
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis akan menjelaskan tentang sumber referensi yang akan 

menjadi pedoman di LP3A. referensi yang didapat sebagian besar berasal dari referensi yang 

terkait, peraturan perundang-undangan ataupun studi banding yang terkait dengan judul 

LP3A tersebut. Pada bagian awal akan dijelaskan Sea World & Public Waterfront secara 

umum, kemudian pustaka yang dibutuhkan, seperti persyaratan, klasifikasi fasilitas, besaran 

ruang serta pelayanan. Kemudian pada bagian akhir terdapat studi banding sebagai acuan 

lain perencanaan Sea World & Public Waterfront. 

2.1 Tinjauan Umum Sea World 

2.1.1 Definisi Sea World 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 

P.31/Menhut-II/2012 Pasal 1 tentang Lembaga Konservasi, taman satwa adalah 

tempat pemeliharaan satwa sekurang-kuragnya 2 (dua) kelas taksa pada areal dengan 

luasan sekurang-kurangnya 2 (dua) hektar. 

Sea World merupakan lembaga konservasi dalam bentuk taman satwa. 

Dengan tujuan sebagai sebuah sarana yang mengandung nilai rekreasi, informasi dan 

edukasi serta mengkonservasi biota laut ke dalam tangki akuarium atau wadah pamer 

yang diperlihatkan secara alami kepada pengunjung. Penggunaan kata Sea World 

sendiri merupakan sebuah istilah pada sebuah kawasan yang memperlihatkan pesona 

biota laut dengan media akuarium. Seperti istilah Underwater World digunakan oleh 

negara Singapura, Sea Life Park atau Seafront Akuarium oleh negara Jepang, Ocean 

World oleh negara China dan Akuarium lebih sering digunakan di Eropa dan Amerika. 

 

2.1.2 Kriteria Taman Satwa 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 

P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi Pasal 11, kriteria Taman satwa 

terdiri atas : 

a. Memiliki jenis satwa yang dikoleksi sekurang-kurangnya 2 (dua) kelas taksa; 

b. Memiliki luas areal sekurang-kurangnya 2 (dua) hektar; 

c. Memiliki jenis satwa yang dilingdungi, satwa yang tidak dilindungi dan/atau satwa 

asing; 

d. Memiliki sarana pemeliharaan dan perawatan satwa, sekurang-kurangnya terdiri 

atas: 

1) kandang pemeliharaan; 

2) kandang perawatan; 



3) kandang pengembangbiakan; 

4) kandang sapih; 

5) kandang peragaan; 

6) areal bermain satwa; 

7) gudang pakan dan dapur; 

8) naungan untuk satwa; dan 

9) prasarana pendukung pengelolaan satwa yang lain; 

e. Memiliki fasilitas kesehatan, sekurang-kurangnya terdiri atas : 

1) karantina satwa; 

2) klinik; 

3) laboratorium; dan 

4) koleksi obat. 

f. memiliki fasilitas pelayanan pengunjung, sekurang-kurangnya terdiri atas: 

1) pusat informasi; 

2) toilet; 

3) tempat sampah; 

4) petunjuk arah; 

5) peta dan informasi satwa; 

6) parkir; 

7) kantin/restoran; 

8) toko cindera mata; 

9) shelter; 

10) loket; dan 

11) pelayanan umum. 

g. memiliki tenaga kerja permanen sesuai bidang keahliannya, sekurang- kurangnya 

terdiri atas: 

1) dokter hewan; 

2) tenaga paramedis; 

3) penjaga/perawat satwa (animal keeper); 

4) tenaga keamanan; 

5) pencatat silsilah (studbook keeper); 

6) tenaga administrasi; dan 

7) tenaga pendidikan konservasi. 

h. memiliki fasilitas kantor pengelola; dan 

i. memiliki fasilitas pengelolaan limbah. 

 



2.1.3 Aktivitas Sea World 
Pada Sea World dapat dibagi menjadi 6 kelompok aktivitas antara lain 

kelompok aktivias pengunjung, kelompok aktivitas pemeliharaan dan perawatan 

satwa, kelompok aktivitas pelayan kesehatan, kelompok aktivitas tenaga ahli, 

kelompok aktivitas pengelola kantor dan kelompok aktivitas pengelolaan limbah. 

Kelompok aktivitas pengunjung dibedakan berdasarkan arus pengunjung di 

dalam Sea World, yaitu arus orang yang bergerak masuk ke dalam Sea World, arus 

orang yang bergerak ke Public Waterfront dan arus orang yang bergerak masuk ke 

Sea World kemudian bergerak ke Public Waterfront.  

Kelompok aktivitas pemeliharaan dan perawatan satwa adalah kegiatan 

memelihara, merawat, mengembangbiakan, sapih, peragaan, bermain satwa, 

memberi makan, menyiapkan makanan dan kegiatan lain yang mendukung 

pemeliharaan dan perawatan satwa. 

Kelompok aktivitas kesehatan adalah kegiatan yang bergerak ke karantina 

satwa, klinik , laboratorium dan koleksi obat satwa. 

Kelompok aktivitas pelayanan pengunjung meliputi pelayanan informasi, toilet, 

petunjuk arah, parkir, kantin/restoran, cindera mata, dan pelayanan umum lainnya. 

Kelompok aktivitas tenaga ahli adalah palayanan dokter hewan, tenagara 

paramedis, penjaga/peraawat satwa, keamanan, pencatat silsilah, administrasi, 

pendidikan konservasi. Serta kelompok aktivitas kantor pengelola dan pengelolaan 

limbah. 

 

2.2 Tinjauan Umum Akuarium 

2.2.1 Definisi Akuarium 
Akuarium berasal dari bahasa latin yang merupakan sebuah istilah untuk 

menggambarkan sebuah bejana/wadah dimana organisme air dipelihara terus untuk 

fungsi konservasi. Menurut Webster’s, 3rd New International Dictionary, disebutkan 

Aquarium adalah sebuah tempat atau wadah untuk mengoleksi dan memamerkan 

koleksi yang berhubungan dengan air. Sedangkan, menurut Gosse, kata Aquarium 

berasal dari Bahasa latin yang berarti istilah untuk menggambarkan sebuah 

bejana/wadah dimana organisme air dipelihara terus untuk fungsi konservasi. Menurut 

Albert Fraser Brunner, dalam 1st Congress International D’Aqurologie Monaco 

(Fondation Albert, 1960, hal. 1), Akuarium adalah bangunan dimana masyarakat dapat 

melihat hewan air dari dekat, mengetahui identitasnya, dirancang dan didekorasi 

menarik dengan mengutamakan unsur edukasi. Aquarium adalah salah satu bentuk 

museum ilmu pengetahuan dalam wujud wadah/lembaga yang mengelola seluruh 



kegiatan dengan cakupan biota air, pemeliharaan dan perawatan serta penyajian 

koleksi tersebut dengan maksud hiburan/rekreasi maupun sebagai sumber informasi 

baik untuk kepentingan edukasi maupun ilmu pengetahuan lain.  

 

2.2.2 Fungsi Akuarium 

Akuarium memiliki fungsi sebagai wadah untuk memelihara ikan atau tumbuh-

tumbuhan air yang diteliti, sehingga mempermudah para peneliti untuk melakukan 

pekerjaannya tanpa perlu mendatangi daerah yang diteliti secara berulang kali, cukup 

dengan contoh atau sampel saja, sehingga menghemat biaya untuk penelitian. 

Didalam perkembangannya Akuarium juga dimanfaatkan oleh umum untuk menghias 

ruang dalam skala yang lebih kecil. Selain itu, Akuarium dapat memberikan kepuasan 

dan ketenangan jiwa disamping sebagai hiasan perabot rumah. 

 

2.2.3 Tipologi & Jenis-jenis Akuarium 
Terdapat bermacam-macam Akuarium, namun secara umum Akuarium dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu:  

1. Akuarium Geografik, akuarium dengan nuansa hijau dengan suasana 

pegunungan alami.   

2. Akuarium Display, akuarium dengan wadah-wadah yang membatasi ruang gerak 

biotanya. 

Berdasarkan keadaan air yang ada, Akuarium dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:  

1. Terarium, dimana di dalamnya dipelihara jenis-jenis reptil. 

2. Akuarium air laut, dimana di dalamnya dipelihara jenis-jenis binatang dan tumbuh-

tumbuhan yang hidup di air laut.   

3. Akuarium air tawar, dimana di dalamnya dipelihara jenis-jenis binatang dan 

tumbuh-tumbuhan yang hidup di air tawar. 

Berdasarkan penggunaannya, aquarium dapat dibagi menjadi : 

1. Akuarium untuk penelitian (riset), hanya digunakan untuk tempat binatang-

binatang dan tumbuh-tumbuhan untuk diteliti. 

2. Akuarium untuk umum, hanya digunakan untuk umum sehingga dalam hal ini 

pengunjung merupakan faktor utama. 

3. Akuarium untuk penelitian dan umum, digunakan dengan tujuan utama untuk 

penelitian, tetapi untuk umum juga diberi kesempatan untuk melihatnya sehingga 

akuarium ini memiliki fungsi ganda. 

 



2.2.4 Persyaratan Umum Fasilitas Akuarium 
Persyaratan umum fasilitas Akuarium antara lain : 

• Hindari bentuk persegi untuk kemudahan pembersihan 

• Tangki harus dapat dimasuki dari area kerja 

• Menggunakan bahan dengan kejernihan besar dan daya lentur tinggi 

• Peletakan tangki mempertimbangkan ukuran, aksesibilitas, perawatan, 

pembersihan dan pemipaan tangki. 

• Tidak boleh terkena sinar matahari dan aliran udara dingin secara langsung. 

• Pipa pembuangan terletak didasar wadah. 

• Terdapat pipa overflow dan pipa pengisi air di setiap tangki. 

 

2.3 Tinjauan Umum Waterfront 

2.3.1 Deskripsi Waterfront 
(Echols & Shadily, 2003) menyebutkan waterfront dalam Bahasa Indonesia 

secara harafiah adalah tepi laut, bagian kota yang berbatasan dengan air, daerah 

pelabuhan. 

Wrenn (1983) menjelaskan urban waterfront memiliki arti suatu lingkungan 

perkotaan yang berada di tepi atau dekat wilayah perairan, misalnya lokasi di area 

pelabuhan besar di kota metropolitan. Ia mengemukakan waterfront development 

sebagai “interface between land and water”. Di sini kata “interface” mengandung 

pengertian adanya kegiatan aktif yang memanfaatkan pertemuan antara daratan dan 

perairan. 

Dari Kedua pengertian tersebut makan definisi waterfront adalah suatu daerah 

atau area metropolitan. Dari kedua pengertian tersebut maka definisi waterfront adalah 

suatu daerah atau area yang terletak di dekat/berbatasan dengan kawasan perairan 

dimana terdapat satua atau beberapa kegiatan dan aktivitas pada area pertemuan 

tersebut. 

 

2.3.2 Fungsi Waterfront 
(Breen & Rigby, 1996) menyebutkan berdasarkan tipe proyeknya, waterfront dapat 

dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu : 

a. Mixed Used Waterfront adalah waterfront yang merupakan kombinasi dari 

perumahan,perkantoran, restoran, pasar, rumah sakit, dan/atau tempat-tempat 

kebudayaan. 



b. Recreational waterfront adalah semua kawasan waterfront yang menyediakan 

sarana-sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi, seperti taman, arena 

bermain, tempat pemancingan dan fasilitas untuk kapal pesiar. 

c. Residential waterfront adalah perumahan, apartemen dan resort yang dibangun 

di pinggir perairan. 

d. Working waterfront adalah tempat-tempat penangkapan ikan komersial, reparasi 

kapal pesiar, industri berat dan fungsi-fungsi pelabuhan. 

 

2.3.3 Tipologi & Jenis-jenis Waterfront 

(Breen & Rigby, 1996) menyebutkan berdasarkan fungsinya, waterfront dapat 

dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu : 

a. Mixed-used Waterfront adalah waterfront yang merupakan kombinasi dari 

perumahan, perkantoran, restoran, pasar, rumah sakit, dan/atau tempat-tempat 

kebudayaan. 

b. Recreational Waterfront adalah semua kawasan waterfront yang menyediakan 

sarana-sarana dan prasarana untuk kegiatan rekreasi, seperti taman, arena 

bermain, tempat pemancingan dan fasilitas untuk kapal pesiar. 

c. Residential Waterfront adalah perumahan, apartemen dan resort yang dibangun 

di pinggir perairan. 

d. Working Waterfront adalah tempat-tempat penangkapan ikan 

 

2.3.4 Kriteria Waterfront 

(Prabudiantoro, 1997) memaparkan kriteria umum dari penataan dan pendesainan 

waterfront adalah : 

a. Berlokasi dan berada di tepi suatu wilayah perairan yang besar (laut, danau, 

sungai, dan sebagainya). 

b. Biasanya merupakan area pelabuhan, perdagangan, permukiman, atau 

pariwisata. 

c. Memiliki fungsi-fungsi utama sebagai tempat rekreasi, permukiman, industri, atau 

pelabuhan. 

d. Dominan dengan pemandangan dan orientasi ke arah perairan. 

e. Pembangunannya dilakukan ke arah vertikal horisontal. 

 



2.4 Tinjauan Penekanan Desain (Arsitektur Modern) 

2.4.1 Definisi Arsitektur Modern 
Menurut Louis Henry Sullivan, Arsitektur Modern dengan prinsip form follows function 

adalah bahwa bentuk bangunan atau objek harus terutama didasarkan pada tujuan 

fungsi atau tujuannya. (Sullivan, 1896) 

Menurut Otto Wagner, Arsitektur sangat menekankan kepada kesederhanaan, 

realistisme dan merupakan ekspresi langsung dari sistem konstruksi dan memikirkan 

adanya teknologi dan material modern. (Sumalyo, 1997) 

 

2.4.2 Ciri-ciri Arsitektur Modern 
Menurut Peter Gossel dan Gabriele Leu Thauser (2001) dalam bukunya yang berjudul 

“Achitecture in the 20th century”, tentang ciri-ciri dari arsitektur modern adalah: 

a Satu gaya Internasional atau tanpa gaya (seragam), merupakan suatu arsitektur 

yang dapat menembus budaya dan geografis. 

b Berupa khayalan, idealis 

c Bentuk tertentu, fungsional. Bentuk mengikuti fungsi, sehingga bentuk menjadi 

monoton karena tidak diolah. 

d Less is more, semakin sederhana merupakan suatu nilai tambah terhadap 

arsitektur tersebut (keindahan muncul karena fungsi dan elemen bangunan). 

e Ornamen adalah suatu kejahatan sehingga perlu ditolak. Penambahan ornamen 

dianggap suatu hal yang tidak efisien. Karena dianggap tidak memiliki fungsi, hal 

ini disebabkan karena dibutuhkan kecepatan dalam membangun setelah 

berakhirnya perang dunia II. 

f Singular (tunggal), Arsitektur Modern tidak memiliki suatu ciri individu dari arsitek, 

sehingga tidak dapat dibedakan antara arsitek yang satu dengan yang lainnya 

(seragam). 

g Nihilism, penekanan perancangan pada space, maka desain menjadi polos, 

simple, bidang-bidang kaca lebar. Tidak ada apa-apanya kecuali geometri dan 

bahan aslinya. 

h Kejujuran bahan, jenis bahan/material yang digunakan diekspos secara polos, 

ditampilkan apa adanya. Tidak ditutup-tutupi atau dikamuflase sedemikian rupa 

hingga hilang karakter aslinya. Terutama bahan yang digunakan adalah beton, 

baja dan kaca. Material-material tersebut dimunculkan apa adanya untuk 

merefleksikan karakternya yang murni, karakter tertentu yang khas yang memang 

menjadi kekuatan dari jenis material tersebut, misalnya: 

• Beton untuk menampilkan kesan berat, massif, dingin. 



• Baja untuk kesan kokoh, kuat, industrialis. 

• Kaca untuk kesan ringan, transparan, melayang. 

 

2.5 Studi Banding Proyek Sejenis 
Untuk menunjang data yang diperlukan untuk membuat LP3A Sea World & 

Public Waterfront di Semarang, dibutuhkan referensi data dari studi banding. Objek 

yang dijadikan studi banding adalah Sea World Indonesia & Jakarta Akuarium. Kedua 

proyek tersebut merupakan taman satwa yang terintergrasi dengan fasilitas yang 

cukup lengkap. 

 

2.5.1 Sea World Indonesia 
2.5.1.1 Deskripsi Objek 

SeaWorld Indonesia adalah sebuah kompleks hiburan kelautan pertama di 

Indonesia yang menerapkan konsep “Wisata Didik”. Masyarakat dapat terhibur melalui 

kesmpatan untuk melihat dan mengalami “Petualangan Bawah Laut” dan pada saat 

yang sama dapat meningkatkan pemahaman akan makhluk hidup dan alam 

sekitarnya. Ada tiga misi besar yang diusung oleh Sea World Indonesia yaitu 

Pendidikan, Konservasi dan Hiburan. 

Luas bangunan SeaWorld Indonesia 7000 m2 dengan luas lahan 2,7 Ha. 

Konsep bangunan Seaworld adalah analogi perahu layar di atas ombak. SeaWorld 

Indonesia dibuka pada tanggal 3 Juni 1994. Pengunjung Seaworld berjumlah 2000 

orang/hari pada hari-hari biasa. Sedangkan pada hari libur, pengunjung dpat mencapai 

3500-4000 orang/hari.  

 

2.5.1.2 Lokasi Objek 
Sea World Indonesia ini terletak di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jl. 

Lodan Timur No.7, Jakarta 14430, Indonesia. 



 
Gambar 2.5.1.1Citra Satelit Sea World Indonesia 

 

2.5.1.3 Zoning Site 
Berdasarkan kondisi eksisting, pembagian ruang pada Sea World Indonesia ini 

terbagi atas fungsi primer dan fungsi penunjang dengan menghadirkan beberapa 

fasilitas sebagai sarana edukatif, fasilitas dengan sarana rekreatif, dan fasilitas dengan 

sarana konservatif, ketiganya terbagi zoning sesuai dengan funhgsinya masing-

masing. 

Penzoningan vertikal direalisasikan dengan fungsi utama yang berada di lantai 

1 untuk memudahkan akses, dan fungsi sekundernya di lantai 2 untuk area servis 

sekaligus area privat. 

Berdasarkan pada denah eksisting, interior bangunan dibagi ke dalam enam 

buah kelompok berdasarkan fungsinya yaitu fungsi pameran, edukasi, komersial, 

administrasi, perawatan, service dan mekanikal elektrikal. 

Ruang-ruang yang termasuk dalam fungsi pameran, edukasi dan komersial 

diperuntukkan bagi pengunjung, yaitu terdiri dari auditorium, multimedia center, 

perpustakaan, museum, lobby, galeri, akuarium, kolam sentuh, tribun, pameran biota 

dasar laut, food court, gift shop, musholla, dan toilet. 

Ruang-ruang yang termasuk dalam fungsi administrasi adalah ruang manager, 

ruang sekretaris, ruang rapat, ruang karyawan, ruang tamu, dapur, musholla, dan 

ruang-ruang yang termasuk dalam fungsi perawatan dan husbandry adalah ruang 

curator, aquarist, laboratorium, gudang barang, gudang makanan, tangki karantina, 

tangki filtrasi, dan ruang kerja akuarium air tawar. 

Ruang-ruang yang termasuk dalam fungsi service, mekanikal dan elektrikal 

adalah ruang bongkar muat barang, genset, utilitas, bengkel, ozonisasi, filter, pompa, 



jaga, dan toilet. Fungsi ruang yang diperuntukkan bagi pengunjung dikategorikan 

sebagai fasilitas utama sedangkan fungsi lainnya merupakan fasilitas pendukung. 

 

2.5.1.4 Pendekatan  
2.5.1.5 Fasilitas Objek 

Wahana Sea World Indonesia hadir dalam satu kawasan yang lengkap untuk 

memberikan hiburan, pendidikan dan nilai sejarah yang akan selalu diingat. Sea World 

Indonesai dalam operasionalnya mengembang 3 misi besar yaitu : Pendidikan, 

Konservasi dan Hiburan. Melalui misi ini Sea World Indonesia menempatkan dirinya 

sebagai tempat hiburan berkualitas. 

 

Table 2.5.1.1 Fasilitas Sea World Indonesia 

Fungsi Wahana Keterangan Gambar 

Primer 

Akuarium 

Utama 

Tempat memelihara ribuan 

satwa laut Indonesia. 

Sebanyak 3500 sepsies ikan 

laut Indonesia dipelihara 

disini (jumlah ini merupakan 

37% dari jumlah jenis spesies 

ikan laut di dunia). Ukuran 

akuarium ini mencapai 36x24 

m, dan dalamnya bervariasi 

dari 4,5 hingga 6 m dan 

menyimpan 5 juta liter air 

asin. Karena besarnya 

akuarium utama ini tercatat 

sebagai akuarium air asin 

terbesar di Asia Tenggara. 

 
Gambar 2.5.1.2 Akuarium 

Utama 

Lorong 

Antasena 

(Tunnel) 

Lorong Antasena adalah 

lorong bawah air sepanjang 

80 m yang dioperasikan 

dengan pinjakan berjalan 

otomatis dengan kubah 

tembus pandang. 

Memungkinkan pengunjung 

untuk menikmati 

 
Gambar 2.5.1.3 Lorong 

Antasena 



pemandangan “bawah laut” 

tanoa harus khawatri 

tersandung saat menengadah 

keatas untuk melihat ikan. 

Touch Pool 

Kolam kura-kura dan penyu 

yang berada diluar kurungan 

akuarium, kola mini 

difungsikan untuk 

menampung penyu dan kura-

kura yang bisa disentuh dan 

dilihat dari atas permukaan 

air. 

 
Gambar 2.5.1.4 Touch Pool 

Crocodile 

Pool 

Menampilkan buaya putih 

dalam kandang, dapat pula 

dilihat melalui selam bawah 

air secara langsung dengan 

bantuan alat penyelam 

transparan. 

 
Gambar 2.5.1.5 Crocodile 

Pool 

Dugong 

Akuarium Dugong dan 

Akuarium Ekosistem Laut 

yang berisi koral dan sponge 

yang memperlihatkan 

keindahan biota dalam laut. 
 

Gambar 2.5.1.6 Akuarium 

Dugong 

Dancing Eel 

Penampilan belut-belut listrik 

dalam wadah akurium 

berukuran sedang, 

pengunjung dapat melihat 

dengan alunan musik khas 

bahari, 

 
Gambar 2.5.1.7 Dancing 

Eel 



Akuarapaima 

Area Air Tawar dilengkapi 

dengan koleksi-koleksi satwa 

air tawar dari seluruh dunia, 

termasuk diantaranya piranha 

dan arapaima gigas dari 

sungai amazon dan belut 

listrik. 

 
Gambar 2.5.1.8 

Akuarapaima 

Shark 

Akuarium 

Akuarium besar yang 

mempresentasikan ikan hiu. 
 

Gambar 2.5.1.9 Shark 
Aquarium 

Lumba-

Lumba 

Petunjuk lumba-lumba dan 

berbagi macam pertunjukan 

yang dihadirkan dalam 

gedung teater.  
Gambar 2.5.1.10 Akuarium 

Lumba-lumba 

Penunjang 

Akuarium 

Wadah besar bebahan kaca 

dengan bingkai berisikan ikan 

kecil sebagai kleksi biota laut 

serta terumbu untuk memberi 

keindahan seperti dunia 

bawah laut. 
 

Gambar 2.5.1.11 Akuarium 

Fish Dip 

Fasilitas penunjang denan 

media bak air yang berisikan 

ikan kecil sebagai terai 

jakuzzi bagi pengunjung. 
 

Gambar 2.5.1.12 Fish Dip 



Museum 

Area yang berisikan benda-

benda atau elemen yang ada 

dalam lautan yang 

dipamerkan dalam etalase, 

dengan caption pada setiap 

elemen untuk memberikan 

infromasi tentang elemen 

tersebut. Museum ini terletak 

satu area dengan Function 

Hall yang dikelilingi 

pemandangan bawah laut di 

sekitarnya. 

 

Theater 

Area pertunjukan/atraksi yang 

disuguhkan bagi pengunjung 

ketika mengunjungi Sea 

World Indonesia. 
 

Gambar 2.5.1.13 Theater 

Observation 

Deck 

Diperuntukan untuk oservasi 

lautan dengan metode 

menyelam kedalam akuarium 

besar dengan mepelajari isi 

biota laut di dalamnya. 
 

Gambar 2.5.1.14 
Observation Deck 

Touch 

Screeen 

(Computer 

Self 

Information) 

Metode akses melalui sistem 

program computer yang mela 
 



Library 

Perpustakaan untuk 

menunjak konsep edukatif 

lautan pada Sea World 

Indonesia. 
 

Gambar 2.5.1.15 Library 

Food Court 

Area untuk makan bagi 

pengunjung maupun 

pegawai/karyawan Sea World 

Indonesia  
Gambar 2.5.1.16 Food 

Court 

Gift Shop 

Pusat belanja oleh-oleh Sea 

World Indonesai yang 

memberi identikan dunia laut. 
 

Gambar 2.5.1.17 Gift Shop 

Function Hall 

Aula pertemuan bagi 

pengunjung yang 

membutuhkan fasilitas dalam 

mengadakan suatu acara.  
Gambar 2.5.1.18 Fucntion 

Hall 

First Aid 

(Klinik) 

Klinik yang dihususkan bagi 

pengunjung Sea World jika 

terjadi sesuatu dengan 

kesehatan ketika berkunjung 

di lokasi wisata. 

 

Mousque 
Masjid sebagai sarana ibadah 

umat muslim ketika 
 



berkunjung di Sea World 

Indonesia. 

Parking Area 

Area parkir dibutuhkan untuk 

memarkir kendaraan 

pengunjung dan karyawan 

Sea World Indonesia.  
Gambar 2.5.1.19 Parking 

Area 
Sumber : Analisa Pribadi 
 

Fasilitas-fasilitias tersebut dimanfaatkan sebagai sarana penunjang rekreasi 

dan edukasi dalam pengetahuan biota laut dengan konsep visual layaknya dunia 

bawah luat. Mulai dari tampilan fasad hingga jenis makanan dan barang yang 

dibelanjakan juga bernuansa laut. 

Berdasarkan penjelasan objek Sea World Indonesia di atas, maka bangunan 

ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagai berikut: 

 

Table 2.5.1.2 Tabel Kelebihan dan Kekurangan Sea World Indonesia 

Kelebihan Kekurangan 

• Memiliki beberapa fasilitas yang dapat 

menunjang konsep rekreatif dan edukatif. 

• Pendistribusian udara ke seluruh tapak 

didukung oleh bentuk bangunan yang 

bulat dan memiliki tonjolan bentuk sebagai 

penangkap udara untuk masuk ke dalam 

bangunan. 

• Penggunaan struktur arcades sebagai 

wahana akuarium tunnel yang memiliki 

kekuatan gaya tekan pada beban dinamis 

dan air. 

• Penggunaan struktur membrane pada 

area teater lumba-lumba yang 

meruntuhkan bentang lebar tanpa kolom. 

• Aksesibilitas terlalu rumit, sehingga 

pencapaian ke dalam bangunan kurang 

mudah dicapai. 

• Bangunan tidak beridir sendiri (satu 

kawasan dengan wahana lain), sehingga 

memberi batasan lahan dan sirkulasi. 

• Penzoningan satwa kurang diperhatikan 

akan habitatnya, seperti penyu dan 

buaya putih. 

• Tidak adanya perbedaan parkir 

karyawan dan pengunjung. 

• Tidak adanya akses dan sirkulasi untuk 

loading dock. 

Sumber : Analisa Pribadi 
 



2.5.2 Jakarta Aquarium 
2.5.2.1 Deskripsi Objek 

Taman Safari Indonesia Group dengan bangga menghadirkan Jakarta 

Akuarium, proyek dari sebuah lembaga konservasi dan rekreasi keluarga di 

Indonesia. Jakarta Akuarium adalah taman satwa dan lokasi wisata yang dButik 

akuariumini merupakan hasil kolaborasi mengesankan dari seniman dan perancang 

yang akan menyajikan sebuah petualangan luar biasa yang 

menonjolkan keanekaragaman hayati Indonesia. 

 
2.5.2.2 Lokasi Objek 

Jakarta Akuarium ini terletak di Neo Soho Jakarta lantai LG dan LGM, Jl. Letjen 

S. Parman, Tanjung Duren, Jakarta. 

 
2.5.2.3 Zoning Site 

Berikut adalah pembagian zona di Jakarta Aquarium : 

 
Gambar 2.5. Peta Jakarta Aquarium 

 
2.5.2.4 Fasilitas Objek 

Fasilitas-fasilitas dalam objek Jakarta Aquarium ini sebagai wahana yang 

memiliki konsep rekreatif dan edukatif, sehingga secara tampilan dan sistem memiliki 

tampilan yang menarik dan sistem yang mampu memberi informasi berkaitan dengan 

biota laut. 

 
Table 2.5.1.3 Tabel Fasilitas Jakarta Aquarium 



Fungsi Wahana Keterangan Gambar 

Primer 

Shark 

Feeding 

Frenzy 

Memberikan pengalaman 

melihat langsung ikan hiu diberi 

makan oleh instruktur. 

Lokasi : Main Tank 

 

Otter 

Tunnel 

Lokasi : Habitat of Indonesia 

Menampilkan berang-berang 

melalui akuarium kaca yang 

lengkap dengan habitatnya 

sedemikian rupa dan beberapa 

alat permainan. Pengunjung 

dapat melihat berang-bierang 

ini diberi makan. 

Lokasi : Otter Tunnel 

 
Gambar 2.5.1.20 Otter 

Tunnel 
 

Touch 

Pool 

Kolam terbuka yang 

menampilkan bintang laut, hiu 

tokek, hiu bamboo, siput dan 

agar bisa disentuh dan dilihat 

dari atas permukaan air. 

Lokasi : Touch and Find Zone 

 
Gambar 2.5.1.21 Touch 

Pool 
 

Hermit 

Crab 

Wooden 

Log 

Memberikan pengalaman 

melihat keseharian yang 

dilakukan kelmang dengan 

menggunakan kaca pembesar. 

Lengkap dengan ekosistemnya 

yaitu serpihan kayu atau pasir 

yang hangat. 

Lokasi :  Nurseries of The Sea 

 



Diving 

With Shark 

Memberikan pengelaman 

menyelam ke sarang hiu 

kerang dipandu dengan 

instruktur bersertifikat. 

Berdasarkan perjanjian dan 

hanya untuk penyelam yang 

memiliki lisensi. 

Lokasi : Main Tank 

 
Gambar 2.5.1.22 Diving 

With Shark 
 

Sea 

Trekking 

Memberikan pengalaman 

menyelam dibawah laut dengan 

akticitas seatrek. Dengan helm 

oksigen, menelusuri panduan di 

akuarium utama. 

Lokasi : Main Tank 

 
Gambar 2.5.1.23 Sea 

Trekking 
 

Create 

Your Own 

Fish 

Mewadahi kreatifitas anak-anak 

dalam mewarnai gambar ikan-

ikan kesukaanya dan hasil 

scannya akan dibiarkan 

berenang bebas di layar. 

Lokasi : Kid’s Classroom 

 
Gambar 2.5.1.24 Kid’s 

Classroom 
 

Sea 

Explorer 

Menampilkan suasana seakan 

berada dalam sebuah kapan 

selam sungguhan sembari 

menjelajahi lautan dengan 5d 

screen theater. 

Lokasi : 5D Theater 

 
Gambar 2.5.1.25 5D 

Theater 
 



Pearl of 

The South 

Sea 

Menampilkan pertunjukan yang 

mengisahkan cinta kasih 

seorang raja terhadap putri 

kesayangannya yang 

diadaptasi dari cerita rakyat 

yang berlokasi di sebuah 

kerjaan di bagian selatan Pulau 

Jawa. Pertunjukan merupakan 

kolaborasi dari aksi panggung, 

trik ilusi dan tarian di bawah air. 

Lokasi : Main Tank & Theater 

 
Gambar 2.5.1.26 Main Tank 

& Theater 
 

Penunjang 

Diving 

Deep 

Menampilkan suasana bawah 

laut melalui screen lcd di 

tengah-tengah property karang.  
Gambar 2.5.1.27 Diving 

Deep 
 

Islands of 

Indonesia 

Memberikan informasi 

mengenai letak keindahan biota 

laut Indonesia dan peta 

Indonesia melalui interactive 

table.  

 
Gambar 2.5.1.28 Islands of 

Indonesia 
 

Habitat of 

Indonesia 

Memberikan suasana rain 

forest lengkap dengan sungai 

mengalir melalui lcd lengkap 

dengan ikannya di tengah 

hutan. Terdapat akuarium 

lengkap dengan ekosistemnya 

bagi ular, kura-kura leher 

panjang, kodok, tarantula. 

 
Gambar 2.5.1.29 Habitat of 

Indonesia 



Serta suasana laut melalui lcd 

yang terletak di atas akuarium 

transparan sehingga kita bisa 

melihat ikan-ikan di bawah kaki 

kita. 

 

Ocean 

Walkway 

Photo Points dengan hologram 

suasana pantai dengan properti 

perahu.  
Gambar 2.5.1.30 Ocean 

Walkaway 
 

Nurseries 

of The Sea 

Menampilkan hewan-hewan 

laut dengan akuarium setengah 

terbuka seperti kepiting.  
Gambar 2.5.1.31 

Nureseries of The Sea 
 

Swirls & 

Jewels 

Menampilkan ikan-ikan melalui 

akuarium tabung yang menjadi 

photo points bagi para 

perngunjung. 
 

Gambar 2.5.1.32 Swirls & 
Jewels 

 



Submarine 

Memberikan suasana di dalam 

kapal selam dengan biota-biota 

laut yang dapat dilihat dari kaca 

kapal selam yang ditampilkan 

melalui lcd. 

 
Gambar 2.5.1.33 

Submarine 
 

Rivers of 

Indonesia 

Menampilkan akuarium dengan 

konsep seperti sungai 

Indonesia yang memiliki arus 

dari atas ke bawah. 
 

Gambar 2.5.1.34 Rivers of 
Indonesia 

 

Jellyfish 

Magic 

Menampilkan akuarium-

akuarium ubur-ubur yang 

dipercantik dengan warna sinar 

led yang berganti tiap 10 detik. 

Terdapat infomasi-infomarmasi 

mengenai ekosistem ubur-ubur 

melalui mading dan lcd screen. 

 
Gambar 2.5.1.35 Jellyfish 

Magic 
 

Southern 

Sea 

Gallery 

Menampilkan karya-karya 

seperti gong, topeng, dan lain-

lain dengan alunan musik Jawa 

secara langsung. Terdapat 

area beristirahat yang menjorok 

ke dalam main tank dengan 

pinggiran ukiran Jawa, 

berpotensi sebagai salah satu 

Photo Points. 

 
Gambar 2.5.1.36 Sotuhern 

Sea Gallery 
 



Cafe 

Menjual makanan dan 

minuman ringan sambil 

beristirahat sejenak dengan 

suasana hutan. 

Lokasi : Rivers of Indonesia 
 

Gambar 2.5.1.37 Cafe 
 

Pingoo 

Restaurant 

Restoran seafood & grill 

Amerika yang terinspirasi oleh 

habitat penguin asli di daerah 

pantai selatan. Suasana 

layaknya berada di atas dek 

pantai dan dapat meliihat 

langsung dan memberi makan 

penguin Humboldt. 

Lokasi : Neo Soho Lantai LG 

 
Gambar 2.5.1.38 Pingoo 

Restaurant 
 

Down by 

The Sea 

Salah satu counter belanja 

oleh-oleh Jakarta Akuarium 

yang memberi identikan dunia 

laut. 
 

Gambar 2.5.1.39 Down by 
The Sea 

 

Toilets 

Toilets sebagai sarana 

penunjang ketika berkunjung di 

Jakarta Akuarium. 

 

Disabled 

Toilet 

Disabled Toilets sebagai 

sarana penunjang ketika 

berkunjung di Jakarta 

Akuarium. 

 

Nursery 

Room 

Nursery Room sebagai sarana 

ibu menyusui ketika berkunjung 

di Jakarta Akuarium. 

 



Musholla 

Muhsolla sebagai sarana 

ibadah umat muslim ketika 

berkunjung di Jakarta 

Akuarium. 

 

Elevator 

Elevator sebagai sarana utama 

ketika berkunjung di Jakarta 

Akuarium karena terdiri dari 2 

lantai bangunan. 

 

Parking 

Area 

Parking Area ketika berkunjung 

di Jakarta Akuarium bergabung 

dengan parkir Neo Soho Mall. 

 

Sumber : Analisa Pribadi 
 

Table 2.5.1.4 Perbandingan Studi Banding 

Aspek 

Pembanding 
Standar 

Objek Studi Banding 

Kesimpulan Sea World 

Indonesia 

Jakarta 

Aquarium 

Luas Lahan 
(KM 31 Th 

2012)  

Pasal 11 

Minimal. 2 hektar 2,7 hektar 2 hektar Minimal 2 hektar 

Sarana 
Pemeliharaan 

dan Perawatan 
Satwa 

(KM 31 Th 

2012)  

Pasal 11 

Kandang 

Pemeliharaan 
Tersedia Tersedia 

Dalam kebutuhan 

sarana 

pemeliharaan dan 

perawatan satwa, 

yang paling 

diutamakan adalah 

kandang 

pemeliharaan, 

kandang 

perawatan, 

kandang 

perkembangbiakan, 

Kandang 

Perawatan 
Tersedia Tersedia 

Kandang 

Pengembangbiakan 
Tersedia Tersedia 

Kandang Sapih Tersedia Tersedia 

Kandang Peragaan Tersedia Tersedia 

Areal Bermain 

Satwa 
Tersedia Tersedia 

Gudang Makan dan 

Dapur 
Tersedia Tersedia 



Naungan untuk 

Satwa 
Tersedia Tersedia 

kandang sapih, 

kandang peragaan, 

areal bermain 

satwa, gudang 

makan dan dapur, 

naungan untuk 

satwa. 

Fasilitas 
Kesehatan 
(KM 31 Th 

2012)  

Pasal 11 

Karantina Satwa Tersedia Tersedia Dalam kebutuhan 

fasilitas kesehatan, 

yang paling 

diutamakan adalah 

karantina satwa, 

klinik, laboratorium 

dan koleksi obat. 

Klinik Tersedia Tersedia 

Laboratorium Tersedia Tersedia 

Koleksi Obat Tersedia Tersedia 

Fasilitas 
Pelayanan 

Pengunjung 
(KM 31 Th 

2012)  

Pasal 11 

Pusat Informasi Tersedia Tersedia Dalam kebutuhan 

fasilitas pelayanan 

pengunjung, yang 

paling diutamakan 

adalah pusat 

informasi, toilet, 

tempat sampah, 

peta dan informasi 

satwa, parkir, 

kantin/restoran, 

toko cindera mata, 

shelter, loket dan 

pelayanan umum. 

Toilet Tersedia Tersedia 

Tempat Sampah Tersedia Tersedia 

Petunjuk Arah Tersedia Tersedia 

Peta dan Informasi 

Satwa 
Tersedia Tersedia 

Parkir Tersedia Tersedia 

Kantin/ Restoran Tersedia Tersedia 

Toko Cindera Mata Tersedia Tersedia 

Shelter Tersedia Tersedia 

Loket Tersedia Tersedia 

Pelayanan Umum Tersedia Tersedia 

Fasilitas 
Tenaga Ahli 
(KM 31 Th 

2012)  

Pasal 11 

Dokter Hewan Tersedia Tersedia Dalam kebutuhan 

fasilitas tenaga ahli, 

yang paling 

diutamakan adalah 

kurator, tenaga 

paramedis, 

penjara/perawat 

satwa, tenaga 

kemanan, pencatat 

Kurator Tersedia Tersedia 

Tenaga Paramedis Tersedia Tersedia 

Penjaga/Perawat 

Satwa (Animal 

Keeper) 

Tersedia Tersedia 

Tenaga Keamanan Tersedia Tersedia 

Pencatat Silsilah 

(Studbook Keeper) 
Tersedia Tersedia 



Administrasi Tersedia Tersedia silsilah, 

administrasi, 

pendidikan 

konservasi. 

Pendidikan 

Konservasi 
Tersedia Tersedia 

Fasilitas 
Kantor 

Pengelola 
(KM 31 Th 

2012)  

Pasal 11 

- Tersedia Tersedia 

Dalam kebutuhan 

fasilitas kantor 

pengelola, yang 

paling diutamakan 

adalah ruang-ruang 

yang disebutkan 

dalam menteri 

kehutanan 

Fasilitas 
Pengolaan 

Limbah 
(KM 31 Th 

2012)  

Pasal 11 

- Tersedia Tersedia 

Dalam kebutuhan 

fasilitas pengolaan 

limbah, yang paling 

diutamakan adalah 

ruang-ruang yang 

disebutkan dalam 

menteri kehutanan 

Fasilitas 
Ruang Pamer 

 
Akuarium Utama Tersedia Tersedia  

Sumber : Analisa Pribadi 
  



 


