalian ground cover agar tidak menjadi sumber panas

dan juga tidak menyilaukan site.

d. Bagaimana menentukan dinding yang sesuai untuk wadah biota yang

terkena langsung sinar matahari.

5. Untuk ruang aquarium yang biotanya tidak terkena sinar matahari hams

digantikan dengan pencahayan buatan, berarti dengan demikian:

a. Bagaimana merencanakan tata letak sumber cahaya yang dapat

memberikan kejelasan objek bagi pengunjung.

b. Bagaimana merencakanan tata letak sumber cahaya yang dapat

memberikan kenyamanan bagi pengunjung tetapi juga tidak menyilaukan

mata.

6. Bagaimana menetukan jarak pandang vertikal dan horizontal yang nyaman

bagipengunjung guna memberikan kenyamanan visual kepada pengunjung.
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