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ABSTRAK
Ariqoh Noor Fithriyati

2016

“Pengembangan Obyek Wisata Penangkaran Penyu dan Hiu di Pulau Menjangan Besar

dengan Pendekatan Arsitektur Tropis”

Dosen Pembimbing :

Ir. Moch Husni Darmawan, MT. dan Teguh Prihanto S.T.,M.T.

Teknik Arsitektur S1

Indonesia adalah rumah bagi enam dari tujuh spesies penyu di dunia, karena

memberikan tempat yang penting untuk bersarang dan mencari makan, disamping

merupakan rute perpindahan yang penting di persimpangan Samudera Pasifik dan

Hindia. Namun, populasi enam spesies penyu laut tercantum sebagai yang rentan,

terancam, atau sangat terancam menurut IUCN Red List of Threatened Species

[Daftar Merah Spesies Yang Terancam Menurut IUCN]. Ancaman utama yang

dihadapi oleh penyu laut mencakup hancurnya habitat dan tempat bersarang,

penangkapan, perdagangan ilegal dan eksploitasi yang membahayakan lingkungan.

Selain penyu yang terancam punah, ikan hiu juga nyaris punah akibat perburuan

liar. Dalam waktu setahun, lebih dari 100 juta ekor ikan hiu dari berbagai jenis mati.

Ikan yang banyak hidup di Asia Pasifik ini diburu karena siripnya digemari sebagai

makanan lezat nan mahal.

Pulau Menjangan Besar merupakan salah satu spot wisata karimunjawa yang

menawarkan sejuta keindahan didalamnya. Dengan luas pulau kurang lebih 60

Hektar dan beragam spesies makhluk hidup baik darat maupun laut telah menjadi

sajian keindahan tersendiri bagi pengunjung. Di Pulau Menjangan Besar dapat

ditemukan beragam spesies makhluk hidup lainya seperti ikan hiu, penyu, kura-kura,

dan masih banyak lainya.

Konsep yang dipakai dalam pengembangan obyek wisata penangkaran penyu

dan hiu di pulau Menjangan Besar adalah menggunakan pendekatan arsitektur

tropis. Penggunaan pendekatan arsitektur tropis cocok untuk area pantai yang

memiliki iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh uap air laut. Arsitektur tropis sangat

memperhatikan iklim, penghawaan alami dan pencahayaan alami sehingga cocok

diterapkan untuk bangunan di area pantai, penggunaan konsep tropis bangunan

terletak pada penggunaan material alami, sehingga bangunan akan terasa lebih

bersahabat dengan alam tropis.

Kata Kunci : Penangkaran, Penyu, Hiu, Pulau Menjangan Besar
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Perairan Indonesia selain menyimpan potensi ekonomi melalui kegiatan

perikanan dan pariwisata, juga merupakan rumah bagi berbagai jenis spesies laut

yang terancam punah dan dilindungi, seperti berbagai jenis penyu, mamalia laut, hiu,

berbagai jenis terumbu dan ikan karang, serta biota laut lainnya.

Indonesia adalah rumah bagi enam dari tujuh spesies penyu di dunia, karena

memberikan tempat yang penting untuk bersarang dan mencari makan, disamping

merupakan rute perpindahan yang penting di persimpangan Samudera Pasifik dan

Hindia. Namun, populasi enam spesies penyu laut tercantum sebagai yang rentan,

terancam, atau sangat terancam menurut IUCN Red List of Threatened Species

[Daftar Merah Spesies Yang Terancam Menurut IUCN]. Ancaman utama yang

dihadapi oleh penyu laut mencakup hancurnya habitat dan tempat bersarang,

penangkapan, perdagangan ilegal dan eksploitasi yang membahayakan lingkungan.

Selain penyu yang terancam punah, ikan hiu juga nyaris punah akibat perburuan

liar. Dalam waktu setahun, lebih dari 100 juta ekor ikan hiu dari berbagai jenis mati.

Ikan yang banyak hidup di Asia Pasifik ini diburu karena siripnya digemari sebagai

makanan lezat nan mahal.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang

berada di pesisir Laut Jawa yang memiliki banyak kepulauan. Salah satunya adalah

kepulauan Karimunjawa. Karimunjawa merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten

Jepara, provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang terletak di tengah Laut Jawa.

Kepulauan ini terdiri dari 27 pulau, 5 pulau berpenghuni dan sisanya pulau – pulau

yang tidak berpenghuni, salah satunya adalah pulau Menjangan Besar.

Pulau Menjangan Besar merupakan salah satu spot wisata karimunjawa yang

menawarkan sejuta keindahan didalamnya. Dengan luas pulau kurang lebih 60

Hektar dan beragam spesies makhluk hidup baik darat maupun laut telah menjadi

sajian keindahan tersendiri bagi pengunjung. Di Pulau Menjangan Besar terdapat

burung elang jawa, yang mana elang jawa tersebut adalah salah satu burung yang

langka. Selain burung elang di pulau menjangan besar, dapat kita temukan beragam

spesies makhluk hidup lainya seperti ikan hiu, penyu, kura-kura, dan masih banyak

lainya.
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Dengan kekayaan hayati tersebut, Pulau Menjangan Besar memiliki potensi

besar sebagai tempat penangkaran penyu dan hiu sehingga menjadi suatu obyek

wisata edukasi yang menarik. Selain itu, Pulau Menjangan Besar juga berpotensi

untuk wisata wahana air karena memiliki ombak relatif kecil. Panorama keindahan

alamnya diharapkan membuat pengunjung merasa terpukau dan diharapkan

menambah kesadaran pengunjung untuk menjaga keindahan alam dan menjaga

kelestarian flora dan fauna yang ada di Indonesia.

Konsep yang dipakai dalam pengembangan obyek wisata penangkaran penyu

dan hiu di pulau Menjangan Besar adalah menggunakan pendekatan arsitektur

tropis. Penggunaan pendekatan arsitektur tropis cocok untuk area pantai yang

memiliki iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh uap air laut. Arsitektur tropis sangat

memperhatikan iklim, penghawaan alami dan pencahayaan alami sehingga cocok

diterapkan untuk bangunan di area pantai, penggunaan konsep tropis bangunan

terletak pada penggunaan material alami, sehingga bangunan akan terasa lebih

bersahabat dengan alam tropis. Konsep tersebut dipakai untuk area penunjang

kegiatan di obyek wisata penangkaran penyu dan hiu. Selain itu, untuk area

penginapan penggunaan konsep tropis terletak pada banyaknya bukaan-bukaan

besar sehingga pengunjung dapat menikmati view laut yang luas dan indah.

1.2 Permasalahan
1.2.1 Umum

Bagaimana merancang penangkaran penyu dan hiu sebagai obyek wisata

yang menarik bagi pengunjung, dan dapat meningkatkan daya tarik

masyarakat di luar kabupaten Jepara.

1.2.2 Khusus
Permasalahan khusus yang ada pada perancangan adalah penggabungan

fungsi dari penangkaran penyu dan hiu untuk arena entertainment, edukasi,

dan penginapan yang berkesinambungan dan menarik dengan pendekatan

arsitektur tropis.

1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud

Membuat landasan perencanaan dan perancangan pengembangan obyek

wisata penangkaran penyu dan hiu di pulau Menjangan Besar untuk

memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga

lingkungan selain sebagai arena entertainment.
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1.3.2 Tujuan
a. Sebagai landasan perencanaan dan perancangan pengembangan obyek

wisata penangkaran penyu dan hiu di pulau Menjangan Besar.

b. Memberikan edukasi terhadap kelestarian penyu dan hiu.

c. Meningkatkan daya tarik pengunjung untuk mengunjungi pulau yang ada di

Indonesia.

1.4 Manfaat
Sebagai landasan perencanaan dan perancangan obyek wisata penangkaran

penyu dan hiu yang diharapkan dapat menjadi sarana edukasi dan media

pembelajaran mengenai biota laut kepada pengunjung dari segala kalangan.

1.5 Lingkup Pembahasan
1.5.1 Substansial

Lingkup pembahasan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan

penangkaran penyu dan hiu dengan titik berat pada hal-hal yang berkaitan

dengan pusat penangkaran, obyek wisata laut, dan arsitektur tropis.

1.5.2 Spasial
Lingkup pembahasan meliputi karakter lokasi pengembangan obyek wisata

penangkaran penyu dan hiu terletak di Pulau Menjangan Besar, Kabupaten

Jepara yang berupa karakteristik kawasan yang berada di area pantai.

1.6 Metode Pembahasan
Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan program dasar

perencanaan dan konsep perancangan arsitektur dengan judul Pengembangan

Obyek Wisata Penangkaran Penyu dan Hiu di Pulau Menjangan Besar adalah

metode deskriptif. Metode ini memaparkan, menguraikan, dan menjelaskan

mengenai design requirement (persyaratan desain) dan design determinant

(ketentuan desain) terhadap perencanaan dan perancangan obyek wisata dan

penangkaran penyu dan hiu.

Berdasarkan design requirement dan design determinant inilah nantinya akan

ditelusuri data yang diperlukan. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisa lebih

mendalam sesuai dengan kriteria yang akan dibahas. Dari hasil penganalisaan inilah

nantinya akan didapat suatu kesimpulan, batasan dan juga anggapan secara jelas

mengenai perencanaan dan perancangan obyek wisata penangkaran penyu dan hiu.

Hasil kesimpulan keseluruhan nantinya merupakan konsep dasar yang digunakan



Pengembangan Obyek Wisata Penangkaran Penyu dan Hiu di Pulau Menjangan Besar
dengan Pendekatan Arsitektur Tropis

Proyek Akhir Arsitektur | Ariqoh Noor Fithriyati (5112412047) 4

dalam perencanaan dan perancangan obyek wisata penyu dan hiu sebagai landasan

dalam desain grafis arsitektur. Dalam pengumpulan data, akan diperoleh data yang

kemudian akan dikelompokkan ke dalam 2 kategori yaitu pengumpulan data primer

dan sekunder.

1.6.1 Data Primer
Untuk memperoleh data primer dapat dilakukan melalui :

a. Observasi Lapangan

Dilakukan dengan cara pengamatan langsung di wilayah lokasi dan

tapak perencanaan dan perancangan obyek wisata penangkaran penyu dan

hiu serta melakukan studi banding. Studi banding dilakukan di Pulau

Menjangan Besar yang merupakan tapak dan  kawasan obyek wisata

penangkaran penyu dan hiu.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola penangkaran

penyu dan hiu serta berbagai pihak-pihak yang terkait dalam perencanaan

dan perancangan penangkaran penyu dan hiu serta fasilitas penunjang

obyek wisata di Pulau Menjangan Besar.

1.6.2 Data Sekunder
a. Studi literatur

Studi literatur melalui buku dan sumber-sumber tertulis mengenai

perencanaan dan perancangan obyek wisata dan penangkaran penyu dan

hiu serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan studi kasus

perencanaan dan perancangan obyek wisata di pulau.

Berikut ini akan dibahas design requirement dan design determinant

yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan obyek wisata

penangkaran penyu dan hiu:

1) Pemilihan Lokasi Dan Tapak

Pembahasan mengenai pemilihan lokasi dan tapak, dilakukan

dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam

penentuan suatu lokasi dan tapak yang layak sebagai perencanaan dan

perancangan obyek wisata penangkaran penyu dan hiu, adapun data

yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Data tata guna lahan/peruntukan lahan pada wilayah perencanaan

dan perancangan obyek wisata penangkaran hiu dan penyu di Pulau

Menjangan Besar.
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b) Data potensi fisik geografis, topografi, iklim, persyaratan bangunan

yang dimiliki oleh Pulau Menjangan Besar dan juga terhadap

lingkungan sekitarnya yang menunjang terhadap perencanaan dan

perancangan sebuah obyek wisata penangkaran hiu dan penyu.

2) Program Ruang

Pembahasan mengenai program ruang dilakukan dengan terlebih

dahulu mengumpulkan data yang berkaitan dengan perencanaan dan

perancangan penangkaran penyu dan hiu, yaitu dilakukan dengan

pengumpulan data mengenai pelaku ruang itu sendiri beserta

kegiatannya, dilakukan dengan observasi lapangan baik studi kasus

maupun dengan studi banding, serta dengan standar atau literatur

perencanaan dan perancangan penangkaran hewan laut dan fasilitas

penunjang lainnya.

Persyaratan ruang yang didapat melalui studi banding dari hasil

analisa terhadap kebutuhan dan persyaratan ruang akan diperoleh

program ruang yang akan digunakan pada perencanaan dan

perancangan obyek wisata penangkaran penyu dan hiu.

3) Penekanan Desain Arsitektur

Pembahasan mengenai penekanan desain dengan pendekatan

arsitektur tropis dilakukan dengan observasi lapangan melalui studi

banding pada obyek wisata penangkaran hewan laut yang dilindungi

yang lain serta dengan standar atau literatur mengenai perencanaan dan

perancangan yang kaitannya dengan persyaratan bangunan di sebuah

pulau.

Adapun data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a) Aspek konstektual pada lokasi dan tapak terpilih dengan

pertimbangan keberadaan bangunan disekitarnya.

b) Literatur atau standar perencanaan dan perancangan obyek wisata di

pulau.

Setelah memperoleh data tersebut, kemudian menganalisa antara

data yang diperoleh dari studi banding dengan standar perencanaan dan

perancangan penangkaran hiu dan penyu sehingga akan diperoleh

pendekatan arsitektural yang akan digunakan pada perencanaan dan

perancangan pengembangan obyek wisata penangkaran penyu dan hiu

di Pulau Menjangan Besar.
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1.7 Sistematika Pembahasan
Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan Program

Perencanaan dan Perancangan Pengembangan Obyek Wisata Penangkaran Penyu

dan Hiu di Pulau Menjangan Besar.

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat,

ruang lingkup, metode pembahasan, sistematika pembahasan, serta alur

bahasan dan alur pikir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Membahas tinjauan mengenai obyek wisata penangkaran penyu dan hiu

di Pulau Menjangan Besar, kaitannya dengan kelestarian hewan yang

dilindungi, pengertian, peraturan perundangan, sistem pengelolaan,

persyaratan teknis, arsitektur tropis dan studi banding.

BAB III TINJAUAN LOKASI
Membahas tentang gambaran umum tapak berupa data fisik dan non fisik,

potensi dan kebijakan tata ruang, gambaran khusus berupa data tentang batas

wilayah dan karakteristik Pulau Menjangan Besar.

BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
Bab ini menjelaskan tentang uraian dasar-dasar pendekatan konsep

perencanaan dan perancangan awal dan analisis mengenai pendekatan

fungsional, pelaku dan aktivitasnya, kebutuhan jenis ruang, hubungan

kelompok ruang, sirkulasi, pendekatan kebutuhan obyek wisata penangkaran

penyu dan hiu di Pulau Menjangan Besar pendekatan kontekstual, optimaliasi

lahan, pendekatan besaran ruang, serta analisa pendekatan konsep

perancangan secara kinerja, teknis dan arsitektural.

BAB V KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN
Berisi tentang konsep perencanaan dan perancangan pengembangan

obyek wisata penangkaran penyu dan hiu di Pulau Menjangan Besar dengan

pendekatan arsitektur tropis yang  ditarik  berdasarkan analisis yang telah

dilakukan.
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1.8 Alur Pikir

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan
Perancangan Pengembangan Obyek Wisata
Penangkaran Penyu dan Hiu di Pulau Menjangan
Besar

Aktualita
- Kabupaten Jepara berada dipesisir pantai laut Jawa sehingga memiliki banyak pulau.
- Dibutuhkan tempat untuk dijadikan wadah dari pengembangbiakan hewan laut yang semakin

punah keberadaannya, seperti penyu dan hiu.

Urgensi
Pulau Menjangan Besar merupakan salah satu pulau yang berpotensi menjadi tempat
penangkaran penyu dan hiu untuk dikembangbiakkan.

Originalitas
Perencanan penangkaran hiu dan penyu dengan pendekatan desain modern tropis, dengan
fasilitas penunjang yang modern dan representatif menyediakan fasilitas penginapan,
entertainment dan edukasi.

Studi Lapangan

TOR

Analisis
Analisis antara tinjauan pustaka dan data untuk memperoleh pendekatan aspek
fungsional, kontekstual, teknis, kinerja dan arsitektural sebagai Landasan
Pereancangan Pengembangan Obyek Wisata Penangkaran Penyu dan Hiu di Pulau
Menjangan Besar

Pradesain

Pendekatan Perencanaan dan Perancangan
Pengembangan Obyek Wisata Penangkaran Penyu
dan Hiu di Pulau Menjangan Besar

Transformasi Desain

F
E
E
D
B
A
C
K

Gambar 1.1 Alur Pikir
Sumber : Analisis,2016

Aspek
Kontekstual

Aspek
Fungsional

Aspek
Kinerja

Aspek
Teknis

Aspek
Arsitektural

Studi Pustaka
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penangkaran
2.1.1 Definisi

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, menyebutkan bahwa untuk menjaga

agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara

sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber

daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan

keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Salah satu

upaya untuk mewujudkannya adalah penangkaran.

Penangkaran adalah pembiakan satwa dan flora di luar habitat (tempat

aslinya), dengan campur tangan (budidaya) manusia. Penangkaran merupakan

usaha/kegiatan yang berkaitan dengan pembiakan satwa liar atau tumbuhan

alam, yang dapat meliputi kegiatan penangkaran sampai pada kegiatan

pemasaran dari hasil penangkarannya.

Penangkaran merupakan upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan

dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan

kemurnian jenisnya. Penangkaran tumbuhan dan satwa liar berbentuk :

a. Pengembangbiakan satwa.

b. Pembesaran satwa, yang merupakan pembesaran anakan dari telur yang

diambil dari habitat alam yang ditetaskan di dalam lingkungan terkontrol dan

atau dari anakan yang diambil dari alam (ranching/rearing),

c. Perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang terkontrol

(artificial propagation).

Pengembangbiakan satwa adalah kegiatan penangkaran berupa

perbanyakan individu melalui cara reproduksi kawin (sexual) maupun tidak

kawin (asexual) dalam lingkungan buatan dan atau semi alami serta terkontrol

dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Pembesaran satwa adalah

kegiatan penangkaran yang dilakukan dengan pemeliharaan dan pembesaran

anakan atau penetasan telur satwa liar dari alam dengan tetap

mempertahankan kemurnian jenisnya.

Tujuan dari didirikannya suatu penangkaran adalah untuk mendapatkan

spesimen tumbuhan dan satwa liar dalam jumlah, mutu, kemurnian jenis dan
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keanekaragaman genetik yang terjamin, untuk kepentingan pemanfaatan

sehingga mengurangi tekanan langsung terhadap populasi alam.

Dalam pembentukan suatu penangkaran, induk satwa dapat diperoleh dari :

a. Penangkapan satwa dari alam,

b. Sumber-sumber lain yang sah meliputi : hasil penangkaran, Luar Negeri,

rampasan, penyerahan dari masyarakat, temuan dan dari Lembaga

Konservasi.

2.1.2 Teknis Penangkaran
a. Berikut ini adalah persyaratan dalam  sebuah penangkaran, antara lain :

1) Mudah dalam pencapaian menggunakan transportasi darat dan laut.

2) Mudah mendapatkan pakan alami maupun buatan.

3) Jauh dari keramaian dan kebisingan.

4) Tidak terganggu oleh polusi udara (debu, asap, bau gas)

b. Berikut ini teknis pengelolaan wisata yang berbasis penyu :

1) Membuat atau mendisain tata ruang wilayah atau area yang akan

menjadi obyek wisata berbasis penyu. Beberapa ruang minimal yang

harus ada adalah kantor pengelolaan dan pusat informasi penyu, lokasi

peneluran (dapat di wilayah lain, tapi dengan sistem satu paket wisata),

lokasi penetasan semi alami, lokasi pemeliharaan tukik, dan lokasi

pelepasan tukik. Termasuk di dalamnya disain vegetasi-vegetasi yang

sesuai dengan habitat penyu.

2) Konstruksi daerah wisata berbasis penyu sesuai dengan desain atau

tata ruang yang telah disusun pada poin 1), termasuk penanaman

vegetasi-vegetasi yang sesuai dengan habitat penyu. Bahan-bahan

untuk bangunan diupayakan dari bahan-bahan alami dengan tetap

memperhatikan kekuatan bangunan, seperti kayu, batang pohon, atap

jerami, jalan batu, dll. Pemakaian bahan bangunan dari pabrik

digunakan seminimal mungkin, misal bak pemeliharaan dari keramik.

3) Membuat bahan-bahan untuk promosi, seperti leaflet, poster, dan

booklet.

4) Melakukan promosi dan sosialisasi, misal melalui media cetak, media

elektronik, presentasi ke lembaga-lembaga pendidikan.

5) Menggabungkan paket wisata berbasis penyu dengan paket-paket

wisata yang ada di sekitarnya, misal menjalin kerjasama dengan

pemerintah daerah, pengelola daerah/pulau wisata atau agen-agen
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perjalanan wisata, wisata tradisional atau bentuk-bentuk wisata lain

yang ada di sekitarnya.

6) Pengembangan wisata berbasis penyu harus tetap memperhatikan

kondisi dan kenyamanan bagi penyu untuk bertelur, mengingat sifat

penyu yang sangat sensitif terhadap gangguan cahaya, suara, dan

habitat.

2.1.3 Penangkaran Penyu
Penyu yang  ada  di  dunia  terdiri  dari  dua  famili  yaitu Cheloniidae dan

Dermochelydae. Famili Cheloniidae terdiri dari empat genus yang

masingmasing memiliki satu  spesies, sedangkan famili Dermochelydae terdiri

dari satu genus dan satu spesies.  Jenis penyu famili Cheloniidae adalah

Caretta caretta, Eretmochelys imbricata, Chelonia mydas, Natator depressa,

Lepidochelys kempii dan Lepidochelys olivacea. Sedangkan famili

Dermochelydae adalah Dermochelys coriacea (Bustard : 1972)

Berdasarkan hasil survey dari bekas jejak dan bekas sarang yang

ditemukan, di Karimunjawa terdapat 2 jenis penyu yaitu penyu hijau (Chelonia

mydas) dan penyu sisik (Eretmochelys imbricata).

a. Penyu hijau

Penyu hijau (Chelonia mydas) adalah penyu laut besar yang termasuk

dalam keluarga Cheloniidae. Hewan ini adalah satu-satunya spesies dalam

golongan Chelonia. Namanya didapat dari lemak bewarna hijau yang

terletak di bawah cangkang mereka. Jumlah Penyu Hijau semakin

berkurang karena banyak diburu untuk diambil pelindung tubuhnya

(karapaks dan platron) sebagai hiasan, telurnya sebagai sumber protein

tinggi dan obat, juga dagingnya sebagai bahan makanan.

Gambar 2.1.Penyu Hijau
Sumber : https://blogs.uajy.ac.id/.2015
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Penyu hijau sangat jarang ditemui di perairan beriklim sedang, tapi

sangat banyak tersebar di wilayah tropis dekat dengan pesisir benua dan

sekitar kepulauan.

Ciri-ciri umumnya adalah memiliki warna kuning kehijauan atau coklat

hitam gelap. Cangkangnya bulat telur bila dilihat dari atas dan kepalanya

relatif kecil dan tumpul. Ukuran panjangnya adalah antara 80 hingga 150 cm

dan beratnya dapat mencapai 132 kg.

b. Penyu sisik

Penyu sisik dikenal dibeberapa tempat dengan nama Penyu Genting,

Penyu Kembang, Penyu Katungkara, Penyu wau atau kadang disebut sisik

saja. Penyu sisik yang memiliki bahasa latin Eretmochelys imbricate atau

dikenal sebagai Hawksbill turtle karena paruhnya tajam dan

menyempit/meruncing dengan rahang yang agak besar mirip paruh burung

elang. Karena sisiknya yang tumpang tindih/over lapping (imbricate) seperti

sisik ikan maka dinamai dengan penyu sisik.

Gambar 2.2. penyu sisik
Sumber : http://bahari7.blogspot.co.id/. 2003

Ciri-ciri umumnya adalah warna karapasnya bervariasi kuning,

hitam dan coklat bersih, plastron berwarna kekuning-kuningan. Terdapat

dua pasang sisik prefrontal. Sisiknya (dalam bahasa jepang : bekko)

banyak digunakan sebagai bahan baku dalam industry kerajinan tangan

terutama di Jepang untuk membuat pin, sisir, bingkai kacamata dll.
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Gambar 2.3. morfologi penyu sisik
Sumber : Yayasan Alam Lestari,2000

Sebagian besar bertelur di pulau-pulau terpencil. Penyu sisik

selalu memilih kawasan pantai yang gelap, sunyi dan berpasir untuk

bertelur. Paruh penyu sisik agak runcing sehingga memungkinkan

mampu menjangkau makanan yang berada di celah-celah karang

seperti sponge dan anemone. Penyu Sisik bersifat karnivora tetapi

setelah dewasa bersifat omnivora. Penyu Sisik memakan moluska,

krustase,  ubur ubur, rumput laut (Bustard, 1972). Rahang berbentuk

paruh merupakan alat yang kuat untuk memecah cangkang  moluska

maupun kepiting yang didapat di sekitar karang.

Menurut Nuitja (1992), Penyu sisik memiliki bentuk dan

susunan tubuh sebagai berikut:

1) Terdapat 2 pasang sisik prefrontal dan 3 atau 4 sisik post orbital

pada kepala.
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2) Sisik pada karapas tersusun secara tumpang tindih (imbrictate)

terdiri dari 5 costal, 4 pasang lateral (yang pertama tidakdihitung

yaitu precental scute),11pasang marginal ditambah sepasang

post central atau pigal scutes.

3) Bentuk rahang seperti paruh elang sehingga secara umum di kenal

dengan nama Hawksbill.

4) Flipper berbentuk dayung dan masing masing dilengkapi dengan

dua buah kuku (cakar). Permukaan atas flipper berwarna coklat

kehitaman, permukaan bawah berwarna kuning, bagian bawah

kepala dan plastornnya juga berwarna kuning.

5) Seperti spesies penyu lain, perbedaan antara jantan dan betina

dapat dilihat dari bentuk kuku pada flipper dan panjang ekornya.

Kuku  flipper pada jantan lebih kuat dan melengkung berjumlah

dua pasang, ini berfungsi untuk mencengkeram betina pada saat

kawin, sedangkan panjang ekor jantan berukuran ± 15 cm dan

betina ± 8 cm.

c. Siklus hidup penyu

Siklus hidup penyu belum banyak dikethui, sebagian masih

merupakan dugaan. Jenis kelamin penyu pada usia muda sangat sulit

dibedakan antara jantan dengan betina. Penyu dewasa lebih mudah

dibedakan dari ekor yang lebih panjang dan lebih besar jika dibandingkan

dengan penyu betina (Nuitja, 1992).

Tempat mencari makan ( feeding ground ) penyu sisik terletak

tidak jauh dari pantai peneluran. Penyu yang telah mencapai

dewasa, bermigrasi untuk melakukan perkawinan di laut yang dekat

dengan pantai peneluran. Perkawinan biasanya dilakukan pada pagi hari

atau saat matahari akan  muncul. Perkawinan mereka terjadi di lepas

pantai 12 bulan sebelum peneluran pertama pada musim tersebut.

Saat kawin, penyu jantan berada di punggung penyu betina dengan

jalan mencengkeram bahu betina dengan kuku yang terdapat

pada flipper depan Waktu yang dibutuhkan mulai bercumbu hingga selesai

kopulasi kurang lebih 4 – 6 jam. Kopulasi dilakukan dengan pasangan yang

berbedabeda selama musim kawin. Penyu betina menyimpan sperma

yang diperoleh dari beberapa jantan di dalam tubuh mereka untuk

membuahi 3 – 7 kumpulan telur (nantinya menjadi 37 sarang) yang akan
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ditelurkan pada  musim tersebut, dengan selang waktu 2 minggu. Hanya

penyu betina yang akan naik ke pantai untuk bertelur.

Biasanya waktu yang dipilih adalah malam hari karena suhu lebih

dingin dan sedikit pemangsa. Penyu bertelur berkisar antara 50150 butir

telur, dengan kedalaman sarang 3060 cm. Setelah meletakkan telurnya

penyu menutup lubang sarang dengan pasir menggunakan sirip

belakangnya, kemudian menimbun lubang badan dengan keempat

siripnya dan kembali ke laut. Proses ini terjadi kurang lebih selama 12

jam.

Gambar 2.4. perkawinan penyu
Sumber : Yayasan Alam Lestari,2000

Penyu akan kembali ke pantai asalnya dilahirkan untuk bertelur

pada setiap 3 hingga 4 tahun sekali setelah mencapai tingkat matang

untuk bertelur. Di Kepulauan Seribu, musim peneluran mulai bulan

Desember sampai Juli. Penyu betina akan bertelur 37 kali pada tahun

ia bertelur. Penyu biasanya mulai bertelur di waktu malam karena

suhu lebih dingin dan sedikit pemangsa, akan menghasilkan telur sekitar

90–185 butir telur sekali pendaratan. Telurtelurnya berbentuk bulat

berukuran bola pingpong mempunyai diameter 5  cm. Telur bewarna putih

dan mempunyai kulit yang lembut tetapi liat seperti kertas. Habitat penyu

sangat berpengaruh terhadap jumlah populasi. Jika keadaan lingkungan

berubah akibat adanya aktifitas atau gangguan lingkungan seperti

pencemaran, maka populasi penyu akan mengalami gangguan dan

tergantung dari besar kecilnya kualitas dan kuantitas gangguan.

Interval waktu antar musim peneluran adalah 2 – 3 tahun,

sedangkan penyu dapat bertelur lebih dari satu kali dalam satu minggu

(2 –3 kali)  dan interval waktu  mengeluarkan telur di pantai adalah 2–3

minggu (Limpus :1985).
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Gambar 2.5. siklus hidup penyu
Sumber : Yayasan Alam Lestari,2000

Limpus (1985) juga menjelaskan bahwa setelah telur penyu menetas,

tukik akan keluar dari sarang dan bergerak menuju laut. Selanjutnya anak

penyu tukik akan berkelana, mulamula di perairan dangkal dan kemudian

ke laut bebas hingga tidak di ketahui  lagi tempatnya. Para ahli menyebut

sebagai Tahun Yang Hilang (The lost Year) sampai dewasa kelamin dimana

penyu akan datang lagi ke pantai peneluran.

d. Masa inkubasi

Masa inkubasi sekitar 50–60 hari. Setelah menetas, tukik akan keluar

dari sarang menuju ke laut. Jika telur sudah menetas, tukik mempunyai

kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan sinar dan reaksi bumi.

Sebelum tukik keluar dari sarang, tukik yang sudah menetas menunggu
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selama 3 – 7 hari sebelum kemunculannya ke permukaan. Selama itu tukik

dapat hidup dari cadangan kuning telur (Nuitja, 1992).

Nuitja (1992) menyatakan bahwa arah dan keberadaan tukik setelah

keluar dan menuju ke laut sering  membingungkan para ahli. Mereka

menyebutnya sebagai ”Tahun yang Hilang” dan diperkirakan hanya satu

tahun serta diduga tukik tersebut berada di daerah Sargassum.

Sampai saat ini masih sedikit informasi yang akurat mengenai umur

penyu. Umumnya diketahui bahwa umur penyu cukup panjang bahkan

lebih dari 60 tahun. Masa untuk mencapai kedewasaan penyu,para ahli

berbeda pendapat, Carr(1952) menyatakan bahwa penyu mencapai dewasa

pada usia 6 tahun, tetapi diketahui bahwa usia tersebut hanya ditemukan

pada budidaya yang memiliki ketersidiaan pakan yang cukup seperti yang

telah ditemukan di Grand Cayman,penyu bertelur pada usia 5 tahun

(Johnson, 1980). Sedangkan penyu yang hidup di alam mengalami

pertumbuhan yang lambat karena banyaknya kompetitor dan keterbatasan

makanan.

Limpus (1979) mengatakan bahwa penyu mencapai dewasa pada

usia lebih dari 30 tahun dan berdasarkan laporan ANCA (1995)

menyatakan bahwa untuk mencapai dewasa, penyu memerlukan waktu 30

– 50 tahun. Setelah dewasa penyu akan melakukan kopulasi di perairan

yang dekat dengan pantai peneluran. Sampai saat ini belum ada kepastian,

apakah penyu betina akan kembali ke tempat kelahirannya untuk bertelur,

namun demikian para pakar memiliki dugaan bahwa penyu mempunyai

suatu kemampuan untuk mengetahui daerah kelahirannya dan kembali ke

daerah tersebut untuk bertelur.

Musim penyu bertelur antar tempat sangat dipengaruhi oleh alam

lingkungan setempat. Selanjutnya dikatakan ada  korelasi yang jelas antara

musim dengan banyaknya Penyu yang bertelur di Cousin Island, Seychelles

Banyaknya penyu yang bertelur mencapai puncaknya pada musim hujan

dengan curah hujan lebih besar dari 400mm per bulan. Dikatakan pula,

hujan akan memadatkan pasir sehingga memungkinkan penyu untuk

menggali sarang.

e. Makanan

1) Penyu sisik

Penyu sisik bersifat omnivora, disamping memakan alga laut (sea

weed) seperti Cymodaceae sp. dan Posidonia sp. juga binatang
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binatang kecil yang hidup di terumbu karang seperti jenis moluska

dan udang di perairan dangkal .Jarak dari  tempat kawin ke tempat

mencari makan, daya jelajah penyu sisik bisa mencapai 3000 km.

Salah satu jenis pakan yang diberikan di tempat pelestarian Penyu

adalah  ikan ekor kuning.

2) Penyu hijau

Penyu hijau dewasa serupakan penyu laut herbivora. Makanan

utama mereka dalah lamun laut atau alga, yang hidup di perairan tropis

da subtropik. Tetapi anak-anaknya diasumsikan omnivore untuk

mempercepat pertumbuhan tubuh mereka. Kemungkinan besar terjadi

transisi bertahap saat penyu mencapai besar yang cukup untuk dapat

menghindari predatornya.

f. Teknis pembinaan habitat

Pembinaan habitat peneluran penyu pada prinsipnya bertujuan untuk

untuk melindungi habitat peneluran penyu (nesting site) dari segala macam

gangguan (baik gangguan predator maupun pengunjung) agar penyu dapat

berkembang biak dengan baik.

Pembinaan atau pengelolaan habitat peneluran penyu secara umum

dapat dilakukan dengan cara:

1) Menyediakan area atau lokasi untuk stasiun penangkaran penyu yang

tersebar di seluruh Indonesia, minimal setiap provinsi memiliki satu

stasiun penangkaran penyu

2) Menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan konservasi penyu

3) Melarang siapapun memasuki dan melakukan kegiatan di kawasan

konservasi penyu tersebut, kecuali dengan izin khusus untuk tujuan

pendidikan dan penelitian.

g. Teknis pembinaan habitat semi alami

Pembinaan habitat semi alami adalah pembinaan daerah peneluran

yang dibuat khusus bagi populasi penyu akibat daerah aslinya sudah rusak

(terjadi degradasi) atau mengalami ancaman terus-menerus yang tidak bisa

dihindarkan (misal daerah peneluran yang terkena tsunami) serta apabila

habitat aslinya sudah tidak aman untuk peneluran secara alami (misal

terdapat predator atau pencurian telur penyu). Pada habitat semi alami ini

dilakukan penanganan secara semi alami terhadap sisa-sisa telur yang

ditemukan di sepanjang pantai agar telur dapat menetas.
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Pembinaan habitat semi alami ini dilakukan dengan memindahkan

sarang telur dari habitat aslinya ke daerah yang terlindung dan terjaga,

tetapi dengan kondisi substrat dan lingkungan seperti pada habitat aslinya.

Habitat semi alami ini biasanya berada di sekitar stasiun penangkaran

penyu, dimana habitat semi alami tersebut akan terawasi dan terjaga dari

faktor-faktor eksternal yang mengancam kegagalan penetasan telur.

h. Teknis pelaksanaan penangkaran

Secara teknis, kegiatan penangkaran meliputi kegiatan penetasan telur

(pada habitat semi alami atau inkubasi), pemeliharaan tukik,dan

pelepasan tukik ke laut. Tahapan kegiatan teknis penangkaran penyu

secara rinci meliputi: Pemindahan telur, penetasan semi alami,

pemeliharaan  tukik dan pelepasan tukik.

Gambar 2.6. teknis penangkaran penyu
Sumber : Analisis, 2016

1) Pemindahan telur

Relokasi atau pemindahan telur dilakukan dari penetasan

alami ke penetasan semi alami. Pemindahan telur dilakukan setelah

induk penyu kembali ke laut. Pemindahan telur penyu dari sarang alami

ke sarang semi alami harus dilakukan dengan hatihati karena sedikit

kesalahan dalam prosedur akan menyebabkan gagalnya penetasan.

Caracara pemindahan telur penyu ke penetasan semi alami

adalah sebagai berikut:

a) Pembersihan pantai/lokasi penetasan baru.

b) Membran atau selaput embrio telur penyu sangat mudah robek jika

telur penyu dirotasi atau mengalami guncangan. Oleh karena itu

sebelum pemindahan telur penyu, pastikan bagian atas telur ditandai

kecuali pemindahan telur penyu tersebut dilakukan sebelum 2 jam

setelah induk penyu bertelur.

Pemindahan t
telur

Penetasan
Semi Alami
±45-60hari

Pemeliharaan
tukik

Pelepasan
tukik
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c) Telur penyu yang akan dipindah dimasukkan ke wadah secara

hatihati. Pemindahan dengan ember lebih baik dibanding dengan

karung/tas.

d) Telur penyu tidak boleh dicuci dan harus ditempatkan atau ditanam

segera dengan kedalaman yang sama dengan kondisi

sarang aslinya, biasanya sekitar 60100 cm.

e) Ukuran dan bentuk lubang juga harus dibuat menyerupai ukuran dan

bentuk sarang aslinya. Ukuran diameter mulut sarang penyu

biasanya sekitar 20 cm.

f) Jarak penanaman sarang telur satu dengan lainnya sebaiknya

diatur.

g) Ketika ditanam,telur penyu ditutupi dengan pasir lembab.

h) Peletakkan telur penyu ke sarang penetasan semi alami harus

dilakukan dengan hatihati, dengan posisi telur penyu, yaitu

posisi bagian atas dan bawah. Hal ini dilakukan untuk

meminimalisasi kegagalan penetasan.

Gambar 2.7. proses penetasan
Sumber : Direktorat Konservasi dan Tamna Nasional Laut

2) Penetasan telur penyu semi alami

Proses penetasan telur penyu secara semi alami dilakukan

dengan cara sebagai berikut:

a) Telur penyu yang diambil dari sarang alami dipindahkan ke lokasi

penetasan semi alami.

b) Masukkan telur penyu kedalam media penetasan, dimana kapasitas

media dalam menampung telur disesuaikan dengan besar kecilnya

media.

c) Lama penetasan telur penyu sampai telur penyu menetas menjadi

tukik ± 4560 hari

d) Lepaskan segera tukik yang baru menetas ke laut.
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e) Untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan wisata, sisihkan

sebagian tukik yang baru menetas ke dalam bak pemeliharaan

untuk dibesarkan.

Gambar 2.8. Proses penetasan telur penyu secara semi alami
Sumber : Yayasan Alam Lestari,2000

Lokasi penetasan telur penyu secara semi alami biasanya

berada pada di atas daerah supratidal, yaitu daerah dimana sudah  tidak

ada pengaruh pasang tertinggi. Pada lokasi tersebut, dapat dibuat

beberapa lubang lubang telur penyu buatan sebagai tempat penetasan

telur semi alami. Kawasan lubanglubang telur penyubuatan tersebut

dapat diberi pagar pada sekelilingnya, baik pagar permanen maupun

semi permanen, dan dapat juga dikelilingi dengan pohon.
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Gambar 2.9.Desain lokasi penetasan telur penyu secara semi alami
Sumber : http://susrycmueet.blogspot.co.id/. 2013

Proses penetasan telur penyu secara semi alami dalam suatu

wadah dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Siapkan kotak dari gabus berukuran besar

b) Masukkan 2 (dua) wadah kecil yang terbuat dari fiber glass atau

plastik ke dalam kotak gabus tadi

c) Wadah fiber glass/plastic pertama diisi telur penyu, lalu timbun

dengan pasir. Bila tidak ada pasir dapat menggunakan kompos atau

gambut. Kompos atau gambut baik digunakan karena memiliki

kelembaban sedang

d) Wadah fiber glass/plastik kedua diisi dengan air. Untuk menjaga

kestabilan suhu air,masukkan heater yang dihubungkan dengan

thermostat ke dalam wadah  tersebut. Uap yang timbul di dalam

kotak  berfungsi untuk menjaga kelembaban

e) Wadah berisi telur penyu harus memiliki lubang pembuangan air.

Telur penyu yang tergenang air akan mati karena udara tidak dapat

diserap oleh telur penyu.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa penetasan telur penyu secara

semi alami dalam suatu wadah buatan juga mempunyai kelemahan,

yaitu apabila dilakukan secara terusmenerus dapat menimbulkan

ketidak seimbangan populasi di alam, karena perlakuan suhu dalam
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proses penetasan telur penyu dalam wadah buatan tersebut dapat

mempengaruhi jenis kelamin tukik. Sebutir telur yang menetas secara

alami semestinya jantan, akan tetapi karena perlakukan suhu dalam

proses penetasan telur penyu dalam wadah buatan justru menjadi

betina dan sebaliknya. Gambar berikut ini menyajikan bahan dan media

untuk proses  penetasan telur penyu dalam wadah buatan.

Gambar 2.10.bahan dan media proses penetasan buatan
Sumber :Yayasan Alam Lestari,2000

3) Pembesaran tukik

Pembesaran tukik dilakukan dengan sistem rearing dipantai,

pembesaran tukik menjadi penyu muda atau sampai dewasa, termasuk

tukik yang cacat fisik sejak lahir. Lokasi pembesaran tukik harus berada

pada daerah supratidal (diatas daerah pasang surut) untuk menghindari

siklus gelombang laut pada bulan mati dan bulan purnama.

Langkahlangkah pembesaran tukik adalah sebagai berikut:

a) Setelah telur penyu menetas, pindahkan tukiktukik ke bakbak

pemeliharaan. Bakbak pemeliharaan dapat berbentuk lingkaran

atau empat persegi panjang dengan bahan dapat dari fiber atau

keramik. Ketingian air dalam bak pemeliharaan dibuat berkisar

antara 5–10 cm, mengingat tukik yang baru menetas tidak mampu

menyelam Jumlah dan ukuran bak pemeliharaan tukik disesuaikan

dengan luas lahan yang tersedia dan estimasi jumlah tukik yang

akan ditangkarkan.
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Gambar 2.11.proses pemindahan telur penyu
Sumber : http://susrycmueet.blogspot.co.id/ . 2013

Gambar 2.12. sketsa kolam tukik
Sumber : Analisis. 2016

b) Suhu air yang cocok untuk tukik adalah sekitar 25° C

c) Selama pemeliharaan tukik diberi makan secara rutin dan jika ada

yang sakit dipisahkan agar tidak menular kepada tukik yang lain.

Pemberian pakan tukik dilakukan dalam wadah bak/ember dalam

ukuran besar. Langkahlangkah pemberian pakan adalah sebagai

berikut :

(1) Setiap ember diisi sebanyak 25 ekor tukik.

(2) Jenis pakan yang digunakan adalah ebi (udang kering/ geragu)

dan sekalikali diberi  pakan daging ikan ucah/cacah. Sesekali

dapat diberikan sayuran seperti selada atau kol. Umumnya tukik

belum mau makan 2 –3 hari setelah penetasan.Nafsu makan

tukik sangat besar pada umur lebih dari 1 tahun, akan tetapi

jangan terus diberi makan.

(3) Pakan diberikan 2 kali sehari sebanyak 1020% dari berat tubuh

tukik dengan cara menyebarkan ebi secara merata.

(4) Waktu pemberian pakan adalah pagi dan sore hari.

4m5m
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Gambar 2.13.kolam tukik
Sumber: http://megahasz.blogspot. 2013

d) Kondisi air dalam bak pemeliharaan harus diperhatikan, baik

kuantitas maupun kualitasnya.

e) Perawatan tukik

Tukiktukik di dalam bak pemeliharaan seringkali saling gigit

sehingga terluka. Pisahkan dan pindahkan segera tukik yang terluka

dari bak pemeliharaan, bersihkan lukanya dengan larutan KMnO

(kalium permanganat) di bak tersendiri.

Gambar 2.14. Bak pemeliharaan
Sumber : Yayasan Alam Lestari :2000

Keterangan:

(1) Bak dibuat berukuran kecil, bahan dari plastik karena ringan dan

mudah dipindahpindah.

(2) Apabila bak yang dibuat berukuran besar, sebaiknya terbuat dari

kayu yang dibungkus plastik untuk menghemat biaya
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(3) Buatkan over flow dalam bak untuk membuang minyak atau

sampahsampah berukuran kecil yang terapung di permukaan

air yang keluar bersama air buangan

(4) Pasang jarring pada pipa pembuangan agar tukik tidak masuk ke

dalam pipa pembuangan

4) Pelepasan tukik

Pelepasan yang dimaksud adalah pelepasan tukik ke laut hasil

pemeliharaan yang dilakukan dalam bakbak penampungan.

Tukiktukik ini dapat berasal dari penetasan secara alami maupun hasil

penetasan buatan. Tujuan pelepasan adalah untuk memperbanyak

populasi penyu di laut. Pelepasan tukik dilakukan pada waktu malam

hari sekitar jam 19.0005.30 WIB. Hal ini dimaksudkan untuk

menjaga agar tukik tidak mudah dimangsa oleh predator.

Gambar 2.15.Pelepasan tukik
Sumber : Yayasan Alam Lestari :2000

5) Pertumbuhan

Untuk mengetahui pertumbuhan penyu, pengamatan yang

dilakukan umumnya berdasarkan pertumbuhan berat badan dan

kerapasnya dalam satuan waktu tertentu

Pertumbuhan ada dua macam yaitu pertumbuhan isometris

dan allometris. Pertumbuhan isometris adalah pertumbuhan yang

bersifat terus menerus secara proporsional dalam tubuh  suatu

organisme. Pertumbuhan allometris adalah perubahan yang bersifat

sementara,misalnya perubahan yang berhubungan dengan

kematangan gonad (tempat terdapatnya ovarium dan  testes).

Pertumbuhan isometrik disebut juga isogonik, sedangkan pertumbuhan

allometris disebut juga pertumbuhan heterogonik.
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6) Keberhasilan penetasan

Perhitungan keberhasilan penetasan dilakukan setelah sarang

digali dan hasilnya dibagi kedalam enam kriteria yaitu : (1) telur yang

di mangsa (pecah akibat gigitan kepiting hantu/ ghost crabs); (2) telur

yang tidak berkembang (tidak berisi embrio yang jelas); (3) telur yang

tidak menetas tetapi berisi embrio yang jelas; (4) tukik hidup dalam

sarang, tukik hidup namun tidak muncul ke permukaan); (5) tukik

mati dalam sarang (tukik mati di bawah permukaan pasir setelah

menetas); (6) cangkang telur yang kosong.

Keberhasilan menetas pada tiap sarang (clutch success) dapat

dihitung dengan dua cara. Pertama, penghitungan didasarkan pada

keberhasilan menetas (Hatching SuccessHS) yaitu perbandingan

jumlah tukik yang berhasil keluar (menetas) dari cangkang dengan

jumlah seluruh telur yang ditetaskan (diinkubasikan). Kedua,

perhitungan berdasarkan keberhasilan muncul ke permukaan

(Emergence SuccessES) yaitu perbandingan jumlah tukik yang berhasil

muncul ke permukaan sarang dengan jumlah seluruh telur yang

menetas.

Pada umumnya penyu sisik bertelur malam hari antara pukul

20.00 s.d 05.00 WIB. Lokasi peneluran biasanya di daerah supratidal

yaitu 510 meter dari daerah batas pasang surut. Kedalaman sarang

alami penyu sisik sekitar 3750 cm.

2.1.4 Penangkaran Hiu
Jenis hiu yang sering dijumpai di Karimunjawa terdapat 2 jenis yaitu penyu

hiu sirip putih (Triaenodon obesus) dan hiu sirip hitam (Carcharhinus

melanopterus).

a. Hiu sirip putih

Hiu karang atau Ikan hiu Sirip Putih (Triaenodon obesus) adalah salah

satu jenis dari Hiu. Hiu jenis ini berkembang biak dengan cara vivipar.

IUCN telah menilai hiu karang sebagai ikan dengan kategori Hampir

Terancam, mencatat bahwa jumlahnya yang semakin menipis karena

peningkatan tingkat kegiatan perikanan yang tidak diatur di seluruh

jangkauan. Tingkat reproduksi yang lambat dan preferensi habitat terbatas

spesies ini membuat populasi yang rentan terhadap eksploitasi berlebihan.

Jenis ini adalah hiu berukuran sedang dengan panjang tubuh ratarata

sekitar 1,60 meter. Hiu karang Whitetip ditandai dengan tubuh yang ramping
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dengan kepala yang luas, yang jelas dikembangkan dan juga kulit flap

karakteristik samping lubang hidung, mata oval besar dengan murid vertikal,

dan warna putih eponymous dari ujung sirip punggung dan sirip ekor. Ini

adalah salah satu hiu yang paling umum di terumbu karang di IndoPasifik,

dengan area sirkulasi ke barat Afrika dan timur ke pantai Amerika Tengah

terakhir. Ikan ini tinggal di sebagian besar di air jernih di dekat dasar laut di

kedalaman air dari 8 sampai 40 meter. Ikan yang menghabiskan waktunya

di dasar perairan atau pada celahcelah terumbu karang berair jernih.

Gambar 2.16.Hiu sirip putih
Sumber: https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiu_karang . 2012

Ikan ini merupakan predator dan habitatnya berada pada kedalaman

antara 840 meter. Setiap jenis ikan hiu mempunyai laju renang membentuk

pola yang khas dengan laju tertentu. Dilihat pada aspek lateral, renang ikan

hiu dikategorikan amplitude horizontal wriggle. Kategori ini mempunyai

pola renang hiu meliuk ke kanan dan ke kiri yang dibangkitkan dari badan

ikan Hiu secara horizontal. Perubahan fase akustik dapat menentukan laju

renang ikan Hiu Sirip Putih (Triaenodon obesus). Sinyal yang dipantulkan

oleh instrumen pembangkit fase dari gerakan morfologi ekor diperoleh

estimasi laju normal renang ikan Hiu secara digital. Hasilnya teridentifikasi

bahwa estimasi laju renang normal ikan hiu sirip putih adalah 3m/det,

dimana untuk 1 (satu) gerakan dihasilkan 2 puncak sinyal akustik dari

cuping bagian atas (upper lobe) dan cuping bagian bawah (lower lober)

dalam 1/10 detik. Dari analisis spectrogram 3D terbagi atas tiga kelompok

rentang frekuensi ratarata yang merepresentasikan gerakan bagian ekor.

Tiga kelompok meliputi frekuensi tinggi pada rentang 98 –124 Hz, feekuensi
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sedang pada rentang 73,5 – 92,67 Hz dan frekuensi rendah pada rentang

33–44.5 Hz.

b. Hiu sirip hitam

Hiu Sirip Hitam (Carcharhinus melanopterus) berasal dari

famili Carcharhinidae. Hiu ini sering dijumpai di perairan tropis dan nontropis

di seluruh dunia. Ukuran tubuh biasanya sekitar 1, 5 meter. Setiap jenis hiu

ini memiliki ujung hitam di ujung sirip punggung, perut, dan sirip lainnya. Hiu

sirip hitam dikenal sering membuat lompatan melingkar di atas air ketika

menyerang kumpulan ikan kecil yang jadi mangsanya.

Gambar 2.17.Hiu sirip hitam
Sumber: http://savesharksindonesia.org 2013

Seperti hiu jenis lainnya, hiu sirip hitam berkembang biak dengan cara

viviparous dengan jumlah bayi hiu 1-10 ekor per tahunnya. Hiu Sirip Hitam

yang belum dewasa menghabiskan beberapa bulan pertama hidupnya di

perairan dangkal, dan betina dewasa akan kembali lagi ke tempat mereka

“dibesarkan” untuk “melahirkan” bayi hiunya. Spesies ini termasuk dalam

status Near Threatened oleh IUCN (International Union for Conservation of

Nature).

Hiu sirip hitam cenderung pemalu, sehingga tidak terlalu berbahaya

untuk manusia. Dibandingkan hiu sirip putih, hiu sirip hitam lebih

bersahabat.

c. Siklus hidup hiu

Ikan hiu umumnya lambat mencapai kedewasaan seksualnya dan

menghasilkan sedikit sekali keturunan dibandingkan dengan ikanikan

lainnya yang dipanen. Perkembangbiakkan ikan hiu meliputi pembuahan di

dalam tubuh betinanya. Pada yang jantan bagianbagian dari sirip
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pinggulnya mengalami perubahan menjadi penjepit atau myxopterigia,

yang memiliki sebuah alur ke bawah sebagai jalan mengalirnya sperma.

Selain itu juga memiliki sebuah kait atau lebih yang digunakan untuk

mengkait kloaka dari betinanya selama kawin. Sebuah atau ke dua buah

penjepit itu dapat dimasukkan, sementara yang jantan melingkarkan

badannya ke badan betinanya atau mengimpitkan badannya dengan erat

sekali. Suatu gerakan berirama lembut dari daerah ekornya kadangkadang

dapat diamati. Pembuahan berlangsung di bagian depan di saluran telur

maupun di kelenjar kulit telur. Disaluran itulah telurtelur dilapisi dengan

pembungkus yang pada spesies lainnya berupa zat tanduk dan pada

spesies lainnya memiliki sulur panjang dari setiap sudutnya, embrionya

kemudian menyempurnakan perkembangannya di dasar laut.

d. Teknis pelaksanaan penangkaran

Dalam pelaksaan penangkaran hiu, hiu yang didapat berasal dari hasil

tangkapan nelayan yang ada disekitar laut Karimunjawa. Secara teknis,

kegiatan penangkaran hiu hanya dibedakan menjadi 2, yaitu kolam untuk

bayi ikan hiu dan untuk hiu dewasa. Sedangkan pada kolam ikan hiu

dewasa juga dibedakan berdasarkan jenisnya, yaitu ikan hiu sirip putih dan

ikan hiu sirip hitam.

Gambar 2.18. teknis penangkaran hiu
Sumber: Analisis. 2016

Berbeda dengan penyu, lokasi penangkaran hiu sendiri berada di

tengah laut karena hiu sangat terpengaruh dengan kadar salitasi. Terdapat

perubahan kadar salitasi sedikit saja bisa membuat hiu mati. Untuk

makanan, hiu diberi makan 2 kali sehari dengan ikan-ikan kecil.

Gambar 2.19.karang pembatas kolam hiu
Sumber: Analisis. 2016

Kolam
bayi ikan

hiu

Kolam hiu
dewasa

Hiu sirip hitam

Hiu sirip putih
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Kolam untuk penangkaran hiu dibatasi oleh kayu laban dan karang-

karang sehingga tidak ada perbedaan dengan habitat aslinya. Didalam

kolam-kolam tersebut hiu dapat berkembangbiak jadi tidak perlu untuk

dilepaskan karena sudah berada pada habitatnya.

Gambar 2.20. sketsa kolam hiu
Sumber: Analisis. 2016

2.2 Fasilitas Penunjang
2.2.1 Penginapan/resort

Dalam perencanaan obyek wisata penangkaran penyu dan hiu dibutuhkan

sebuah fasilitas pendukung berupa penginapan/resort untuk para pengunjung

yang ingin menginap dan menikmati suasana obyek wisata pada malam hari.

Menurut W.SHatrell and Partners (1962), resort yaitu penginapan yang

terletak didaerah wisata yang sekaligus sebagai salah satu fasilitas penunjang

kawasan wisata tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa resort adalah jenis

hotel atau penginapan yang terletak di suatu tempat (di dalam, pinggir, atau luar

kota) yang melayani para pengunjung untuk menginap dalam jangka waktu

tertentu dimana daerah sekitarnya memiliki obyek wisata yang mendukung.

Gambar 2.21.Contoh resort di Gili Trawangan
Sumber : serbaenam.blogspot . 2005

a. Prinsip perancangan resort

Prinsip perancangan resort menurut Lawson (1995) adalah tahap

perancangan awal yang berusaha memadukan antara fasilitas standar

resort dengan kondisi dan lokasi resort.
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1) Tingkat privasi tamu

Privasi tamu adalah hal utama yang mempengaruhi

keberlangsungan suatu resort. Untuk menjaga tingkat privasi tamu pada

resort dapat diwujudkan dalam pola tata ruang luar.

2) Kontak dengan alam

3) Menyuguhkan sebuah pengalaman yang menarik bagi tamu

Fasilitas yang disediakan oleh resort, suasana serta pelayanan hotel

yang diberikan kepada tamu atau wisatawan yang berkunjung ke resort

tersebut diharapkan mampu memberikan pengalaman yang unik kepada

tamu atau wisatawan.

4) Image bangunan resort dan kawasan disekitarnya

Image bangunan yang ditampilkan harus mencerminkan apa yang

hendak ditawarkan oleh resort tersebut kepada tamu dan wisatawan

yang berkunjung. Keyakinan, kesan, persepsi, ide dan perasaan yang

dimiliki tamu atau wisatawan terhadap hotel resort adalah indicator

penilaian sukses atau tidaknya perancangan dari resort tersebut.

b. Fasilitas resort

Fasilitas yang digunakan para tamu resort baik yang menginap ataupun

tidak menginap dapat dibedakan menjadi dua tipe fasilitas, yaitu :

1) Fasilitas indoor, meliputi:

a) Kamar tidur tamu

b) Front desk

c) Restaurant

d) Fasilitas dan informasi agen perjalanan

e) Souvenir shop

f) Function room

g) Sauna/ SPA

h) Fasilitas olahraga indoor seperti fitness

i) Service seperti toilet, laundry, penitipan barang dan mushola

2) Selain ruang privat pada fasilitas indoor juga memuat ruang publik.

Ruang publik adalah ruang yang disediakan untuk para tamu resort dan

digunakan secara bersama-sama.

2.2.2 Galeri penyu dan hiu
Galeri penyu dan hiu ini merupakan bangunan yang digunakan untuk

edukasi mengenai penyu dan hiu yang ditangkarkan serta biota laut yang

lainnya dan dikemas dengan menggunakan teknologi agar menjadi daya tarik
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dan lebih representatif. Pada galeri penyu dan hiu ini dikelola untuk umum guna

menambah wawasan kepada pengunjung selain untuk sarana rekreasi. Bagian

display pada galeri penyu dan hiu berupa foto dan poster yang berisi

keterangan penjelasan.

Gambar 2.22.Contoh galeri biota laut
Sumber : matajatim.com . 2005

a. Fungsi galeri penyu dan hiu

Fungsi dari galeri penyu dan hiu antara lain :

1) Sebagai wadah edukasi bagi pengunjung untuk lebih mengenal penyu,

hiu dan biota laut.

2) Sebagai wadah rekreasi.

3) Sebagai tempat penelitian.

b. Fasilitas galeri penyu dan hiu

Fasilitas yang ada di galeri penyu dan hiu antara lain :

1) Hall

2) Ruang Display

3) Perpustakaan

4) Kolam sentuh

5) Fish Terapy

6) Ruang Audiovisual 3d

7) Perpusakaan

8) Ruang souvenir

9) Ruang Pengelola

2.3 Arsitektur Tropis
2.3.1 Definisi Arsitektur Tropis

Iklim tropis merupakan iklim yang hangat dan hanya memiliki dua musim

saja yakni musim hujan dan musim kemarau. Indonesia sendiri termasuk

negara yang berada dalam wilayah yang termasuk ke dalam iklim tropis. Oleh
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karena itu, konsep arsitektur tropis sangat cocok untuk di aplikasikan di wilayah

Indonesia yang memang mempunyai iklim tropis.

Arsitektur tropis adalah sebuah karya arsitektur yang mencoba untuk

memecahkan problematika iklim setempat, dalam hal ini iklim tropis lembab.

Arsitektur tropis di rancang untuk menyesuaikan dengan suhu udara yang

terjadi pada kedua musim tersebut. Bukan hanya menyesuaikan, akan tetapi

juga memaksimalkan potensi dari sifat dari kedua musim, masalah pada iklim

tropis seperti hujan deras, terik matahari, suhu udara tinggi, kelembapan tinggi

dan kecepatan angina rendah, sehingga manusia yang semula tidak nyaman

berada dialam terbuka, menjadi nyaman ketika berada didalam bangunan

tropis.

Sementara iklim tropis lembab sendiri dicirikan oleh beberapa faktor iklim

sebagai berikut :

a. Curah hujan tinggi sekitar 2000-3000 mm/tahun

b. Radiasi matahari relatif tinggi sekitar 1500 hingga 2500 kWh/m2/tahun

c. Suhu udara relatif tinggi untuk kota dan kawasan pantai atau dataran

rendah. Untuk kota dan kawasan di dataran tinggi rendah, sekitar 18o

hingga 28o atau lebih rendah.

d. Kelembaban tinggi (Jakarta antara 60 hingga 95%)

e. Kecepatan angina relatif rendah.

Kriteria arsitektur tropis tidak hanya dilihat dari sekedar bentuk atau

estetika bangunan beserta elemen-elemennya, namun lebih kepada kualitas

fisik ruang yang ada didalamnya, seperti suhu ruangan rendah, kelembapan

cukup rendah, pencahayaan alami cukup, pergerakan udara memadai,

terhindar dari hujan dan terik matahari.

Berikut adalah beberapa strategi penghematan energi dalam bangunan :

a. Mencegah terjadinya efek rumah kaca

Efek rumah kaca adalah akumulasi panas didalam bangunan/ruang

akibat radiasi matahari. Dinding-dinding transparan (kaca) yang ditembus

oleh cahaya matahari langsung akan menimbulkan efek rumah kaca.

b. Mencegah terjadinya akumulasi panas pada ruang antara atap dan langit-

langit

Untuk bangunan dengan atap miring perlu dipikirkan untuk

menghindari terjadinya akumulasi panas pada ruang antara penutup atap

dengan langit-langit.Untuk itu ruang ini perlu diberi bukaan, sehingga
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memungkinkan aliran udara silang menyingkirkan panas yang terakumulasi

ini.

c. Meletakan ruang-ruang penahan panas pada sisi timur-barat

Pada sisi-sisi timur dan barat bangunan yang langsung berhadapan

dengan jatuhnya sinar matahari sebaiknya diletakkan ruang-ruang yang

berfungsi sebagai ruang antara guna mencegah aliran panas menuju

ruang utama.

d. Melindungi pemanasan dinding yang menghadap timur atau barat

Seandainya pada sisi timur dan barat bangunan tanpa dapat

dihindari harus diletakkan ruang-ruang utama, maka untuk menghindari

pemanasan pada ruang tersebut dinding ruang perlu diberi penghalang

terhadap sinar matahari langsung.

e. Mencegah jatuhnya radiasi matahari pada permukaan keras

Karena permukaan keras cenderung merupakan material yang

menyerap panas (kemudian dipancarkan kembali ke udara), maka suhu

udara di atas permukaan keras yang terkena radiasi matahari cenderung

lebih tinggi disbanding dengan di atas rumput atau perdu misalnya.

f. Memanfaatkan aliran udara malam hari yang bersuhu rendah

Dalam rangka penghematan energi dalam bangunan potensi ini

dimanfaatkan dengan cara mengalirkan angina yang bersuhu rendah

tersebut melalui dinding serta lantai. Tujuan dari pengaliran udara ini

adalah menurunkan suhu massa bangunan serendah mungkin mendekati

atau sama dengan suhu udara minimum tersebut.

Bangunan tropis lebih mengutamakan pemakaian material yang berasal dari

alam. Adapun contoh-contoh material alami tersebut yang sering digunakan

dalam bangunan tropis seperti kayu, bambu dan batuan-batuan alam.Dari segi

sirkulasi udara, bukaan-bukaan dalam bangunan perlu diperhatikan. Sehingga

udara yang masuk akan membuat ruangan terasa nyaman dan mendapatkan

udara yang segar dan menyehatkan. Bukaan-bukaan tersebut juga harus

memperhatikan dari segi arah cahaya, yaitu memanfaatkan cahaya sehat pada

pagi hari dan menghindari cahaya kurang baik pada siang hingga sore hari.
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Gambar 2.23. Contoh atap runcing dan derajat kemingan tinggi bangunan tropis
Sumber : https://terasbilly.files.wordpress.com.2014

Bangunan tropis memiliki ciri khasnya tersendiri yang tentu saja

berhubungan dengan alam atau iklim tersebut. Adapun ciri khas pada

bangunan tropis seperti pada bagian atapnya. Biasanya atap berbentuk runcing

ke atas dan memiliki derajat kemiringan cukup tinggi. Hal ini untuk

menyesuaikan dengan curah hujan di iklim tropis yang cukup tinggi. Selain atap

seperti itu, pada bangunan tropis juga memiliki overstek yang cukup lebar. Hal

ini berfungsi untuk menjaga bangunan terhindar dari tampias air hujan dan

cahaya masuk yang berlebihan.

Tumbuh-tumbuhan, air serta unsur-unsur alam yang berada di sekitar

lingkungan bangunan sedapat mungkin didesain agar menjadi kesatuan

dengan bangunan tersebut. Tata ruang dalam bangunan di buat sesuai dengan

kebutuhan si pemakai sehingga lahan tidak akan terbuang secara percuma.

2.3.2 Kriteria dalam perencanaan
Kondisi iklim tropis lembab memerlukan syarat-syarat khusus dalam

perancangan bangunan dan lingkungan binaan, mengingat ada beberapa

factor- faktor spesifik yang hanya dijumpai secara khusus pada iklim tersebut,

sehingga teori-teori arsitektur, komposisi, bentuk, fungsi bangunan, citra

bangunan dan nilai-nilai estetika bangunan yang terbentuk akan sangat

berbeda dengan kondisi yang ada di wilayah lain yang berbeda kondisi

iklimnya. Menurut DR. Ir. RM. Sugiyatmo, kondisi yang berpengaruh dalam

perancangan bangunan pada iklim tropis lembab adalah, yaitu :

a. Kenyamanan Thermal

Usaha untuk mendapatkan kenyamanan thermal terutama adalah

mengurangi perolehan panas, memberikan aliran udara yang cukup dan

membawa panas keluar bangunan serta mencegah radiasi panas, baik

radiasi langsung matahari maupun dari permukaan dalam yang panas.



Pengembangan Obyek Wisata Penangkaran Penyu dan Hiu di Pulau Menjangan Besar
dengan Pendekatan Arsitektur Tropis

Proyek Akhir Arsitektur | Ariqoh Noor Fithriyati (5112412047) 36

Gambar 2.24. skema bangunan tropis
Sumber : https://himaartra.wordpress.com/.2012

Perolehan panas dapat dikurangi dengan menggunakan bahan atau

material yang mempunyai tahan panas yang besar, sehingga laju aliran

panas yang menembus bahan tersebut akan terhambat. Permukaan yang

paling besar menerima panas adalah atap. Sedangkan bahan atap

umumnya mempunyai tahanan panas dan kapasitas panas yang lebih kecil

dari dinding. Untuk mempercepat kapasitas panas dari bagian atas agak sulit

karena akan memperberat atap. Tahan panas dari bagian atas bangunan

dapat diperbesar dengan beberapa cara, misalnya rongga langit-langit,

penggunaan pemantul panas reflektif juga akan memperbesar tahan panas.

Cara lain untuk memperkecil panas yang masuk antara lain yaitu :

1) Memperkecil luas permukaan yang menghadap ke timur dan barat.

2) Melindungi dinding dengan alat peneduh. Perolehan panas dapat juga

dikurangi dengan memperkecil penyerapan panas dari permukaan,

terutama untuk permukaan atap.

Gambar 2.25. Barier untuk peneduh bangunan tropis
Sumber : http://www.arsitekturcorner.com.2014

Warna terang mempunyai penyerapan radiasi matahari yang kecil

sedang warna gelap adalah sebaliknya. Penyerapan panas yang besar akan
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menyebabkan temperatur permukaan naik. Sehingga akan jauh lebih besar

dari temperatur udara luar. Hal ini menyebabkan perbedaan temperatur yang

besar antara kedua permukaan bahan, yang akan menyebabkan aliran panas

yang besar.

b. Aliran udara melalui bangunan

Kegunaan dari aliran udara atau ventilasi adalah :

1) Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yaitu penyediaan oksigen untuk

pernafasan, membawa asap dan uap air keluar ruangan, mengurangi

konsentrasi gas-gas dan bakteri serta menghilangkan bau.

2) Untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan thermal, mengeluarkan panas,

membantu mendinginkan bagian dalam bangunan.

Gambar 2.26. Contoh ventilasi pada atap
Sumber : http://www.arsitekturcorner.com.2014

Aliran udara terjadi karena adanya gaya thermal yaitu terdapat

perbedaan temperature antara udara di dalam dan diluar ruangan dan

perbedaan tinggi antara lubang ventilasi. Kedua gaya ini dapat dimanfaatkan

sebaik-baiknya untuk mendapatkan jumlah aliran udara yang dikehendaki.

Jumlah aliran udara dapat memenuhi kebutuhan kesehatan pada umumnya

lebih kecil daripada yang diperlukan untuk memenuhi kenyamanan thermal.

Untuk yang pertama sebaiknya digunakan lubang ventilasi tetap yang selalu

terbuka. Untuk memenuhi yang kedua, sebaiknya digunakan lubang ventilasi

yang bukaannya dapat diatur.

b. Radiasi panas

Radiasi panas dapat terjadi oleh sinar matahari yang langsung masuk ke

dalam bangunan dan dari permukaan yang lebih panas dari sekitarnya, untuk

mencegah hal itu dapat digunakan alat-alat peneduh (Sun Shading Device).

Pancaran panas dari suatu permukaan akan memberikan

ketidaknyamanan thermal bagi penghuni, jika beda temperatur udara melebihi
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40C. hal ini sering kali terjadi pada permukaan bawah dari langit-langit atau

permukaan bawah dari atap.

c. Penerangan alami pada siang hari

Cahaya alam siang hari yang terdiri dari :

1). Cahaya matahari langsung.

2) Cahaya matahari difus

Di Indonesia seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya cahaya ini

untuk penerangan siang hari di dalam bangunan. Tetapi untuk maksud ini,

cahaya matahari langsung tidak dikehendaki masuk ke dalam bangunan

karena akan menimbulkan pemanasan dan penyilauan, kecuali sinar matahari

pada pagi hari. Sehingga yang perlu dimanfaatkan untuk penerangan adalah

cahaya langit.

Untuk bangunan berlantai banyak, makin tinggi lantai bangunan makin

kuat potensi cahaya langit yang bisa dimanfaatkan. Cahaya langit yang

sampai pada bidang kerja dapat dibagi dalam 3 (tiga) komponen :

1). Komponen langit.

2) Komponen refleksi luar

3) Komponen refleksi dalam

Dari ketiga komponen tersebut komponen langit memberikan bagian

terbesar pada tingkat penerangan yang dihasilkan oleh suatu lubang cahaya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tingkat penerangan pada bidang

kerja tersebut adalah :

1). Luas dan posisi lubang cahaya.

2). Lebar teritis

3). Penghalang yang ada dimuka lubang cahaya

4). Faktor refleksi cahaya dari permukaan dalam dari ruangan.

5)  Permukaan di luar bangunan di sekitar lubang cahaya.

2.4 Studi Kasus
2.4.1 Penangkaran hiu di Pulau Menjangan Besar

Pulau Menjangan Besar merupakan salah satu pulau yang berada di

kepulauan Karimunjawa.Pulau Menjangan Besar dapat ditempuh melalui

perjalanan laut terlebih dahulu dengan tujuan Pulau Karimunjawa. Perjalanan

menuju Pulau Karimunjawa dapat dilakukan dari Jepara maupun Semarang

yang dapat ditempuh selama 5jam menggunakan kapal feri dan selama 2jam

menggunakan kapal motor cepat/express.Selanjutnya untuk menuju ke Pulau
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Menjangan Besar dapat ditempuh selama 15 menit karena letaknya yang

berdekatan dengan Pulau Karimunjawa.

Gambar 2.27.Penangkaran hiu di Pulau Menjangan Besar
Sumber : survey, 2016

Pada tahun 1995, penangkaran hiu yang ada di Pulau Menjangan Besar

dibangun oleh Bapak Cuming asal Semarang sebagai tempat hiburan dengan

memelihara ikan hiu dan sudah mengantongi suratijin resmi. Kemudian pada

tahun 2002 perkembangan pariwisata di Indonesia mulai berkembang sehingga

lokasi ini dibuka sebagai obyek wisata.

Terdapat 2 kolam untuk ikan hiu dewasa dengan perbedaan spesifikasi

corak warna.Terdapat warna coklat dan hitam.Ikan hiu yang ada di Pulau

Menjangan Besar ini merupakan jenis dari ikan hiu karang / coral shark. Jenis

ini memangsa berdasarkan dari bau amis/bau ikan sehingga tidak akan

menyerang jadi aman untuk manusia berada disekitarnya.

Gambar 2.28.Kolam kecil untuk hiu anakan
Sumber : survey, 2016
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Gambar 2.29. Kolam besar untuk hiu dewasa
Sumber : survey, 2016

Gambar 2.30.Potongan Kolam Hiu
Sumber : survey, 2016

Ikan hiu yang ada di penangkaran ini diberi makan 2 kali sehari dengan

ikan kecil-kecil. Selain itu, ikan hiu yang ada disini tidakakan dilepas setelah

dewasa karena dapat berkembang biak didalam kolam, karena kondisi air

kolam yang sama dengan habitat aslinya.

Daya tarik utama dari lokasi ini adalah pengunjung dapat berfoto dan

berenang dengan ikan hiu. Dengan tiket masuk seharga Rp 40.000 pengunjung

tidak akan kecewa karena disuguhi juga dengan pemandangan yang indah.

Selain itu, untuk pengunjung yang ingin menghabiskan malam di Pulau

Menjangan Besar juga terdapat penginapan yang berupa penginapan apung

dan berada di samping kolam ikan hiu.Terdapat 7 kamar penginapan yang

dikelola juga oleh Bapak Cuming. Untuk pengelolaan penangkaran hiu dan

penginapan dilakukan oleh swasta, pemerintah tidak ikut andil

didalamnya.Pengelola berasal dari warga Karimunjawa dan dari berbagai

wilayahdi Pulau Jawa.

Gambar 2.31.Penginapan di Pulau Menjangan Besar
Sumber : survey, 2016

Kolam hiu lautlaut

Pembatas karang
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2.4.2 Penangkaran penyu di Pulau Kelapa Dua
Penangkaran penyu di Pulau Kelapa Dua yang berada di wilayah

Kepulauan Seribu merupakan tempat wisata alam yang dikelola oleh

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Untuk mencapai Pulau Kelapa Dua di Kepulauan Seribu, penguberangkat

dari pantai Marina Ancol menggunakan kapal cepat dengan waktu tempuh

sekitar 1jam, atau bisa juga dari Pelabuhan Muara Angke dengan waktu

tempuh 2-3 jam.Jika memperhitungkan kenyamanan sebaiknya memilihi

transportasi dari Pantai Marina Ancol.

Gambar 2.32.Kantor utama pelestarian penyu sisik di Pulau Kelapa Dua
Sumber : http://www.thearoengbinangproject.com/ 2014

Pulau Kelapa Dua dapat ditempuh selama 15menit menggunakan kapal

dari pulau Kantor utama pelestarian penyu sisik di Pulau Kelapa Dua dapat

ditempuh dengan berjalan kaki selama 10 menit.Lokasi penangkaran penyu

sisik berada di belakang kantor ini. Pulau Kelapa Dua ini dimaksudkan untuk

memulihkan kembali populasi penyuyang nyaris punah.

Ikan Sepat, menu makan siang Penyu Sisik. Kegiatan penangkaran

meliputikegiatan penetasan telur, yang sebisa mungkin sesuai dengan proses

alamiah, danperawatan anak penyu sampai siap untuk dilepas kembali ke alam.

Penyu Sisik atau Eretmochelys imbricata bentuk badannya sangat unik dengan

sisik-sisik tebal pada kulitnya.

Konsumsi daging penyu dan pencurian telur penyu di beberapa daerah di

Indonesiaadalah salah satu ancaman bagi musnahnya populasi hewan

penyu.Di Indonesia terdapat beragam jenis penyu yang sudah langka.

Diantaranya Penyu Hijau, Penyu Belimbing, Penyu Ridel, Penyu Pipih, Penyu

Tempayan. Semua jenis penyu tersebut telah dilindungi.
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Gambar 2.33.Penyu sisik di Pulau Kelapa Dua
Sumber : http://www.thearoengbinangproject.com/ 2014

Salah satu Penyu Sisik yang ditangkarkan di bak penampungan.Penyu

adalahperenang yang handal, meskipun jika kita perhatikan jalannya sangat

lambat.Namun ternyata kemampuan berenang penyu bisa mencapai 1,5-2,5

km/jam. Setiap kali mendarat di pantai, penyu akan mengeluarkan air mata

untuk membersihkan garam dari tubuhnya.

Ciri khas hewan penyu adalah induk tidak mengerami telurnya.Setiap

bertelur,induk penyu bisa menghasilkan 50-250 butir telur. Dalam proses

bertelur, induk penyu sangat sensitif terhadap suara dan cahaya. Jika induk

penyu merasa ada tanda-tanda gangguan pada saat mereka bertelur, mereka

bisa menghentikan proses bertelur dan kembali berenang.

Gambar 2.34.Kolam penyu sisik di Pulau Kelapa Dua
Sumber :http://astrijalanjalan.blogspot.co.id/. 2014

Tujuan dari pusat penangkaran penyu di Pulau Kelapa Dua ini antara lain:

a. Memperbanyak habitat penyu sisik

b. Menyelamatkan penyu sisik dari predator seperti biawak, elang serta

manusia.
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c. Membuat keseimbangan perairan. Ini karena penyu suka mematuk karang

sehingga karang akan bersih. Jika karang bersih maka ikan pun akan

banyak.

Di luar kompleks penangkaran Penyu Pulau Kelapa Dua, Departemen

Kehutananjuga membuat Arboretum Mangrove.Tempat ini ditanami berbagai

jenis Mangrove atau Bakau yang ada di Kepulauan Seribu, sehingga dapat

berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, penelitian,

pendidikan, riset, wisata alam dan budidaya.

Sesuai yang tertera pada papan pemberitahuan, ada 12.000 batang bakau

yang ditanam dari 9 jenis tanaman bakau. Diantaranya Rhyzopora stylosa,

Rhyzopora mucronata, Rhyzopora apiculata, Bruquera cylindrica/ Bogem,

Bruquera gymnoriza/Prepat, Ceriop tagal/Tegar, Xylocarpus granatum/Nyiri

Batu, Avicennia marina/ Api-api, Sonneratia alba /Pedada (Perapat laut).Selain

untuk belajar mengenai penyu sisik di Pulau Kelapa Dua, di tempat ini juga bisa

menambah pengetahuan berbagai jenis tanaman bakau yang banyak

kegunaannya bagi kehidupan.

2.4.3 Penangkaran penyu di Desa Serangan (TCEC)
Turtle Conservation and Education Center/Pusat Konservasi dan

Pendidikan Penyu (TCEC) dibuka oleh Gubernur Bali, Dewa Barata, pada 20

Januari 2006 di Pulau Serangan, Bali. Penetapan TCEC didukung oleh WWF,

Gubernur Bali, Walicokati Denpasar, serta BKSDA Provinsi Bali dan

masyarakat lokal. TCEC dibangun sebagai bagian dari strategi yang

komprehensif untuk menghapus perdagangan penyu illegal di pulau Serangan.

Berdiri di lahan seluas 2,4 hektar, TCEC berupaya mendukung komunitas

Serangan untuk menemukan mata pencaharian alternatif diluar perdagangan

penyu. Pusat ini memanfaatkan potensinya untuk pendidikan, pariwisata,

konservasi serta penelitian, dengan sentuhan bisnis, untuk memberikan

kesempatan baru bagi penyu yang terancam punah di Serangan.

Empat aspek fundamental dari TCEC termasuk mengakhiri perdagangan

penyu dengan mendorong masyarakat agar tidak mengkonsumsi produk-

produk penyu (baik untuk keperluan agama atau yang lainnya), dan secara

umum mendukung konservasi penyu; menyediakan penyu untuk upacara

keagamaan tanpa harus membunuhnya, dan memonitor ukuran dan jumlah

penyu. Hal ini untuk mengendalikan dengan ketat penggunaannya; membuka

kesempatan kerja bagi masyarakat local Serangan; dan pada akhirnya menjadi
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pengawas bagi perdagangan penyu- khususnya di Serangan, dan secara

umum di Bali.

Pulau Serangan, bersama dengan desa Tanjung Benoa, selama beberapa

dekade dikenal sebagai pasar gelap terbesar untuk daging dan produk-produk

penyu lainnya . Serangan merupakan merupakan pelabuhan bagi ratusan kapal

penangkap penyu yang berlayar hingga Derawan, Kalimantan Timur dan

wilayah kepala burung Papaa. Perdagangan dan perburuan besar-besaran ini,

tidak hanya menghancurkan populasi penyu laut di sekitar wilayah Bali saja

tetapi juga menyebabkan dampak ekologis terhadap sejumlah kawasan di

Indonesia.

Penangkaran Penyu ini terletak di Jl. Tukad Punggawa, Kelurahan

Serangan Kota Denpasar . Fasilitas ini khusus untuk penangkaran Penyu yang

kemudian akan dilepas lagi kehabitat aslinya. Penangkaran ini memiliki

beberapa fasilitas antara lain :

a. Tempat Penetasan

Tempat penetasan berjumlah 1 kandang dengan ukuran : tinggi 1m ;

lebar : 2m dan panjang : 3m. Ukuran tersebut akan memudahkan untuk

menaruh telur yang baru datang dan diberi tanda. kandang peneluran ini

dibuat dari pondasi batu kali dan pinggirnya di isi bambu dengan jarak

sekitar 10cm. tempat peneluran ini memiliki pondasi yang lebih tinggi dari

permukaan pasir yang ada di dalam kandang peneluran bertujuan untuk

tukik yang sudah menetas tidak keluar dari tempat peneluran, pagar bambu

bertujuan untuk memudahkan saat pemantauan telur penyu yang sudah

menetas supaya cepat dipindahkan ke dalam bak penampungan tukik.

Sarang-sarang telur penyu buatan yang telah diisi dengan telur penyu kita

beri tanda dengan tulisan Tanggal Ditemukanya Telur(TDT) disertai tulisan

Tanggal Perkiraan Menetas(TPM). Telur-telur penyu akan menetas setelah

50-60 hari terhitung dari tanggal ditemukanya.

Ada beberapa syarat untuk tempat peneluran penyu yaitu:

1) Pasir  tidak boleh basah/lembab

2) Pasir yang digunakan harus halus dan sebaiknya yang digunakan

dimana sarang asal penyu bertelur.

3) Pasir harus sering di cuci dan di bolak balik agar kelembaban pasir tetap

terjaga.

4) Bebas dari predator seperti biawak dan anjing liar.

b. Bak Penampungan Besar
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Bak penampungan besar berfungsi sebagai tempat penyu yang besar

di tempatkan bertujuan untuk pengenalan jenis penyu jika ada orang yang

datang dan mengetahui langsung jenis penyu yang ada di Desa Serangan.

Bak penampungan besar ini memiliki kedalaman 2m dan memiliki sirkulasi

air langsung di ambil dari laut. Bak penampungan besar ini menyerupai

bentuk penyu, untuk finishing menggunakan keramik 30x30 putih.

Gambar 2.35.Bak Penampungan Besar Penangkaran Penyu Desa Serangan
Sumber : Pengelola Penangkaran Penyu Desa Serangan, 2016

c. Bak Penampungan Kecil

Bak penampungan kecil berfungsi sebagai tempat tukik yang baru

menetas dan sampai berumur 2 minggu. Bak penampungan kecil ini

berjumlah 16 bak, bak tempat tukik ini berbentuk persegi panjang yang

ukurannya 2mx3m dan memiliki kedalama 60cm tetapi tidak sepenuhnya

diisi air hanya setengah bak saja, apabila diisi penuh tukik akan lepas dari

bak penampungan. Bak penampungan kecil dibuat permanen dan memiliki

sirkulasi air yang baik sehingga tukik tidak gampang stress dan

mengakibatkan kematian. Di dalam bak penampungan diisi makanan

rumput laut atau ikan setelah tukik berumur 1 minggu.

Gambar 2.36. Bak Penampungan Kecil Penangkaran Penyu Desa Serangan
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Sumber : Pengelola Penangkaran Penyu Desa Serangan, 2016

d. Bak Karantina

Bak karantina ini digunakan untuk penyu sakit yang ditemukan dari

laut untuk, penyu yang sakit atau luka di tempatkan di bak karantina ini

supaya tidak diganggu oleh penyu yang lain dalam masa pemulihannya.

Bak ini hamper sama besar dan bentuknya seperti bak penampungan kecil.

e. Bak Pelepasan

Bak Pelepasan ini berfungsi untuk memilih tukik yang akan dilepaskan

supaya tidak ada tukik yang dalam keadaan sakit dilepas ke habitatnya,

untuk itu perlu ketelitian dalam memilih tukik. Bak ini sangat perlu

mengingat banyak tukik biasanya tidak sehat waktu dilepaskan. Bak

pelepasan lebih besar dari bak tempat tukik karena di bak ini bisa melihat

tukik yang sehat dan yang tidak sehat.

f. Pusat Informasi

Ruang ini berfungsi sebagai kantor dan wadah kegiatan administrasi dan

sebagai tempat memperoleh informasi tentang Penangkaran Penyu TCEC,

dimana pusat informasi ini terletak kantor pengelola TCEC.

g. Aula

Tempat ini biasanya digunakan untuk member informasi atau penyuluhan

kepada pengunjung atau tamu yang datang dan jumlahnya banyak.

Gambar 2.37. Layout penangkaran penyu TCEC
Sumber : Pengelola Penangkaran Penyu Desa Serangan, 2016

Keterangan:

1. Area parkir mobil dan motor

2. Kantor pengelola dan informasi
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3. Toilet

4. Gudang

5. Kantin

6. Bak penampungan kecil

7. Aula

8. Bak penampungan besar

9. Tempat penetasan telur penyu
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BAB III
TINJAUAN LOKASI

3.1 Tinjauan Umum Kepulauan Karimunjawa
3.1.1 Letak Geografis

Kepulauan Karimunjawa terletak pada posisi 5° 40’ - 5° 57’ LS dan 110°

4’ – 110° 40’ BT.  Kep. Karimunjawa termasuk dalam wilayah administrasi

Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, terdiri dari tiga desa yaitu desa

Karimunjawa, Kemujan dan Parang. Luas wilayah daratan dan perairan Taman

Nasional Karimunjawa adalah 111.625 hektar, berupa gugusan pulau sebanyak

22 buah.  Dari 22 pulau tersebut terdapat empat pulau berpenghuni yaitu P.

Karimunjawa, P. Kemujan, P. Parang dan P. Nyamuk.

Gambar 3.1. Peta Kepulauan Karimunjawa
Sumber : Penataan Zonasi Taman Nasional Karimunjawa Kabupaten Jepara Provinsi

Jawa Tengah. 2002

Batas-batas Kepulauan Karimunjawa:

Utara : Laut Jawa

Selatan : Laut Jawa

Timur : Laut Jawa, Jepara

Barat : Laut Jawa

3.1.2 Kondisi Fisik
Berdasarkan kondisi topografi, kawasan Kepulauan Karimunjawa berupa

dataran rendah yang bergelombang, dengan ketinggian antara 0 – 506 m dari

permukaan laut (dpl).  Terdapat dua buah bukit, yaitu Bukit Gajah dan Bukit

Bendera yang merupakan puncak tertinggi dengan ketingian + 506 m dpl.
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Arus di perairan Kepulauan Karimunjawa pada musim barat/barat laut

berasal dari laut Cina Selatan yang menyeret massa air laut menuju ke Laut

Jawa sampai kearah timur yaitu Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafura dan

sebaliknya pada musim tenggara. Kecepatan arus permukaan rata-rata berkisar

antara 8-25 cm/detik.  Kondisi ini sangat mempengaruhi kehidupan perairan,

terutama ekosistem terumbu karang (Supriharyono, 2003)

Di kawasan Taman Nasional Karimunjawa tidak terdapat sungai besar,

namun terdapat lima mata air besar, yaitu Kapuran (Pancuran Belakang), Legon

Goprak, Legon Lele, Cikmas dan Nyamplungan, yang dimanfaatkan sebagai

sumber air minum dan memasak oleh masyarakat sekitar.

Pada umumnya tipe dasar perairan di Kep. Karimunjawa mulai dari tepi

pulau adalah pasir, makin ke tengah dikelilingi oleh gugusan terumbu karang

mulai dari kedalaman 0.5 meter hingga kedalaman 20 meter.  Ekosistem

terumbu karang terdiri dari tiga tipe terumbu, yaitu terumbu karang pantai

(fringing reef), penghalang (barrier reef) dan beberapa taka (patch reef).  Tipe

substrat dasar perairan berupa pasir berlumpur dan lumpur berpasir.

3.2 Kebijakan dan Rencana Pengembangan Kepulauan Karimunjawa
3.2.1 Tinjauan tata ruang wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2001,

Karimunjawa adalah salah satu taman nasional laut. Sistem zonasi untuk

kawasan Taman Nasional Laut digunakan untuk membagi kawasan taman

nasional menjadi beberapa zona, sehingga penentuan kegiatan-kegiatan di tiap

zona dapat dilakukan secara tepat dan efektif guna mencapai tujuan

pengelolaan taman nasional sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya (Dirjen

PHKA, 2002).  Karena alasan diatas, zonasi merupakan prasyarat mutlak

keberadaan suatu taman nasional.

Rencana umum tata ruang wilayah adalah arahan kebijakan pembangunan

dan pengembangan fisik spasial. Di dalamnya mencakup arahan

pengembangan struktur pemanfaatan ruang, yaitu :

a. Arahan pengembangan penduduk

b. Arahan pengembangan bagian wilayah kota

c. Arahan pemanfaatan, dan

d. Arahan penggunaan lahan, sistem transportasi dan sarana prasarana.
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3.2.2 Pembagian wilayah
Wilayah kepulauan Karimunjawa dibagi kedalam 40 kelompok lokasi.

Pengelompokkan ini didasarkan atas kesamaan tipologi, kondisi ekosistem, pola

pemanfaatan dan aksesibilitas.  Lokasi tersebut merupakan satuan wilayah yang

berbentuk pulau atau gosong karang.  Kelompok-kelompok lokasi tersebut

adalah :

a. Genting Timur (seluruh area terumbu karang di bagian timur P. Genting)

b. Genting Barat [area terumbu karang bagian dalam (patch reef) antara

Pulau-pulau Genting, Sambangan dan Seruni]

c. Seruni

d. Sambangan

e. Gundul

f. Cendikian

g. Sintok

h. Tengah (meliputi P. Tengah, Gosong Tengah dan gosong-gosong

disekitarnya)

i. Kecil (meliputi P. Kecil dan Gosong Kecil)

j. Gosong Seloka

k. Batu Lawang (bagian ujung utara P. Kemujan)

l. Kemujan Timur (terumbu tepi P. Kemujan dari Batu Lawang sampai

tanjung Batu Putih)

m. Tanjung Kemujan (terumbu tepi P. Kemujan dari tanjung Batu Putih sampai

teluk Cik Mas)

n. Karimunjawa Timur (terumbu tepi P. Karimunjawa dari teluk Cik Mas

sampai tanjung pudak)

o. Kemujan Barat (terumbu tepi P. Kemujan bagian Barat dari Batu Lawang

sampai terusan)

p. Tanjung Gelam (terumbu tepi P. Karimunjawa dari teluk Kemujan sampai

Ujung Gelam)

q. Karimunjawa Barat (terumbu tepi P. Karimunjawa bagian Barat dari Ujung

Gelam sampai pelabuhan Syahbandar

r. Menjangan Besar

s. Menjangan Kecil

t. Bengkoang

u. Cemara Besar
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v. Cemara Kecil (termasuk Gosong Cemara Kecil)

w. Geleang

x. Burung

y. Menyawakan

z. Taka Menyawakan

aa. Parang Timur (terumbu tepi P. Parang bagian Timur dari pelabuhan Kunci

sampai tanjung selatan Parang)

bb. Parang Utara (terumbu tepi P. Parang bagian Utara dari Batu Ireng sampai

pelabuhan Kunci)

cc. Parang Barat (terumbu tepi P. Parang bagian Barat dari Batu Ireng sampai

teluk pelabuhan Parang)

dd. Kumbang (terumbu tepi P. Kumbang dari utara P. Kumbang sejajar

pelabuhan P. Parang sampai tanjung selatan P. Parang)

ee. Gosong Kumbang

ff. Krakal (meliputi P. Krakal Besar dan P. Krakal Kecil)

gg. Karang Kapal

hh. Gosong Selikur

ii. Kembar

jj. Nyamuk Timur (terumbu tepi timur P. Nyamuk dari legon sampai karang

Tengah)

kk. Nyamuk Barat (terumbu tepi barat P. Nyamuk dari karang Tengah sampai

legon)

ll. Katang

mm. Karang Katang

nn. Karang Besi

Berikut ini adalah tabel penetapan lokasi zonasi yang telah ada (1988)

dan yang direvisi telah melalui beberapa proses kajian (ekologis, sosekbud dan

konsultasi publik):
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Tabel 3.1 Zonasi Karimunjawa

Zonasi
Wilayah Daratan Wilayah Perairan

Pulau Potensi Perairan Potensi
1. Zona inti 1. P. Burung

2. P. Geleang
1. Habitat burung

elang laut
2. Vegetasi

merupakan
formasi hutan
pantai dengan
konsisi utuh
dan alami

Perairan sekitar :
P. Burung
P. Geleang
P. K. Kapal

1.Terumbu
karang yang
khas yaitu :
Tubipora
musica yang
langka.

2.Habitat biota
laut untuk
keperluan daur
hidupnya.

3.Habitat penyu
laut.

2.Zona rimba /
perlindungan

1. Hutan tropis
P. Karimunjawa

2. Hutan mangrove:
P. Kemujan
P. Cemara Besar
P. Cemara Kecil
P. Menyawakan

1. Hutan hujan
tropis dataran
rendah :

Pengaturan
tata air, jenis
vegetasi /
flora, jenis
tanaman.

2. Formasi
hutan
mangrove.

Perairan sekitar:
P. Krakal Besar
P. Krakal Kecil
P. Cemara Besar
P. Cemara Kecil
P. Menyawakan
P. Cendekian
Perairan
mangrove
P. Karimunjawa
P. Kemujan
P. Mrican
P. Parang
P. Nyamuk

1.Kondisi
ekosistem
perairan masih
asli.

2.Merupakan
daerah
pemilahan.

3.Keanekaragam
an hayati tinggi.

3.Zona
pemanfaatan

P. Karimunjawa
P. Kemujan
P. Menjangan Besar
P. Menjangan Kecil
P. Katang
P. Kembar
P. Parang
P. Kumbang

1. Kegiatan
penelitian,
pendidikan,
pariwisata.

2. Tumbuhan
pelindung
dan
budidaya.

3. Berdekatan
dengan
penduduk

4. Hutan dan
jalan setapak.

5. Pantai pasir
putih.

Perairan selatan :
P. Karimunjawa
P. Menjangan
Besar
P. Menjangan
Kecil
P. Kembar
P. Katang

1.Kondisi
perairan cukup
tenang dengan
panorama
bawah air yang
bagus.

2.Keanekaragam
an karang dan
ikan hias.

4. Zona
penyangga

P. Karimunjawa
P. Kemujan
P. Menjangan
P. Tengah

1. Permukiman
2. Pertanian
3. Kebun

campur

Semua perairan
tidak termasuk
dalam mintakat
inti perlindungan

Sumberdaya
alam untuk
penangkaran dan
budidaya.
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Zonasi
Wilayah Daratan Wilayah Perairan

Pulau Potensi Perairan Potensi
P. Cilik
P. Bengkoang

dan
pemanfaatan.

Sumber : Penataan Zonasi Taman Nasional Karimunjawa Kabupaten Jepara Provinsi

Jawa Tengah. (1988)

3.2.3 Peraturan daerah setempat
Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2003 tentang Rencana

Strategis Jawa Tengah 2003-2008 yang dijadikan acuan untuk kebijakan

strategis dalam pengembangan Karimunjawa adalah kebijakan pengembangan

di sekitar pariwisata diarahkan dengan pendekatan kawasan melalui

keterpaduan antar wilayah dan sektor yang berdaya saing. Dalam konteks ini

Kep. Karimunjawa sebagai kawasan wisata, orientasi pengembangannya harus

memiliki program kegiatan dengan muatan yang seimbang antara kepentingan

pariwisata dan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat sebagai kawasan

pariwisata. Karimunjawa haruslah dapat dikembangkan menjadi salah satu

wilayah pertumbuhan dan menjadi produk kolektif regional, sehingga kawasan

dapat dikembangkan menjadi:

a. Wilayah sebagai pusat pertumbuhan berdasarkan potensi yang dimiliki

b. Secara sengaja menciptakan integrasi fungsional berbagai pusat

pertumbuhan dengan pertimbangan adanya fungsi-fungsi yang

komplementer

c. Pendekatan desentralisasi dengan mengembangkan prinsip pengelolaan

wilayah

Dalam aspek konservasi ada tiga kebijakan yang terkait dengan

pengembangan yaitu:

a. Pemanfaatan secara lestari potensi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya

b. Mewujudkan pengelolaan taman nasional yang relevan dengan aspek

ekologis, ekonomi dan sosial masyarakat

c. Meningkatkan kerjasama pendidikan konservasi lingkungan melalui

pariwisata alam

3.3 Pulau Menjangan Besar sebagai Lokasi Tapak
3.3.1 Tinjauan Pulau Menjangan Besar

Pulau Menjangan Besar adalah salah satu pulau yang berada di

Kecamatan Karimunjawa dan secara koordinat terletak di 5°53’16’’ LS dan
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110°25’41’’ BT. Lokasi Pulau Menjangan Besar berdekatan dengan Pulau

Karimunjawa, tepatnya di sisi sebelah selatan. Keduanya dipisahkan oleh selat

yang sempit yang dapat ditempuh hanya dalam waktu 15 menit. Pulau

Menjangan Besar merupakan pulau yang berpenduduk tidak tetap dengan luas

61 Ha dan keliling pulau mencapai 5.026m.

Berdasarkan survey lapangan dan analisis citra satelit QUICKBIRD tahun

2014, Pulau Menjangan Besar memiliki topografi yang unik. Ketinggian daratan

pulau tertinggi mencapai 10 mdpl. Titik tertinggi berada pada sebelah selatan

pulau yang berbentuk lereng. Daerah selatan merupakan bagian dari formasi

karimun, sedangkan bagian utara pulau merupakan bentukan alluvial, dimana

bagian utara pulau memiliki ketinggian yang relatif datar, dengan ketinggian

rata-rata sebesar 2 mdpl.

Pulau Menjangan Besar termasuk dalam kawasan Balai Taman Nasional

Karimunjawa berdasarkan Surat Jenderal Hutan dan Konservasi Alam Nomor :

SK.79/IV/Set.3/2005 tentang Revisi Zonasi/Mintakat Taman Nasional

Kepulauan Karimunjawa tanggal 30 juni 2005 yang diperbarui Berdasarkan

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam No.

SK.28/TV-SET/2012 tentang Zonasi Taman Nasioanal karimunjawa tanggal 6

maret 2012.

Gambar 3.2. Peta Pulau Menjangan Besar
Sumber : Analisis, 2016

Pulau Menjangan
Besar

U
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Batas- batas wilayah Pulau Menjangan Besra adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Selatan : Laut Jawa

Sebelah Timur : Laut Jawa, Pulau Karimunjawa

Sebelah Barat : Laut Jawa, Pulau Menjangan Kecil

3.3.2 Potensi Pulau Menjangan Besar
Berdasarkan penataan zonasi taman nasional Karimunjawa Kabupaten

Jepara Provinsi Jawa Tengah tahun 1988, Pulau Menjangan Besar masuk

dalam kategori zona pemanfaatan sehingga cocok untuk kegiatan penelitian,

pendidikan, dan pariwisata. Potensi yang dimiliki Pulau Menjangan Besar

antara lain :

a. Tumbuhan pelindung dan budidaya.

b. Berdekatan dengan penduduk, hanya butuh 15 menit dari Pulau

Karimunjawa.

c. Hutan dan jalan setapak.

d. Pantai pasir putih.

e. Ekosistem terumbu karang.

f. Potensi ikan karang

g. Ekosistem padang lamun

h. Ekosistem mangrove

i. Kondisi air tawar yang baik dibandingkan Pulau Karimunjawa

3.3.3 Kriteria Pemilihan Lokasi
Pada pemilihan lokasi penangkaran penyu dan hiu serta faslitas

penunjang lainnya seperti resort, diperlukan sebuah lokasi yang tepat dari segi

peruntukan lahan, lahan yang tepat adalah lahan yang memiliki area yang

masih rimbun, alami (belum diolah) dan diperuntukkan sebagai kawasan

wisata. Aksebilitas yang mudah dijangkau.

Gambar 3.3. Lokasi site
Sumber : Analisis, 2016

Lokasi
Site
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Penentuan site yang berada di bagian utara Pulau Menjangan Besar

berdasarkan potensi site sebagai berikut :

a. Lokasi site berada tepat di dermaga. Sehingga akses menuju site hanya

ditempuh melalui jalur laut saja tanpa perlu berjalan kaki.

b. Lokasi site berada di penangkaran hiu yang menjadi daya tarik utama

wisatawan untuk datang. Bukan hanya untuk melihat saja wisatawan

diperbolehkan untuk berenang bersama hiu-hiu yang ada di kolam dengan

didampingi oleh petugas yang ada.

c. Lokasi site didukung oleh wisata pantai dengan kontur pulau yang landau

sehingga kedalaman laut disekitar pantai tidak membahayakan bagi para

wisatawan.

d. Lokasi site berada di tempat penetasan penyu yang saat ini hanya tersisa

bangunan kosong dan kolam penetasan telur penyu yang bisa diaktifkan

kembali untuk daya tarik wisatawan dan konservasi.

e. Spot penyelaman terbaik di sisi timur site. Pada spot ini wisatawan akan

dimanjakan dengan berbagai macam karang yang kondisinya masih baik.

Ikan karang yang mendiami terumbu karang juga bervariasi macamnya.

3.3.4 Tinjauan Site
Lokasi site berada di bagian utara dari Pulau Menjangan Besar. Site berada

di dekat dengan dermaga dan berada pada lokasi penangkaran hiu. Site

memiliki luas 28.616m2 (±2.8 hektar). Batas – batas site :

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah selatan : Hutan

Sebelah timur : Laut Jawa

Sebelah barat : Laut Jawa

Gambar 3.4. Batas-batas site
Sumber : Analisis, 2016
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Gambar 3.5. Foto pendukung site
Sumber : Analisis, 2016

a. Kelandaian

Site berada di sebelah utara Pulau Menjangan Besar yang memiliki

kontur relatif datar sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Gambar 3.6. Analisis topografi tapak
Sumber : Analisis, 2016

Gambar 3.7. Potongan Tapak A1-A1
Sumber : Analisis, 2016

A
Penangkaran Hiu

B
Pantai bagian timur

D
Batas selatan (hutan)

C
Dermaga Pulau Menjangan Besar

B1

B1

A1

A1

A2

A2 A3

A3
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Gambar 3.8. Potongan Tapak A2-A2
Sumber : Analisis, 2016

Gambar 3.9. Potongan Tapak A3-A3
Sumber : Analisis, 2016

Gambar 3.10.Potongan Tapak B1-B1
Sumber : Analisis, 2016

b. Aksesibilitas dan sirkulasi

Pencapaian ke site bisa dilalui dengan kapal/perahu pencari ikan dan

kapal wisata dari Pulau Karimunjawa yang dapat ditempuh selama 15

menit. Pulau Menjangan Besar merupakan salah satu destinasi yang sering

dikunjungi wisatawan saat di Pulau Karimunjawa, sehingga kapal menuju

pulau tersebut mudah dijumpai.

Sirkulasi di area sekitar site tergolong lengang karena site berada di

pulau yang belum memiliki penduduk tetap.

Gambar 3.11.Analisis aksesibilitas dari Pulau Karimunjawa
Sumber : Analisis, 2016

Dermaga
P. KarimunjawaDermaga

P. Menjangan
Besar
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Gambar 3.12.Analisis aksesibilitas
Sumber : Analisis, 2016

Gambar 3.13.Dermaga Pulau Karimunjawa
Sumber : Survey, 2016

Gambar 3.14.Dermaga Pulau Menjangan Besar
Sumber : Survey, 2016

c. Kebisingan

Lokasi site yang berada di pulau membuat daerah di sekitar site

memliki kebisingan yang rendah. Kebisingan yang ada pada site hanya dari

suara ombak atau perahu yang sedang berada di sekitar site.

Gambar 3.15.Analisis kebisingan
Sumber : Analisis, 2016

Lokasi
Dermaga P.
Menjangan

Besar

Ombak dan perahu yang berada
dia area site sebagai kebisingan
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d. Klimatologi

Site berada di Kepulauan Karimunjawa yang merupakan gugusan

Kepulauan yang dikelilingi oleh laut, beriklim tropis dipengaruhi oleh angin

laut yang bertiup sepanjang hari dengan suhu rata-rata 26°-30° C. Dalam

satu tahun terdapat dua pergantian musim, yaitu musim kemarau dan

musim penghujan dengan musim pancaroba diantaranya.

1) Musim kemarau yang relatif pendek terjadi antara bulan Juni-Agustus

dan biasanya oleh penduduk disebut sebagai musim Timuran. Pada

musim Timuran, cuaca sepanjang hari cukup cerah dengan curah hujan

rata-rata <200mm/bulan. Rata-rata penyinaran matahari antara 70%-

80%.

2) Bulan kering terjadi antara bulan Maret - Agustus dengan curah hujan

±60mm/bulan. Arah angin datang dari timur sampai tenggara. Angin

yang bertiup kadang-kadang cukup kencang dan sedikit mengandung

uap air, sehingga kadang menimbulkan hujan lokal.

3) Musim pancaroba terjadi pada bulan September – Oktober. Pada

periode ini angin didominasi dari barat – barat laut, kadang-kadang juga

dari timur dan utara dengan kecepatan bervariasi.

4) Musim penghujan berlangsung pada bulan November – Maret, yang

memiliki curah hujan cukup tinggi yang rata – rata >20mm/bulan dan

bertiup angin yang cukup kencang.

5) Musim pancaroba II terjadi pada bulan April-Mei, arah angin lebih

bervariasi dari barat ke timur silih berganti.

Gambar 3.16. Analisis arah datangnya matahari
Sumber : Analisis, 2016

PAGI HARISORE HARI
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Gambar 3.17.Analisis arah angin
Sumber : Analisis, 2016

e. Orientasi bangunan

Arah rencana orientasi bangunan adalah menghadap laut sehingga

bangunan memperoleh best view saat berada dalam bangunan. Pada

gambar A, B dan E menunjukkan zona untuk area penginapan dan

entertainment sehingga sangat membutuhkan best view. Sedangkan

gambar C dan D menunjukkan zona untuk penangkaran penyu dan hiu.

Gambar 3.18.Analisis orientasi bangunan
Sumber : Analisis, 2016

f. Kepadatan bangunan

Site berada di Pulau Menjangan Besar yang belum memiliki penduduk

tetap sehingga kepadatan bangunan rendah. Bangunan yang ada di sekitar

site hanya penginapan di area penangkaran hiu dan rumah singgah untuk

nelayan.

A

B

C

D

E
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Gambar 3.19.Analisis kepadatan bangunan
Sumber : Survey, 2016

g. Jaringan infrastruktur

Jaringan listrik yang ada di Pulau Menjangan Besar terbatas. Listrik

yang ada hanya dapat digunakan pada pukul 14.00 – 08.00. Belum

terjangkau dengan jaringan telepon akan tetapi menjangkau jaringan

telepon seluler. Sudah tersedia jaringan air bersih dan pengolahan limbah.

h. Potensi

Potensi pengembangan Pulau Menjangan Besar lebih berada di

wilayah perairan yang berupa spot penyelaman, penangkaran hiu dan

pasir putih. Sedangkan untuk wilayah daratan dapat dimanfaatkan untuk

tempat penangkaran penyu karena pantainya yang landai.

Gambar 3.20.Analisis potensi site
Sumber : Survey, 2016

Penangkaran Hiu Pantai yang landai

Penginapan di area penangkaran hiu Rumah singgah nelayan

Penginapan di
area

penangkaran hiu

Rumah singgah
nelayan
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i. View

Lokasi site yang berada diantara pulau-pulau kepulauan Karimunjawa

memberikan view yang indah dengan dikelilingi oleh pulau-pulau dan laut

yang jernih.

Gambar 3.21. Analisis view
Sumber : Survey, 2016

View outside (Pulau Karimunjawa) View inside (Pulau Menjangan Besar)

View laut yang tenang dan jernih View pantai pasir putih
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BAB IV
PENDEKATAN KONSEP PERANCANGAN DAN PERANCANGAN

4.1 Konsep Dasar Pendekatan
Metode pendekatan ditunjukan sebagai acuan dalam menyusun Landasan

Program dan Perancangan Arsitektur Pengembangan Sistem di Pulau Menjangan

Besar dengan Metode Pendekatan Arsitektur Tropis, diharapkan dengan adanya

metode pendekatan ini, perancangan dan perencanaan mencapai suatu hasil yang

optimal, dan memenuhi segala aspek fungsi, persyaratan ruang, serta estetika

dalam arsitektur secara menyeluruh.

Dasar pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan sebuah Penangkaran Penyu

dan Hiu di Pulau Menjangan Besar dengan bentuk alternatif baru bagi masyarakat

yang mencari tempat wisata. Pendekatan yang dilakukan terdiri dari :

1. Pendekatan Aspek Fungsional

2. Pendekatan Aspek Kontekstual

3. Pendekatan Aspek Teknis

4. Pendekatan Aspek Kinerja

5. Pendekatan Aspek Arsitektural

4.2 Pendekatan Aspek Fungsional
4.2.1 Analisis Pelaku

Pelaku pada penangkaran penyyu dan hiu merupakan mereka yang secara

langsung melakukan aktifitas di area obyek wisata penangkaran penyu dan hiu.

Pelaku yang terdapat dalam obyek wisata penangkaran penyu dan hiu dapat

dikelompokan menjadi :
Tabel 4.1. Pelaku kegiatan

No. Pelaku kegiatan Sumber Jumlah

1 Pengunjung Asumsi 100 orang

2 Pengelola Asumsi 20 orang

3 Servis Asumsi 10 orang

Total 130 Orang

Sumber : Analisis, 2016
4.2.2 Analisis Aktifitas dan Kebutuhan Ruang

Dalam merencanakan kebutuhan ruang pada sistem maka diperlukan tabel

aktivitas atau kegiatan pada tiap pelaku. Aktivitas yang kemungkinan dilakukan

oleh tiap pelaku antara lain sebagai berikut :
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a. Kegiatan utama

Kegiatan yang sifatnya umum dan memiliki tingkat keamanan dan

kenyamanan yang tidak terlalu tinggi bagi pelakunya. Kelompok kegiatan

pengunjung obyek wisata penangkaran penyu dan hiu dengan tujuan

rekreasi, terdiri dari beberapa kelompok kegiatan, antara lain :

1) Aktivitas di penangkaran penyu dan hiu, pengunjung melakukan

kegiatan-kegiatan yang ada di penangkaran penyu dan hiu, seperti

mempelajari tentang penyu dan hiu, melihat dan berenang bersama ikan

hiu, ikut melepaskan penyu ke alam bebas, dan melihat pemandangan

sekitar.

2) Aktivitas wisata bahari, aktivitas yang dilakukan yaitu bermain di pantai,

berjemur dll

3) Makan, pengunjung untuk berwisata dapat makan di restaurant yang

sudah disediakan.

4) Melakukan aktivitas olahraga seperti snorkeling, diving dan berenang.

Alur kegiatan tamu tidak menginap atau sebagai tamu pengunjung objek

wisata, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1.Alur aktivitas kegiatan utama
Sumber : Analisis, 2016

b. Kegiatan penunjang

Kegiatan yang sifatnya sebagai penunjang dan memiliki tingkat

kenyamanan dan keamanan yang tinggi bagi pelakunya. Kelompok kegiatan

penunjang obyek wisata penangkaran penyu dan hiu, terdiri dari beberapa

kelompok kegiatan, antara lain :

1) Beristirahat / bermalam. Untuk kegiatan beristirahat dibutuhkan kamar

obyek wisata penangkaran penyu dan hiu. Dalam pembagiannya kamar

Obyek wisata penangkaran penyu dan hiu dibedakan atas 2 tipe, yaitu

standart room dan suite room.

2) Menikmati Fasilitas Wisata

Datang
Membeli
Tiket

Makan

Berolahraga

Menikmati Wisata Bahari

Aktifitas di penangkaran hiu

Aktifitas di penangkaran penyu
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Kegiatan yang diakukan antara lain makan, ke galeri penyu dan hiu,

berenang, snorkeling, diving dan menikmati kegiatan di penangkaran

penyu dan hiu.

Alur kegiatan penunjang di obyek wisata penangkaran penyu dan hiu

dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.2.Alur aktivitas kegiatan penunjang
Sumber : Analisis, 2016

c. Kegiatan pengelola dan servis

Kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan utama meliputi kegiatan

karyawan/staff dalam pengelolaan baik administrasi, pemeliharaan

bangunan, aktivitas pelayanan terhadap tamu dan sebagainya. Kelompok

kegiatan pengelola dan servis dapat dibagi menjadi :

1) Kelompok kegiatan managerial, bentuk kegiatan yang terjadi disini

adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan urusan

manejemen obyek wisata penangkaran penyu dan hiu di Pulau

Menjangan Besar, bisa dikatakan bentuk kegiatannya berhubungan

dengan pembukuan dan hal-hal lain yang menyangkut dengan kinerja

perusahaan.

2) Kelompok kegiatan operasional, segala bentuk kegiatan yang mengatur

secara langsung kinerja para karyawan dalam melakukan kegiatan

operasional.

3) Kelompok kegiatan servis, merupakan bentuk kegiatan yang

berhubungan secara langsung dengan pengunjung obyek wisata

penangkaran penyu dan hiu di Pulau Menjangan Besar. Kelompok

kegiatan ini sangat vital peranannya, karena sebagai penentu citra

bangunan, kelompok kegiatan yang terjadi disini, antara lain : kegiatan

bersih-bersih, pelayanan kebutuhan tamu, perawatan dan perbaikan

barang, dll.

4) Kelompok kegiatan mechanical electrical, merupakan suatu bentuk

pelayanan yang berhubungan dengan pemasangan, perbaikan, dan

perawatan segala jenis alat mekanikal dan elektrikal.

Datang Membeli tiket

Menginap

Menikmati
Fasilitas Wisata
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Gambar 4.3.Alur aktivitas pengelola dan servis
Sumber : Analisis, 2016

Berikut ini adalah tabel macam aktivitas yang ada di obyek wisata

penangkaran penyu dan hiu di Pulau Menjangan Besar:
Tabel 4.2. Pelaku dan aktivitas

NO PELAKU AKTIVITAS
1) Pengunjung. terdiri atas:

 Tidak
Menginap

Utama:
Menikmati penangkaran penyu dan hiu, serta wisata
bahari di area pantai Pulau Menjangan Besar.
Penunjang:

1. Tidur, makan/minum, mandi/lavatory, rekreasi,
olahraga, dan ke galeri biota laut.

2. Makan di restaurant, berenang, dan berolahraga.

 Menginap

2) Pengelola, terdiri atas:
 General

Manager
Sebagai pemimpin, bertanggungjawab dan mempunyai
kekuasaan yang luas terhadap operasi, personel dan
material di kawasan obyek wisata penangkaran penyu dan
hiu.

 Resident
Manager

Bertanggungjawab dalam penyediaan dan keadaan kamar,
bertanggungjawab terhadap housekeeping, mengatur
jadwal acara dan sebagai eksekutif asisten manajer.

 Captivity
Department

Bertanggungjawab dalam pengelolaan area penangkaran
penyu dan hiu, dan bertugas dalam pengawasan
penangkaran.

 Staff Front
Office
Department

Bertugas memberikan informasi pada tamu serta
membereskan segala registrasi yang ada. Terdiri atas:
a. Front office terdiri atas bagian registrasi.
b. Front desk terdiri atas reseption, postal service,

information, kasir dan bagian deposit box.
 Staff House

Keeping
Department

Bagian yang bertugas melengkapi jasa dengan cara
mengatur segala alat-alat/barang-barang inventaris hotel,
merawat dan memeliharanya. Bagian ini membawahi floor
room, linen, houseman, pool attendant, gardener,
housekeeping store, maintrenance dan uniform room.

 Staff Food
And
Beverage
Department

Bagian yang menangani pengadaan penyimpanan dan
pengolahan makanan/minuman untuk tamu maupun
karyawan. Bertanggungjawab terhadap tugas pelayanan
seperti restoran, bar, kitchen, banquet dan stewarding

 Staff
Accounting
Department

Bagian yang menangani keuangan baik pemasukan
maupun pengeluaran seperti biaya pembelian,
pemeliharaan peralatan, pembiayaan gaji karyawan dan
sebagainya.

 Staff
Personal
Department

Bagian yang mengurusi masalah karyawan.

Membantu PengunjungMengelola
Jung Para

R. Presensi
& Ganti Baju

Memperbaiki

Datang
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NO PELAKU AKTIVITAS
 Staff Sales

Department
Bagian yang menangani pemasaran obyek wisata
penangkaran penyu dan hiu yang meliputi public relation
pemasaran fasilitas-fasilitas yang ada.

 Staff
Engineering
Department

Bagian yang menangani mekanikal elektrikal kawasan,
perbankan dan peralatan-peralatan.

 Staff
Security
Department

Bagian menangani masalah keamanan lingkungan obyek
wisata penangkaran penyu dan hiu.

 Minor
Department

Bagian yang menangani fasilitas-fasilitas kawasan yang
bersifat khusus dan spesifik, yang terdiri atas telepon,
sound system dan rekreasi. Bagian ini juga menangani
penyediaan majalah, televisi dan media komunikasi
lainnya.

Sumber : Analisis, 2016

4.2.3 Analisis Kelompok Ruang dan Sirkulasi Ruang
a. Analisis Kelompok Ruang

Aktivitas yang ada di sistem dikelompokkan menjadi 4 (empat)

kelompok kegiatan yaitu kelompok kegiatan utama, kegiatan penunjang,

pengelola dan servis.

Berikut ini adalah tabel macam kelompok ruang di penangkaran penyu

dan hiu di Pulau Menjangan Besar.
Tabel 4.3. Macam Ruang

MACAM RUANG FUNGSI RUANG PERSYARATAN RUANG
KELOMPOK KEGIATAN UTAMA

Lobby  Ruang penerima pengunjung
yang baru datang.
 Ruang pengantar tamu yang

meninggalkan resort.
 Area peralihan area dalam dan

luar.
 Pemberi kesan citra/image

pertama.

 Mampu mewakili kesan
citra obyek wisata
penangkaran penyu dan
hiu.
 Mudah dicapai

pengunjung (menginap
dan tidak menginap).

Lounge  Ruang duduk dan tunggu bagi
pengunjung secara bebas, intim
dan tidak terlalu formal.
 Area peralihan zona privat publik

dalam hotel.
 Area perantara ke restoran dan

ruang yang disewakan.

 Mampu mewakili citra
obyek wisata
penangkaran penyu dan
hiu

 Mudah dicapaipengunjung
(menginap dan tidak
menginap).

Penangkaran hiu
a. Kolam ikan hiu
(dewasa& anakan)
b. R. captivity hiu
c. Loket tiket
d. Gudang makanan

hiu
e. Klinik
f. Ruang bilas

 Untuk fasilitas entertainment.
 Mengembangbiakkan ikan hiu

karang
 Obyek wisata berenang dengan

ikan hiu.

 Mampu menampung
kapasitas ikan hiu yang
ada.

 Mudah dicapaipengunjung
(menginap dan tidak
menginap).

Penangkaran  Mengembangbiakkan penyu dari  Mampu menampung
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MACAM RUANG FUNGSI RUANG PERSYARATAN RUANG
penyu
a. Kolam tukik
b. Kolam penyu
c. Klinik
d. Laboratorium
e.R captivity penyu
f. kolam karantina
g. kolam pelepasan
h. gudang & rumah

jaga penyu

masih tukik hingga dewasa
 Wadah wisata edukasi untuk

pengunjung

kapasitas tukik sampai
penyu dan pengunjung.

 Mudah dicapaipengunjung
(menginap dan tidak
menginap).

Toilet/lavatory  Kegiatan lavatorypengunjung  Bersih, sistem sanitasi
baik.
 Kedap air dan tidak licin.
 Terpisah antara laki-laki

dengan perempuan.
Front Office dan
save deposit:
a. Ruang kasir
b. Ruang

penitipan
barang tamu

 Ruang informasi pengunjung.
 Ruang menerima pangunjung

resort, memesan kamar
(reception and reservation area)
 Tempat membayar karcis masuk

obyek wisata penangkaran
penyu dan hiu serta resort.

 Mampu mewakili citra
obyek wisata penangkaran
penyu dan hiu
 Mudah dicari pengunjung

(menginapdan tidak
menginap)
 Terdiri atas back office

dan front office
Souvenir shop Ruangan yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan para
tamu.

 Ruang khusus disewakan
secara komersial untuk
penjualan barang cenderamata,
travel agent, dan lain-lain.

 Tampil menarik sehingga
mampu menimbulkan
kesan eksklusif barang-
barang yang ditawarkan.

KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG
Function Room

a. Ruang
pertemuan

b. Pantry
c. Ruang Operator
d. Gudang perabot
e. Lavatory

Ruang yang berfungsi serbaguna
dalam kegiatan-kegiatan yang
bersifat temporer, antara lain
pertemuan, diskusi, pameran.

 Berdesain
fleksibel/multifungsi
 Dilengkapi sarana

pendukung yang tepat
(akustik, tata suara,
pencahayaan,
penghawaan).

Meeting Room Ruang yang berfungsi sebagai
ruang pertemuan/rapat yang
sifatnya pribadi dan rahasia.

 Berdesain khusus untuk
pertemuan
 Dilengkapi sarana

pendukung yang tepat
Restorant:
a. Main dinning

room
b. Lavatory
c. Kasir

 Ruang khusus untuk kegiatan
makan dan minuman
pengunjung.
 Ruang transit bagi pengunjung

yang tak menginap

 Mampu berfungsi
komersial tanpa
melupakan fungsi
pelayanan.
 Mudah dicapai

pengunjung (menginap
dan tak menginap).
 Dekat dengan dapur

utama.
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MACAM RUANG FUNGSI RUANG PERSYARATAN RUANG
Standard room Ruang menginap bagi

pengunjung dengan fasilitas
sederhana

 Ruang tidur berfasilitas
single/double size untuk
satu atau dua penghuni.
 Ruang duduk dan kamar

mandi
Suite room Ruang menginap bagi

pengunjung dengan fasilitas
istimewa.

 Ruang tidur berfasilitas
queen size bagi satu atau
dua penghuni.
 Ruang duduk, ruang

makan, dan kamar mandi
Mushola Ruang untuk beribadah untuk

pengunjung
 Ruang menghadap kiblat

Galeri penyu dan
hiu

a. Hall
b. Loket karcis
c. R. Display
d. R Audiovisual 3d
e. Fish Terapy
f. R. Pengelola
g. Perpustakaan
h. R. souvenir

Ruang yang berfungsi untuk
rekreasi dan edukasi mengenai
penyu dan hiu.

 Mudah dicapaipengunjung
(menginap dan tidak
menginap).

 Memiliki desain yang
menarik.

KELOMPOK RUANG KEGIATAN PENGELOLA
Ruang Manager Ruang untuk menampung

kegiatan pengelolaan utama
obyek wisata penangkaran penyu
dan hiu.

 Terpisah dari kegiatan
pengunjung
 Mudah dicapai.
 Pencahayaan dan

penghawaan baik, baik
alami atau buatan.
 Suasana tenang dan

nyaman untuk bekerja.

Ruang Karyawan Ruang untuk menampung
kegiatan pengelolaan sumber
daya manusia obyek wisata
penangkaran penyu dan
hiu.berkaitan dengan personalia
karyawannya.

Hunian Pengelola Ruang bagi pengelola yang
menginap di area obyek wisata
penangkaran penyu dan hiu.

Ruang Rapat Ruangan yang menampung
kegiatan rapat personil obyek
wisata penangkaran penyu dan
hiu.

 Suasana tenang dan
kedap suara sehingga
kerahasiaan terjamin.

Lavatory Kegiatanlavatory pengelola.  Bersih, sistem sanitasi
baik.
 Kedap air dan tidak licin.
 Terpisah antara laki-laki

dengan perempuan.
KELOMPOK RUANG KEGIATAN SERVICE

Uniform Tempat menyimpan seragam
karyawan.

 Terdapat almari-almari
pakaian dan
barang/locker.
 Dekat dengan ruang

karyawan.
Ruang Binatu
(laundry and dry-
cleaning)

Ruang aktivitas cuci-mencuci dan
menyetrika pakaian pengunjung
resort dan perlengkapan resort

 Bersistem sanitasi baik.
 Tersembunyi dari daerah

pengunjung resort.
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MACAM RUANG FUNGSI RUANG PERSYARATAN RUANG
Ruang Linen Bagian dari housekeeping hotel

yang mempersiapkan dan
membersihkan
perlengkapankamar seperti
handuk, sprei dan sebagainya.

 Bersistem sanitasi baik.
 Tersembunyi dari daerah

pengunjung.

Ruang Karyawan
a. R. Makan
b. R. Istirahat
c. R. Seragam

dan locker
d. Mushola
e. Lavatory

Ruang kegiatan bersama seluruh
karyawan pengelola dalam hal
bekerja, meeting dan menyimpan
peralatannya, sekaligus kegiatan
pembekalan di ruang training
untuk meningkatkan keterampilan
karyawan.

 Tersembunyi dari daerah
pengunjung.
 Terdapat perlengkapan

seperti meja dan kursi dan
alat untuk istirahat dan
makan.
 Penghawaan ruang baik.

Dapur
a. Dapur utama
b. Pantry

Ruang untuk mempersiapkan
makanan dan minuman bagi
pengunjung dan karyawan.
Melayani pemesanan makanan
dan minuman dari kamar-kamar,
function room, meeting room dan
ruang makan karyawan.

 Sistem penghawaan baik
menggunakan sistem
udara khusus (dilengkapi
cerobong penghisap asap)
dan bersanitasi baik.
 Menggunakan material

yang tahan panas, kedap
air, mudah dibersihkan
dan tidak licin.

Gudang Ruang penyimpanan peralatan
inventaris seperti perabot dan
perlengkapan kamar yang akan
dipakai tamu, bahan makanan
yang masih mentah, botol-botol
yang belum/telah digunakan dan
sebagainya.

 Tersembunyi dari
pandangan visual
pengunjung.

Ruang Mekanikal
Elektrikal terdiri
atas:

Ruang yang digunakan untuk
menampung kegiatan mekanikal
elektrikal

 Terpisah dari bangunan
utama.

 Jauh dari ruang-ruang
umum pengunjung karena
berpotensi menimbulkan
kebisingan (pompa,
genset), polusi udara/bau
dan tegangan listrik.

a. R.Penampungan
air bersih

Menampung air bersih yang akan
disalurkan ke area obyek wisata
penangkaran penyu dan hiu.

b. Ruang Genset Ruang untuk genset
c. Ruang Sampah Ruang tempat menampung

sampah sementara.
d. Ruang Panel

Listrik
Ruang tempat mengatur listrik
dari genset.

e. Ruang Pompa
Air

Tempat memompa air dari ruang
penampungan air bersih menuju
ke area obyek wisata
penangkaran penyu dan hiu.

f. Ruang
desalinasi air
laut

Ruang untuk memproses air laut
menjadi air tawar.

Ruang Security Ruang petugas keamanan  Terletak di setiap akses
keluar masuk pengguna
obyek wisata penangkaran
penyu dan hiu

Sumber : Analisis, 2016
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b. Hubungan kelompok ruang

Untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam penataan ruang,

maka dibuat sesuai dengan fungsinya dan kelompok ruang dalam

hubungannya dengan ruang yang lain. Hubungan kelompok ruang ini dapat

dilihat pada diagram berikut :

Gambar 4.4. Hubungan ruang
Sumber : Analisis, 2016

c. Sirkulasi ruang

Berdasarkan pengelompokan diatas, maka tiap pelaku kegiatan

memiliki alur sirkulasi yang berbeda-beda pula. Berikut sirkulasi ruang

sesuai dengan analisis pelaku kegiatan yang ada di obyek wisata

penangkaran penyu dan hiu, yaitu antara lain :

1) Pengunjung/wisatawan

Gambar 4.5. Analisis sirkulasi pengunjung
Sumber : Analisis, 2016

Hubungan Sangat Erat

Hubungan Kurang Erat

Kelompok
Kegiatan Utama

Kelompok
Kegiatan Servis

Kelompok Kegiatan
Penunjang

Kelompok
Kegiatan
Pengelola

FRONT OFFICE

SOUVENIR SHOP &
TOUR GUIDE

FUNCTION ROOM

RESTAURANT

STANDARD ROOM

SUITE ROOM

GALERI PENYU DAN
HIU

DERMAGA

LOBBY &
LOUNGE

PENANGKARAN
PENYU

LAVATORY

PENANGKARAN
HIU

MUSHOLA
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2) Pengelola

Gambar 4.6. Analisis sirkulasi pengelola
Sumber : Analisis, 2016

3) Servis

Gambar 4.7. Analisis sirkulasi servis
Sumber : Analisis, 2016
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RUANG BINATU
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DERMAGA
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4.2.4 Studi Kapasitas dan Besaran Ruang
Analisis pendekatan studi ruang sistem sebagai berikut :

Tabel 4.4. Kapasitas dan besaran ruang kelompok kegiatan utama

NO JENIS RUANG STANDAR
BESARAN

KAPA
SITAS LUAS (m2) SUMBER

KELOMPOK KEGIATAN UTAMA
1. Lobby 0,6 – 0,8 m2 x

minimal 100
m2

1 unit 0,8 x 100 =
80 m2

SK Dinas
Pariwisata

2. Lounge 0,54 m2 x
minimal 100
m2

1 unit 0,54 x 100 =
54 m2

Neufert architect
data

3. Penangkaran penyu terdiri atas:
Kolam tukik 20 m2 x

jumlah kolam
10 unit 20x 10=

200 m2
Asumsi

Kolam penyu 30 m2 x
jumlah kolam

6 unit 30x 6 =
180 m2

Asumsi

Kolam
karantina

20 m2 x
jumlah kolam

4 unit 20x 4 =
80 m2

Asumsi

Kolam
pelepasan

30 m2 x
jumlah kolam

2 unit 30x 2 =
60 m2

Asumsi

Ruang
pandang

50 m2 2 unit 50 x 2=
100 m2

Asumsi

Klinik 15 m2 /unit 2 unit 15x2 =
30 m2

Asumsi

Laboratorium 40m2 x/unit 2 unit 40x2 =
80m2

Asumsi

R. captivity
penyu

10 m2 /unit 2 unit 10x 2=
20 m2

Asumsi

Gudang  &
rumah jaga
penyu

40m2 x/unit 1 unit 40x1 =
40m2

Asumsi

JUMLAH 790 m2

4. Penangkaran hiu terdiri atas :
Loket tiket 1,5 m2/unit 1 unit 1,5 x 1 =

1,5 m2
Asumsi

Gudang
makanan hiu

3 m2 x jumlah
kolam

4 unit 3 x 4 =
12 m2

Asumsi

R. captivity hiu 10 m2 /unit 2 unit 10 x 2 =
20 m2

Asumsi

Kolam ikan hiu
dewasa

150 m2 x
jumlah kolam

4 unit 150 x 4 =
600 m2

Asumsi

Kolam ikan hiu
anakan

100 m2 x
jumlah kolam

1 unit 100 x 1 =
100 m2

Asumsi

Rumah jaga
hiu

40m2 x/unit 1 unit 40x1 =
40m2

Asumsi

JUMLAH 773,5 m2

5. Lavatory, terdiri atas:
Pria: 4 urinoir,
2 WC, 2
wastafel

3 m2/unit 4 unit 3 x 4 =
12 m2

Neufert architect
data

Wanita: 2
wastafel, R.
Menyusui

3 m2/unit 4 unit 3 x 4 =
12 m2

Neufert architect
data

JUMLAH 24 m2
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NO JENIS RUANG STANDAR
BESARAN

KAPA
SITAS LUAS (m2) SUMBER

6. Front office 0,3 m2 x
minimal 100
m2

1 unit 0,3 m2 x 100 =
30 m2

SK Dinas
Pariwisata

5. Ruang yang disewakan, terdiri atas:
a. Tour Guide 12 m2/unit 1 unit 12 m2 x 1 =

12 m2
Studi kasus

b. Souvenir
shop

12 m2/unit 1 unit 12 m2 x 1 =
12 m2

Studi kasus

JUMLAH 24 m2

JUMLAH TOTAL + SIRKULASI 50% 1.775,5 m2 + (50% x 1.775,5) m2

= 1.775,5 m2+ 887,75 m2

=2.663,25 m2

Sumber : Analisis, 2016

Tabel 4.5. Kapasitas dan besaran ruang kelompok kegiatan penunjang

NO JENIS
RUANG

STANDAR
BESARAN

KAPA
SITAS LUAS (m2) SUMBER

KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG
1. Function room, terdiri atas:

a. Ruang
pertemuan

6,25 m2/orang 20
orang

6,25 x 20 =
125 m2

Hotel and
Planing Design

b. Pantry ⅓ x ruang
pertemuan

1 unit ⅓ x 125=
41,67 m2

Studi Kasus dan
Pengamatan

c. Ruang
operator

15 m2/unit 1 unit 15 x 1 =
15 m2

Studi Kasus dan
Pengamatan

d. Gudang
perabot

0,5 m2/kursi 150
kursi

0,5 x 150 =
75 m2

Neufert architect
data

e. Lavatory 6 m2/unit 4 unit 6 x 4 =
24 m2

Neufert architect
data

JUMLAH 280,67 m2

2. Restaurant, terdiri atas:

a. Main dinning
room

1,3 m2 x
minimal 100
m2

1 unit 1,3 x = 100
130 m2

Hotel and
Planing Design

b. Lavatory 6 m2/unit 2 unit 6 x 2 =
12 m2

Neufert architect
data

c. Kasir 1,5 m2/unit 1 unit 1,5x1=
1,5 m2

Neufert architect
data

JUMLAH 143,5 m2

3 Penginapan/resort, terdiri atas :
Standart room 24 m2 / unit 10 unit 24 x 10 =

240 m2
SK Dinas
Pariwisata

Suite room 48 m2 / unit 6 unit 48 x 6 =
288 m2

Studi
Kasus

4 Mushola 100 m2 / unit 1 unit 100x 1 =
100 m2

Studi
Kasus

5 Galeri penyu dan hiu terdiri atas :
Hall 0,6-0,9 x

minimal 100
m2

1 unit 0,8 x 100 =
80 m2

Studi
Kasus

Loket karcis 6 m2 / unit 2 unit 6 x 2 =
12 m2

Studi
Kasus
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NO JENIS
RUANG

STANDAR
BESARAN

KAPA
SITAS LUAS (m2) SUMBER

KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG
R. Display 30 m2 / unit 8 unit 30 x 8 =

240 m2
Studi
Kasus

Kolam sentuh 30 m2 / unit 1 unit 30 x 1 =
30 m2

Studi
Kasus

Fish Terapy 25 m2 / unit 1 unit 6 x 2 =
12 m2

Studi
Kasus

R. Audiovisual
3d

90 m2 / unit 1 unit 90 x 1 =
90 m2

Studi
Kasus

R. Pengelola 12 m2 / unit 1 unit 12 x 1 =
12 m2

Studi
Kasus

Perpustakaan 80 m2 / unit 1 unit 80 x 1 =
80 m2

Studi
Kasus

R. souvenir 20 m2 / unit 1 unit 20 x 1 =
20 m2

Studi
Kasus

JUMLAH 576 m2

JUMLAH TOTAL + SIRKULASI 50% 1.628,17 m2+ (50%x 1.628,17) m2

=1.628,17 m2+ 814,09m2

=2.442,26 m2

Sumber : Analisis, 2016

Tabel 4.6. Kapasitas dan besaran ruang kelompok kegiatan pengelola

NO JENIS RUANG STANDAR
BESARAN

KAPA
SITAS LUAS (m2) SUMBER

KELOMPOK KEGIATAN PENGELOLA
1. R. General

Manager
0,15 m2 x
minimal 100
m2

1 unit 0,15 x 100 =
15 m2

Time Saver
Standar's for
Building Type

2. R. Personalia 0,12 m2 x
minimal 100
m2

1 unit 0,12 x 100 =
12 m2

Time Saver
Standar's for
Building Type

3. R. Sales
Manager

0,12 m2 x
minimal 100
m2

1 unit 0,12 x 100 =
12 m2

Time Saver
Standar's for
Building Type

4. R. Purchasing
Manager

0,12 m2 x
minimal 100
m2

1 unit 0,12 x 100 =
12 m2

Time Saver
Standar's for
Building Type

5. R. Accounting
Manager

0,12 m2 x
minimal 100
m2

1 unit 0,12 x 100 =
12 m2

Time Saver
Standar's for
Building Type

6. R. Engineering
Manager

0,12 m2 x
minimal 100
m2

1 unit 0,12 x 100 =
12 m2

Time Saver
Standar's for
Building Type

7. R. Food and
Beverage
Manager

0,12 m2 x
minimal 100
m2

1 unit 0,12 x 100 =
12 m2

Time Saver
Standar's for
Building Type

8. R. Staff
Administrasi

5 m2 /orang 5 orang 5 x 5 =
25 m2

SK Dinas
Pariwisata

9. Hunian
pengelola

15m2 /unit 5 unit 15 x 5 =
75 m2

Neufert architect
data

10. R. Rapat 3 m2/orang 15
orang

3 x 15 =
45 m2

Neufert architect
data

11. Lavatory 6 m2/unit 2 unit
12 m2

Neufert architect
data
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NO JENIS RUANG STANDAR
BESARAN

KAPA
SITAS LUAS (m2) SUMBER

KELOMPOK KEGIATAN PENGELOLA
JUMLAH TOTAL + SIRKULASI 50% 244m2 m2 + (50% x 244) m2

= 244 m2+ 122 m2

=366 m2

Sumber : Analisis, 2016

Tabel 4.7. Kapasitas dan besaran ruang kelompok kegiatan service

NO JENIS
RUANG

STANDAR
BESARAN

KAPA
SITAS LUAS (m2) SUMBER

KELOMPOK RUANG KEGIATAN SERVICE
1. Uniform 0,125 m2 x

minimal 100
m2

1 unit 0,125 x 100 =
12,5 m2

Time Saver
Standar's for
Building Type

2. R.Housekee-
ping

0,7 m2 x
minimal 100
m2

1 unit 0,7 x 100 =
70 m2

Hotel and
Planing Design

3. Laundry and
dry cleaning

0,63 m2 x
minimal 100
m2

1 unit 0,63 x 100 =
64 m2

Time Saver
Standar's for
Building Type

4. R. Karyawan, terdiri atas:
a. R. Makan 0,9 m2 x 50 %

x minimal 100
m2

1 unit 0,9 x 0,5 x 120
=

54 m2

Hotel and
Planing Design

b. R. Training 80 m2/unit 1 unit
80 m2

SK Dinas
Pariwisata

c. R. Istirahat 0,6 m2 x 50 %
x minimal 100
m2

1 unit 0,6 x 0,5 x 120
=

36 m2

SK Dinas
Pariwisata

d. R. Seragam
dan locker

0,6 m2 x 50 %
x minimal 100
m2

1 unit 0,6 x 0,5 x 120
=

36 m2

SK Dinas
Pariwisata

e. Mushola 30 m2/unit 1 unit
30 m2

SK Dinas
Pariwisata

f. Lavatory 6 m2/unit 2 unit
12 m2

Neufert architect
data

JUMLAH 246 m2

5. Loading dock 0.7 m2 x
minimal 100
m2

1 unit 0,7 x 100 =
70 m2

SK Dinas
Pariwisata

6. Poliklinik 0,08 m2 x
minimal 100
m2

1 unit 0,08 x 200 =
16 m2

Neufert architect
data

7. Dapur Restoran , terdiri atas :
a. Dapur

utama
0,9 m2 x
minimal 75m2

1 unit 0,9 x 75 =
72 m2

Hotel and
Planing Design

b. Pantry ⅓ m2 x luas
ruang makan

1 unit ⅓ x 104  =
34,7 m2

Studi Kasus dan
Pengamatan

JUMLAH 106,7 m2

8. Gudang, terdiri atas:
a. Gudang

kering
0,2 m2 x luas
dapur utama

1 unit 0,2 x 72 =
14,4 m2

SK Dinas
Pariwisata

b. Gudang
dingin

0,25 m2 x luas
dapur utama

1 unit 0,25 x 72 =
18 m2

SK Dinas
Pariwisata
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NO JENIS
RUANG

STANDAR
BESARAN

KAPA
SITAS LUAS (m2) SUMBER

KELOMPOK RUANG KEGIATAN SERVICE
c. Gudang

sayuran
0,25 m2 x luas
dapur utama

1 unit 0,25 x 72 =
18 m2

SK Dinas
Pariwisata

d. Gudang
peralatan
dapur

0,3 – 0,5 m2 x
luas dapur
utama

1 unit 0,3 x 72 =
21,6 m2

Hotel and
Planing Design

e. Gudang
minuman

0,2 m2 x luas
dapur utama

1 unit 0,2 x 72 =
14,4m2

SK Dinas
Pariwisata

f. Gudang
botol kosong

0,2 m2 x
jumlah kamar

1 unit 0,2 x 42 =
8,4 m2

SK Dinas
Pariwisata

g. Gudang
perabot

0,9 m2 x
jumlah kamar

1 unit 0,9 x 42 =
m2

SK Dinas
Pariwisata

h. Gudang
peralatan

0,2 m2 x
minimal 100 m2

1 unit 0,2 x 100 =
20 m2

Neufert architect
data

i. Gudang
bahan bakar

0,25 m2 x
minimal 100 m2

1 unit 0,25 x 100 =
25 m2

SK Dinas
Pariwisata

j. Gudang
penerimaan

0,3 m2 x
jumlah kamar

1 unit 0,3 x 42=
12,6 m2

SK Dinas
Pariwisata

JUMLAH 139,4 m2

9. Ruang mekanikal elektrikal, tediri atas:
a. R.

penampung
an air bersih

60 m2/unit 1 unit 60 x 1 =
60 m2

SK Dinas
Pariwisata

b. Ruang
genset

64 m2/unit 1 unit 64 x 1 =
64 m2

Hotel and
Planing Design

c. Ruang
sampah

50 m2/unit 1 unit 50 x 1 =
50 m2

Hotel and
Planing Design

d. Ruang panel
listrik

24 m2/unit 1 unit 24 x 1 =
24 m2

SK Dinas
Pariwisata

e. Ruang
pompa

25 m2/unit 1 unit 25 x 1 =
25 m2

Hotel and
Planing Design

f. Bengkel
kerja

50 m2/unit 1 unit 50 x 1=
50 m2

SK Dinas
Pariwisata

JUMLAH 273 m2

10. Ruang security 8 m2/unit 3 unit 8 x 3 =
24 m2

SK Dinas
Pariwisata

JUMLAH TOTAL + SIRKULASI 50% 1.021,6 m2 +(50% x1.021,6) m2

= 1.021,6 m2+ 510,8 m2

=1.532,4 m2

Sumber : Analisis, 2016

4.3 Pendekatan Aspek Kontekstual
4.3.1 Lokasi Site

Lokasi site berada di bagian utara dari Pulau Menjangan Besar. Site

berada di dekat dengan dermaga dan berada pada lokasi  hiu. Site memiliki

luas ±2,8 hektar. Batas – batas site :

Sebelah utara : Laut Jawa

Sebelah selatan : Hutan

Sebelah timur : Laut Jawa

Sebelah barat : Laut Jawa
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Gambar 4.8.Lokasi site
Sumber : Analisis, 2016

Gambar 4.9.Foto pendukung site
Sumber : Analisis, 2016

a. Lokasi site berada tepat di dermaga. Sehingga akses menuju site hanya

ditempuh melalui jalur laut saja tanpa perlu berjalan kaki.

b. Lokasi site berada di penangkaran hiu yang menjadi daya tarik utama

wisatawan untuk datang. Bukan hanya untuk melihat saja wisatawan

diperbolehkan untuk berenang bersama hiu-hiu yang ada di kolam dengan

didampingi oleh petugas yang ada.

c. Lokasi site didukung oleh wisata pantai dengan kontur pulau yang landau

sehingga kedalaman laut disekitar pantai tidak membahayakan bagi para

wisatawan.

D
Batas selatan (hutan)

C
Dermaga Pulau Menjangan Besar

A
Penangkaran Hiu

B
Pantai sisi timur

B

A

C

D
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d. Lokasi site berada di tempat penetasan penyu yang saat ini hanya tersisa

bangunan kosong dan kolam penetasan telur penyu yang bisa diaktifkan

kembali untuk daya tarik wisatawan dan konservasi.

e. Spot penyelaman terbaik di sisi timur site. Pada spot ini wisatawan akan

dimanjakan dengan berbagai macam karang yang kondisinya masih baik.

Ikan karang yang mendiami terumbu karang juga bervariasi macamnya.

f. Site berada di kawasan Taman Nasional Karimunjawa sehingga koefisien

dasar bangunan 30% dan 70% untuk area terbuka hijau.

4.3.2 Analisis Zoning Site
Dalam penzoningan, hubungan obyek wisata penangkaran penyu dan hiu

dapat dikelompokkan menjadi berikut:

a. Zona kegiatan umum.

b. Zona kegiatan penunjang.

c. Zona kegiatan pengelola.

d. Zona kegiatan servis.

Dalam menganalisis zoning perlu diperhatikan beberapa aspek yang

mendukung, yaitu: (1) Analisis Aksesibilitas; (2) Analisis Kebisingan; (3) Analisis

Klimatologi; (4) Analisis Topografi.

a. Analisis Aksesibilitas

Lokasi site berada di Pulau Menjangan Besar yang hanya dapat

diakses melalui jalur laut dari Pulau Karimunjawa. Lokasi site yang berada

pada dermaga Pulau Menjangan Besar membuat akses ke lokasi cukup

menempuh waktu 15menit.

Berdasarkan data dan analisis site terhadap aksesibilitas maka

didapatkan output sebagai berikut:

Gambar 4.10. Data dan Analisa zoning aksesibilitas
Sumber : Analisis, 2016



Pengembangan Obyek Wisata Penangkaran Penyu dan Hiu di Pulau Menjangan Besar
dengan Pendekatan Arsitektur Tropis

Proyek Akhir Arsitektur | Ariqoh Noor Fithriyati (5112412047) 81

b. Analisis Kebisingan

Analisis kebisingan dilakukan dengan melihat kondisi tapak dan

kegiatan di sekitar area tapak. Lokasi site yang berada di Pulau Menjangan

Besar yang tidak memiliki penghuni tetap membuat tapak memiliki sumber

kebisingan hanya dari kapal-kapal yang lewat atau bersandar di dermaga

dan rumah singgah nelayan yang ada di sekitar.

Untuk mengurangi kebisingan di area site dapat dilakukan pemberian

barrier vegetasi di dekat area dermaga.

Berdasarkan data dan analisis site terhadap kebisingan maka

didapatkan output sebagai berikut:

Gambar 4.11.Data dan Analisa zoning kebisingan
Sumber : Analisis, 2016

c. Analisis Klimatologi

Untuk mengurangi sinar yang masuk pada bangunan dapat dilakukan

dengan berbagai cara yaitu penggunaan vegetasi karena dapat

membiaskan (membelokan) sinar matahari dengan sendirinya. Sementara

untuk mengurangi sinar matahari pada fasade bangunan bisa

menggunakan sun shading.
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Gambar 4.12. Data dan Analisa zoning Klimatologi
Sumber : Analisis, 2016

d. Analisis Topografi

Site berada di lahan kontur dengan kemiringan yang landai sehingga

dapat dioptimalkan dengan baik.

Gambar 4.13. Data dan Analisa zoning topografi
Sumber : Analisis, 2016

4.4 Pendekatan Aspek Teknis
4.4.1 Sistem Modul

Sistem modul merupakan salah satu langkah untuk menentukan ukuran

lebar, tinggi dan jarak antara kolom pada suatu bangunan nantinya. Dasar

penentuan sistem modul antara lain: aktivitas pemakai, utilitas yang digunakan
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dan hal-hal khusus dalam perencanaan nanti. Sistem modul yang direncanakan

dikelompokkan menjadi:

a. Modul vertikal

Modul vertikal mencakup jarak antar dua elemen penyusun ruang

yaitu antar lantai dengan lantai atau antar lantai dan plafond. Modul vertikal

yang dipakai pada desain banguanan obyek wisata penangkaran penyu

dan hiu ini atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi digunakan jarak 3,30

meter untuk jarak lantai-plafond. Sedangkan jarak antara plafond-lantai di

atasnya akan menyesuaikan dengan sistem utilitas yang digunakan.

b. Modul horisontal

Tercakup dalam modul horisontal adalah ukuran panjang dan lebar

ikut menentukan luas ruangan. Luasan ruangan ini dipergunakan oleh

aktivitas yang dilakukan dalam ruangan, perabotan yang digunakan,

modul-modul bahan bangunan yang tersedia di pasaran (keramik lantai,

acoustic tile, bahan penutup plafond dan sebagainya).

Gambar 4.14. Modul horisontal
Sumber : Analisis, 2016

Sistem modul yang digunakan berupa sistem modul bentuk grid yang

disesuaikan dengan bentuk bangunan yang bervariasi yang didasarkan

atas modul ruang-ruang kamar obyek wisata penangkaran penyu dan hiu

yang ada.

4.4.2 Sistem Struktur
Ada beberapa hal yang mempengaruhi pemilihan sistem struktur, antara

lain:

a. Keadaan lingkungan sekitar

Kondisi lingkungan sekitar tempat bangunan didirikan menjadi

pertimbangan utama baik pertimbangan teknis maupun non-teknis. Obyek

wisata penangkaran penyu dan hiu ini teletak di lahan tepi pantai dan ada
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sebagian yang berada diatas laut. Maka untuk bangunan-bangunan yang

terletak di area tersebut menggunakan struktur panggung. Struktur

panggung adalah sistem kontruksi yang mempunyai bidang lantai yang

terangkat dari permukaan tanah, dengan tiang-tiang pada penopangnya.

Selain struktur panggung juga menggunakan struktur apung utung

bangunan yang terletah di permukaan laut. sistem pengapung yang

digunakan bisa menggunakan drum, kayu, foam atau bambu.

Gambar 4.15.Potongan Bangunan Panggung
Sumber : b-panel.com

b. Penggunaan bahan bangunan

Penggunaan bahan struktur setempat akan dapat menekan biaya

pembangunan serta lebih menghemat waktu pelaksanaan proyek karena

tidak memerlukan tenaga ahli khusus. Penggunaan bahan seperti bambu,

jerami, kayu dilingkungan sekitar juga semakin menekankan bangunan

dengan konsep tropis serta menghemat biaya.

c. Daya dukung tanah

Hal ini akan sangat berperan dalam penentuan jenis pondasi yang

digunakan dan sistem struktur yang dipakai karena daya dukung tiap jenis

dan posisi tanah berlainan maka penelitian untuk penentuan daya dukung

tanah harus dilakukan secara cermat. Pada bangunan di obyek wisata

penangkaran penyu dan hiu, bentuk pondasi yang digunakan berupa

pondasi tiang pancang dengan pertimbangan:

1) Keadaan muka air yang sangat tinggi.

2) Pekerjaan pondasi sangat tidak menguntungkan.

3) Daya dukung tanah yang baik letaknya cukup dalam.
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4) Tidak mungkin dilakukan penggalian maupun pengeboran.

Untuk mendukung bangunan bentang lebar dengan jenis tanah yang

keras maka tidak perlu menggali tanah terlalu dalam, ponda yang

digunakan merupakan pondasi foot plat, sedang untuk bangunan yang

tidak memeiliki bentang yang lebar dan ketinggian rendah dapat digunakan

pondasi langsung.

Gambar 4.16. Pondasi langsung & foot plat
Sumber : Wardani. 2006

Selain struktur pondasi, struktur badan dan atap bangunan juga perlu

di perhatikan. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang akan menopang

beban bangunan. Beberapa sifat dan kriteria beberapa bahan bangunan

ketiganya adalah sebagai berikut :

1) bahan bambu mempunyai  sifat tahan goncangan,  tahan terhadap

cuaca buruk seperti hujan, mudah terbakar.

2) kayu mempunyai sifat fleksibel, mudah keropos bila dimakan rayap

d. Konstruksi di bangunan lepas pantai

Konstruksi yang dibangun di lepas pantai dan sejajar dengan garis

pantai, yaitu pemecah gelombang lepas pantai sejajar garis pantai sehingga

nantinya terbentuk sedimentasi dibelakang bangunan lepas pantai atau

sering disebut sebagai salient/cuspiet/tombolo).

1) Offshore Breakwater

Offshore Breakwater adalah struktur sejajar garis pantai berada di

kedalaman 1,5 – 8 meter. Fungsi utamanya untuk perlindungan

pelabuhan, garis pantai, pembatas daratan maupun kombinasi dari

berbagai fungsi (SPM, 1984).
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Umumnya berupa rubble mound dan celullar steel sheet-pile. Di

beberapa tempat juga ada yang menggunakan kayu, beton caisson dan

perahu sunken. Variasi nya antara lain breakwater mengambang.

Struktur ini didesain untuk melindungi pelabuhan kecil dengan perairan

terlindung.

Gambar 4.17.offshore breakwater
Sumber : Lakeview park, Lorain, Ohio, 1981

2) Segmented offshore breakwater

Berdasarkan fungsinya, Segmented offshore breakwater dapat

digunakan untuk melindungi garis pantai yang lebih panjang. Energi yang

dibiarkan masuk wilayah perlindungan membentuk formasi tombolo,

sehingga segmented offshore breakwater dapat lebih masuk akal dan

murah untuk melindungi pantai.

Gambar 4.18.segmented offshore breakwater
Sumber : library.waterresources.us. 2007

4.5 Pendekatan Aspek Kinerja
4.5.1 Sistem Pemadam Kebakaran

Dalam penyelamatan agar tidak terjadi korban jiwa dan rusaknya

bangunan karena api, maka diperlukan penghawaan sistem yang mencakup

pendeteksian terhadap api, pemadam api dan penyelamatan pengguna

bangunan.

a. Pendeteksian awal terhadap api

Untuk pendeteksian awal terhadap api diletakkan alarm manual yang

letaknya mudah dilihat dan dicapai pengguna dan sebagai back up pada
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perangkat otomatis bila pengguna menyadari api terlebih dahulu dibanding

alarm otomatis.

b. Pemadaman api

Untuk langkah pemadaman diperlukan perangkat sebagai berikut:

1) Pemadaman api

Untuk langkah pemadaman diperlukan perangkat sebagai berikut:

a) Hydrant box

b) Fire Extinguisher

2) Penyelamatan

Upaya penyelamatan dilakukan dengan penempatan:

a) Pintu darurat.

b) Tangga darurat, tangga darurat dalam hal ini juga merupakan

kompartemen sehingga dilengkapi dengan pressure-fan atau stair

pressurection yang berfungsi menghisap asap kemudian dialirkan

ke vent-duct yang dalam hal ini merupakan shaft asap. Disamping

itu pressure fan juga berfungsi sebagai pemberi tekanan agar

tekanan udara di dalam tangga darurat lebih tinggi daripada

tekanan di luar tangga darurat sehingga asap tidak dapat masuk ke

dalam ruangan tangga darurat.

4.5.2 Sistem Penghawaan
Sistem penghawaan yang direncanakan memanfaatkan penghawaan alami

yang ada. Sistem penghawaan jenis ini mengoptimalkan sirkulasi udara dengan

bukaan-bukaan pada dinding dan atap. Pengaturan suhu dari tingkat

keenyamanan yang ideal berkisar 25-270C dengan kelembaban 40-70 % dan

pergerakan udara 0,1-1,5 m/s.

Gambar 4.19.Ilustrasi Penghawaan Alami
Sumber : septanabp.files.wordpress.com, 2016

4.5.3 Sistem Pencahayaan
Sistem pencahayaan yang digunakan terbagi atas:

a. Pencahayaan alami
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Pencahayaan alami merupakan bentuk pencahayaan pada suatu bangunan

yang diperoleh langsung dari sinar matahari. Cahaya alami dibagi menjadi

2, yaitu :

1) Cahaya langsung

Memasukkan sumber cahaya alami secara langsung, dengan

pengaturan elemen arsitektur agar cahaya masuk maksimal tetapi

meminimalkan efek lain.

2) Cahaya yang dipantulkan

Mengoptimalkan pantulan cahaya untuk mengurangi radiasi sinar

matahari secara langsung yang akan memberikan efek silau.

Gambar 4.20.Macam Pencahayaan Alami
Sumber : Neufert. 2002

Pengaturan kapasitas cahaya terang langit dapat diatur dengan

pemberin bukaan pada dinding, selain itu dapat melalui pengaturan

ketinggian ketinggian bukaan, dan pemberian tritisan. Dengan begitu

jumlah pembayangan kedalam bangunan dapat diatur. Keuntungan dari

pencahayaan alami antara lain :

a) Pembayangan dapat menambah kesan keruangan

b) Hemat energi dan biaya.

Kerugiannya yaitu:

a) Fleksibilitas penerangan terbatas.

b) Intensitas cahaya tidap dapat konsisten.

b. Pencahayaan Buatan

Pencahayaan buatan merupakan bentuk pencahayaan pada suatu ruangan

atau banunan dengan cara memberikan penerangan lampu yang dialiri listrik,

pencahaan buatan kebanyakan dilakukan pada malam hari namun terkadang

dilakukan pada siang hari juga, sebagai elemen pendukung. Pencahayaan

buatan dibagi menjadi 2, yaitu ;

1) Pencahayaan langsung
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a) Wall washer, pencahayaan kebawah dipasang pada permukaan

dinding .

b) Down light, pencahayaan kebawah, langsung pada obyek dan

dipasang pada plafond.

c) Track light, pemasangan lampu sorot secara linear sepanjang dinding

atau tergantung pada aplikasi pada ruang yang cukup luas.

d) Spot light, penyinaran dengan cahaya kuat / terang untuk obyek utama.

2) Pencahayaan tidak langsung

a) Cove light, pencahayaan diarahkan kelangit – langit sehingga

pantulannya memberikan cahaya pada ruangan.

b) Valance light, diarahkan keatas atau kebawah dari sumber yang

disembunyikan oleh papan horisontal.

c) Cornice lighting, diarahkan kebawah secara vertikal dari aksesoris

interior pada plafond.

Macam pencahayaan buatan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.21.Pencahayaan Tidak Langsung
Sumber : Neufert. 2002

Keterangan Gambar :

1. Pencahayaan langsung mengenai objek.

2. Cahaya dipantulkan ke lantai terlebih dahulu.

3. Cahaya dipantulkan ke plafond terlebih dahulu

4. Cahaya disebarkan ke semua bidang dalam ruangan

5. Pencahayaan langsung mengenai objek 3 dimensi.

6. Cahaya terletak tepat diatas objek 2 dimensi.

7. Cahaya dimaksimalkan agar mengurangi area gelap pada objek.

4.5.4 Sistem Jaringan Air Bersih dan Kotor
a. Sistem Jaringan Air Bersih

Kebutuhan air bersih dapat diambil dari saluran air yang bersumber

dari sumur air tawar. Pulau Menjangan Besar memiliki kondisi air tawar yang

masih baik dengan tidak adanya rasa licin atau asin saat digunakan. Air

permukaan adalah air yang terkumpul diatas tanah. Pada Pulau Menjangan
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Besar air permukaan berasal dari air hujan yang jatuh di dataran Pulau.

Ketidakterdapatan sungai atau danau menandakan bahwa air hujan tersebut

sebagian masuk kedalam tanah dan sebagian lainnya bercampur dengan air

laut. Untuk memanfaatkan air hujan, Sistem Pemanfaatan Air Hujan (SPAH)

dapat dimanfaatkan untuk sumber air untuk kebutuhan di obyek wisata

penangkaran penyu dan hiu.

Gambar 4.22. SPAH
Sumber : Neufert. 2002

Prinsip dasar SPAH adalah mengalirkan air hujan yang jatuh di

permukaan atap melalui talang air untuk ditampung ke dalam tangki

penampung. Kemudian limpasan air yang keluar dari tangki penampung

yang telah penuh disalurkan ke dalam  sumur resapan. Sistem pengolahan

air hujan  mengolah air dari bak penampung menjadi air siap minum kualitas

air kemasan dengan teknologi ARSINUM. Berikut ini cara kerja Cara kerja

sistem pemanfaatan air hujan, antara lain:

1) Air hujan jatuh di atap bangunan dan mengalir melalui atap rumah

kemudian terkumpul di talang air yang dialirkan dengan pipa menuju bak

penampungan air hujan.

2) Sampah dedaunan yang terbawa akan disaring di bagian depan bak

penampung, dengan media pasir dan kerikil, sampah akan tertahan dan

air hujan yang bersih akan masuk ke bak  penampung (volume bak 10

m3 ).

3) Jika hujan berlangsung terus menerus, dan bak penampung penuh maka

air akan melimpah melalui pipa outlet masuk kedalam sumur resapan
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dengan kedalaman lubang sumur resapan sekitar 3 meter,  kontruksi

terbuat dari bis beton, sepanjang 2,5 meter dan resapan sekitar 0,5

meter.. Air hujan didalam sumur resapan ini akan meresap melalui zona

resapan dari sumur resapan kedalam tanah sebagai sumber air tanah.

Bidang resapan terletak dibagian dasar, tanpa bis beton, agar bis beton

di atasnya tidak merosot diberi penyangga batubata. Bidang resapan diisi

dengan kerikil dan ijuk, sebagai penyaring agar tidak terjadi kebuntuan.

4) Air dari bak penampung air hujan dipompa ke unit ARSINUM yang terdiri

dari pompa air baku, statix mixer, filter multi media, filter penukar ion,

cartridge filter, Ultrafiltarsi, sterilisator ultra violet dan post catridge

filter.untuk diolah menjadi air minum.

b. Sistem Jaringan Air Kotor & Drainase

Sistem pembuangan limbah cair atau air kotor yang berasal dari WC,

binatu, dapur dan lavatory akan langsung dibuang ke bak kontrol untuk

menyaring material yang masih bersifat padatan (seperti: plastik, pembalut

wanita dan sebagainya) untuk kemudian dialirkan ke dalam STS (Sewage

Treatdment System) dengan bahan kimia yang bersifat menghancurkan dan

mengencerkan limbah.

4.5.5 Penangkal Petir
Berdasarkan Teknologi penangkal petir terbagi menjadi 2 (dua), berikut

pembahasan tentang penangkal petir :

a. Penangkal Petir Konvensional

1) Sistem Franklin

Sistem ini adalah sistem paling sederhana jenisnya dan hampir

tidak ada perubahan dari pertama dibuat oleh Franklin. Tipe ini

menggunakan Kalur kabel Tunggal untuk menyalurkan arus listrik yang

diterima tombak penangkal petir ke tanah. Kelebihan: harga murah

murah, intalasi cepat dan mudah. Kekurangan: tidak cocok didaerah

yang frekuensi sambaran petir tinggi, membutuhkan kabel super kualitas

no 1 karena hanya 1 jalur tunggal, jalur perlindungan amat terbatas,

tidak mampu melindungi peralatan listrik dalam gedung akibat medan

magnet yang tinggi di timbulkan petir.
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Gambar 4.23.Sistem Penangkal Petir Franklin
Sumber : Stefani, 2009

2) Sistem Faraday

Sistem yang memodifikasi sistem franklin yang semula 2 jalur

kabel tunggal menjadi banyak jalur penurunan kabel atau jalur multiple.

Jalur yang melintang sedemikian rupa menyerupai sangkar karena itu

disebut Sangkar Faraday.

Gambar 4.24. Sistem Penangkal Petir Faraday
Sumber : slidesharecdn.com, 2016

b. Penangkal Petir Elektrostatis atau Radius

Berbeda dengan penangkal petir konvensional yang bersifat pasif,

penangkal petir elektrostastis memodifikasi cara kerja penangkal petir

menjadi aktif. Dikatakan aktif karena instalatir, ujung terminal penangkal

petir ditinggikan dalam jarak tertentu sehingga penangkal petir dapat

dikatakan seakan menjemput petir. Fungsinya memberikan perlindungan

yang lebih besar dan berbentuk  seperti payung dalam radius. Oleh karena

itu disebut juga penangkal petir radius.
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Gambar 4.25.Penangkal Petir Radius
Sumber : http://www.pasangpenangkalpetir.com  , 2014

4.5.6 Sistem Jaringan Listrik
Penggunaan jaringan listrik dengan sistem rangkaian paralel agar hemat

energi. Sitem rangkaian paralel adalah salah satu rangkaian listrik yang disusun

secara berderet (paralel). Rangkaian listrik paralel adalah suatu rangkaian

listrik, di mana semua input komponen satu sama lain tersusun secara paralel.

Kelebihan dari rangkaian paralel adalah jika salah satu komponen dicabut atau

rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Sementara penggunaan genset dipilih sebagai alternatif ketika listrik padam.

Gambar 4.26.PLTB
Sumber : http://mit.ilearning.me/kincir-angin-pembangkit-listrik/, 2014

Potensi angin yang sangat besar pada site dapat dimanfaatkan dengan

membangun pembangkit listrik tenaga bayu / angin (PLTB). PLTB merupakan

pembangkit listrik yang dapat mengkonversi (mengubah) energi angin menjadi

energi listrik. Energi angin memutar tubin angin / kincir angin. Turbin angin yang

berputar juga menyebabkan berputarnya rotor generator karena satu poros

sehingga dapat menghasilkan energi listrik
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Gambar 4.27.Panel Surya
Sumber : http://panelsuryajakarta.com, 2014

Selain itu penggunaan panel surya sebagai sumber listrik menjadi alternatif

untuk digunakan di Pulau Menjangan Besar yang memiliki jaringan listrik

terbatas. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah

cahaya menjadi listrik. Panel surya sering kali disebut sel photovoltaic,pho

tovoltaic dapat diartikan sebagai "cahaya-listrik". Sel surya atau sel PV

bergantung pada efek photovoltaic untuk menyerap energi Matahari dan

menyebabkan arus mengalir antara dua lapisan bermuatan yang berlawanan.

Berikut ini adalah keunggulan panel surya:

a. Panel surya ramah lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap

perubahan iklim seperti pada kasus penggunaan bahan bakar fosil karena

panel surya tidak memancarkan gas rumah kaca yang berbahaya seperti

karbon dioksida.

b. Panel surya memanfaatkan energi matahari dan matahari adalah bentuk

energi paling berlimpah yang tersedia di planet kita.

c. Panel surya mudah dipasang dan memiliki biaya pemeliharaan yang sangat

rendah karena tidak ada bagian yang bergerak.

d. Panel surya tidak memberikan kontribusi terhadap polusi suara dan bekerja

dengan sangat diam.

e. Banyak negara di seluruh dunia menawarkan insentif yang menguntungkan

bagi pemilik rumah yang menggunakan panel surya.

f. Harga panel surya terus turun meskipun mereka masih harus bersaing

dengan bahan bakar fosil.

g. Tidak diharuskan membeli semua panel surya yang diperlukan dalam waktu

yang sama, tetapi dapat dibeli secara bertahap yang berarti Anda tidak

perlu melakukan investasi besar secara instan.

h. Panel surya tidak kehilangan banyak efisiensi dalam masa pakai mereka

yang mencapai 20+ tahun.

i. Masa pakainya yang panjang, mecapai 25-30 tahun, menggaransi

penggunanya akan menghemat biaya energi dalam jangka panjang pula.
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4.5.7 Sistem Komunikasi
Terdapat dua jenis Sistem komunikasi, yaitu :

a. Komunikasi Internal, yang menuntut fasilitas-fasilitas seperti intercom untuk

komunikasi individual dua arah, speaker/sound system.

b. Komunikasi eksternal, yaitu komunikasi dari dalam ke luar bangunan dapat

berupa telepon seluler untuk mengkontrol hubungan keluar dan masuk.

4.5.8 Sistem Keamanan
Sistem ini akan dilengkapi dengan pengeras suara dan sirine tanda

bahaya serta adanya CCTV dan pos keamanan/lifeguard 24 jam.

Gambar 4.28. CCTV
Sumber : http://rudysantrie.blogspot.co.id , 2012

4.5.9 Sistem Penjernihan Air Laut
Desalinasi air laut merupakan istilah umum yang menggambarkan

penyisihan kandungan garam dan pengotor lainnya yang secara alami terdapat

pada air laut. Proses produksi air bersih dengan metode desalinasi dilakukan

melalui beberapa tahapan, meliputi: pengambilan air laut, pengolahan awal air

laut, proses pemisahan garam, dan pengolahan akhir.

Gambar 4.29. Pengambilan air laut dengan galeri
Sumber : http://www.scwd2desal.org, 2013
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Tahapan paling awal dalam proses desalinasi adalah pengambilan air laut

sebagai bahan baku proses. Metode yang umum dilakukan adalah dengan

pemasangan pipa kearah laut hingga jarak beberapa kilometer dari pantai. Hal

ini dilakukan untuk memperoleh air laut dengan kualitas baik yang terhindar dari

pergerakan sedimen permukaan yang umumnya terjadi pada laut kedalaman

dangkal. Laju alir pengambilan air laut dilakukan secara lambat untuk

mencegah masuknya biota laut ke dalam pipa.

Gambar 4.30. Contoh rangkaian proses pengolahan awal
Sumber : http://www.wateronline.com, 2013

Selanjutnya proses pengolahan awal yang bertujuan untuk mengkondisikan

bahan baku, dalam hal kandungan pengotor, agar ramah bagi proses utama

desalinasi. Pengotor yang biasa terkandung dalam air laut mencakup

makromolekul (pasir dan biota laut termasuk ikan, alga dll.) dan mikromolekul

(unsur penyebab sedimentasi, kristalisasi dan fouling). Teknik yang dilakukan

pada umumnya mencakup koagulasi-flokulasi-sedimentasi (coagulation-

flocculation-sedimentation), membrane tekanan rendah (low pressure

membrane), penyaringan dengan media (media filter) dan catridge filter.

Pada tahapan selanjutnya, bahan baku yang telah mengalami pengolahan

awal akan mengalami proses penyisihan garam sehingga menghasilkan air

bersih. Kondisi air murni dengan konsentrasi ion rendah dalam produk

desalinasi perlu disesuaikan agar nyaman saat dikonsumsi dan tidak merusak

pipa distribusi. Untuk konsumsi, air murni tidak berasa, perlu adanya

penambahan mineral supaya rasanya sesuai dengan kualitas air minum: rasa

menyegarkan dari air berasal dari kandungan mineral. Kandungan ion yang

minimal dapat memicu proses korosi pada pipa distribusi karena

kecenderungan pengikatan ion-ion metal pipa agar keseimbangan kimia air

tercapai. Pada tahapan akhir penambahan mineral dilakukan pada aliran

produk sehingga dihasilkan produk air bersih dengan kualitas air minum.
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4.6 Pendekatan Aspek Arsitektural
Tabel 4.8. Analisis Pendekatan Arsitektur Tropis

Analisis Pendekatan
Terhadap

Berdasarkan Katakteristik
Obyek Wisata

Penangkaran Penyu dan
Hiu

Berdasarkan Arsitektur
Tropis

M
A
T
A
H
A
R
I

Bentuk/
wujud/ fasade

 Menyesuaikan fasade
karakter laut dan pantai.
 Memiliki bukaan kaca

dengan tritisan di atasnya.

 Memperbanyak bukaan
pada fasade untuk
memanfaatkan cahaya
matahari sebagai
penerangan alami.

Massa
bangunan

 Menangkap ke arah
datangnya dan
tenggelamnya matahari.

 Bangunan dan landscape
mampu menangkap cahaya
matahari dari segala arah.

 Mampu menangkap
datangnya cahaya matahari
untuk penerangan alami.

 Panas matahari diantisipasi
dengan tanaman yang
rindang dan aspek air yang
ada di lingkungan.

Orientasi  Ada upaya
mengorientasikan bukaan
ruang ke arah datangnya
matahari.

 Cahaya matahari masuk ke
dalam ruangan bukan
merupakan cahaya
langsung.

 Orientasi matahari
dilakukan secara tidak
langsung.

 Orientasi pada matahari
ditahan dengan barier alami.

Material/
Tekstur

 Penggunaan material yang
tahan terhadap perubahan
cuaca.

 Penggunaan material yang
berasal dari lingkungan
sekitar laut dan pantai.

 Penggunaan material
berasal dari lingkungan
sekitar.

 Penggunaan material yang
sesuai dengan kebutuhan.

S
I

M
P
U
L
A
N

a.Bentuk/fasade: Fasade terdapat banyak bukaan dari kaca untuk
menangkap cahaya matahari sebagai penerangan alami.

b.Massa bangunan: bentuk massa bangunan dibuat membuka terhadap arah
datangnya cahaya matahari yang positif yaitu matahari pagi dan sore.

c. Orientasi: orientasi terhadap matahari dilakukan secara tidak langsung
dengan pengadaan barier alami berupa vegetasi.

d. Material/Tekstur: penggunaan material-material yang alami yang
diutamakan berasal dari lingkungan sekitar

A
N
G
I
N

Bentuk/
wujud/ fasade

 Mampu memecah
pergerakan angin.

 Memiliki banyak bukaan-
bukaan untuk cross
sirculation/penghawaan
alami.

 Menyatu dengan aliran
angin.

 Memiliki banyak bukaan
untuk cross sirculation/
penghawaan alami.

Massa
bangunan

 Denah bangunan memiliki
bentuk yang dapat memecah
arah angin ke sisi-sisi
bangunan.

 Massa bangunan meninggi
dan ramping untuk
memperlancar pergerakan
angin.

 Perlindungan massa
bangunan dari angin yang
datang dari laut agar tidak
merusak bangunan.

 Barier terhadap angin
berupa barier alami, buatan
dan penggunaan bentuk.

Orientasi  Bukaan yang luas untuk
memasukkan unsur dan

 Berorientasi terhadap upaya
pemecah aliran angi.
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karakter angin laut pada
bangunan.

Material/
Tekstur

 Material yang digunakan
mampu menahan pengikisan
terhadap angin dalam jangka
waktu yang lama.

 Sesuai dengan karakter
lingkungan mangrove dan
laut.

 Material yang digunakan
mampu menahan pengikisan
terhadap angin dalam jangka
waktu yang lama.

S
I

M
P
U
L
A
N

a. Bentuk/fasade: fasade yang muncul merupakan fasade yang mampu
memecah datangnya arah angin ke sisi bangunan.

b. Massa bangunan : massa bangunan dibuat ramping dengan bentuk dasar
yang mampu memecah angin.

c. Orientasi: orientasi utama pada bangunan untuk memecah angin pada
arah datangnya angin yang datangnya.

d. Material/tekstur: menggunakan material yang mampu menahan
pengikisan terhadap angin dalam jangka waktu yang lama.

V
I
E
W

&

O
R
I
E
N
T
A
S
I

Bentuk/
wujud/ fasade

 Fasade bangunan dan
bukaannya mengarah pada
area penangkaran hiu dan
laut lepas.

 Fasade bangunan dan
bukaannya mengarah pada
penangkaran hiu dan area
laut lepas.

Massa
bangunan

 Massa bangunan mengikuti
bidang site dan
memaanfaatkan area laut.

 Massa bangunan
memanfaatkan bidang
kosong di area laut

Orientasi  Bangunan berorientasi pada
area penangkaran penyu
dan hiu, serta arah laut
lepas.

 View dan Orientasi
menampilkan potensi
setempat, yaitu area
penangkaran penyu dan hiu,
serta laut lepas.

Material/
Tekstur

 Material yang digunakan
menggunakan material yang
berasal dari daerah sekitar.

 Bukaan jendela terbuat dari
kaca yang lebar dan
mengarah ke laut lepas.

 Material yang digunakan
menggunakan material yang
mudah didapatkan di daerah
setempat.

S
I

M
P
U
L
A
N

a. Bentuk/fasade: Fasade bangunan dan bukaannya mengarah ke area
penangkaran penyu dan hiu, serta laut lepas.

b. Massa bangunan: Massa bangunan memanfaatkan bidang-bidang kosong
di area laut.

c. Orientasi: Bangunan berorientasi ke area penangkaran penyu dan hiu,
serta arah laut lepas.

d. Material/tekstur: Material yang digunakan menggunakan material alami
dan bahan lain yang menarik, namun sesuai dengan tema. Bukaan jendela
terbuat dari kaca yang lebar dan mengarah ke area penangkaran penyu
dan hiu, serta laut.

S
I
R
K
U
L
A
S
I

Bentuk/
wujud/ fasade

 Tidak mengganggu sirkulasi
pengujung dan pengelola.

 Tidak mengganggu sirkulasi
pengunjung dan pengelola.

Massa
bangunan

 Massa pada sirkulasi
berupa bentuk perkerasan
buatan dan bentuk yang
masih alamiah.

 Perbedaan karakter massa
yang muncul pada sirkulasi
disesuaikan dengan kondisi
alam setempat.

Orientasi  Orientasi sirkulasi diarahkan
pada area sekitar
penangkaran penyu dan hiu
serta pantai.

 Orientasi sirkulasi diarahkan
pada area penangkaran
penyu dan hiu serta pantai
yang menjadi daya tarik.

Material/
Tekstur

 Menggunakan material dari
daerah sekitar.

 Perbedaan material
digunakan untuk
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 Material tahan cuaca,
pengikisan, erosi.

 Perkerasan yang ada pada
ruang luar disesuaikan
dengan kebutuhan aktivitas.

membedakan aktivitas di
dalamnya.

 Kebutuhan material
disesuaikan dengan
kebutuhan sifat sirkulasi.

S
I

M
P
U
L
A
N

a. Bentuk/fasade: Fasade disesuaikan dengan kondisi tapak. Tidak terjadi
cross sirculation pada area sirkulasi. Wujud sirkulasi berupa sirkulasi
langsung, tersamar dan berputar.

b. Massa bangunan: Massa pada sirkulasi berupa bentuk perkerasan buatan
dan bentuk yang masih alami. Perbedaan karakter massa yang muncul
pada sirkulasi disesuaikan dengan kondisi alam dan laut.

c. Orientasi: tiap sirkulasi mendapat orientasi yang berbeda berupa orientasi
terhadap area penangkaran penyu dan hiu,  laut, bangunan, dan fasilitas
pendukung.

d. Material/tekstur: penggunaan material tahan cuaca, pengikisan dan erosi
dengan menggunakan penyatuan bentuk dengan alam. Kebutuhan material
pada sirkulasi ruang dalam dibuat menarik dan nyaman bagi pengunjung.

Gambar 4.31. Bentuk Sirkulasi
Sumber : Neufert,1991

K
E
B
I
S
I
N
G
A
N

Bentuk/
wujud/ fasade

 Fasade bangunan tertutup
pada bagian yang dekat
dengan sumber kebisingan
yang mengganggu.

 Fasade bangunan tertutup
pada bagian yang dekat
dengan sumber kebisingan
yang menganggu.

Massa
bangunan

 Menjauhkan massa
bangunan dari sumber
kebisingan yang
mengganggu.

 Menyamarkan kebisingan
yang ada dengan barier-
barier yang sesuai dengan
karakter laut dan pantai.

 Fasade bangunan tertutup
pada bangunan yang dekat
dengan sumber kebisingan
yang mengganggu.

Orientasi  Bangunan maupun site
tidak diorientasikan pada
pusat/sumber kebisingan
yang mengganggu.

 Bangunan maupun site
tidak diorientasikan pada
sumber kebisingan yang
menganggu.

Material/
Tekstur

 Penggunaan material yang
mampu menyerap suara.

 Pengadaan vegetasi untuk
menangkal kebisingan.

 Penggunaan material yang
mampu menyerap suara

 Pengadaan vegetasi untuk
menangkal kebisingan.

S
I

M
P
U
L
A

a. Bentuk/fasade: fasade bangunan tertutup pada bagian yang dekat dengan
sumber kebisingan. Menambahkan peredam suara pada ruangan.

b. Massa bangunan: Menjauhkan massa bangunan dari sumber kebisingan.
Menyamarkan kebisingan yang ada dengan barier-barier yang sesuai
dengan karakter laut, berupa tanaman yang rindang atau sekat-sekat
pemisah.

c. Orientasi: Bangunan tidak diorientasikan pada pusat/sumber kebisingan.
d. Material/Tekstur: Penggunaan material dari bahan yang mampu

Pencapaian
langsung

Pencapaian
tersamar

Pencapaian
berputar
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Sumber : Analisis, 2016

N menyerap suara. Penggunaan vegetasi yang mampu menyerap suara
seperti pohon yang rindang selain untuk mengatasi kebisingan juga dapat
mengatasi polusi yang ada.

V
E
G
E
T
A
S
I

Bentuk/
wujud/ fasade

 Vegetasi pada fasade
berfungsi untuk
menserasikan bangunan
dengan lingkungan
setempat.

 Vegetasi pada fasade
berfungsi untuk
menserasikan bangunan
dengan lingkungan
setempat.

Massa
bangunan

 Vegetasi sebagai penegas
unsur karakter bangunan
utama dan pendukung, serta
tepi pantai.

 Vegetasi sebagai penegas
unsur karakter alam pada
massa bangunan.

Orientasi  Pengaturan vegetasi ke
dalam pola sirkulasi sebagai
pengarah dan pelindung dari
matahari dan angin.

 Pengaturan vegetasi ke
dalam pola sirkulasi sebagai
pelindung dari matahari dan
angin.

Material/
Tekstur

 Menggunakan vegetasi
yang tumbuh di sekitar tapak
dan lingkungan laut.

 Menggunakan vegetasi
yang tumbuh di lingkungan
sekitar.

S
I

M
P
U
L
A
N

a. Bentuk/fasade: berfungsi untuk menserasikan bangunan dengan
lingkungan setempat.

b. Massa bangunan: vegetasi sebagai penegas unsur karakter alam pada
massa bangunan.

c. Orientasi: pengaturan vegetasi ke dalam pola sirkulasi sebagai pengarah
dan pelindung dari matahari dan angin.

d. Material/Tekstur: menggunakan vegetasi yang tumbuh di lingkungan
sekitar.

Gambar 4.32. Peran Vegetasi
Sumber : Perencanaan Tapak
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BAB V
KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

5.1 Aspek Fungsional
5.1.1 Pelaku

Pelaku pada penangkaran penyyu dan hiu merupakan mereka yang

secara langsung melakukan aktifitas di area obyek wisata penangkaran

penyu dan hiu. Pelaku yang terdapat dalam obyek wisata penangkaran

penyu dan hiu dapat dikelompokan menjadi :
Tabel 5.1. Pelaku kegiatan

No. Pelaku kegiatan JUMLAH

1 Pengunjung 100 orang

2 Pengelola 20 orang

3 Servis 10 orang

Total 130 Orang

Berikut ini adalah tabel macam aktivitas yang ada di obyek wisata

penangkaran penyu dan hiu di Pulau Menjangan Besar:
Tabel 5.2. Pelaku dan aktivitas

NO PELAKU AKTIVITAS
1) Pengunjung. terdiri atas:

 Tidak
Menginap

Utama:
Menikmati penangkaran penyu dan hiu, serta wisata
bahari di area pantai Pulau Menjangan Besar.
Penunjang:

1. Tidur, makan/minum, mandi/lavatory, rekreasi,
olahraga, dan ke galeri biota laut.

2. Makan di restaurant, berenang, dan berolahraga.

 Menginap

2) Pengelola, terdiri atas:
 General

Manager
Sebagai pemimpin, bertanggungjawab dan mempunyai
kekuasaan yang luas terhadap operasi, personel dan
material di kawasan obyek wisata penangkaran penyu dan
hiu.

 Resident
Manager

Bertanggungjawab dalam penyediaan dan keadaan kamar,
bertanggungjawab terhadap housekeeping, mengatur
jadwal acara dan sebagai eksekutif asisten manajer.

 Captivity
Department

Bertanggungjawab dalam pengelolaan area penangkaran
penyu dan hiu, dan bertugas dalam pengawasan
penangkaran.

 Staff Front
Office
Department

Bertugas memberikan informasi pada tamu serta
membereskan segala registrasi yang ada. Terdiri atas:
a. Front office terdiri atas bagian registrasi.
b. Front desk terdiri atas reseption, postal service,

information, kasir dan bagian deposit box.
 Staff House

Keeping
Bagian yang bertugas melengkapi jasa dengan cara
mengatur segala alat-alat/barang-barang inventaris hotel,
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NO PELAKU AKTIVITAS
Department merawat dan memeliharanya. Bagian ini membawahi floor

room, linen, houseman, pool attendant, gardener,
housekeeping store, maintrenance dan uniform room.

 Staff Food
And
Beverage
Department

Bagian yang menangani pengadaan penyimpanan dan
pengolahan makanan/minuman untuk tamu maupun
karyawan. Bertanggungjawab terhadap tugas pelayanan
seperti restoran, bar, kitchen, banquet dan stewarding

 Staff
Accounting
Department

Bagian yang menangani keuangan baik pemasukan
maupun pengeluaran seperti biaya pembelian,
pemeliharaan peralatan, pembiayaan gaji karyawan dan
sebagainya.

 Staff
Personal
Department

Bagian yang mengurusi masalah karyawan.

 Staff Sales
Department

Bagian yang menangani pemasaran obyek wisata
penangkaran penyu dan hiu yang meliputi public relation
pemasaran fasilitas-fasilitas yang ada.

 Staff
Engineering
Department

Bagian yang menangani mekanikal elektrikal kawasan,
perbankan dan peralatan-peralatan.

 Staff
Security
Department

Bagian menangani masalah keamanan lingkungan obyek
wisata penangkaran penyu dan hiu.

 Minor
Department

Bagian yang menangani fasilitas-fasilitas kawasan yang
bersifat khusus dan spesifik, yang terdiri atas telepon,
sound system dan rekreasi. Bagian ini juga menangani
penyediaan majalah, televisi dan media komunikasi
lainnya.

Sumber : Analisis, 2016

5.1.2 Kebutuhan Ruang
Tabel 5.3. Besaran ruang kelompok kegiatan utama

NO JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (m2)
KELOMPOK  KEGIATAN  UTAMA
1. Lobby 1 unit 80 m2

2. Lounge 1 unit 54 m2

3. Penangkaran penyu terdiri
atas:
Kolam tukik 4 unit 200 m2

Kolam penyu 4 unit 180 m2

Kolam karantina 2 unit 80 m2
Kolam pelepasan 2 unit 60 m2
Ruang pandang 2 unit 100 m2
Klinik 2 unit 30 m2
Laboratorium 2 unit 80 m2

R. captivity penyu 2 unit 20 m2

Gudang  & rumah jaga
penyu

1 unit 40 m2

JUMLAH 790 m2

4. Penangkaran hiu terdiri atas
:
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NO JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (m2)
KELOMPOK  KEGIATAN  UTAMA

Loket tiket 1 unit 1,5 m2
Gudang makanan hiu 4 unit 12 m2
R. captivity hiu 2 unit 20 m2
Kolam ikan hiu dewasa 4 unit 600 m2
Kolam ikan hiu anakan 1 unit 100 m2
Rumah jaga hiu 1 unit 40 m2
JUMLAH 773,5 m2

5. Lavatory, terdiri atas:
Pria: 4 urinoir, 2 WC, 2
wastafel

4 unit 12 m2

Wanita: 2 wastafel, R.
Menyusui

4 unit 12 m2

JUMLAH 24 m2

6. Front office 1 unit 30 m2

7. Ruang yang disewakan,
terdiri atas:
a. Tour Guide 1 unit 12 m2

b. Souvenir shop 1 unit 12 m2

JUMLAH 24 m2

JUMLAH TOTAL + SIRKULASI 50% 2.663,25 m2

Sumber : Analisis, 2016

Tabel 5.4. Besaran ruang kelompok kegiatan penunjang

NO. JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (m2)
KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG
1. Function room, terdiri atas:

a. Ruang pertemuan 20 orang 125 m2

b. Pantry 1 unit 41,67 m2

c. Ruang operator 1 unit 15 m2

d. Gudang perabot 150 kursi 75 m2

e. Lavatory 4 unit 24 m2

JUMLAH 280,67 m2

2. Restaurant, terdiri atas:
a. Main dinning room 1 unit 130 m2

b. Lavatory 2 unit 12 m2

c. Kasir 1 unit 1,5 m2

JUMLAH 143,5 m2

3. Penginapan/resort, terdiri atas :
Standart room 10 unit 240 m2

Suite room 6 unit 288 m2

4. Mushola 2 unit 100 m2
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5. Galeri penyu dan hiu terdiri atas :
Hall 1 unit 80 m2

Loket karcis 2 unit 12 m2

R. Display 8 unit 240 m2

Kolam sentuh 1 unit 30 m2

Fish Terapy 1 unit 12 m2

R. Audiovisual 3d 1 unit 90 m2

R. Pengelola 1 unit 12 m2

Perpustakaan 1 unit 80 m2

R. souvenir 1 unit 20 m2

JUMLAH 676m2

JUMLAH TOTAL + SIRKULASI 50% 2.592,26 m2

Sumber : Analisis, 2016

Tabel 5.5. Besaran ruang kelompok kegiatan pengelola

NO JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (m2)
KELOMPOK KEGIATAN PENGELOLA
1. R. Manager 1 unit 15 m2

2. R. Personalia 1 unit 12 m2

3. R. Staff Administrasi 5 orang 25 m2

4. Hunian pengelola 5 unit 75 m2

5. R. Rapat 15  orang 45 m2

6. Lavatory 2 unit 12 m2

JUMLAH 184 m2

JUMLAH TOTAL + SIRKULASI 50% 276 m2

Sumber : Analisis, 2016

Tabel 5.6. Besaran ruang kelompok kegiatan service

NO JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (m2)
KELOMPOK RUANG KEGIATAN SERVICE
1. Uniform 1 unit 12,5 m2

2. R.Housekeeping 1 unit 70 m2

3. Laundry and dry cleaning 1 unit 64 m2

4. R. Karyawan, terdiri atas:
a. R. Makan 1 unit 54 m2

b. R. Training 1 unit 80 m2

c. R. Istirahat 1 unit 36 m2

d. R. Seragam dan
locker

1 unit 36 m2

e. Mushola 1 unit 30 m2

f. Lavatory 2 unit 12 m2

JUMLAH 246 m2
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NO JENIS RUANG KAPASITAS LUAS (m2)
KELOMPOK RUANG KEGIATAN SERVICE
5. Loading dock 1 unit 70 m2

6. Poliklinik 1 unit 16 m2

7. Dapur Restoran , terdiri
atas :
a. Dapur utama 1 unit 67,5 m2
b. Pantry 1 unit 31,2 m2
JUMLAH 106,7 m2

8. Gudang, terdiri atas:
a. Gudang kering 1 unit 14,4 m2
b. Gudang dingin 1 unit 18 m2
c. Gudang sayuran 1 unit 18 m2
d. Gudang peralatan

dapur
1 unit 21,6 m2

e. Gudang minuman 1 unit 14,4 m2
f. Gudang botol
kosong

1 unit 21 m2

g. Gudang perabot 1 unit 37,8 m2
h. Gudang peralatan 1 unit 20 m2
i. Gudang bahan
bakar

1 unit 25 m2

j. Gudang penerimaan 1 unit 12,6 m2
JUMLAH 139,4 m2

9. Ruang mekanikal elektrikal, tediri atas:
a. R. penampungan air

bersih
1 unit 60 m2

b. Ruang genset 1 unit 64 m2
c. Ruang sampah 1 unit 50 m2
d. Ruang panel listrik 6 unit 24 m2
e. Ruang pompa 1 unit 25 m2
f. Ruang desalinasi air
laut

1 unit 50 m2

JUMLAH 273  m2
10. Ruang security 3 unit 24 m2
JUMLAH TOTAL + SIRKULASI 50% 1.532,4 m2

Sumber : Analisis, 2016

Rekapitulasi kelompok ruang obyek wisata penangkaran penyu dan

hiu sebagai berikut :
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Tabel 5.7. Rekapitulasi besaran ruang

No Besaran Ruang Luas
1 Besaran ruang kegitan utama 2.663,25m2

2 Besaran ruang kegiatan penunjang 2.592,26 m2

3 Besaran ruang kegitan pengelola 276 m2

4 Besaran ruang kegiatan service 1.532,4 m2

Jumlah 7.063,9 m2

Sumber : Analisis,2016

Luas site terpilih 28.616m2dengan batasan KDB 30% maka dengan

mengetahui jumlah kebutuhan ruang dapat diperkirakan kemungkinan

berapa lantai untuk obyek wisata penangkaran penyu dan hiu

Luas lahan yang boleh dibangun = luas site x KDB
= 28.616 x 30%
= 8.584,8 m2

Luas lahan yang dibangun = Luas total – luas area penangkaran hiu

= 7.063,9 – 773,5

= 6.290,4m2

Luas lahan yang dibutuhkan tidak melebihi KDB sehingga area terbuka

hijau yang ada sebagai berikut :

Area terbuka hijau = Luas lahan – jumlah kebutuhan ruang

= 28.616 – 6.290,4

= 22.325,6m2
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5.1.3 Organisasi ruang

Gambar 5.1. Organisasi Ruang
Sumber : Analisis, 2016
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5.2 Aspek Kontekstual
5.2.1 Konsep Lokasi

Site obyek wisata penangkaran penyu dan hiu terletak di

Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dengan :

a. Luas lahan 37.328m2 (±3,7 hektar)

b. Ketinggian maksimal bangunan 2 lantai

c. Koefisien dasar bangunan 30%

Gambar 5.2. Site obyek wisata penangkaran penyu dan hiu
Sumber : Analisis,2016

5.2.2 Konsep Zoning
Penzoningan pada tapak sebagai berikut:

a. Hasil Zoning Aksesibilitas b. Hasil Zoning Kebisingan

Gambar 5.3. Zoning Aksesibilitas Gambar 5.4. Zoning Kebisingan
Sumber : Analisis, 2016 Sumber : Analisis, 2016
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Dermaga & Penangkaran hiu

Rumah singgah
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c. Hasil Zoning Klimatologi d.  Hasil Zoning Topografi

Gambar 5.5. Zoning Klimatologi Gambar 5.6. Zoning Topografi
Sumber : Analisis, 2016 Sumber : Analisis, 2016

Gambar 5.7. Zoning Akhir
Sumber : Analisis, 2016

5.3 Aspek Teknis
5.3.1 Sistem Modul

Konsep sistem modul berupa:

a. Bentuk modul berupa grid disesuaikan dengan bentuk bangunan.

b. Jarak lantai ke plafond: 3,30 m

c. Jarak plafond dengan lantai di atasnya: 0,20 m

d. Rencana lantai bangunan: dua lantai

5.3.2 Sistem Struktur
Kondisi lingkungan sekitar tempat bangunan didirikan menjadi

pertimbangan utama baik pertimbangan teknis maupun non-teknis.

Obyek wisata penangkaran penyu dan hiu ini teletak di lahan tepi pantai

dan ada sebagian lahan yang berada diatas laut. Maka untuk bangunan-

bangunan yang terletak di area tersebut menggunakan struktur

panggung. Struktur panggung adalah sistem kontruksi yang mempunyai

bidang lantai yang terangkat dari permukaan tanah. Struktur panggung

yang digunakan menggunakan pondasi umpak. Sedangkan untuk

= Kelompok kegiatan utama

= Kelompok kegiatan penunjang

= Kelompok kegiatan pengelola

= Kelompok kegiatan service

Aksesibilitas
Kebisingan
Klimatologi
Topografi

Zoning akhir
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bangunan yang berada di atas permukaan laut menggunakan pondasi

tiang pancang.

Gambar 5.8. Pondasi umpak
Sumber : http://rumahdangriya.blogspot.co.id. 2011

Gambar 5.9. Struktur atas
Sumber : Analisis, 2016

Untuk struktur bagian atas, menggunakan kuda-kuda kayu untuk

bangunan penginapan, dan bambu untuk area penunjang seperti galeri

dan restaurant. Penggunaan struktur tersebut di expose untuk menjadi

daya tarik pengunjung.

Sedangkan untuk area penangkaran hiu yang berada diatas

permukaan laut menggunakan struktur pipa dan untuk bangunan

pengelola menggunakan struktur iwf.

5.4 Aspek Kinerja
5.4.1 Sistem Perlindungan Bahaya Kebakaran

Untuk pemadaman terhadap api menggunakan sistem Hydrant

Box, dan Fire Extinguisher.

Gambar 5.10. Sistem Pemadam Kebakaran
Sumber :Analisis, 2016
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5.4.2 Sistem Penghawaan
Penghawaan alami menggunakan bukaan-bukaan jendela untuk

cross siculation udara. Bangunan tidak menggunakan penghawaan

buatan seperti AC atau kipas angina dikarenakan potensi angin pada

site sudah cukup dan sumber daya llistrik yang terbatas.

Gambar 5.11. Penghawaan dengan Sistem Ventilasi Silang
Sumber : Amboro, Martina : 2015

5.4.3 Sistem Pencahayaan
Sistem pencahayaan alami dimaksimalkan dengan banyak

bukaan-bukaan. Kapasitas cahaya terang langit dapat diatur dengan

pengaturan ketinggian, dan pemberian tritisan. Dengan begitu jumlah

pembayangan kedalam bangunan dapat diatur.

Untuk menambah kesan estetis, penerangan buatan juga diberikan

pada eksterior kawasan / taman dan kolam. Beberapa bentuk lampu

yang digunakan:

a. Down lighting untuk mendapatkan pencahayaan langsung.

b. Lampu hias digunakan untuk mendapatkan efek khusus pada sebuah

ruang dan obyek.

Gambar 5.12. Pencahayaan Alami
Sumber : Amboro, Martina : 2015
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Gambar 5.13. Pencahayaan Buatan
Sumber : Amboro, Martina : 2015

5.4.4 Sistem Jaringan Air Bersih dan Kotor
Sistem sanitasi terdiri dari jaringan air bersih dan jaringan

pembuangan limbah. Jaringan air bersih yang digunakan oleh resort

adalah Down Pipe System, yaitu pendistribusian air yang dilakukan

melalui pipa yang berasal dari ground tank.

Gambar 5.14. Sistem Distribusi Air Bersih
Sumber : Analisis, 2016

Untuk pembuangan limbah dibagi menjadi:

a. Untuk limbah kamar mandi dari closet dibuang melalui  melalui bio

septictank, hasil olahan airnya dapat digunakan sebagai resapan.

Gambar 5.15. Sistem Distribusi Air Kotor limbah kamar mandi
Sumber : Analisis, 2016

b. Limbah  yang  mengandung  banyak  lemak  dialirkan  ke polder

untuk diolah terlebih dahulu kemudian setelah memenuhi standar

tertentu baru dapat dialirkan ke laut.

Gambar 5.16. Sistem Distribusi Air Kotor limbah dapur
Sumber : Analisis, 2016
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5.4.5 Sistem Penangkal Petir
Sistem penangkal petir menggunakan sistem penangkal petir

radius mengingat di sekeliling bangunan merupakan area ruang terbuka.

Gambar 5.17. Sistem Penangkal Petir
Sumber :Analisis, 2016

Gambar 5.18. Sistem Penangkal Petir Kawasan
Sumber : Amboro, Martina : 2015

5.4.6 Sistem Jaringan Listrik
Sumber utama listrik untuk obyek wisata penangkaran penyu

dan hiu ini melalui PLTB dan panel surya dengan menggunakan

bantuan Genset (Generator Set), yang dapat bekerja secara otomatis

Gambar 5.19. Sistem Distribusi Elektrikal
Sumber : Analisis, 2016
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Gambar 5.20. Sistem Elektrikal
Sumber : Analisis.2016

5.4.7 Sistem Komunikasi
Sistem komunikasi yang digunakan pada ada dua jenis Sistem

komunikasi, yaitu Komunikasi Internal, seperti intercom untuk komunikasi

individual dua arah, speaker / sound system). Serta komunikasi

eksternal, yaitu komunikasi dari dalam keluar bangunan dapat berupa

telepon seluler untuk mengkontrol hubungan keluar dan masuk.

Gambar 5.21. Sistem Komunikasi
Sumber : Analisis, 2016

5.4.8 Sistem Keamanan
Sisem keamanan menggunakan CCTV yang dipantau pos

keamanan untuk mengawasi keadaan pada ruangan-ruang ada di obyek

wisata penangkaran penyu dan hiu.

AM/FM
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Gambar 5.22. Sistem Keamanan
Sumber : Analisis, 2016

5.4.9 Sistem Penjernihan Air Laut
Untuk sumber air bersih di Pulau Menjangan Besar tidak hanya

mengandalkan sumur air tawar. Air laut yang melimpah dimanfaatkan

untuk sumber air bersih dengan cara metode desalinasi.

Gambar 5.23. Sistem penjernihan air laut
Sumber : Analisis, 2016

5.5 Konsep Arsitektural
Dalam menentukan massa bangunan harus memperhatikan karakteristik

dari pendekatan arsitektur yang diterapkan, dalam hal ini yaitu arsitektur tropis.

Penerapan arsitektur tropis bangunan dengan menggunakan material alami dan

memanfaatkan potensi site yaitu angin dan pencahayaan.

5.5.1 Konsep masa bangunan
Berdasarkan konsep zoning bangunan dibagi menjadi 4 zona

kegiatan. Berikut ini konsep masa bangunan berdasarkan hasil zoning

akhir:

Proses

pengolahan

awal
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pemisahan

garam
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akhir

Air bersihAir laut



Pengembangan Obyek Wisata Penangkaran Penyu dan Hiu di Pulau Menjangan Besar
dengan Pendekatan Arsitektur Tropis

Proyek Akhir Arsitektur | Ariqoh Noor Fithriyati (5112412047) 117

Gambar 5.24. Zoning masa bangunan
Sumber : Analisis. 2016

Kapal-kapal yang ingin bersandar di Pulau Menjangan Besar hanya

boleh melalui dermaga. Di dekat area dermaga diletakkan penangkaran

hiu, sehingga pengunjung yang tiba di Pulau Menjangan Besar dapat

langsung menikmati penangkaran hiu dan dapat berenang disana.

Area penangkaran penyu harus steril dan bebas dari kebisingan oleh

karena itu area penangkaran penyu dibatasi area pengelola, sehingga

bagi yang tidak berkepentingan bisa terawasi.

Area galeri penyu dan hiu diletakkan dengan dermaga, jadi bagi

pengunjung yang datang dapat mudah untuk mencapainya. Untuk area

restaurant diletakkan dekat dengan pantai, jadi mendapatkan best view

saat menikmati makanan yang disediakan.

Lokasi untuk penginapan/resort dikelilingi oleh pantai, dan dapat

menikmati best view dari Pulau Menjangan Besar. Selain itu juga

darisana dapat menikmati sunrise dan sunset.

5.5.2 Konsep Interior
a. Galeri penyu dan hiu

Area galeri penyu dan hiu menggunakan partisi bambu pada

ruang display. Pada bagian plafond juga menggunakan anyaman

bambu yang menambah estetika pada interior bangunan.

Keterangan:
1. Dermaga & penangkaran hiu
2. Area penangkaran penyu
3. Hunian pengelola & rumah jaga

penyu dan hiu
4. Area pengelola
5. Galeri penyu dan hiu
6. Restaurant
7. Area servis
8. Area penginapan/resort



Pengembangan Obyek Wisata Penangkaran Penyu dan Hiu di Pulau Menjangan Besar
dengan Pendekatan Arsitektur Tropis

Proyek Akhir Arsitektur | Ariqoh Noor Fithriyati (5112412047) 118

Gambar 5.25. Partisi ruang display
Sumber : https://kampungukm.files.wordpress.com.2012

b. Penginapan/resort

Area penginapan/resort menggunakan material bambu dan

jerami. Terdapat bukaan-bukaan berupa jendela-jendela besar

sehingga penghawaan alami masuk dan area penginapan menjadi

sejuk. Untuk atap bangunan tidak diberi plafond dan mengekspose

struktur bambu yang ada.

Gambar 5.26. Struktur atap pada penginapan/ resort
Sumber : fotorumahminimalis.xyz .2016

Gambar 5.27. Interior penginapan/resort
Sumber : http://www.imaniadesain.com.2014
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5.5.3 Konsep Eksterior
a. Penangkaran penyu

Area penangkaran penyu diletakkan pada sisi timur site dan

disterilkan sesuai dengan ketentuan penangkaran penyu yang tidak

boleh bising, bersih dan tidak terganggu habitatya. Tapi area untuk

menuju penangkaran penyu tidak semuanya hutan, terdapat taman

dan gazebo yang diletakkan di sekitar pedestrian menuju

penangkaran penyu. Gazebo menggunakan material bamboo dan

menggunakan atap jerami. Dengan memanfaatkan material sekitar

dapat menghemat biaya dan lebih ramah lingkungan.

Gambar 5.28. Contoh gazebo material bambu
Sumber : http://detilkan.blogspot.com. 2013

b. Penangkaran hiu

Pada area penangkaran hiu, sirkulasi diantara kolam ikan hiu

yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan jembatan.

Sehingga pengunjung dapat menikmati sensai berjalan diatas ikan

hiu.

Gambar 5.29. penghubung antar kolam
Sumber : Analisis. 2016
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c. Penginapan/resort

Penginapan  dibagi menjadi 2 tipe, standard, suite room. Untuk

konstruksi pada penginapan menggunakan konstruksi panggung.

Penggunaan material kayu, bambu dan rumbia digunakan pada

bangunan.

Gambar 5.30. Konsep penginapan
Sumber : Analisis.  2016

d. Galeri penyu dan hiu

Pada galeri penyu dan hiu masih menggunakan struktur

panggung dengan material bambu. Material bambu dipilih karena

dapat digunakan untuk bangunan bentang lebar. Selain ramah

lingkungan, material bambu juga elastis dan tahan terhadap air.

Semakin banyak terkena air akan semakin kuat. Selain estetika

bentukan tersebut dapat memberikan penghawaan alami pada

bangunan.

Atap Rumbia

Material bambu
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Gambar 5.31. Konsep Kolom
Sumber : Analisis.  2016

Bagian kolom didesain zigzag, bentuk tersebut juga menyerupai

gigi hiu yang tajam dan kuat seperti kolom tersebut yang kuat dan

digunakan untuk menopang beban bangunan.

Gambar 5.32. Konsep kolom gigi hiu
Sumber : Analisis.  2016
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