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RINGKASAN 
 

RAHADIANI PRASETIANTI, Jurusan Arsitektur, fakultas Teknik, Universitas 
Brawijaya, April 2007, Fasilitas Riset Kelautan Lepas Pantai di Kabupaten Malang, 
Dosen Pembimbing : Ir. Edi Hari Purwono, MT dan Ir. Heru Sufianto, M.Arch.ST 

 
 
Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah lautan yang luas, mencapai 

65% dari total wilayahnya. Potensi tersebut perlu dikelola secara tepat agar dapat 
dimanfaatkan secara optimal dan lestari bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. 
Pembangunan sektor kelautan Indonesia sudah saatnya untuk tidak hanya 
memprioritaskan pada usaha-usaha peningkatan produksi hasil laut secara kuantitatif. 
Indonesia memerlukan pembangunan di bidang kelautan yang berfokus pada 
sustainability atau keterlangsungan kelestarian ekosistem laut. 

Propinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah selatan 
merupakan wilayah dengan hasil laut yang cukup menjanjikan, namun belum banyak 
tereksplorasi. Karena faktor keterbatasan jangkauan dari Lembaga Oceanografi 
Nasional yang berpusat di Jakarta, diperlukan adanya fasilitas penelitian kelautan 
dengan cakupan jangkauan sepanjang pantai selatan Jawa Timur yang selama ini 
potensinya masih belum banyak diketahui. 

Pemilihan lokasi untuk Fasilitas Riset Kelautan Lepas Pantai berada di Kabupaten 
Malang mengingat potensi kelautan yang dimiliki kabupaten tersebut. Sebagai daerah 
yang bertumpu pada sumber daya laut sebagai salah satu penyumbang terbesar 
pendapatan asli daerah, hal tersebut merupakan faktor pendukung bagi adanya bangunan 
Fasilitas Riset Kelautan di Kabupaten Malang.  

Terdapat kegiatan-kegiatan penelitian di bidang kelautan di Kabupaten Malang 
yang dilaksanakan secara berkala oleh universitas-universitas serta Dinas Perikanan dan 
Kelautan. Kegiatan penelitian tersebut mengambil lokasi di sepanjang pesisir hingga 
daerah lepas pantai, dan dapat berlangsung hingga beberapa bulan di tengah laut. Hal-
hal yang telah tersebut diatas mendasari pemilihan lokasi offshore/lepas pantai untuk 
Fasilitas Riset Kelautan. Disamping untuk menambah wacana mengenai perencanaan 
bangunan offshore, pemilihan lokasi di daerah lepas pantai diharapkan dapat 
menjadikan proses observasi terhadap ekosistem dan biota laut lebih akurat. 

Tujuan dari penyusunan skripsi ini antara lain: memperoleh rancangan pengolahan 
tata ruang pada bangunan Fasilitas Riset Kelautan serta merencanakan pelingkup 
bangunan penelitian berkaitan dengan lokasi bangunan yang berada di lingkungan 
pesisir dan lepas pantai, yang membutuhkan kriteria tertentu yang berbeda dengan 
bangunan di darat. Diharapkan penyusunan skripsi ini dapat memberikan tambahan 
informasi mengenai bangunan laboratorium dan bangunan lepas pantai. 
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SUMMARY 
 
RAHADIANI PRASETIANTI, Department of Architecture, Faculty of Engineering, 
Brawijaya University, April 2007, Malang Offshore Oceanic Science Research Facility, 
Lecturer of adviser: Ir. Edi Hari Purwono, MT and Ir. Heru Sufianto, M.Arch.ST 
 
 
 

Indonesia is a country with vast oceanic territory, which covers 65% of its total 
region. The prospects of oceanic territory should be well-managed for the public 
prosperity. Currently, Indonesian oceanic division should focus itself to marine 
ecosystem sustainability, not mere only on the quantity of marine raw commodities. 

The province of East Java which southern region delimited by Indian Ocean 
products major marine commodities. On the contrary, this southern region up till now 
has minor exploration because of regional boundaries from oceanography research 
facilities which focused mainly in Jakarta. In support of oceanic research development 
on southern Java oceanic territory, the proper research facility is needed.  

Malang Regency is appointed as the location of Oceanic Science Research 
Facility because of the potentials contained within its oceanic territory.  

Oceanic science researches which being held in Malang Regency is conducted by 
universities and Regional Department of Fisheries and Oceanic Issues. The research 
which runs for months took place at the shores and open seas. This issue becomes the 
main reason of designing The Offshore Oceanic Science Research Facility. Besides 
creating The Offshore Oceanic Science Research Facility design, choosing offshore 
location is anticipated for increasing the accuracy of the observation process. 

The main purposes of this final project are: designing the space arrangement of 
Oceanic Science Research Facility and designing the building envelope concerning with 
offshore location which needed certain criteria which different from on-shore building. 
It is expected that the process could give information about laboratory and offshore 
building design.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1. 1. Latar Belakang Masalah 

1.1.1.  Potensi Sumber Daya Laut Indonesia 

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi wilayah lautan yang luas, 

mencapai 65% dari total wilayahnya. Potensi tersebut perlu dikelola secara tepat 

agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan lestari bagi kesejahteraan rakyat 

Indonesia. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia serta 

semakin terbatasnya sumber daya alam di daratan, diharapkan sumber daya laut 

dapat menjadi harapan bagi kesinambungan pembangunan ekonomi di masa yang 

akan datang. 

Sumbangan dari sumber daya laut tersebut antara lain berupa penyediaan 

bahan kebutuhan dasar, penyediaan lapangan pekerjaan, pemasukan devisa dan 

input bagi pembangunan daerah. Pada studi yang dilakukan oleh PKSPL-IPB 

(2000) menunjukkan bahwa hingga tahun 1998, sektor kelautan menyumbang 

20,06 % dari pangsa PDB nasional 1. Maka, dengan potensi wilayah laut yang 

sangat luas, sektor kelautan sesungguhnya memiliki peluang untuk menjadi sektor 

unggulan dalam kiprah pembangunan nasional di masa yang akan datang yang 

dicirikan dengan globalisasi dan perdagangan bebas.  

 
Gambar 1.1. Peta batas wilayah laut kedaulatan Republik Indonesia 
Sumber: www.dkp.go.id 

 

 

Potensi wilayah pesisir dan lautan Indonesia dipandang dari segi fisik, 

terdiri dari Perairan Nusantara seluas 2.8 juta km2, Laut Teritorial seluas 0.3 juta 

                                                 
1 Kusumastanto, 2002 
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km2, Perairan Nasional seluas 3,1 juta km2, luas daratan sekitar 1,9 juta km2, luas 

wilayah nasional 5,0 juta km2, luas ZEE (Zone Ekonomi Eksklusif) sekitar 3,0 

juta km2, panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan jumlah pulau lebih dari 

18.000 pulau2.  

Potensi Wilayah pesisir dan laut Indonesia dipandang dari segi 

pembangunan adalah sebagai berikut3:  

- Sumber daya pulih (renewable resource), berupa sumberdaya perikanan 

tangkap, budidaya pantai (tambak), budidaya laut, dan bioteknologi kelautan.    

Perairan Indonesia memiliki potensi lestari ikan laut sebesar 6,2 juta ton. Dari 

keseluruhan potensi produksi budidaya laut tersebut, sampai saat ini hanya 

sekitar 35 persen yang sudah direalisasikan 

- Sumber daya tidak pulih (unrenewable resources), berupa cadangan minyak 

bumi dan mineral 

- Jasa-jasa lingkungan, misalnya jasa pengembangan pariwisata, pelayaran, dan 

energi kelautan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri 4 menyatakan bahwa 

orientasi pembangunan bangsa Indonesia ke depan yang berbasis pada sumber 

daya kelautan merupakan suatu keniscayaan mengingat: 1) Indonesia memiliki 

sumber daya laut yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitasnya, 2) 

Indonesia memiliki daya saing yang tinggi di bidang kelautan, sebagaimana 

dicerminkan dari bahan baku yang dimilikinya serta produksi yang dihasilkannya, 

3) Industri di bidang kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan yang kuat 

dengan industri-industri lainnya, 4) Sebagian besar sumber daya kelautan dan 

perikanan merupakan sumber daya yang selalu dapat diperbaharui sehingga 

bertahan dalam jangka panjang asal dikelola secara arif, 5) Investasi di bidang 

kelautan dan perikanan memiliki efisiensi yang relatif tinggi. 

 

1.1.2.  Berbagai Permasalahan Penanganan Sumber Daya Laut Indonesia 

Sebagai negara maritim, wilayah laut Indonesia merupakan modal yang 

sangat besar untuk melaksanakan pembangunan. Lebih dari 140 juta masyarakat 

Indonesia yang tinggal berbatasan dengan laut telah memanfaatkan sumberdaya 

                                                 
2 Kusumastanto, 2002 
3 Sofyan, 2001 dalam makalah berjudul Desentralisasi Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut 
4 Soesilo, 2003 
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lautan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Akan tetapi potensi yang tersimpan 

tersebut masih belum seluruhnya termanfaatkan secara optimal untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena adanya berbagai keterbatasan dan 

permasalahan yang melingkupi bangsa Indonesia. 

Beberapa permasalahan pengembangan sektor kelautan tersebut antara 

lain5: 

A. Kualitas sumber daya manusia kelautan yang masih belum memadai 

Profil tenaga kerja pada saat ini diperkirakan 74% berpendidikan 

dasar, 10,9% berpendidikan SLTP dan 13% SLTA, yang berpendidikan 

tinggi kurang lebih 2,3% (BPS, 2001). Walaupun pada saat ini telah terjadi 

pergeseran latar belakang pendidikan ke arah yang semakin tinggi, namun 

masih timbul pertanyaan apakah kualifikasi pendidikan sumberdaya 

manusia tersebut dapat mendukung pengembangan dan penguasaan Iptek 

kelautan seperti yang diharapkan. 

B. Kerusakan fisik lingkungan pesisir dan laut  

Tingkat intensitas pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan di 

sebagian besar wilayah pesisir tertentu telah menimbulkan sejumlah 

dampak negatif terhadap kondisi fisik lingkungan pesisir dan laut. Kondisi 

kerusakan lingkungan pesisir dan laut antara lain muncul pada kerusakan 

fisik habitat ekosistem pesisir dan lautan, pencemaran dan sedimentasi, 

serta over eksploitasi sumber daya hayati laut.  

Kerusakan fisik pada ekosistem wilayah pesisir dan laut di ndonesia 

umumnya terjadi pada hutan mangrove dan terumbu karang. Luas hutan 

mangrove di Indonseia terus mengalami penurunan dari luas areal yang 

mencapai 5.209.543 hektar pada tahun 1982, menurun menjadi 3.235.700 

hektar pada tahun 1987 dan menurun lagi hingga sekitar 2.496.185 pada 

tahun 1993 6.  Penyebab dari penurunan luasan mangrove tersebut adalah 

karena adanya peningkatan kegiatan konversi hutan mangrove menjadi 

tambak, pengembangan kawasan industri dan pemukiman di kawasan 

pesisir serta eksploitasi (penebangan) hutan mangrove secara besar-

besaran. 

                                                 
5 Sofyan, 2001 dalam makalah berjudul Desentralisasi Pengelolaan Sumber daya Pesisir dan Laut 
6 Dahuri, dkk, 2001 
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Hal yang serupa juga terjadi pada ekosistem terumbu karang. 

Berdasarkan hasil penelitian Coral Reef Rehabilition and Management 

Project (COREMAP) dari luasan seluruhnya (85.707 km2 menurut 

Tomascik, dkk (2001)) hanya tinggal 6,48% kondisinya masih baik, 

22,53% baik, dan 28,39% rusak serta 42,59% rusak berat.  Dari kondisi 

terumbu karang tersebut, ternyata terumbu karang di kawasan barat 

Indonesia memiliki kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan 

terumbu karang di kawasan tengah dan timur Indonesia. 

 

Permasalahan yang dihadapi masing-masing daerah cukup bervariasi. 

Meskipun secara agregat (nasional) sumberdaya perikanan laut baru dimanfaatkan 

sekitar 58% dari total potensi lestarinya7, namun dibeberapa kawasan perairan, 

beberapa stok sumberdaya ikan telah mengalami kondisi tangkap lebih 

(overfishing).  

Perairan laut selatan Pulau Jawa, pantai Indonesia Timur, dan daerah Zone 

Ekonomi Eksklusif masih jarang dikunjungi nelayan hingga tercipta keadaan 

underfishing. Belum memadainya kegiatan eksplorasi di kawasan ini karena 

keterbatasan teknologi menyebabkan banyak terjadi pencurian SDA laut oleh 

kapal-kapal asing. Sebaliknya, perairan laut utara Jawa mengalami permasalahan 

overfishing akibat padatnya nelayan yang melaut di kawasan tersebut. 

Diperkirakan sekitar 530.000 nelayan menangkap ikan di pantura, sementara 

jumlah ideal yang seharusnya ditampung adalah sekitar 240.000 nelayan 8. 

Kondisi overfishing ini disebabkan oleh tingkat penangkapan yang melampaui 

potensi sumberdaya perikanan, dan mengakibatkan kualitas lingkungan laut 

sebagai habitat hidup ikan mengalami penurunan.  
 
 

1.1.3.  Kegiatan Penelitian di bidang Kelautan 

Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam akan tergantung kepada 

pengetahuan serta pengertian tentang lautan itu sendiri (Hutabarat, 1985).  

Selama beberapa dasawarsa pembangunan berkelanjutan dari sektor 

kelautan bukan merupakan prioritas utama dalam rencana pembangunan nasional. 

                                                 
7 Aziz, et al, 1997 
8 Disampaikan Prof. Rochmin Dahuri dalam Lokakarya Relokasi Nelayan Pantura, dimuat pada artikel 
Nelayan Rembang dan Pati Akan Direlokasi, Suara Merdeka, 25 September 2004 
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Kegiatan di sektor kelautan baru difokuskan lebih ke arah usaha-usaha di sektor 

perekonomian untuk meningkatkan devisa dan produk domestik bruto, seperti 

pariwisata bahari, transportasi laut, industri maritim dan pertambangan lepas 

pantai. Kegiatan yang bersifat menopang/mempertahankan keterlangsungan dan 

kelestarian sumber daya laut masih belum sebanding dengan kegiatan eksploitasi 

yang selama ini telah dikerjakan.  

Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai badan pemerintah yang 

menaungi masalah kelautan memiliki laboratorium-laboratorium perikanan yang 

tersebar di 33 propinsi. Laboratorium-laboratorium tersebut dikelola oleh 

Departemen Kelautan dan Perikanan. Dengan semakin berkembangnya wacana 

otonomi daerah, pengelolaan laboratorium tersebut kemudian diserahkan pada 

pemerintah daerah untuk dapat lebih mengeksplorasi potensi kelautan di 

wilayahnya masing-masing.  

Selain Departemen Perikanan dan Kelautan, Indonesia juga memiliki Pusat 

Penelitian Oseanografi yang bernaung dibawah Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI). PPO-LIPI memiliki kegiatan yang serupa dengan laboratorium 

dibawah Departemen Perikanan dan Kelautan, salah satunya sebagai fasilitator 

dan pengembang sumber daya manusia untuk kegiatan penelitian di bidang 

kelautan. PPO-LIPI juga berfungsi sebagai penyedia data dan informasi 

oseanografi bagi masyarakat dan bagi pemerintah, sebagai salah satu penentu 

pembuatan kebijakan di bidang kelautan. 

Terdapat berbagai kendala dalam kegiatan penelitian kelautan di negara 

berkembang seperti Indonesia. Salah satunya adalah sedikitnya sumber daya 

manusia yang berkecimpung di bidang kelautan sebagai peneliti maupun 

pendidik, serta keterbatasan penguasaan teknologi yang akan digunakan untuk 

keperluan riset. Disebabkan karena rendahnya standar laboratorium riset 

perikanan inilah ekspor hasil-hasil laut Indonesia masih sulit untuk menembus 

pasar internasional. Negara-negara Uni Eropa bahkan menghentikan sementara 

impor produk perikanan dari Indonesia hingga laboratorium perikanan Indonesia 

mampu memenuhi standar kelayakan internasional 9. 

Fenomena ini tentunya patut disayangkan mengingat potensi Indonesia 

sebagai negara penghasil komoditi perikanan dan salah satu pusat 

                                                 
9 Dimuat pada artikel 12 Laboratorium Ditutup,  Kompas, 6 Juni 2006 
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keanekaragaman hayati laut terbesar dunia. Untuk itu keberadaan suatu lembaga 

penelitian kelautan yang representatif akan sangat diperlukan dalam 

pengembangan sektor kelautan di Indonesia.  

Data yang terkumpul dari hasil riset dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk 

pengembangan sektor kelautan, dapat pula dijadikan sebagai acuan dalam 

penentuan kebijakan kelautan nasional, maupun secara langsung disosialisasikan 

kepada masyarakat perikanan untuk meningkatkan kualitas hasil perikanan 

masyarakat. 

 

1.1.4.  Bangunan Penelitian Lepas Pantai 

Terdapat beberapa cara untuk mengadakan riset di bidang kelautan; secara 

konvensional dengan menggunakan bangunan laboratorium yang terletak 

berdekatan dengan daerah pantai, atau dengan menggunakan research vessel 10.  

 
Gambar 1.2. Kegiatan penelitian dalam laboratorium NewJersey Marine 
Sciences Consortium 
Sumber: http://www.njmsc.org/NJMSC_Research.htm 

  

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.3. KR Baruna Jaya VII sebagai research vessel PPO-LIPI 
Sumber: http://www.oseanografi.lipi.go.id/pemsarpras.php 

 

 

Masing-masing metode memiliki kelebihan tersendiri. Metode 

konvensional memiliki keunggulan di bidang ketersediaan sarana dan prasarana 

                                                 
10 Research vessel dapat dipadankan dengan pengertian kapal riset, dimana didalamnya terdapat beberapa 
peralatan untuk kegiatan penelitian seperti jaring untuk mengambil sampel biota laut,  depth sounder 
untuk mengukur kedalaman dasar laut, peralatan untuk mengambil sampel air laut pada kedalaman 
tertentu, dan lain-lain. Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Research_vessel  
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penelitian, sementara research vessel memiliki kelebihan pada mobilitas dan 

kemudahan pengambilan data.  

Berdasarkan latar belakang itulah direncanakan suatu fasilitas riset kelautan 

yang menggabungkan kelengkapan fasilitas laboratorium dengan kemudahan 

pengambilan data dan monitoring dari research vessel. Fasilitas riset kelautan 

tersebut berupa bangunan lepas pantai, dengan beberapa kelebihan yang akan 

didapat antara lain: 

A. Dengan lokasi bangunan yang berada di lepas pantai, pengambilan sampel 

dan monitoring akan kondisi ekosistem laut akan lebih mudah dilakukan 

B. Kolam tempat penampungan biota laut yang akan diteliti dapat terintegrasi 

dengan site yang berupa lautan. Penelitian biota laut langsung di habitatnya 

diharapkan dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih akurat 

Perairan laut Indonesia merupakan satu kesatuan yang sangat luas, dimana 

fenomena yang terjadi pada suatu wilayah dapat mempengaruhi atau dipengaruhi 

oleh fenomena yang terjadi pada wilayah tetangganya. Maka, demi keakuratan 

data dan kontinuitas kegiatan riset, Fasilitas Riset dituntut untuk selalu memiliki 

kontak dengan lautan sebagai obyek studi dan memanfaatkan lautan sebagai 

media transportasi; mengantarkan fasilitas Riset sebagai bangunan moveable dari 

satu lokasi penelitian ke lokasi penelitian lainnya. 

Selama ini, bangunan lepas pantai masih belum banyak digunakan di 

Indonesia. Diharapkan, dengan perancangan Fasilitas Riset Kelautan Lepas 

Pantai, akan memberikan wacana bagi perkembangan bangunan penelitian di 

Indonesia. 

 

1. 2. Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah dari perancangan bangunan Fasilitas Riset 

Kelautan Lepas Pantai adalah sebagai berikut: 

A. Wilayah perairan laut Indonesia yang meliputi 65% wilayah, memiliki 

berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan. Namun 

wilayah laut yang sangat luas tersebut dapat memunculkan berbagai 

permasalahan bila tidak dikelola secara bertanggung jawab 

B. Terjadinya pergeseran dari kegiatan eksplorasi menjadi eksploitasi yang 

berlebihan, yang mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas SDA 

lautan dalam wilayah Indonesia  
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C. Minimnya sumber daya manusia yang bergerak di bidang riset kelautan, 

terutama yang berkaitan di bidang konservasi SDA laut 

D. Minimnya fasilitas riset kelautan yang mampu mewadahi berbagai aktivitas 

penelitian secara memadai 

E. Pembangunan obyek di pesisir dan laut memerlukan kemampuan rekayasa 

yang sesuai dengan kondisi alam pesisir dan laut yang memiliki kondisi 

ekosistem dan fisik berbeda dengan daratan. Dengan demikian unsur 

konstruksi bangunan kelautan harus dikaji dengan seksama 

 

1. 3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terfokus maka batasan kajian 

rancangan Fasilitas Riset Kelautan Lepas Pantai ialah sebagai berikut: 

A. Fungsi utama dari Fasilitas Riset Kelautan adalah sebagai bangunan untuk 

kegiatan penelitian/riset, dengan fungsi sekunder sebagai wadah pertukaran  

informasi kelautan bagi masyarakat ilmiah 

B. Fasilitas Riset Kelautan menyediakan bangunan penelitian yang dapat 

mewadahi berbagai kegiatan penelitian di bidang kelautan antara lain: 

- Bidang Oceanografi 

- Bidang Sumber daya perikanan 

C. Lokasi Fasilitas Riset Kelautan memiliki konteks lingkungan pesisir dan 

perairan. Massa bangunan Fasilitas Riset Kelautan direncanakan sebagai 

bangunan lepas pantai, yang membutuhkan penyelesaian struktural yang 

berbeda dengan bangunan di darat 

Sementara, batasan masalah dalam kaitannya dengan permasalahan 

arsitektural antara lain: 

A. Pengolahan tata ruang bangunan pada Fasilitas Riset Kelautan 

B. Pengolahan bentuk dan tampilan bangunan berkaitan dengan lokasi 

eksisting yang berkarakter alam laut  

C. Perencanaan struktur bangunan berkaitan dengan lokasi Fasilitas Riset 

Kelautan yang berada di lingkungan pesisir dan lepas pantai 

 

1. 4 Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang akan dirumuskan dalam perancangan bangunan 

Fasilitas Riset Kelautan Lepas Pantai ialah sebagai berikut: 
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A. Bagaimanakan penataan ruang yang dapat mewadahi aktivitas penelitian 

dalam bidang kelautan secara optimal? 

B. Bagaimanakah perencanaan pelingkup bangunan berkaitan dengan lokasi 

bangunan yang berada di lingkungan lepas pantai? 

 

1. 5 Tujuan dan Kegunaan Kajian 

1.5.1   Tujuan Kajian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan bangunan Fasilitas Riset 

Kelautan Lepas Pantai adalah: 

A. Memperoleh rancangan pengolahan tata ruang pada bangunan Fasilitas Riset 

Kelautan 

B. Merencanakan pelingkup bangunan penelitian berkaitan dengan lokasi 

bangunan yang berada di lingkungan pesisir dan lepas pantai, yang 

membutuhkan kriteria tertentu yang berbeda dengan bangunan di darat 

 

1.5.2   Kegunaan Kajian 

Kegunaan dari perancangan Fasilitas Riset Kelautan antara lain: 

Bagi masyarakat umum: 

A. Menjadi sarana penyedia informasi tentang perikanan laut 

 

Bagi kalangan akademisi: 

A. Sebagai sarana penelitian kelautan yang representatif, yang mampu 

mewadahi kegiatan riset dan fasilitas pendukungnya secara memadai 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1.    Tinjauan Non-Arsitektural  

2.1.1. Pengertian Judul 

Fasilitas Penelitian Kelautan bila ditinjau dari pengertian secara harfiah 

antara lain: 

A. Pengertian Fasilitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), fasilitas dapat 

diartikan sebagai: sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. 

Sementara dalam Collins Concise English Dictionary (1989), 

pengertian kata facility antara lain:  

1) ease of action or performance 
2) ready skill or ease deriving from practice or familiarity 
3) the means of equipment facilitating the performance of an action  

B. Pengertian Riset 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), riset memiliki 

definisi: penyelidikan (penelitian) suatu masalah secara bersistem, kritis, 

dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, 

mendapatkan fakta yang baru, atau meletakkan penafsiran yang lebih baik. 

Dalam Collins Concise English Dictionary (1989), pengertian dari 

kata research adalah:  

1) systematic investigation to estabilish test or collect information on a 
subject 

2) to carry out investigation on a subject 

C. Pengertian Kelautan 

Dari Collins Concise English Dictionary (1989), pengertian padanan 

kata  kelautan yaitu marine adalah: 

1) of, found in, or relating to the sea 
2) of or relating to shipping, navigation, etc 
3) of or relating to a body of seagoing troops 
4) of or relating to a government department concerning marine affairs 
5) used or adapted for use at sea 
6) shipping and navigating in general 
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D. Pengertian Laboratorium 

Terdapat beberapa pengertian dari Laboratorium antara lain: 

Dari Collins Concise English Dictionary (1989): 

1) A building or room equipped for conducting scientific research or for 
teaching practical science 

2) A place where chemicals or medicines are manufactured 

Dari http://en.wiktionary.org/wiki/laboratory : 

1) a room, building or institution equipped for scientific research, 
experimentation or analysis  

2) a place where chemicals, drugs or microbes are prepared or 
manufactured  

Dari paparan definisi diatas dapat disimpulkan mengenai definisi 

Fasilitas Riset Kelautan yaitu: “Sarana untuk melakukan penelitian secara 

sistematis dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman 

dalam bidang kelautan dimana hasil-hasil kegiatan yang dilaksanakan akan 

dikembalikan pada masyarakat dalam bentuk informasi dan pelatihan.” 

 

2.2.    Tinjauan Arsitektural 

2.2.1. Tinjauan Teori Arsitektural mengenai Penataan Ruang 

Ching (2000) menyatakan, penataan tidak hanya berupa aturan 

geometrik tetapi lebih pada suatu kondisi di mana setiap bagian dari 

seluruh komposisi saling berhubungan dengan bagian lain dengan 

tujuan untuk menghasilkan suatu susunan yang harmonis. Bentuk-

bentuk dan ruang-ruang setiap bangunan harus menyatakan hirarki 

yang melekat di dalam fungsi-fungsi yang dimiliki, para pemakai yang 

dilayani, tujuan-tujuan atau arti yang disampaikan, lingkup atau 

konteks yang dipaparkan.  

 

Tabel 2.1. Prinsip Penataan Ruang 

Sumbu 

Sebuah garis yang terbentuk 

oleh dua buah titik di dalam 

ruang. Bentuk-bentuk dan 

ruang-ruang dapat disusun 

dalam sebuah paduan yang 
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simetri dan seimbang. 

 

Simetri 

Distribusi dan susunan yang 

seimbang dari bentuk-bentuk 

dan ruang-ruang yang sama 

pada sisi yang berlawanan 

terhadap suatu garis atau 

bidang pembagi dan titik 

pusat atau sumbu. 

 

Hirarki 

Penekanan kepentingan atau 

keutamaan suatu bentuk atau 

ruang menurut ukuran, wujud 

atau penempatannya, relatif 

terhadap bentuk-bentuk atau 

ruang-ruang lain dari suatu 

organisasi. 

 

Irama 

Pergerakan yang 

mempersatukan, yang 

dicirikan dengan 

pengulangan berpola atau 

pergantian unsur atau motif 

formal dalam bentuk yang 

sama atau dimodifikasi. 

 

Datum 

Sebuah garis, bidang atau 

volume yang oleh karena 

kesinambungan dan 

keteraturannya berguna 

untuk mengumpulkan, 

mengukur dan mengorganisir 

suatu pola bentuk-bentuk dan 
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ruang-ruang. 

 

Transformasi 

Prinsip bahwa konsep 

arsitektur, struktur atau 

organisasi dapat diubah 

melalui serangkaian 

menipulasi dan permutasi 

dalam merespon suatu 

lingkup atau kondisi yang 

spesifik tanpa kehilangan 

konsep atau identitasnya. 

Sumber: Ching, 2000 

Ching (2000) menyatakan, beberapa bangunan sebenarnya terdiri 

dari beberapa ruang mandiri dan umumnya tersusun atas sejumlah 

ruang yang berkaitan satu sama lain menurut fungsi, jarak, atau alur 

gerak. Berikut ini akan diketahui cara-cara dasar menghubungkan 

suatu bangunan satu sama lain dan diorganisir menjadi pola-pola 

bentuk dan ruang yang saling terkait. 

 

Tabel 2.2. Prinsip Dasar Penghubungan Ruang 

 

Ruang di dalam ruang 

Sebuah ruang yang luas dapat 

mencakup dan memuat sebuah 

ruang lain yang lebih kecil di 

dalamnya.  

 

Ruang-ruang yang saling 

berkaitan 

Suatu hubungan ruang yang 

saling berkaitan dihasilkan 

oleh overlapping dua daerah 

ruang dan membentuk suatu 

daerah ruang bersama. 
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Ruang-ruang yang 

bersebelahan 

Bersebelahan adalah jenis 

hubungan ruang yang paling 

umum. Hal tersebut 

memungkinkan definisi yang 

jelas dan untuk masing-masing 

ruang menjadi jelas terhadap 

fungsi dan persyaratan 

simbolisnya.  

Ruang-ruang dihubungkan 

oleh sebuah ruang bersama 

Dua buah ruang yang terpisah 

oleh jarak dapat dihubungkan 

atau dikaitkan satu sama lain 

oleh ruang ketiga yaitu ruang 

perantara.  

Sumber: Ching, 2000 

 

2.2.2. Tinjauan Bangunan Laboratorium  

A. Tinjauan Umum 

Menurut Bell (1996), laboratorium riset/research laboratory 

merupakan suatu lingkungan yang kompleks yang didesain untuk 

memenuhi kebutuhan khusus studi eksperimental, ujicoba dan analisis 

serta menyediakan lingkungan yang aman bagi para penggunanya. 

Misi ganda ini memiliki arti bahwa laboratorium harus memperhatikan 

keselamatan pengguna, pengkondisian ruang, dan penghawaan yang 

berbeda dengan penghawaan pada bangunan perkantoran pada 

umumnya. Pengkondisian lingkungan pada laboratorium riset harus 

memperhatikan faktor keamanan dan kenyamanan pengguna, 

termasuk di dalamnya kelompok ruang yang tidak berhubungan 

dengan kegiatan riset. 
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Perencanaan bangunan laboratorium sangat bervariasi sesuai 

dengan tujuan penggunaan laboratorium. Beberapa klasifikasi 

penggunaan laboratorium antara lain menurut (Neufert, 1973): 

1) Jenis ilmu yang dilayani (misal: kimia, fisika, biologi) 

2) Tingkat pendidikan pemakai laboratorium (misal: 

laboratorium kegiatan kuliah atau penelitian) 

3) Peralatan yang tersedia (misal: peralatan laboratorium) 

4) Jenis pelayanan (misal: laboratorium basah, laboratorium 

kering) 

Sementara, menurut De Chiara dalam Time Saver Standart 

(1973), fasilitas riset dibagi kedalam empat kelas: 

1) Laboratorium kelas A 

Merupakan laboratorium yang digunakan untuk ilmu-ilmu 

dasar seperti biologi, kimia, dan beberapa bagian ilmu fisika. 

Jenis laboratorium ini didesain dengan kapabilitas maksimum 

untuk dikonversi dari satu program ke program lainnya. 

Kriteria desain dari laboratorium ini adalah mencegah 

terjadinya kontaminasi dari bahan-bahan percobaan terhadap 

para peneliti; juga mencegah kontaminasi antara suatu 

penelitian dengan penelitian lainnya. 

2) Laboratorium kelas B 

Didesain lebih spesifik dan terbatas pada bidang keilmuan 

tertentu seperti psikiatri, epidemiologi, ilmu sosial, dan 

sebagainya. Tidak dapat digunakan untuk penelitian ilmu-

ilmu dasar kecuali diadakan beberapa perubahan pada sistem 

HVAC dan elektrikal.  

3) Laboratorium kelas C 

Dirancang sebagai fasilitas penunjang yang bersifat 

fungsional, misalnya gudang, tempat hewan percobaan, dan 

ruang utilitas.  

4) Laboratorium kelas D 

Merupakan laboratorium yang dirancang khusus untuk 

kegiatan penelitian yang membutuhkan keadaan lingkungan 

tertentu. Jenis laboratorium ini tidak memungkinkan adanya 
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konversi dari satu program ruang ke program lainnya, 

dikarenakan kebutuhan khusus tadi. Contoh laboratorium 

kelas D antara lain: ruang sucihama, fasilitas penanganan 

limbah biologis, dan fasilitas penelitian lainnya dengan fungsi 

khusus. 

Laboratorium dapat diklasifikasikan menurut dua hal, 

berdasarkan tipe laboratorium dan berdasarkan sektor 1. 

Penggolongan laboratorium berdasarkan tipe dipilah kedalam dua 

jenis, antara lain: 

1) Laboratorium Kering/ Dry Laboratorium 

Laboratorium kering merupakan tipe laboratorium yang 

secara spesifik berhubungan dengan material kering yang 

tersimpan, elektronik, dan/atau instrumen besar dengan 

sedikit sistem perpipaan. Laboratorium dengan tipe ini 

merupakan laboratorium analitis yang membutuhkan 

temperatur tertentu, kontrol kelembaban, kontrol 

partikel/debu, dan kebersihan. 

2) Laboratorium Basah/ Wet Laboratorium 

Laboratorium basah didefinisikan sebagai laboratorium 

dimana bahan kimia, obat-obatan, maupun materi lainnya 

mengalami serangkaian analisa dimana diperlukan air, 

ventilasi langsung, dan sistem utilitas khusus. Laboratorium 

basah secara tipikal terletak didalam bangunan yang secara 

spesifik didesain untuk menampung kegiatan-kegiatan 

penelitian seperti yang tersebut diatas. 

Sementara, penggolongan laboratorium berdasarkan sektor 

dipilah kedalam tiga jenis2, antara lain:  

1) Laboratorium Akademik 

Merupakan laboratorium yang digunakan untuk fasilitas 

pengajaran, tetapi didalamnya memuat beberapa kegiatan 

                                                 
1  Menurut National Institute of Building Sciences (2006), Url: 
http://www.wbdg.org/design/research.php 
2  Menurut Watch dan Tolat (2006) dalam Research Laboratory, Url: 
http://www.wbdg.org/design/research_laboratorium.php 
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riset untuk kepentingan publik maupun untuk memperolah 

keuntungan/profit 

2) Laboratorium Pemerintah 

Termasuk didalamnya laboratorium yang dijalankan oleh 

badan-badan pemerintah, mengadakan kegiatan riset untuk 

kepentingan publik 

3) Laboratorium Swasta 

Laboratorium swasta dijalankan oleh perusahaan-perusahaan 

swasta, ditujukan untuk kepentingan komersial  

 

B. Tinjauan Arsitektural mengenai Perancangan Laboratorium 

Pada masa lalu laboratorium dirancang untuk suatu kegiatan 

tertentu, namun dewasa ini muncul kecenderungan untuk membuat 

laboratorium “serba guna” dimana para pegawai laboratorium 

memiliki ruangan permanen.  

Perubahan teknologi yang cepat membentuk lapangan studi baru 

yang memerlukan biaya tinggi bagi peralatan teknologi tinggi yang 

digunakan terus-menerus. Maka, diperlukan ruangan laboratorium 

yang dapat diubah selama bangunan tersebut masih dapat digunakan. 

Prinsip perencanaan laboratorium yang perlu diperhatikan antara 

lain (Neufert, 1973): 

1) Penggunaan modul bujur sangkar lebih banyak dibanding 

modul persegi panjang, berkaitan dengan keleluasaan 

pengaturan meja kursi dan peralatan lepas 
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Gambar 2.1. Contoh modul laboratorium. 
(Sumber: Hain, 1994) 

2) Pemakaian meja yang dapat dilipat/digeser dibandingkan 

meja permanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2. Contoh meja laboratorium. 

(Sumber: Neufert, 1973) 
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3) Penyusunan peralatan berat, lemari untuk pembakaran zat  

tertentu, alat cuci, dan sebagainya dikumpulkan pada daerah 

pelayanan di tengah ruangan 

Sementara, De Chiara dalam Time Saver Standart (1973) 

menyatakan bahwa sebuah laboratorium riset harus memiliki 

kapabilitas untuk memenuhi kebutuhan operasional suatu riset, selama 

jangka waktu minimal 10 tahun. Perencana harus memahami bahwa 

rancangan harus ditujukan lebih pada pemenuhan kebutuhan 

fungsional yang bervariasi.  

Jika diuraikan lebih lanjut, terdapat empat area dasar pada 

fasilitas riset antara lain:  

1) laboratorium 

2) kantor administrasi 

3) fasilitas penunjang (general support), dan  

4) fasilitas servis.  

Kesulitan terbesar dalam perencanaan area-area dasar tersebut 

ialah untuk mencegah interferensi fasilitas servis dan penunjang pada 

fasilitas riset yang merupakan kegiatan utama. Salah satu usaha untuk 

mencegah hal tersebut adalah dengan merencanakan sistem grid secara 

menyeluruh untuk dapat mengakomodasi perkembangan  

laboratorium.  

Menurut DeChiara (1973), terdapat Program of Requirement 

(POR); yaitu sebuah deskripsi tertulis yang mencantumkan fungsi dan 

kegiatan yang akan ditampung dalam bangunan, kriteria desain, serta 

kebutuhan ruang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

penyusunan POR laboratorium antara lain: 

1) Modul ruangan 

Perancangan dan desain keseluruhan fasilitas dapat diarahkan 

ke unit-unit yang lebih kecil seperti modul-modul 

laboratorium individual. Masing-masing modul memiliki luas 

antara 3,000 hingga 6,000 sq ft, yang masih dapat dibagi-bagi 

lagi kedalam dua atau tiga modul yang lebih kecil untuk 

kebutuhan fungsi yang lebih spesifik.  
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Sistem utilitas, sirkulasi, dan sistem pendukung lainnya, 

dirancang agar tiap blok seluas 3,000 hingga 6,000 sq self-

sufficient atau mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. 

Gambar2.3. Contoh pembagian modul laboratorium secara rectangular 
oleh Skidmore, Owings & Merril. 
(Sumber: De Chiara, 1973:867) 

 

 
 Gambar 2.4. Contoh pembagian modul laboratorium secara diagonal 

oleh Skidmore, Owings & Merril. 
(Sumber: De Chiara, 1973:867)  
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Gambar 2.5. Pembagian modul laboratorium oleh Walters Kiddo 
Constructors. inc. 

(Sumber: De Chiara, 1973:867) 
 

 

Menurut Hain (1994) terdapat empat tipe modul dasar untuk 

bangunan laboratorium antara lain: 

a) Tipe 1 

Ruang fungsional berada di masing-masing sisi koridor 

tunggal. Ruang-ruang fungsional tersebut memiliki 

kesempatan untuk mendapat pencahayaan alami. Ruang-

ruang tersebut dapat berupa ruang kerja laboratorium dan 

ruang penunjang. 

  
 Gambar 2.6. Contoh modul laboratorium tipe 1  

(Sumber: Hain, 1994)  
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b) Tipe 2 

Ruang fungsional terdapat di masing-masing sisi koridor, 

dengan sistem double-banked pada satu sisi dan single 

banked pada sisi yang lain. Pada ruangan double-banked 

salah satu bagian dapat memperoleh pencahayaan alami 

sementara bagian lainnya (umumnya memiliki luasan lebih 

kecil) disuplai penghawaan dan pencahayaan buatan. 

Ruangan dengan pengkondisian buatan ini umumnya 

dimanfaatkan sebagai ruang penyimpanan atau ruang 

laboratorium dengan kebutuhan khusus. 

  
 

 

c) Tipe 3 

Tipe ini menggunakan sistem koridor tunggal. Terdapat ruang 

fungsional dengan sistem double-banked pada kedua sisinya. 

Seperti pada penataan Tipe 2, modul ruangan terdalam tidak 

mendapat pencahayaan alami dan disupport oleh penghawaan 

dan pencahayaan buatan. 

 

Gambar 2.7. Contoh modul laboratorium tipe 2  
(Sumber: Hain, 1994) 
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d) Tipe 4 

Penataan Tipe 4 menggunakan koridor ganda, dengan ruang 

penyimpanan terletak pada core diantara kedua koridor. 

Ruang-ruang fungsional yang digunakan sebagai ruang kerja 

berada pada masing-masing sisi koridor dan dapat 

memperoleh penghawaan dan pencahayaan alami. 

  

Gambar 2.8. Contoh modul laboratorium tipe 3  
(Sumber: Hain, 1994) 

 

Gambar 2.9. Contoh modul laboratorium tipe 4  
(Sumber: Hain, 1994) 
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Gambar 2.10. Pembagian modul laboratorium oleh Helmuth, Obata, & 
Kassabaum. 

(Sumber: De Chiara, 1973:869) 
 

 
Gambar 2.11. Contoh pembagian rasio antara laboratorium dan kantor 

(Sumber: DeChiara, 1973:867) 
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2) Bentuk bangunan 

Bangunan dengan konfigurasi rectangular sederhana, yang sesuai 

dengan peralatan laboratorium, serta dengan aksesibilitas tinggi 

pada sistem mekanikal dan utilitas; akan dapat beradaptasi 

dengan mudah pada dinamika kegiatan penelitian. 

3) Fleksibilitas dan Kapabilitas 

Fleksibilitas ditekankan pada utilitas bangunan; misalnya 

penggunaan cerobong asap kimia pada bangunan. Suatu ujicoba 

lebih lanjut menunjukkan bahwa tidak lebih dari dua cerobong 

dapat dipasang pada satu modul kerja laboratorium, disebabkan 

oleh keterbatasan pada suplai dan pembuangan udara pada 

ruangan tersebut. 

Menurut Watch dan Tolat (2006), beberapa pertimbangan 

arsitektural yang perlu diperhatikan dalam perancangan laboratorium 

antara lain: 

1) Perencanaan modul 

Perencanaan modul merupakan kunci dalam perencanaan 

laboratorium secara keseluruhan. Laboratorium dengan 

modul yang terencana memberikan keuntungan sebagai 

berikut: 

• Fleksibilitas dalam mengantisipasi kemungkinan 

terjadinya perubahan kegiatan dalam laboratorium 

• Kemudahan dalam pengembangan/expansion 

Secara umum, modul laboratorium memiliki lebar kurang 

lebih 10 ft. 6 in. (3,15 m), dengan panjang modul antara 20-

30 ft. (6-9 m). 
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Gambar 2.12. Potongan ruang laboratorium 
(Sumber: Bell, 1996) 

Gambar 2.13. Contoh layout 1 unit ruang  laboratorium  
(Sumber: Bell, 1996) 

 

 

2) Konsep tata ruang 

Pembuatan konsep tata ruang laboratorium harus 

mempertimbangkan beberapa poin antara lain: 

• Kemana view pengguna harus diarahkan? Menuju 

eksterior ataukah berorientasi kedalam, dimana 

dinding laboratorium sepenuhnya digunakan untuk 

peralatan 

• Beberapa jenis ruang penelitian harus terhindar dari 

pencahayaan alami; misalnya ruang mikroskop 

elektron, ruang nuclear magnetic resonance (NMR) 

dan ruang peralatan laser 
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• Penzoningan ruang laboratorium dan non-

laboratorium akan mengurangi biaya. Laboratorium 

membutuhkan 100% udara dari luar sementara ruang 

non-laboratorium dapat menggunakan penghawaan 

sistem re-sirkulasi seperti pada bangunan kantor 

• Penataan ruang dapat menggunakan sistem koridor 

tunggal, dua koridor (racetrack) maupun tiga koridor. 

Berikut ini adalah ilustrasi penataan ruang 

menggunakan koridor tunggal. 

 
 
 

Gambar 2.14. Sistem koridor tunggal dengan kantor dan 
laboratorium support tegak lurus ruang laboratorium  

(Sumber: http://www.wbdg.org/design/research_laboratorium.php) 

 

 
 

 

 

Gambar 2.15. Sistem koridor tunggal dengan kantor 
dikelompokkan di tengah dan ujung koridor 

(Sumber: http://www.wbdg.org/design/research_laboratorium.php)

 
 

 

 

Gambar 2.16. Sistem koridor tunggal dengan kelompok ruang kantor 
dapat diakses langsung dari laboratorium 

(Sumber: http://www.wbdg.org/design/research_laboratorium.php)
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• Pemilihan konsep open laboratorium atau closed 

laboratorium. Dewasa ini dikehendaki tata ruang 

laboratorium yang memungkinkan kegiatan penelitian 

dengan team-based work. Pada open laboratorium, 

peneliti tidak hanya berbagi peralatan dan meja kerja, 

namun juga fasilitas laboratorium support. 

3) Fleksibilitas 

Dewasa ini laboratorium harus memenuhi tuntutan 

fleksibilitas di beberapa bidang; antara lain: 

• Fleksibilitas Interior Laboratorium, antara lain 

penggunaan perabot-perabot yang mobile/dapat 

dipindahkan serta penggunaan partisi-partisi non-

permanen.  

• Fleksibilitas sistem engineering, antara lain 

penggunaan overhead service carrier untuk 

menampung sistem utilitas seperti perpipaan dan 

perkabelan. 

 

C.  Perancangan Laboratorium Terkini 

Suatu mode baru desain laboratorium adalah menciptakan 

lingkungan laboratorium yang adalah dapat menyajikan kebutuhan dan 

mampu untuk mengakomodasi permintaan mendatang. Beberapa 

kebutuhan pokok yang mendasari perkembangan model laboratorium 

antara lain kebutuhan untuk menciptakan "bangunan sosial/social 

building" untuk membantu perkembangan interaksi antar pengguna dan 

dan memenuhi kebutuhan team-based research. 

Suatu pertimbangan penting di dalam merancang lingkungan 

tersebut antara lain: 

o Ruang Interaksi 

Diperlukan ruang-ruang untuk saling berinteraksi misalnya 

ruang rapat, ruang istirahat, dan auditorium dimana orang-orang 

dapat berkumpul di luar laboratorium mereka untuk berinteraksi 

satu sama lain. Perancang harus mempertimbangkan penggunaan 
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ruang-ruang dengan kriteria tersebut dan memadukannya dengan 

optimalisasi kebutuhan ruang. 

 

 Gambar 2.17. Ruang Interaksi dalam laboratorium 
(Sumber: http://www.wbdg.org/design/labtrends.php) 

 

Desainer laboratorium dapat memasukkan unsur team-based 

labs dalam rancangan antara lain dengan: 

 Menyediakan sistem engineering dan perabotan yang 

fleksibel dan dapat diatur sesuai kebutuhan 

 Merancang kantor dan area tulis yang dapat digunakan 

untuk tim 

 Merancang area kerja dimana tiap personel dapat bekerja 

dengan mudah dalam area yang berdekatan 

 Menyediakan jenis penyekat interior yang memudahkan 

tiap personel untuk saling berkomunikasi 

 Memperjelas alur sirkulasi 

o Keseimbangan antara Laboratorium Terbuka dan Laboratorium 

Tertutup 

Laboratorium terbuka/open laboratorium lebih ditujukan 

untuk kegiatan riset berbasis kelompok, dimana tiap personel tidak 

hanya saling berbagi runag, namun juga berbagi peralatan 

laboratorium. Laboratorium dengan format ini sangat mendukung 

komunikasi antar peneliti dan sangat adaptif untuk pengembangan. 

Akan tetapi laboratorium tertutup masih tetap diperlukan untuk 
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jenis-jenis laboratorium tertentu seperti ruang Nuclear Magnetic 

Resonance (NMR), ruang mikroskop elektron, laboratorium kultur 

jaringan, dan ruang gelap/darkroom.  

 

 

o Fleksibilitas untuk mengakomodasi kemungkinan terjadinya 

perubahan 

Fleksibilitas dapat berarti beberapa hal diantaranya 

kemampuan untuk beradaptasi dengan mudah, kemampuan 

rekonfigurasi, serta kemampuan pemanfaatan multifungsi. Dalam 

perancangan laboratorium, hal tersebut dapat dimunculkan pada: 

Gambar 2.18. Ruang laboratorium dengan penataan terbuka 
(Sumber: http://www.wbdg.org/design/labtrends.php) 

 Sistem engineering yang fleksibel 

Sistem engineering; antara lain penghawaan, penyediaan 

air, dan elektrikal, memiliki peran yang sangat penting 

dalam operasional laboratorium. Laboratorium harus 

memiliki akses connecting yang dapat dengan mudah 

dijangkau pada langit-langit atau dinding. Perletakan fume 

hood/cerobong asap harus sedemikian rupa sehingga 

memudahkan maintenance bangunan dan perubahan layout 

ruang yang mungkin terjadi. 

 
 Gambar 2.19. Sistem penghawaan dan perletakan fume hood 

(Sumber: http://www.wbdg.org/design/labtrends.php) 
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 Equipment Zones 

Equipment Zone merupakan suatu ruang dalam 

laboratorium tempat diletakkannya lemari, peralatan, 

maupun perabot yang mudah dipindahkan. Zona ini 

umumnya berjarak 3-6 feet / 0,9-1,8 m pada perimeter 

ruangan. Lemari pendingin maupun fume hood dapat 

diletakkan di zona ini. 

 
 Gambar 2.20. Equipment zone 

(Sumber: http://www.wbdg.org/design/labtrends.php)  

 Overhead Service Carriers 

Overhead Service Carriers merupakan suatu jaringan 

perpipaan dalam laboratorium. Overhead Service Carriers 

terletak tepat dibawah lantai struktural; tergantung di langit-

langit dimana jaringan utilitas seperti kabel-kabel listrik dan 

pipa exhaust tersambung kepada sistem ini. 

 
 Gambar 2.21. Overhead Service Carrier  

(Sumber: http://www.wbdg.org/design/labtrends.php) 
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o Penyediaan akses terhadap peralatan berteknologi 

o Environmental Sustainability 

Aspek utama dari desain yang berkelanjutan/sustainable design 

adalah sebagai berikut: 

 Peningkatan konservasi energi dan efisiensi 

 Pengurangan limbah berbahaya 

 Peningkatan kualitas interior dan eksterior untuk 

menunjang produktivitas 

 Penggunaan material yang efisien 

 Peningkatan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang 

 

2.2.3.   Tinjauan Sistem Struktur 

A. Tinjauan Umum Sistem Struktur Laboratorium 

Perencanaan sistem struktur laboratorium akan sangat 

bergantung pada organisasi dan dimensi dari lantai tipikal. Garis 

modul dapat digunakan untuk memperkirakan beban mati dari berat 

dinding, meja kerja, dan peralatan lainnya. Dari data peralatan 

laboratorium yang diperoleh berdasarkan pemrograman bangunan, 

dapat ditentukan ruang-ruang tertentu dengan kebutuhan khusus pada 

konstruksinya. 

Dibutuhkan pula ruang seluas mungkin diatas langit-langit 

laboratorium untuk menampung sistem perpipaan utilitas dan 

mekanikal yang merupakan karakteristik dari laboratorium modern. 

Penggunaan balok tebal dan solid akan mengurangi luas ruangan 

diatas langit-langit yang dibutuhkan. Dalam proses desain akan selalu 

terjadi persaingan antara tuntutan struktural dengan mekanikal 

mengenai luas ruangan diatas zona ruang kerja yang ditempati.  

Keseimbangan yang rasional antara tuntutan efisiensi dan 

ekonomi untuk seluruh komponen konstruksi harus selalu 

diperhatikan. Mengenai pengambilan keputusan di bidang ini, salah 

satu hal yang jadi pertimbangan adalah biaya/cost sistem mekanikal 

dan elektrikal yang mencapai 40%-60% total biaya konstruksi. Tinggi 

floor-to-floor yang cukup lebar dapat mempermudah instalasi sistem 
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mekanikal, mengurangi biaya, dan memberikan opsi yang lebih bebas 

bagi distribusi horizontal.  

 
Gambar 2.22. Contoh irisan melintang laboratorium dan instalasi saluran 

utilitasnya 
(Sumber: Neufert, 1973) 

 

 

 

B. Karakteristik Lahan Pantai dan Lautan 

1)  Definisi daerah pantai 

Diperlukan kesamaan definisi mengenai daerah pantai di 

kalangan engineer untuk mendapatkan kesamaan pandangan jika 

diskusi mengenai pengembangan daerah pantai dilakukan (Nur 

Yuwono, 1992 dalam Pratikto, 1996) 

a) Pantai adalah daerah di tepi perairan (laut atau danau) sebatas 

antara surut terendah dengan pasang tertinggi 

b) Daerah Pantai adalah suatu pesisir beserta perairannya 

dimana pada daerah tersebut masih terpengaruh baik oleh 

aktivitas darat maupun marin 

c) Pesisir adalah daerah tepi laut yang masih terpengaruh oleh 

aktivitas marin 

d) Perairan Pantai adalah daerah perairan yang masih 

terpengaruh aktivitas daratan 

e) Sempadan Pantai adalah daerah sepanjang pantai yang 

diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai 

2) Fenomena Alam Kawasan Pesisir dan Lautan 

Fenomena-fenomena alam pada kawasan pesisir dan lautan 

disebabkan oleh kondisi oceanografi fisika yang berbeda-beda 
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sehingga menyebabkan terjadinya keberagaman fisik. Berikut ini 

adalah berbagai fenomena alam di kawasan pesisir dan lautan 

(Dahuri et al, 1996): 

a) Pasang Surut dan Muka Laut 

Pasang surut (pasut) adalah proses naik turunnya muka laut 

secara hampir periodik karena gaya tarik benda-benda angkasa, 

terutama bulan dan matahari. Naik turunnya muka laut dapat 

terjadi sekali sehari (pasut tunggal) atau dua kali sehari (pasut 

ganda).  

Pasang surut tidak hanya mempengaruhi lapisan atasnya 

saja, melainkan seluruh massa air dan memiliki energi sangat 

besar. Di perairan-perairan pantai, utamanya teluk-teluk atau selat 

sempit, gerakan naik turunnya muka air akan menimbulkan arus 

pasang surut. 

b) Gelombang Laut 

Gelombang yang ditemukan di permukaan laut pada 

umumnya terbentuk karena adanya proses alih energi dari angin 

ke permukaan laut, atau pada saat-saat tertentu disebabkan oleh 

gempa di dasar laut. Gelombang ini merambat ke segala arah 

membawa energi yang dilepas ke pantai dalam bentuk ombak. 

Semua fenomena yang dialami gelombang pada hakikatnya 

disebabkan oleh keadaan topografi dasar laut. 

c) Arus di Pantai 

Gelombang yang datang menuju pantai dapat menimbulkan 

arus pantai (nearshore current) yang berpengaruh terhadap 

proses sedimentasi/abrasi pantai. Pola arus pantai terutama 

ditentukan oleh besar sudut antara gelombang datang dengan 

garis pantai.  

d) Suhu dan Salinitas 

Suhu dan salinitas merupakan parameter oceanografi yang 

penting dalam sirkulasi dan mempelajari asal-usul massa air.  

Suhu suatu perairan dipengaruhi oleh radiasi matahari; 

posisi matahari; letak geografis; musim; kondisi awan; serta 

proses interaksi antara air dan udara, seperti alih panas (heat), 
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penguapan, dan hembusan angin. Suhu Permukaan Laut (SPL) 

Indonesia umumnya berkisar antara 19-26o C, sementara suhu air 

di perairan Nusantara berkisar antara 28-38o C. 

Salinitas secara umum dapat disebut sebagai jumlah 

kandungan garam dari suatu perairan, yang dinyatakan dalam 

permil. Parameter yang mempengaruhi salinitas antara lain 

keadaan lingkungannya (muara sungai atau gurun pasir), musim, 

serta interaksi antara laut dan daratan. Secara umum salinitas 

permukaan perairan Indonesia rata-rata berkisar antara 32-34 

g/kg air laut (Dahuri et al, 1996). 

e) Angin 

Angin merupakan parameter lingkungan penting sebagai 

gaya penggerak dari aliran skala besar yang terdapat baik di 

atmosfir maupun lautan. Gelombang laut dan deretan bukit pasir 

pantai merupakan produk yang dihasilkan oleh angin. 

Kuat lemahnya hembusan angin dipengaruhi beberapa faktor 

antara lain tekanan udara serta jarak antara dua tempat dengan 

tekanan udara berbeda. 

 

B. Tinjauan Umum Perancangan Fasilitas Kelautan 

Gaythwaite (1990) dalam Design for Marine Facilities 

menyebutkan bahwa kriteria desain untuk struktur bangunan laut harus 

ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang matang terhadap faktor 

operasional, fungsional, kebutuhan navigasional, keterbatasan fisik, 

serta kondisi lingkungan sekitar site.  

Beberapa poin yang harus diperhatikan antara lain: 

1) Dimensi keseluruhan dan konfigurasi 

2) Ketinggian permukaan dek 

3) Kedalaman air di sekeliling 

4) Beban tambatan, kecepatan dan sudut arah angin 

5) Beban maksimum dari kendaraan air, arus angin dan arus 

laut, serta ombak 

6) Tuntutan ketahanan (durability) dari rancangan tersebut 

7) Material dan metode konstruksi 
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8) Faktor keselamatan dan beban yang diizinkan 

9) Standar dan peraturan bangunan 

Kriteria desain fasilitas kelautan secara umum harus memenuhi 

beberapa persyaratan dibawah ini antara lain: 

1) Kondisi site 

- Topografi 

- Batimetri  

- Data kondisi subsurface: sejarah geologis, keadaan 

tanah, kedalaman lapisan batuan, dsb 

- Kondisi seismik 

2) Kondisi lingkungan 

- Meteorologi: normal atau ekstrim, kecepatan angin, 

curah hujan, temperatur 

- Oceanografi: normal atau ekstrim, gelombang laut, arus, 

unsur kimiawi air laut, dsb 

- Frekuensi dan probabilitas terjadinya badai 

3) Pertimbangan operasional 

- Data-data kapal / vessel 

- Peralatan khusus: peralatan penambat, loading arm, dll 

- Service dan utilitas, penghubung kearah pesisir, 

peralatan pencegah kebakaran dan peralatan 

keselamatan, lighting dan keamanan, tenaga listrik, 

perpipaan, dll 

- Area penyimpanan / storage 

4) Pertimbangan fungsional 

- Traffic control system 

- Aksesibilitas 

- Perawatan / maintenance: perlindungan katode, 

perbaikan terhadap kerusakan, dll 

5) Pertimbangan navigasional 

- Lebar dan luas perairan 

- Pencapaian melalui kapal 

- Ketersediaan kapal penarik (tug boat) 

6) Keterbatasan-keterbatasan 
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- Ketersediaan material dan peralatan 

- Fasilitas eksisting: diubah penggunaannya atau 

dikembangkan 

- Perijinan dan peraturan-peraturan 

 

C. Upper Structure 

1) Struktur Bidang Datar (Beton Bertulang) 

Poerbo (1999) menyatakan bahwa ciri utama struktur beton 

bertulang adalah bahwa struktur merupakan sekaligus pembatas 

ruang. Bangunan yang tata ruang dalamnya tidak berubah dapat 

menggunakan struktur bidang.  

Bila dalam suatu proyek terdapat banyak komponen-

komponen yang sama dan sebangun, maka dapat digunakan cara-

cara prefabrikasi. Dari cara prefabrikasi, timbul permasalahan 

bagaimana penyambungan antar komponen dengan cara yang 

praktis tapi kuat.  

Harus diatur pula jaringan-jaringan tulangan dan keteguhan 

beton yang berlainan setiap setidaknya dua lantai untuk memikul 

beban yang bertambah berat kebawah yang harus dipikul oleh 

panil-panil pracetak tersebut dengan tanpa merubah terlalu 

banyak dimensi panil. Struktur beton bertulang cetak setempat 

cetakan berulang dan cetakan geser dapat ekonomis sekali dan 

sangat kaku, tanpa sambungan yang harus dilas.  

2) Struktur Rangka Baja 

Sejalan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan 

industri, struktur baja merupakan salah satu cerminan era mesin 

abad 20 dan 21. Struktur baja sangat tanggap dalam merespon 

kebutuhan bahan struktural untuk modul-modul orthogonal yang 

umumnya terdapat pada bangunan modern.  

Blanc (1993) menatakan bahwa terdapat beberapa kelebihan 

struktur baja yang menunjang desain arsitektural sekaligus 

menunjang performa fungsi antara lain: 

- Fleksibilitas penggunaan dan kemampuan untuk 

beradaptasi sesuai kebutuhan  
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- Kejelasan fungsi struktural dan hierarki komponen 

struktur baja merupakan suatu bentuk harmoni dalam 

perancangan arsitektur 

- Pemisahan fungsional antara elemen rangka dan 

cladding/kulit bangunan memberikan ruang eksplorasi 

yang luas bagi perancang dalam merancang hubungan 

antara kulit dan rangka 

- Struktur baja memiliki tingkat akurasi tinggi. Dengan 

penggunaan struktur baja, bobot bangunan dapat menjadi 

lebih ringan; dan mengurangi beban konstruksi yang 

diterima pondasi 

a) Truss 

Menurut Salvadori (1992), truss merupakan kombinasi 

dari elemen-elemen tarik dan tekan murni yang mampu 

mempunyai bentang ekonomis 9 m hingga 300 m. 

 
 

 

Truss bidang terdiri dari batang-batang lurus, biasanya 

berpenampang melintang konstan. Elemen-elemen dari suatu 

truss dapat berupa kayu, beton, baja, dan logam-logam lain. 

Pada truss yang secara relatif kecil, elemen-elemen tekan 

dapat terbuat dari kayu; pada kebanyakan truss elemen tarik 

terbuat dari baja, baik berupa balok standar, balok L, atau 

pipa-pipa. Truss berkapasitas rendah dengan bentang hingga 

Gambar 2.23. Truss 
(Sumber: http://www.aepacific.com/index.html) 

)
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30 m disebut palang-palang baja dan dapat dipilih dari 

katalog pabrik karena mereka merupakan struktur standar.  

b) Space Frame/rangka ruang 

 
 

 

Salvadori (1992) menyatakan bahwa terdapat berbagai 

variasi bentuk yang diperoleh dari rangka ruang; struktur rata 

dan lurus maupun melengkung. Telah dibuat kerangka-

kerangka ruang dari baja alumunium, beton, dan kayu dengan 

bentang ratusan meter. Karena ringan dan mudah 

dilaksanakan, maka rangka ruang cocok untuk mencakup 

bentang-bentang yang sebelumnya hanya dapat dilaksanakan 

menggunakan kabel atau struktur kulit kerang. Rangka ruang 

dapat pula dipakai dalam struktur vertikal atau sebagai pelat-

pelat dalam lipatan. 

Gambar 2.24. Rangka Ruang 
(Sumber: http://www.softimage.com) 

 

D. Sub Structure 

1) Pondasi Tiang Pancang  

Kramadibrata dalam Perencanaan Pelabuhan (2002) 

menyebutkan bahwa pondasi tiang dikenal juga sebagai pondasi 

dalam (deep foundation), tempat dukungan tanah berada jauh di 

dalam tanah.  
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Gaythwaite (1990) dalam Design for Marine Facilities 

menyebutkan bahwa pertimbangan utama dalam perancangan pondasi 

tiang pancang antara lain:  

Perencanaan pondasi tiang pancang harus mempertimbangkan 

masalah korosi, pelapukan, serangan organisme laut, abrasi, benturan, 

serta pembebanan dinamis.  

a) Fungsi Pondasi Tiang Pancang 

Kramadibrata (2002) menyebutkan bahwa tiang pancang 

berfungsi menyangga dermaga, memikul gaya-gaya vertikal 

(beban merata dan terpusat) dan gaya-gaya horizontal. Gaya 

horizontal yang dipikul kemudian diteruskan untuk dipikul 

tiang miring (batter piles). 

Tiang berfungsi sebagai kolom, dengan ujung tiang 

dapat difungsikan sebagai sambungan sendi maupun jepit 

dengan kondisi tertentu. Ujung tiang berfungsi sebagai sendi 

apabila ujung-ujung tiang dimungkinkan untuk berputar bila 

dimuati. Pada ujung bawah, tiang berfungsi sebagai sendi 

apabila karakteristik tanah pemikul merupakan tanah lembek 

(lempung).  

Ujung tiang atas (kepala tiang) dianggap berfungsi 

sebagai jepit apabila konstruksi balok-balok dan lantai 

dermaga merupakan konstruksi berat sehingga hubungan 

antara tiang dan balok/lantai dibuat dengan ikatan untuk 

menjamin kekakuan. Ujung tiang bawah dianggap dalam 

keadaan terjepit apabila karakteristik tanah berjenia padat, 

seperti pasir padat atau lempung keras. Tiang harus 

dipancangkan pada kedalaman dibawah titik jepit (point of 

fixity) pada 3.00 hingga 4.50 meter dibawah tanah padat.   

b) Bahan Pondasi Tiang Pancang 

Terdapat beberapa jenis bahan yang dapat digunakan 

untuk pondasi tiang pancang; antara lain kayu, beton 

pracetak, hingga pipa baja.  

Jenis-jenis tiang pancang berdasarkan bahan yang 

digunakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
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Tabel 2.3. Jenis-jenis Pondasi Tiang Pancang 

No Jenis Tiang Panjang 
Maksimum (m) 

Beban Max yg dpt 
dipikul (ton) 

1 Kayu 16.00 30 
2 Beton cor (cast in 

situ) 
18.00 60 

3 Pipa baja (tanpa diisi 
beton) 

25.00 50 

4 Tiang beton pracetak 25.00 80 
5 Pipa baja diisi beton 30.00 80 
6 Baja H 30.00 100 
7 Tiang beton pratekan 40.00 120 

Sumber: Kramadibrata, 2002 : 256 
 
Masing-masing bahan memiliki sifat tersendiri antara 

lain (Gaythwaite, 1990): 

- Tiang Pancang Kayu 

Tiang pancang kayu merupakan metode paling tua yang 

masih umum dipakai dalam konstruksi bangunan laut. 

Untuk perlindungan terhadap serangan organisme laut, 

tiang pancang kayu diberi perlakuan khusus berupa 

pemberian creosote atau Chromated Copper Arsenate 

(CCA). Beban maksimum yang dapat dipikul tiang 

pancang kayu beragam mulai dari 15 hingga 30 ton, 

dengan panjang tiang pancang antara 15 hingga 20 meter. 

- Tiang Pancang Beton Pracetak dan Beton Silinder 

Tiang pancang beton pracetak dapat bervariasi dalam 

bentuk, panjang, dan diameter. Kabel pratekan berperan 

sebagai elemen tegang untuk menghindari tekuk yang 

diakibatkan besarnya tekanan yang diterima pada waktu 

pemancangan. 

Beban maksimum yang dapat dipikul tiang pancang beton 

pracetak mencapai 120 ton dengan panjang maksimum 

mencapai 36 meter. Lapisan plat baja diberikan pada 

ujung tiang pancang sebagai perlindungan selama proses 

pemancangan. 

Bentuk tiang beton yang digunakan umumnya 

berpenampang bujur sangkar, segi delapan beraturan, 

maupun bulat. Tiang pancang beton pratekan berdiameter 
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lebar digunakan pada aplikasi dimana kapasitas lateral 

sekaligus vertikal dibutuhkan. Penggunaan tiang pancang 

berbentuk silinder umumnya mampu menahan beban 

lebih besar daripada bentuk lannya pada berat yang sama. 

 

 
 

 
Gambar 2.25. Tiang beton segi empat dan segi delapan  

(Sumber: Kramadibrata, 2002) 

 

 
 

 
Gambar 2.26. Dermaga dengan tiang beton bertulang 

(Sumber: Kramadibrata, 2002) 

 
 

 

Gambar 2.27. Dermaga dengan tiang beton pratekan 
(Sumber: Kramadibrata, 2002) 

- Tiang Pancang Pipa Baja 

Tiang pancang pipa baja mampu menahan beban antara 

40 hingga 150 ton, dengan panjang pipa mencapai 60 

meter, karena daya penetrasi terhadap tanah yang cukup 

mudah. Tiang pancang pipa baja dapat digunakan secara 



II - 34

close-ended maupun open-ended. Penggunaan secara 

open-ended memungkinkan jngkar / grouted anchor 

untuk ditanam melalui rongga pipa bila dibutuhkan daya 

resisten yang lebih tinggi terhadap pembebanan. 

- Tiang Pancang Baja Profil H 

Tiang pancang baja profil H umumnya digunakan pada 

lapisan tanah keras/bedrock. Beban yang dapat ditahan 

kurang lebih sama dengan tiang pancang baja, 40 hingga 

150 ton, dengan panjang pipa mencapai 60 meter. 

2) Struktur Terapung / Floating Structure 

Sistem struktur terapung seperti sistem struktur lainnya yang 

akan menerima berbagai macam beban tetapi dengan perbedaan 

prinsip pada bagian gaya dan reaksi. Gaya yang diterima dan 

ditahan oleh kestabilan daya apung struktur, kestabilan daya 

apung akan mengembalikan kepada posisi massa bangunan 

semula hingga stabil. 

Beberapa jenis beban yang yang harus dipertimbangkan 

dalam desain sistem struktur terapung antara lain: 

• Arus yang akan menimbulkan gaya geser, puntir, dan 

sebagainya karena sifat air yang berubah. 

• Tekanan hidrostatis lokal termasuk efek gerakan 

gelombang 

• Tekanan perahu pada dok 

• Beban penambatan jangkar yang membebani struktur 

bangunan 

Pertimbangan proses desain sistem struktur terapung juga 

mempertimbangkan beberapa hal antara lain: 

• Pemilihan lokasi bangunan berdasar kefungsian yang akan 

mempengaruhi pemilihan tipe sistem truktur yang dipilih 

• Kondisi lingkungan yang menyangkut arus, gelombang, 

dan karakteristik air 

• Pemakaian material struktur dengan mempertimbangkan 

fktor korosi dan kekuatan bahan 
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• Pengaruh pemakaian sistem mekanikal yang berpengaruh 

pada struktur 

Beberapa jenis bahan yang digunakan sebagai pelampung 

dalam sistem dok terapung antara lain (Gaythwaite, 1990): 

• Salah satu bahan pelampung ringan yang umum dipakai 

adalah cellpolystyrene dengan bahan kedap air 

• Bahan lainnya yang digunakan adalah polyurethane 

dengan bahan tahan air dan tahan hidrokarbon serta 

kemudahan dalam pembentukan 

• Pemakaian foam yang diekspos akan menarik organisme 

laut yang merusak, namun foam adalah bahan yang tahan 

lama dengan lingkungan laut 

• Pemakaian beton dengan permeabilitas yang kecil 

sehingga air laut tidak mudah masuk dan menimbulkan 

karat pada rangka. 

• Alumunium dan kayu yang dipakai sebagai frame dek 

dengan pelapis korosi.  

 

F.  Perlindungan terhadap Korosi 

Korosi merupakan suatu bentuk pelapukan intrinsik dari suatu 

material dikarenakan reaksi terhadap lingkungan, terutama karena 

oksidasi dari logam yang bereaksi terhadap air dan oksigen.  

 
 

 
Gambar 2.28. Permukaan tergalvanisasi 

(Sumber: http://en.wikipedia.org/corrosion) 

Beberapa cara perlindungan logam terhadap korosi antara lain: 

• Applied Coatings 

Plating, pengecatan, dan pengaplikasian enamel 

merupakan metode paling umum dalam mencegah korosi. 

Cara-cara diatas bekerja dengan menyediakan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Galvanized_surface.jpg
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penghalang/barrier berupa material tahan korosi dari 

lingkungan yang merusak. Disamping faktor kosmetis dan 

manufacturing, terdapat kompensasi pada fleksibilitas 

mekanik terhadap resistensi terhadap abrasi dan 

temperatur tinggi. Logam yang umum dipakai untuk 

plating umumnya zinc atau cadmium. 

• Reactive Coatings 

Pelapisan menggunakan metode insulasi elektrik. 

• Anodisasi 

Aluminium alloy umumnya mengalami proses anodisasi 

dalam pembuatannya. Kondisi elektrokimia diatur 

sedemikian rupa sehingga muncul lapisan berpori pada 

permukaan alumunium alloy, yang cukup keras dan 

bersifat protektif. Bila lapisan ini tergores, maka akan 

terjadi proses passifikasi untuk mengganti area yang rusak. 

• Perlindungan Katode 

Perlindungan Katode (CP) adalah suatu teknik untuk 

mengendalikan korosi dari suatu permukaan logam dengan 

menjadikan permukaan itu sebagai katode dari suatu sel 

elektrokimia. Sistem perlindungan CP umumnya 

digunakan untuk melindungi baja,  pipa air dan saluran 

bahan bakar; dermaga baja, kapal, dan platform minyak 

lepas pantai.  

 

2.2.4. Tinjauan Sistem Utilitas Laboratorium 

Sistem utilitas dalam laboratorium memerlukan perhatian lebih 

dibanding sistem utilitas pada bangunan biasa. Sistem HVAC dan 

perpipaan air, gas, dan oksigen memerlukan tambahan ruang 

sebagaimana diperlukan tambahan luasan lantai. Untuk itu, diperlukan 

ruang tambahan untuk sistem utilitas bersamaan dengan penambahan 

ruang fungsional untuk petugas operasi dan pemeliharaan 

(maintenance dan operaing engineer). 
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Penentuan sistem utilitas sangat berpengaruh pada konfigurasi, 

desain, dan cost pada fasilitas riset. Pemilihan sistem utilitas harus 

dilakukan sebelum penetuan ruangan dibakukan. Penataan ruangan 

dan perletakan peralatan harus mengikuti pola jalur distribusi sistem 

utilitas, dimana jalur distribusi sistem utilitas tersebut identik untuk 

tiap lantai. 

 
 

Gambar 2.29. Metode instalasi saluran utilitas secara horizontal 
(Sumber: Neufert, 1973) 

 

Gambar 2.30. Metode instalasi saluran utilitas dalam denah bangunan 
(Sumber: Neufert, 1973) 
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A. Sistem Distribusi Utilitas Bangunan 

Sistem utilitas umumnya terbagi dalam bangunan secara 

horizontal sekaligus vertikal. Menurut DeChiara (1973) terdapat lima 

jenis sistem distribusi utilitas bangunan antara lain: 

1) Utility Corridor System 

Pada sistem ini, seluruh saluran perpipaan servis dibawa dari 

basement/ruang mekanikal menuju berbagai level lantai 

melalui saluran vertikal tunggal yang terletak pada core 

bangunan. Sementara untuk distribusi horizontal, saluran 

perpipaan servis dapat diletakkan pada langit-langit atau 

dibawah lantai. 

Kelebihan sistem ini antara lain: 

- Fleksibilitas tinggi 

- Cost relatif terjangkau 

- Biaya modifikasi rendah 

- Biaya penggantian sistem perpipaan rendah 

- Biaya maintenance rendah 

- Memungkinkan utilisasi penuh pada dinding 

- Modifikasi pada sistem perpipaan tidak akan 

mengganggu aktivitas pada modul yang berbatasan 

dengannya 

Kekurangan sistem ini adalah: 

- Kemungkinan terjadinya “ruang dalam ruang” 

- Efisiensi gross area yang menurun jika tiap unit 

diletakkan paralel 
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Gambar 2.31. Shaft utilitas pada core 
(Sumber: Hain, 1994) 

Gambar 2.32. Shaft utilitas pada lokasi sentral 
(Sumber: Hain, 1994) 

2) Multiple Interior Shaft System 

Dalam sistem ini sistem perpipaan/ducting diletakkan 

tersembunyi didalam shaft pada salah satu atau kedua sisi 

koridor sikulasi. Distribusi sistem utilitas dari shaft vertikal 

menuju ruang kerja dalam laboratorium umumnya melalui 

sistem perpipaan dibawah meja kerja laboratorium.  

Kelebihan sistem ini antara lain: 

- Fleksibilitas cukup baik 

- Efisiensi gross area cukup/sedang 

- Cost total cukup 

- Biaya modifikasi cukup 
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- Biaya penggantian cukup 

- Lebih mudah dalam pelaksanaan pemeliharaan jika 

dibandingkan dengan sistem shaft eksterior 

Kekurangan sistem ini adalah: 

- Lebih mahal  

- Efisiensi gross area yang menurun jika tiap unit 

diletakkan paralel  

 
 

 

 
 

 

Gambar 2.33. Shaft utilitas pada dinding interior 
(Sumber: Hain, 1994) 

Gambar 2.34. Shaft utilitas pada dinding koridor sirkulasi 
(Sumber: Hain, 1994) 

3) Multiple Exterior Shaft System 

Sistem ini membawa jalur perpipaan menuju tiap-tiap lantai 

melalui shaft vertikal pada dinding luar. Secara umum sistem 

ini hanya efektif bila diterapkan pada bangunan berlantai 

banyak.  
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Kelebihan sistem ini antara lain: 

- Sangat fleksibel 

- Efisiensi gross area cukup/sedang 

- Cost total cukup 

- Biaya modifikasi cukup 

- Biaya penggantian cukup 

- Biaya pemeliharaan dan pembersihan rendah 

- Memungkinkan utilisasi penuh pada dinding 

- Memiliki tampilan yang baik 

Kekurangan sistem ini adalah: 

- Lebih sulit dimodifikasi karena akan berpengaruh pada 

modul yang terletak berbatasan 

 
 

 

Gambar 2.35. Shaft utilitas pada dinding eksterior 
(Sumber: Hain, 1994) 

4) Corridor Ceiling with Isolated Vertical Shafts 

Pada sistem ini, sistem utilitas diletakkan pada langit-langit 

koridor jalur sirkulasi. Sistem ini hanya efektif bila digunakan 

pada bangunan dengan hanya satu atau dua lantai. 

Kelebihan sistem ini antara lain: 

- Sangat fleksibel 

- Efisiensi gross area cukup/sedang 

- Cost total rendah 

- Biaya modifikasi rendah 

- Biaya penggantian rendah 

- Efisiensi gross area tinggi 
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- Modifikasi atau perbaikan tidak akan mempengaruhi 

modul yang berbatasan 

Kekurangan sistem ini adalah: 

- Membutuhkan penambahan tinggi langit-langit 

- Biaya perawatan lebih tinggi 

- Memerlukan tipe instalasi saluran udara yang terpisah 

- Mengurangi estetika 

5) Utility Floor System 

Sistem ini menyediakan fleksibilitas dan kapabilitas 

maksimum pada struktur laboratorium riset. Sistem utilitas, 

termasuk didalamnya sistem perpipaan, berada di lantai yang 

terpisah. Dari lantai utilitas ini, sistem perpipaan dibawa 

menuju masing-masing lantai melalui shaft vertikal sentral.  

Kelebihan sistem ini antara lain: 

- Sangat fleksibel 

- Cost total rendah 

- Biaya modifikasi rendah 

Kekurangan sistem ini adalah: 

- Efisiensi gross area rendah 

- Biaya perawatan lebih tinggi 

 

B. Penyediaan Energi  

Dalam proses desain dan pengembangan fasilitas riset, harus 

terdapat pemahaman yang cukup untuk memperoleh hal-hal berikut 3 : 

1) Pengurangan beban pemanasan, pendinginan, dan beban 

pencahayaan lewat desain yang responsif terhadap iklim dan 

mempraktekkan konservasi energi. 

2) Menggunakan sumber energi yang terbarui seperti 

daylighting/pencahayaan siang, passive solar heating, sel-sel 

surya/photovoltaics, dan geotermal. 

3) Optimalisasi performa bangunan menggunakan energy modelling 

program, antara lain sensor okupansi dan alarm kualitas udara 

                                                 
3 Menurut WBDG Sustainable Committee (2006) dalam Optimize Energy Use, Url: 
http://www.wbdg.org/design/minimize_consumption.php 
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Building Integrated Photovoltaics (BIPV) 

Salah satu bentuk pengembangan sumber energi terbarui adalah 

photovoltaics. Photovoltaics (PV) merupakan elemen yang 

memproduksi listrik on-site, langsung dari cahaya matahari, tanpa 

memerlukan suplai energi atau menghasilkan dampak negatif terhadap 

lingkungan. Tidak diperlukan maintenance, tidak dihasilkan polusi, 

maupun limbah 4. 

Sistem Photovoltaics (PV) dibuat dengan merakit sejumlah 

modul kolektor cahaya matahari ecara elektrik dan mekanik kedalam 

sebuah array. 

 
 

 

Terdapat dua jenis penggunaan modul PV yang tersedia: 

Gambar 2.36. Photovoltaics sebagai bagian atap entrance bangunan 
(Sumber: http://www.nrel.gov/) 

1) Thick Crystal: termasuk didalamnya sel surya yang terbuat dari 

kristal silikon atau poly-crystalline wafers dan menghasilkan 10-

12 watt listrik per 1 feet 2/0,09 m2 dari setiap PV array (dibawah 

sinar matahari penuh). 

2) Thin-film: termasuk didalamnya lapisan material PV aktif yang 

sangat tipis, diletakkan pada superstrate kaca atau substrat logam, 

seperti pada pelapisan kaca arsitektural. Material film-tipis 

menghasilkan 4-5 watt listrik per 1 feet 2/0,09 m2 dari setiap PV 

array (dibawah sinar matahari penuh). Teknologi film-tipis 

membutuhkan biaya yang lebih rendah karena lebih rendahnya 

biaya yang dibutuhkan untuk material aktif dan enerdi 

produksinya bila dibandingkan dengan metode thick crystal. 
                                                 
4 Menurut WBDG Sustainable Committee (2006) dalam Building Integrated Photovoltaics (BIPV), Url: 
http://www.wbdg.org/design/bipv.php?r=research_laboratorium&print=1 
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Sistem Building Integrated Photovoltaics (BIPV) merupakan 

sistem yang mengintegrasikan modul photovoltaics kedalam selubung 

bangunan, misalnya atap maupun fasade. Dengan secara simultan 

berperan sebagai material selubung bangunan dan generator energi, 

BIPV menghasilkan penghematan dalam hal material dan biaya listrik, 

mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan emisi gas yang 

merusak ozon, serta menambah segi estetis bangunan. 

 
 Gambar 2.37. Diagram Hubungan Sel Surya, Modul, Panel & Array 

(Sumber: Strong, The Solar Electric House, p.54)  
 

BIPV system terdiri dari: 

a. Modul PV (berupa thin-film atau kristal, transparan, semi 

transparan, atau opaque) 

b. Charge Controller¸ untuk mengatur keluar masuknya energi yang 

dihasilkan PV kedalam sistem penyimpanan energi 

c. Sistem penyimpanan energi 

d. Peralatan konversi energi, dari arus DC yang dihasilkan PV 

menjadi output arus AC 

e. Power supply cadangan seperti generator diesel 

f. Peralatan pemasangan, kabel, dan peralatan keselamatan 
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Gambar 2.38. Diagram sistem BPIV 
(Sumber: http://www.rise.org.au/) 

 

 

Photovoltaics dapat diintegrasikan kedalam pelingkup bangunan 

antara lain:  

1) Sel surya dapat digunakan pada fasade bangunan, mengganti 

penggunaan spandrel glass tradisional. 

 

 

 

Gambar 2.39. BPIV pada fasade APS Factory di Fairfield, CA 
(Sumber: http://www.wbdg.org/design/bipv.php) 

2) Digunakan pada awning atau atap gergaji pada bangunan. PV 

yang dipasang pada bagian tersebut menerima pencahayaan 

langsung dari sinar matahari sekaligus menyediakan 

pembayangan pasif/passive shading.  
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Gambar 2.40. BPIV pada atap Intercultural Center, Georgetown 
(Sumber: http://www.wbdg.org/design/bipv.php) 

3) Digunakan pada atap bangunan, sebagai pengganti penutup atap 

metal dan atap beton berlapis aspal. 

4) Digunakan pada skylight bangunan, sekaligus menambah nilai 

estetis. 
 

 

C. Sistem Pencahayaan  

Faktor penerangan akan sangat mempengaruhi kinergi kerja 

penghuni dan penghematan energi bagi bangunan komersial seperti 

perkantoran, apartemen, dan bangunan institusional lainnya. 

Penerangan pada bangunan pada lazimnya dilakukan dengan 

penerangan aktif -penerangan buatan dengan mengandalkan berbagai 

jenis lampu dari sumber listrik, sedangan penerangan pasif 

(penerangan alami / daylighting dengan mengandalkan berbagai 

strategi dan teknik pemantulan cahaya dari matahari kedalam 

bangunan) guna memperkuat atau mereduksi pemakaian energi 

penerangan buatan. 

Disain pencahayaan yang sustainable dapat menungkatkan 

kenyamanan dan produktivitas penghuni bangunan. Strategi 

pencahayaan yang yang dapat meliputi penggunaan lampu compact 

fluorescent (CFLS) dibanding lampu pijar, memaksimalkan 

daylighting pada seluruh fasilitas, dan memanfaatkan berbagai 

teknologi photosensing untuk mencegah inefisiensi lampu pijar, akan 

sangat menghemat energi. 
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 Gambar 2.41. Laboratorium dengan pencahayaan alami 

(Sumber: http://www.wbdg.org/design/bipv.php) 
 

Daylighting 

Energi surya merupakan sumberdaya alternatif yang prospektif 

karena energi surya merupakan sumber energi yang dapat diperbarui 

dan tidak menimbulkan polusi. Potensi energi surya di Indonesia yang 

berada di jalur khatulistiwa memungkinkan penggunaan secara 

langsung dalam bangunan untuk memenuhi kebutuhan manusia 

(Priatman, 1999). Salah satu contoh pemanfaatan potensi surya dalam 

arsitektur adalah penggunaan daylighting/penerangan alami. 

Ada 2 strategi daylighting yang sering diaplikasikan, yaitu 5: 

1)  Strategi Daylighting Klasik (Classical Daylighting Strategies) 

Daylighting ini dalam arsitektur banyak mengandalkan 

bidang vertikal dari façade bangunan—jendela dengan kaca, yang 

berusaha memasukkan cahaya alami (sinar matahari, pantulan 

langit) sebanyak, sedalam mungkinkedalam suatu ruangan untuk 

kepentingan pencahayaan general (ambient lighting) atau 

penguatan pencahayaan suatu aktifitas (task lighting—

seperti:membaca, menulis, dans ebagainya). Sinar/cahaya dari 

matahari dapat dipantulkan, dibelokkan, diteruskan, dan bahkan 

disebarkan dengan bantuan sebuah bidang datar, cembung, atau 

cekung. Bidang-bidang tersebut dapat berupa lembaran metal, 

cermin, lensa, lembaran plastik tipis, fiber optik, solid acrylic 

bahkan kaca prisma atau diamond. Strategi daylighting secara 

                                                 
5 Menurut Mintorogo dalam Strategi Daylighting Pada Bangunan Multi-Lantai Diatas dan Dibawah 
Permukaan Tanah.  Jurnal DIMENSI TEKNIK ARSITEKTUR Vol. 27, NO. 1, Juli 1999 
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klasik ini dapat dilakukan dengan sistim aktip (dengan motor 

penggerak) atau pasip atau gabungan kedua sistim tersebut. 

Elemen-elemen strategi daylighting klasik dapat berupa : 

• Light Shelf (bidang datar sebagai pemantul cahaya/sinar 

matahari); dapat dilakukan secara ekterior maupun 

interior, atau menerus 

 
 

 
Gambar 2.42. Light Shelf 

(Sumber: SunWorld, Vol.10, No. 1, p.11, 1986) 

• Reflektor (cermin pemantul/pengumpul/penyebar sinar 

matahari); dapat dilakukan pada sisi-sisi bidang facade 

bangunan vertikal— sidelighting atau pada bidang atap—

top lighting. Teknik Reflektor ini dapat juga dikatakan 

sebagai strategy direct beam daylighting, karena 

menggunakan cermin-cermin reflektor yang memantulkan 

sinar/cahaya matahari ke alat penerus atau penyebar 

cahaya. 

 
 

 
Gambar 2.43. Reflektor 

(Sumber: SunWorld, Vol.10, No. 1, p.11, 1986) 
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2) Strategi Daylighting Teknologi (Technology Daylighting 

Strategies) 

Strategi ini dapat diterapkan untuk bangunan multi lantai 

diatas maupun dibawah permukaan tanah. Strategi daylighting ini 

banyak menggunakan reflektor aktif Sun Tracking System yang 

lazimnya disebut Heliostat (dilengkapi motor pelacak lintasan 

matahari), sebagai pemantul sinar matahari langsung maupun 

pemantulan pemandangan sekitar bangunan keruang perkantoran 

atau ruang laboratorium bawah tanah. 

 
 

 

Gambar 2.44. Heliostat 
(Sumber: SolarAge, Vol. 5, No. 8, p.28, Agustus 1980) 

Core Daylighting Systems merupakan salah satu kategori 

daylighting teknologi tinggi dalam pengontrolan daylight ke 

ruang-ruang interior bangunan; sistim ini sangat mengandalkan 

posisi matahari langsung untuk mendapatkan cahaya matahari 

dari alat pelacak pemantul sinar matahari melalui 

shaft/core/sumur cahaya dalam bangunan, ke ruang-ruang.  
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Gambar 2.45.  Diagram distribusi cahaya 

(Sumber: Underground Space Design. Carmody, John. p.252, 1996) 

Elemen-elemen yang dibutuhkan untuk sistim ini : 

• sistim kolektor sinar matahari (heliostat) 

• sistim jalur transport cahaya 

• sistim penerima/penyebar cahaya 

 

D. Sistem Penghawaan  

Sistem penghawaan merupakan salah satu faktor penting yang 

perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas ruang. Penghawaan 

merupakan proses pembaharuan udara dalam suatu ruang atau 

bangunan dengan cara memasukkan udara segar dari luar untuk 

menggantikan udara di dalam bangunan dengan tetap memperhatikan 

faktor kelembaban udara.  

Fungsi utama dari sistem penghawaan adalah untuk 

menyediakan kondisi udara yang sehat dan nyaman bagi pengguna 

laboratorium. Desain sistem penghawaan untuk laboratorium 

memerlukan perhatian khusus karena fasilitas ini memerlukan cukup 

banyak energi dan berpeluang untuk menghasilkan material yang 

berbahaya, mudah terbakar, beracun, dan sebagainya. Untuk itu, 
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diperlukan kriteria khusus untuk menjamin keamanan dan 

keselamatan pengguna laboratorium, antara lain 6: 

1) Tiap ruangan laboratorium harus memiliki suplai udara dan 

exhaust secara mekanis. Suplai udara harus 100% berasal dari 

udara luar, dan dibuang kembali ke udara luar tanpa melalui 

re-sirkulasi. 

2) Minimal terdapat 10 kali pergantian udara saat ruangan 

dipakai, dan 6 kali saat ruangan tidak dipakai. 

3) Fume hoods bukan satu-satunya sarana pengeluaran udara. 

Diperlukan pula bukaan lain untuk mempertahankan 

temperatur dan pergantian udara minimal bila diperlukan. 

4) Terdapat jumlah fume hood yang mencukupi untuk seluruh 

ruangan. 

5) Sistem memilki lebihan kapasitas sekitar 25% untuk 

kemungkinan pengembangan. 

6) Volume aliran udara harus mencukupi untuk mrncegah 

kondensasi pada dinding pipa aluran udara 

7) Exhaust fan yang terdapat pada fume hood laboratorium 

pengajaran/teaching laboratorium harus terpisah dari fume 

hood laboratorium riset. 

8) Ruang sumber kontaminasi harus tertutup, untuk mencegah 

kebocoran polutan ke ruangan lain lewat ventilasi lokal. 

9) Fume hood untuk laboratorium radioisotop dan karsinogen 

harus satu jalur. 

10) Fume hood harus diberi label untuk menunjukkan terhubung 

dengan jalur ventilasi mana. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 UCLA Industrial Hygiene Program, Environmental Health & Safety Laboratory Design Guide (2002) 
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2.2.5. Tinjauan Pelingkup Bangunan/Building Envelope 

A. Fasade 

Beberapa komponen fasade bangunan tinggi antara lain 7: 

1) Support Framing 

Rangka penunjang ini memikul beban material eksterior 

kebangunan dan mengalihkan beban beban lateral (gempa 

maupun angin) maupun beban gravitasi (berat sendiri, 

termasuk material eksterior) ke struktur rangka utama. Juga 

harus mampu meng akomodasi perbedaan-perbedaan material 

eksterior karena pergerakkan, uap air, pemuaian dan 

penyusutan karena temperatur. 

2) Insulation 

Material spesifik untuk tujuan khusus melindungi manusia dari 

panas yang berlebihan, kebisingan yang tinggi, kemampuan 

meneruskan cahaya, dan kemampuan menahan kebakaran (fire 

rating). 

3) Joints 

Diperlukan untuk tujuan kemudahan dalam pelaksanaan 

konstruksi maupun untuk keperluan meng antisipasi 

pergerakkan (sealants). 

4) Internal Drainage 

Untuk melindungi ruang dari penetrasi air hujan yang juga 

umumnya diiringi tekanan angin yang kuat, diperlukan sistim 

saluran pembuangan air hujan dalam komponen selubung. 

Dinding selubung juga harus mampu melepaskan uap air yang 

ada kembali ke udara bebas dengan sistim selubung yang dapat 

bernafas (breathable cladding system). Perlu penanganan 

tertentu dengan sistim pencegah uap air (vapor barrier 

system). 

5) Interior Finishes 

                                                 
7 Menurut Jimmy Priatman dalam Tradisi Dan Inovasi Material Fasade Bangunan Tinggi.  
Jurnal DIMENSI TEKNIK ARSITEKTUR Vol. 27, NO. 2, Desember 1999 
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Umumnya produk arsitektural yang berhubungan dengan ruang 

dalam dari rangka penunjangnya dan pada umumnya tidak 

berpengaruh langsung terhadap kinerja sistim selubung, 

kecuali untuk tujuan tertentu dibutuhkan tingkat integrasi 

khusus terhadap sistim sistim bngunan lainnya. 

6) Exterior Material 

Fungsi utama material eksterior adalah menahan penetrasi air 

dan kondisi cuaca alam (radiasi matahari, transmisi panas, 

tekanan angin, kelembaban udara, transmisi, refleksi atau 

absorpsi cahaya), ketahanan terhadap jamur dan serangga, 

ketahanan terhadap api, impak buatan, ledakan, tahan peluru 

maupun tahanan terhadap interferensi elektromagnit. Fungsi 

utama lainnya adalah menentukan estetika fasade bangunan 

yang memerlukan pertimbangan yang teliti dan hati hati untuk 

mencapai kriteria-kriteria yang disebut terdahulu. 

 
Material eksterior konvensional yang dipergunakan dalam fasade 

bangunan meliputi 8: 

1) Cementitious Materials ( Bahan Semen) 

Meliputi jenis material yang menggunakan semen sebagai 

pengikat utama. Bisa berupa beton bertulang (precast maupun 

cast in place) dengan aditif, pembesian, plesteran maupun 

lembaran semen. Perkembangan bahan semen yang relatif baru 

adalah fiberreinforced concrete (FRC) yang merupakan 

kombinasi semen portland dan serat serat khusus,yaitu baja, 

kaca, polimer organik, keramik dan material lainnya. Glass-

fiber reinforced concrete (GFRC) merupakan material fasade 

masa depan dengan kelebihannya yang lebih ringan, lebih 

lentur, kemampuan menahan tarik dan penghematan biaya 

struktur akibat reduksi berat material. 

2) Masonry Materials (Bahan Bata) 

                                                 
8 Menurut Jimmy Priatman dalam Tradisi Dan Inovasi Material Fasade Bangunan Tinggi.  
Jurnal DIMENSI TEKNIK ARSITEKTUR Vol. 27, NO. 2, Desember 1999 
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Disain fasade dengan cladding bata untuk bangunan tinggi 

modern menggunakan bata tipis (thin veneer wall) 

memerlukan-kemampuan ketahanan cuaca, kemampuan ikatan 

bata-mortar, kekakuan rangka penunjang dan peralatan 

pengikat unit hingga detail detail khusus yang diperlukan 

untuk menghindari problem dengan faktor-faktor cuaca. 

3) Stone Materials (Bahan Batu Alam) 

Sering digunakan dalam bangunan modern yang membutuhkan 

ekspresi disain monumental. Digunakan dalam bentuk stone 

veneers (+50 mm) untuk mereduksi beban pada struktur 

utamanya. Merupakan produksi alam dengan karakter fisik 

yang berbeda menurut tempat dan waktu sehingga perlu 

penanganan terhadap pelapukan dan pengaruh kimia. 

Pemasangan kering memerlukan keahlian tertentu dengan 

anker khusus maupun ikatan adesif antar unitnya. 

4) Metal Materials (Bahan Logam) 

Tiga kategori metal cladding digunakan saat ini dalam bentuk 

plat, lembaran laminasi dan panel komposit yang dirangkai 

dalam sistim dinding tirai (curtain wall). Merupakan material 

yang paling digemari karena relatif ringan, fabrikasi dengan 

kontrol yang akurat (pre-cut) serta perkembangan teknologi 

yang mampu memenuhi kreatifitas disain dengan beragam 

bahan metal mulai dari plat besi cor, stainless steel, aluminium 

panel hingga titanium. 

5) Glass Materials (Bahan Kaca) 

Fasade dengan sistim dinding tirai kaca (glass curtain wall) 

diproduksi dengan beragam aditif dan kombinasi lapisan film 

menimbulkan karakteristik berbeda dari segi kemampuan 

memikul beban, penampilan, kinerja termal dan visual. 

Merupakan peleburan material anorganik dengan keramik cair 

lalu didinginkan tanpa kristalisasi sehingga menghasilkan 

bahan transparan, keras, rapuh dan rentan secara kimiawi. 

Beragamnya produk kaca menuntut kemampuan para arsitek 

untuk secara tepat menentukan karakteristik dan kinerja kaca 
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sebagai material fasade yang sesuai dengan fungsi 

bangunannya. 

 

Fasade Kaca Pintar 

Selubung bangunan dari material kaca disebut 

sebagai dinding tirai kaca (curtain wall) dan dapat 

didefinisikan sebagai dinding luar tanpa pemikul beban 

yang umumnya dirangkai dari elemen elemen rakitan 

industri yang repetitif (kaca, aluminium, baja biasa, baja 

tahan karat). 

Dewasa ini dikembangkan teknologi pembuatan 

produk material kaca yang mempunyai efisiensi tinggi 

(high performance glass, photochromic glass, anti-

reflection coatings, thermochromic layers, insulating 

glass, low-e glass, dsb), salah satunya adalah teknologi 

yang diaplikasikan pada dinding tirai kaca yang 

selanjutnya disebut sebagai “intelligent glass façade” atau 

fasade kaca pintar. 

Fasade Kaca Pintar merupakan suatu konsep 

teknologi mutakhir dinding tirai kaca yang 

mempertemukan kepentingan ekologi maupun ekonomi 

bagi bangunan yang dikondisikan sepenuhnya (fully air-

conditioned). Fasade jenis ini mampu mengurangi 

pantulan panas matahari yang menyebabkan 

meningkatnya temperatur maupun efek rumah kaca pada 

atmosfer bumi. Selain itu ia mereduksi penggunaan energi 

yang dipakai untuk sistim tataudara dengan cara 

mengeliminir beban pendinginan eksternal 9.  

Disebut sebagai fasade kaca pintar, karena 

kemampuan otomatik sistim ini untuk selalu beradaptasi 

                                                 
9 Menurut Jimmy Priatman dalam Fasade Kaca Pintar - Teknologi Inovatif Bangunan Tinggi Hemat 
Energi. Jurnal DIMENSI TEKNIK ARSITEKTUR Vol. 27, No. 1, Juli 1999 
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dengan pergantian cahaya dan kondisi cuaca sepanjang 

tahun dengan cara mengoptimasi sumber energi yang 

dapat diperbarui (radiasi matahari dan kecepatan udara) 

pada selubung luar bangunan.  

Konsep fasade kaca pintar adalah konstruksi dinding 

kaca ganda (double-skin construction) dengan rongga 

udara antara 35cm-50cm antara kaca luar dan kaca dalam. 

Dinding kaca luar ketebalan 12mm dari jenis kaca dengan 

transmisi tinggi (umumnya kaca bening), sedangkan kaca 

dalam ketebalan 6-8mm dari jenis high performance glass. 

 

 
 Gambar 2.46. Double-skin facade 

(Sumber: http://www.wbdg.org/design/) 
 

Terdapat rongga udara menerus sehingga merupakan 

cerobong kaca (glass-shaft) dengan ketinggian meliputi 

beberapa lantai. Pada bagian atas dan bawah cerobong 

kaca ini terdapat pembukaan-pembukaan yang berfungsi 

sebagai jalan masuk dan keluar ventilasi udara (inlet dan 

outlet) dan mekanismenya dikontrol otomatis dengan 

sensor elektrik yang mendeteksi temperatur dan kecepatan 

angin. Untuk keperluan pemeliharaan, pembukaan-

pembukaan ini mempunyai terminal pada ruang mekanikal 
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pada lantai lantai tertentu gedung tinggi dan dilengkapi 

dengan filter udara. 

Pada waktu cuaca panas, damper elektrik ini akan 

membuka dan mendorong terjadinya efek cerobong 

(stack/stratification effect) didalam cerobong kaca. Panas 

transmisi yang terhimpun dari lapis kaca luar bersama 

dengan panas refleksi dari lapis kaca dalam dan faktor 

ketinggian tertentu akan mendorong terjadinya arus 

ventilasi vertikal. Arus udara yang melaju dengan 

kecepatan tinggi ini akan mengambil panas dari luar kulit 

bangunan sebelum panas itu masuk kedalam ruang 

sehingga akan mereduksi beban pendinginan untuk sistim 

tataudara ruang. 

Pada daerah dan iklim tertentu, aliran udara ini dapat 

digunakan langsung sebagai ventilasi alami dengan 

pengaturan khusus (jaringan ducting ventilasi). Pada 

waktu cuaca dingin, damper elektrik ini akan menutup dan 

arus ventilasi berhenti. Sebaliknya akan terbentuk rongga 

kaca tertutup yang berfungsi sebagai daerah barir yang 

menghalangi perpindahan panas dari dalam luar bangunan. 

Terjadilah efek rumah hijau (green-house effect) sewaktu 

rongga udara ini mengalami penyinaran matahari disiang 

hari. Dengan membuka jendela pada lapis kaca dalam, 

maka akan terjadi aliran panas kedalam yang 

menghangatkan ruang pada malam hari dan mengurangi 

konsumsi energi pada sistim pemanas ruang. 

Untuk mempertahankan perbedaan tekanan tertentu 

antara pembukaan masuk dan keluar diantara aerodinamik 

dan termodinamik angin disekitar bangunan tinggi, 

diperlukan studi yang cermat dengan model/maket 

bangunan dalam peralatan terowongan angin (wind tunnel) 

dilaboratorium dengan simulasi simulasi. Hasil analisa ini 

akan menentukan berapa ketinggian lantai yang diperlukan 
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bagi cerobong kaca untuk menjamin efek stratifikasi 

berfungsi dengan baik. 

 

B. Jendela dan Shading Device 

Dewasa ini desain jendela telah mengalami perkembangan. 

Jendela dan glazing system dikembangkan dengan performa tinggi; 

antara lain efisien dalam hal konsumsi energi, memiliki pelepasan 

panas yang lebih rendah, lebih kedap kebocoran udara, sehingga 

menunjang kenyamanan pengguna di dalam bangunan dan 

meminimalisir kondensasi. Jendela-jendela tersebut umumnya 

memiliki double atau triple glazing, pelapis/coating transparan, gas 

insulator yang terletak diantara dua panel kaca, dan bingkai jendela 

yang telah dikembangkan. Keseluruhan feature tersebut mampu 

mengurangi transfer panas, dan akhirnya mengurangi hilangnya energi 

lewat jendela 10. Elemen-elemen jendela tersebut antara lain lembaran 

kaca, bingkai struktural, spacer, dan elemen kedap udara/sealant. 

 

 

 

 

Gambar 2.47. Faktor-faktor yang mempengaruhi performa jendela 
(Sumber: http://www.wbdg.org/design/windows.php) 

Pemilihan jendela dan glazing harus dipertimbangkan secara 

holistik. Beberapa issue yang harus dipertimbangkan antara lain: 

• Temperatur/heat gain 

• Persyaratan visual (silau, privasi, view) 

• Pembayangan dan kontrol sinar matahari yang masuk 

• Kenyamanan thermal 

                                                 
10 Sumber URL: http://www.wbdg.org/design/windows.php  
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• Kontrol kondensasi 

• Kontrol ultraviolet 

• Kontrol akustik 

• Efek warna untuk unsur estetis 

• Pencahayaan siang/daylighting 

• Persyaratan energi 

Penggunaan high performance windows dapat mengurangi 

beban pemanasan pendinginan secara signifikan. Jendela dengan 

emisivitas rendah/low-e dan coating selektif spektral dapat memfilter 

gelombang ultraviolet yang merusak dan menambah daya tahan 

perabot dalam ruangan. Sistem pembayangan teroptimalisasi untuk 

pencahayaan siang/daylighting dapat mengurangi beban AC dan 

menghemat biaya. 

Pada bangunan yang menggunakan skylight, terdapat Three-In-

One Skylight Device yaitu sistem yang mengontrol pencahayaan siang, 

mengarahkan radiasi panas matahari, dan mengumpulkan air hasil 

pemanasan matahari sekaligus. Konsep dari Three-In-One Skylight 

Device mempunyai tiga tujuan: pertama, membayangi skylight secara 

horisontal atau bertingkat/tiled; menyediakan shading device. Kedua, 

rangkaian dari kubus lingkar sebagai shading device akan memantul 

dan menyebar cahaya matahari ke dalam ruang di bawahnya sebagai 

pencahayaan siang/daylighting. Ketiga, selain sebagai pembayang dan 

pemantul cahaya matahari langsung, rangkaian dari pipa air 

pembayang juga digunakan untuk mengumpulkan panas matahari 

untuk menghasilkan air panas.  
 

 

2.2.6. Kebutuhan Khusus pada Laboratorium 

A. Laboratorium Kimia Analitik 

Laboratorium Kimia Analis didesain dan dioperasikan untuk 

menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk kegiatan-

kegiatan yang berhubungan dengan analisa dan kontrol kualitas dari 

bahan-bahan kimia. Beberapa permasalahan diantaranya adalah 

penanganan limbah laboratorium dan penyediaan lingkungan khusus 
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bagi zat-zat berbahaya, misalnya bahan-bahan yang mengandung 

racun dan gas-gas eksplosif.  
 

 
 

  

Gambar 2.48. Contoh layout laboratorium kimia. 
(Sumber: Neufert, 1973) 

Peralatan yang umum digunakan dalam laboratorium kimia 

analitik antara lain: mikroskop, alat pembakar, tabung reaksi dan 

peralatan laboratorium standar lainnya, alat pengukur spektrum 

cahaya, kromatograf, Magnetic Resonance Imaging (MRI), 

evaporator, cristallizer, dan beberapa laboratorium kimia juga 

dilengkapi dengan reaktor sederhana. 

Kebutuhan khusus dari laboratorium ini adalah cerobong 

asap/fume hoods untuk menangani gas yang dihasilkan peralatan-

peralatan seperti kromatograf dan spektrometer. Minimal diperlukan 

satu buah cerobong asap tiap 1,2 x 1,2 m2.  

 

B. Laboratorium dengan Pengkondisian Suhu  

Laboratorium dengan Pengkondisian Suhu adalah laboratorium 

dimana suhu dan kelembaban diatur dalam suatu rentang yang telah 

ditentukan, sehingga kegiatan penelitian berlangsung dalam 

lingkungan yang terkontrol. Rentang suhu yang dapat diatur antara 

0,50 C hingga 490 C, sementara kelembaban ruangan dapat 

dikendalikan hingga 0,5% dari rentang kelembaban maksimal. 
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Gambar 2.49. Contoh layout laboratorium dengan pengkondisian suhu. 

(Sumber: Hain, 1994) 

Laboratorium dengan pengkondisian suhu umumnya digunakan 

pada eksperimen yang berkaitan dengan material yang rentan dan 

membutuhkan penanganan tertentu, misalnya laboratorium biologi, 

bakteriologi, dan laboratorium kultur jaringan. 

Luasan ruangan dapat bervariasi antara 1,8 m2 hingga seluas 

modul ganda laboratorium (37 m2). Dimensi minimum dapat kurang 

dari 2,3 m karena pada umumnya ruang dengan pengkondisian suhu 

bukan merupakan ruangan yang ditempati sepanjang waktu. Peralatan 

yang digunakan untuk mengatur suhu dan kelembaban antara lain 

humidifier dan peralatan refrigerating (condensing dan evaporator 

coil system). 

 

C. Ruang Penanganan Limbah Kimia dan Biologi 

Beberapa laboratorium menghasilkan limbah kimia dan biologi 

yang membutuhkan penanganan tertentu dalam perencanaan 

laboratorium. Limbah kimia yang perlu penanganan khusus antara 

lain: bahan-bahan reaktif, beracun, mudah terbakar, eksplosif, dan 

korosif. Sementara beberapa jenis limbah biologi antara lain: limbah 

patologis (darah, organ dan bagian-bagian makhluk hidup lainnya), 
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kultur sel/jaringan, sisa dialisis, sisa produk bioteknologi, benda-benda 

sisa peralatan eksperimen (jarum, scalpel, dan lain-lain). 

Beberapa peralatan yang terdapat dalam ruang penanganan 

limbah kimia antara lain:  

- Ruang pengemasan limbah/filling laboratorium packs 

- Material untuk pengemasan dari bahan vermiculite 

- Drum dari bahan besi, fiber, atau plastik bervolume 20-210 

liter 

- Lift pneumatik atau lift mekanis 

- Timbangan dan pH meter 

- Sink dan peralatan laboratorium basah lainnya 

- Peralatan untuk keadaan darurat 

Beberapa peralatan yang terdapat dalam ruang penanganan 

limbah biologi antara lain:  

- Ruang pengemasan limbah dan material untuk pengemasan 

- Autoclave 

- Alat sterilisasi uap dan gas 

- Ruang pendingin 

- Sink dan peralatan laboratorium basah lainnya 

- Lemari penyimpanan 

- Peralatan pencegah dekontaminasi dari tumpahan limbah 

 

 
 

 

Gambar 2.50. Contoh layout laboratorium dengan ruang steril 
(Sumber: Neufert, 1973) 
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D. Laboratorium Basah 

Menurut National Institute of Building Sciences (2006), 

Laboratorium Basah merupakan suatu tipe laboratorium yang 

menangani bahan kimia, obat-obatan, maupun material biologi 

lainnya; dimana dalam pengujiannya dibutuhkan air, ventilasi 

langsung, dan saluran utilitas khusus. 

Tipologi ruang laboratorium basah memiliki keunikan karena 

mengakomodasikan ventilasi dan jaringan utilitas secara terpisah pada 

masing-masing modul laboratorium. Hal ini dimaksudkan untuk 

menunjang berlangsungnya kegiatan penelitian untuk mendapatkan 

hasil yang akurat. 

Hal-hal tipikal yang terdapat dalam Lab Kering antara lain seperti 

yang disebutkan dibawah 11: 

1. Estetika 

• Permukaan 

Permukaan yang tahan lama merupakan bagian integral 

dari ruang laboratorium basah. Digunakan lapisan cat 

epoxy pada dinding laboratorium serta lantai dari bahan 

vynil dengan finishing dari bahan mylar. 

2. Fungsional/Operasional 

• Modul Lab yang terpisah 

Lab basah secara tipikal terpisah menjadi beberapa 

modul laboratorium yang masing-masing memiliki 

kontrol tersendiri terhadap koneksi HVAC utilitas, dan 

peralatan keselamatan. Modul dibagi secara spasial 

lewat balok-balok struktural maupun pembagi plenum 

di bawah lantai. 

• Sistem HVAC yang konstan dan terjaga 

                                                 
11 Menurut National Institute of Building Sciences, 2006. Url: 
http://www.wbdg.org/design/laboratorium_wet.php 
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Beberapa peralatan laboratorium dan berbagai jenis 

eksperimen memerlukan kontrol kelembaban dan 

temperatur.  

Lab basah umumnya dilengkapi peralatan reheat 

system dengan pre-filter dan after-filter untuk efisiensi. 

Secara umum, laboratorium basah memiliki tekanan 

udara positif dibandingkan udara luar; dam menerapkan 

prinsip no-return air dari laboratorium maupun 

ruangan lainnya. 

• Kontrol debu dengan Air Barrier System 

• Jaringan gas/utilitas 

Jaringan utilitas dalam laboratorium basah mencakup di 

dalamnya ruang hampa udara, pneumatic supply, gas 

alami, O2 dan CO2 ,dan air distilasi. Fitting dan koneksi 

dari tiap modul terhubung pada saluran distribusi 

bangunan dalam tiap enam nominal sistem perpipaan. 

• Fume hoods/cerobong asap 

Desain laboratorium basah harus memuat satu buah 6 

feet/1,8 m cerobong asap kimia untuk tiap modul 

laboratorium, yang menyediakan 100% pembuangan 

udara/exhaust langsung. Diperlukan juga lemari 

penyimpana berventilasi untuk menyimpan zat-zat 

kimia korosif 

3. Keamanan/Keselamatan 

• Keselamatan dan keamanan terhadap bahaya 

kebakaran 

Setiap ruangan laboratorium dilengkapi dengan tabung 

pemadam/fire extinguisher dalam lemari peralatan 

darurat. Terdapat sebuah alarm pull station pada jalur 

keluar dan ruang-ruang yang dihuni. 

Berikut ini adalah contoh dimensi modul laboratorium basah 12:  

                                                 
12 Menurut National Institute of Building Sciences, 2006. Url: 
http://www.wbdg.org/design/laboratorium_wet.php 
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Lebar modul 3,6 m dan panjang 7,2 m, dengan perpanjangan zona 

utilitas dan lemari servis sepanjang 0,9 m pada tiap sisi. Terdapat deep 

counter pada tiap sisi selebar 60 cm dan jalur sirkulasi selebar 

minimal 0,9 m. Modul laboratorium memiliki koridor staf selebar 1,5 

m diluar modul, dan dilengkapi dengan koridor service double loaded 

selebar 1,8 m didalam. 

Berikut ini adalah contoh tata ruang satu modul laboratorium dan 

fasilitas penunjangnya: 

 

 
 Gambar 2.51. Contoh layout satu modul laboratorium basah dan fasilitas 

penunjangnya 
(Sumber: http://www.wbdg.org/design/laboratorium dry.php)  

 

E. Laboratorium Kering 

Menurut National Institute of Building Sciences (2006), 

Laboratorium Kering merupakan suatu tipe laboratorium yang secara 

khusus menangani material kering, bahan elektronik, maupun 

instrumen dengan sistem perpipaan minimal. Laboratorium yang 

didefinisikan diatas merupakan laboratorium analitis yang 

membutuhkan temperatur akurat, kontrol kelembaban, serta kontrol 

debu dan partikel lain. 
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Hal-hal tipikal yang terdapat dalam Lab Kering antara lain seperti 

yang disebutkan dibawah 13: 

1. Fungsional/Operasional 

• Kelembaban dan temperatur yang konstan dan terjaga. 

Beberapa peralatan laboratorium dan berbagai jenis 

eksperimen memerlukan kontrol kelembaban dan 

temperatur.  

Lab kering umumnya dilengkapi peralatan reheat 

system dengan pre-filter dan after-filter untuk efisiensi. 

Secara umum, laboratorium kering menerapkan prinsip 

no-return air dari laboratorium maupun ruangan 

lainnya. 

• Kontrol debu dengan Air Barrier System 

2. Produktivitas 

• Perabot yang tahan lama dan mobile, yang 

memungkinkan fleksibilitas tata ruang 

• Akses yang mudah menuju jaringan kabel (output 

jaringan listrik, telepon, maupun HVAC). 

Sistem raised floor direkomendasikan untuk distribusi 

jaringan kabel yang lebih fleksibel. 

3. Keamanan dan Keselamatan 

• Fire Safety 

Setiap ruangan laboratorium dilengkapi dengan tabung 

pemadam/fire extinguisher dalam lemari peralatan 

darurat. Terdapat sebuah alarm pull station pada jalur 

keluar dan ruang-ruang yang dihuni. 

Berikut ini adalah contoh dimensi modul laboratorium kering 14: 

lebar modul mencapai 3,6 m dan panjang 7,2 m, dengan perpanjangan 

zona utilitas dan lemari servis sepanjang 0,9 m pada tiap sisi. Terdapat 

                                                 
13 Menurut National Institute of Building Sciences, 2006. Url: 
http://www.wbdg.org/design/laboratorium_dry.php 
 
14 Menurut National Institute of Building Sciences, 2006. Url: 
http://www.wbdg.org/design/laboratorium_dry.php 
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deep counter pada tiap sisi selebar 60 cm dan jalur sirkulasi selebar 

minimal 0,9 m. 

Berikut ini adalah contoh tata ruang satu modul laboratorium dan 

fasilitas penunjangnya: 

 
Gambar 2.52. Contoh layout satu modul laboratorium kering dan fasilitas 

penunjangnya 
(Sumber: http://www.wbdg.org/design/laboratorium dry.php) 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE KAJIAN 

 
3.1 Metode Umum 

Dalam metode umum perancangan Fasilitas Riset Kelautan Lepas Pantai akan 

digunakan tahapan cara berpikir dengan metode deduktif, yaitu metode berpikir dengan 

berangkat dari alur umum menuju khusus. Metode deduktif digunakan untuk 

menganalisa data-data yang diperoleh untuk kemudian dijadikan input dalam tahap 

sintesa untuk merumuskan konsep-konsep arsitektural yang akan digunakan dalam 

perancangan. 

Tahapan-tahapan yang digunakan dalam kajian antara lain: 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah perlu dilakukan untuk menghubungkan issue yang 

terdapat di lapangan dengan tujuan perancangan. 

Permasalahan yang hendak diangkat kedalam rancangan berasal dari urgensi 

keberadaan fasilitas riset kelautan yang bertujuan untuk mendayamanfaatkan potensi 

perairan laut Indonesia 

2.  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data bertujuan untuk mencari data yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dirumuskan. Pengumpulan data primer dari observasi di 

lapangan dengan mencari, melihat, dan mendengar informasi yang dibutuhkan 

mengenai kondisi yang sebenarnya pada objek yang akan direncanakan dan data 

sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan studi komparasi yang mendukung. 

Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya diolah dan dianalisa hingga diperoleh 

alternatif konsep dalam proses sintesa. 

3. Analisa 

Merupakan tahapan lanjutan setelah data yang dibutuhkan terkumpul. Data 

diolah dan dianalisa untuk menghasilkan berbagai alternatif konsep pemecahan 

masalah yang dirumuskan. Analisa meliputi analisa makro (analisa kawasan) dan 

analisa mikro (analisa aktivitas pelaku, analisa pola dan hubungan ruang, tata massa, 

struktur dan utilitas)  
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4. Sintesa 

Sintesa merupakan kesimpulan dari analisa yang menghasilkan konsep-

konsep yang dijadikan pedoman pada proses perancangan. Dari konsep ini 

diharapkan ke depannya dapat diterjemahkan ke dalam bentuk sketsa-sketsa ide 

perancangan yang dilanjutkan dengan gambar-gambar kerja berupa denah, tampak, 

potongan, siteplan, layout, perspektif situasi dan detail arsitektural. 

 

3.2 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Dalam upaya pengumpulan dan pengolahan data, digunakan metode sebagai 

berikut, yaitu : 

3.2.1 Studi Kepustakaan 

Data yang diperoleh berasal dari studi pustaka yang berupa  teori, 

peraturan dan kebijakan pemerintah menjadi dasar perencanaan sehingga dapat 

memperdalam analisa. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai alat bantu 

untuk menyusun konsep awal. Penelusuran pustaka ini bertujuan untuk 

memperoleh identifikasi dan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan 

perancangan bangunan unit penelitian.  

Data yang diperoleh bersumber dari buku, skripsi, kumpulan aturan dan 

kebijakan pemerintah, serta internet. Data-data tersebut diperoleh dari 

perpustakaan, instansi-instansi yang terkait dan internet.  

3.2.2. Survei Lapangan 

Pengamatan dan pencatatan dilakukan dengan cara observasi secara 

langsung di lapangan.  Data dan informasi yang didapat yaitu dokumentasi gambar 

dengan dengan bantuan alat-alat seperti kamera, buku catatan dan peta.  

Pelaksanaan observasi ini dilakukan secara tidak langsung (dengan perantaraan 

alat) dan merekam fakta apa adanya. 

3.2.3. Interview 

Metode survei ini dilakukan dengan teknik komunikasi secara langsung 

yaitu interview/wawancara untuk mendapatkan data mengenai kondisi site serta 

persepsi dan opini mengenai unit penelitian kelautan dan kondisi perairan laut 

secara umum. Hasil interview berupa informasi mengenai kondisi eksisting site 

dan masukan-masukan mengenai kegiatan yang dapat ditampung dalam bangunan 

unit penelitian kelautan. Dari interview tersebut bisa digunakan sebagai masukan 
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ide dalam perancangan dan memperjelas data-data yang akan digunakan dalam 

analisa. 

Interview dilakukan kepada: 

 Staf Bagian Penelitian dan Pengembangan Dinas Peternakan, Kelautan, dan 

Perikanan lokasi setempat 

 Staf Laboratorium Perikanan Air payau Jurusan Perikanan Universitas 

Brawijaya 

 Masyarakat sekitar site dan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan obyek 

perancangan 

 

3.2.4. Studi Komparasi 

Studi Komparasi dilakukan untuk mengetahui berbagai aspek pada bangunan 

penelitian antara lain mengenai organisasi ruang, tata massa, aktivitas, sirkulasi, 

dan kondisi fisik bangunan. Kegunaan dari studi adalah mendapatkan masukan-

masukan untuk perencanaan selanjutnya, yaitu dengan mempelajari kelebihan dan 

kekurangan yang ada untuk menjadi dasar bagi perancangan bangunan yang lebih 

baik untuk Fasilitas Riset Kelautan Lepas Pantai. 

Obyek studi komparasi dilakukan melalui browsing di internet dengan obyek 

berupa bangunan dengan fungsi yang serupa yaitu Scripps Institution of 

Oceanography di Amerika Serikat, Monterey Bay Aquarium Research Institute, 

Pusat Penelitian Oseanografi - LIPI di Jakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan 

Perikanan di Kab. Banyuwangi, dan  Laboratorium Perikanan Air Payau Jurusan 

Perikanan Universitas Brawijaya. Obyek komparasi memiliki fasilitas riset yang 

cukup lengkap dengan tata massa yang memadai sehingga dapat dijadikan 

pembanding dan input bagi perancangan Fasilitas Riset Kelautan. 

 

3.3 Metode Analisa dan Sintesa Data 

Dalam pengolahan data digunakan beberapa tahapan yaitu analisa dan sintesa, 

yang dijelaskan sebagai berikut:  

3.3.1. Analisa 

Analisa dibagi menjadi beberapa tahapan antara lain: 

 Analisa site 

 Analisa aktivitas pelaku 

 Analisa pola dan hubungan ruang 
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 Analisa tata massa 

 Analisa struktur 

 Analisa utilitas 

 Analisa bentuk dan tampilan bangunan 

3.3.1. Sintesa 

Sintesa merupakan kesimpulan dari analisa yang menghasilkan konsep 

programatik yang diwujudkan dalam konsep desain yang nantinya dijadikan acuan 

atau pedoman pada proses perancangan. Dari analisa yang telah dilakukan akan 

diperoleh alternatif berupa konsep desain. 

Setelah dihasilkan konsep yang berupa perencanaan dan perancangan, 

kemudian ditransformasikan ke dalam tahapan pra rancangan dan pengembangan 

rancangan.   Perancangan ini ditransformasikan dalam bentuk sketsa ide 

perancangan kemudian dalam bentuk gambar-gambar kerja berupa site plan, 

layout plan, denah, tampak, potongan, perspektif suasana serta detail arsitektural.   

Dalam setiap tahap pemrograman dan perancangan yang telah dihasilkan akan 

selalu dilakukan evaluasi/feedback terhadap hasil-hasil tahapan sebelumnya.   
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SKEMA METODOLOGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 
 Potensi kelautan Indonesia yang 

sangat besar mengingat besarnya 
persentase wilayah perairan laut 
Indonesia 

 Minimnya fasilitas riset kelautan 
yang mampu mewadahi berbagai 
aktivitas penelitian secara optimal 

Tuntutan 
 
 Penataan ruang dan massa 

bangunan yang mampu mewadahi 
aktivitas penelitian kelautan 

 Perencanaan struktur bangunan 
yang sesuai dengan lokasi 
bangunan yang berada di laut 

FASILITAS RISET KELAUTAN 
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Permasalahan 

 Bagaimanakan penataan ruang dan tata massa bangunan yang dapat mewadahi 
aktivitas penelitian dalam bidang kelautan secara optimal? 

 Bagaimanakah perencanaan pelingkup bangunan berkaitan dengan lokasi 
bangunan yang berada di laut? 

 

 

 

 

 

Tujuan dan Kegunaan 
Tujuan 
 Memperoleh rancangan pengolahan tata ruang dan tata massa pada bangunan 

pusat penelitian oceanografi 
 Merencanakan pelingkup bangunan penelitian berkaitan dengan lokasi 

bangunan yang berada di laut 
Kegunaan 

 Sebagai sarana penelitian kelautan yang representatif, yang mampu 
mewadahi kegiatan riset dan fasilitas pendukungnya secara memadai 

 Menjadi sarana penyedia informasi yang menyeluruh tentang perikanan 
laut; mulai dari teknologi, kegiatan penangkapan, hingga pengolahan 
produk-produk perikanan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1.   Tinjauan Kawasan Perancangan 

4.1.1.   Gambaran Umum Kabupaten Malang 

Kabupaten Malang yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. 

Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, 

Kota Batu, dan Kabupaten Pasuruan di utara, Kabupaten Lumajang di timur, 

Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat. 

Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. 

 
 

A.   Pembagian administratif 

Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, yang dibagi lagi atas 

sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Kepanjen. 

Pusat pemerintahan sebelumnya berada di Kota Malang. Kota Batu dahulu 

bagian dari Kabupaten Malang, sejak tahun 2001 memisahkan diri setelah 

ditetapkan menjadi kota. Ibukota kecamatan yang cukup besar di Malang 

antara lain: Lawang, Singosari, Dampit, dan Kepanjen. 

Gambar 4.1. Peta Kabupaten Malang 
(Sumber: http://www.eastjava.com/plan/peta/pkab-malang.gif) 
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B.  Geografi 

Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur, 

setelah Kabupaten Banyuwangi. Sebagian besar wilayahnya berupa 

pegunungan. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan 

puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). 

Pegunungan ini terdapat mata air Sungai Brantas, sungai terpanjang di Jawa 

Timur. 

Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-

Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru 

(3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kota 

Malang sendiri berada di cekungan antara kedua kompleks pegunungan 

tersebut. 

Bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran 

rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit. 

Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. 

Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah 

pegunungan di barat banyak ditanami sayuran, dan menjadi salah satu 

penghasil sayuran utama di Jawa Timur. Daerah selatan banyak digunakan 

ditanami tebu dan hortikultura seperti salak dan semangka 

 

4.1.2.   Gambaran Umum Site Terpilih 

Lokasi Site 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site terletak di kawasan pantai selatan Jawa yaitu pantai Sendangbiru, 

Kec. Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang yang terletak di koordinat 

Gambar 4.2. Pantai Sendangbiru 
(Sumber: http://www.kabmalang.go.id/kabmalang/pariwisata/) 
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1120 40` 45`` - 1120 42` 45`` BT dan 80 27` 24 `` - 80 24` 54 `` LS. Pantai 

Sendangbiru terletak 69 km, sebelah selatan dari kota Malang, melewati Turen, 

dan Sumbermanjing Wetan. Pantai Sendangbiru memiliki pelabuhan alam 

dengan kedalaman mencapai 20 m, yang mendukung kegiatan perikanan di 

kawasan ini berupa tempat pendaratan ikan serta tempat pelelangan ikan 

Kabupaten Malang. Pantai Sendangbiru berhadapan dengan Pulau Sempu, 

terpisahkan oleh selat dengan jarak 600 – 1500 m dengan panjang pesisir +- 4 

km.  

Batas-batas wilayah pantai Sendangbiru yang terletak di Desa 

Tambakrejo Kec. Sumbermanjing Wetan antara lain: 

Utara  : Desa Kedung Banteng 

Selatan : Samudera Indonesia 

Barat  : Desa Sitiarjo 

Timur : Desa Tambaksari 

 
 

 

Kondisi Oceanografis 

Pantai Sendangbiru terletak di pantai selatan menghadap ke Samudera 

Indonesia yang memiliki ciri gelombang yang sangat besar. Samudera 

Indonesia sejauh 1.575 – 2.625 m memiliki kedalaman hingga 200 m, 

sedangkan pada jarak  2.625 – 4.375 m memiliki kedalaman hingga 3000 m.  

Ombak rata-rata yang terjadi di pantai Sendangbiru cenderung tenang 

ynag merupakan refraksi gelombang dari pantai selatan Laut Jawa. Hal ini 

disebabkan karena ombak dari Samudera Indonesia terlebih dahulu diterima 

oleh Pulau Sempu sebelum akhirnya masuk ke kawasan Sendangbiru. 

 

 

Gambar 4.3. Pulau Sempu yang berhadapan dengan Pantai Sendangbiru 
(Sumber: http://www.kabmalang.go.id/kabmalang/pariwisata/) 
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Potensi Site 

1. Site terletak pada kawasan yang berhubungan dengan kegiatan kelautan. 

Terdapat permukiman nelayan serta Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 

Pondok Dadap 

 
 

 

2. Terdapat sarana dan prasarana yang mendukung antara lain prasarana jalan, 

air bersih, parkir, dan sarana yang berhubungan dengan kegiatan pelayaran 

seperti stasiun pengisian bahan bakar kapal dan PPI 

3. Memiliki view positif ke arah Samudera Indonesia 

 
 

 

4. Jauh dari pusat kebisingan sehingga cukup kondusif sebagai lokasi 

kegiatan penelitian 

 

4.2.   Tinjauan Khusus Fasilitas Riset Kelautan Lepas Pantai 

4.2.1.   Peranan Fasilitas Riset Kelautan 

Gambar 4.4. PPI Pondok Dadap 
(Sumber: http://www.kabmalang.go.id/kabmalang/pariwisata/) 

Gambar 4.5. View ke arah Samudera Indonesia 
(Sumber: http://www.kabmalang.go.id/kabmalang/pariwisata/) 
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Luas lautan yang mencapai 60% wilayah Indonesia merupakan 

potensi yang strategis untuk dikembangkan. Indonesia sebagai salah 

satu pusat keanekaragaman hayati dunia memiliki Indeks 

Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Index) tinggi. Lingkungan laut 

Indonesia dengan berbagai macam habitat yang ada di dalamnya 

tersebar luas di antara dua wilayah laut, wilayah paparan dan wilayah 

laut dalam. Terdapatnya dua paparan luas di bagian barat dan bagian 

timur Indonesia yang dipisahkan oleh laut yang dalam memberikan 

gambaran akan terdapatnya berbagai ragam jenis biota dan habitat. 

Pengelolaan sumberdaya hayati laut telah didefinisikan sebagai 

penerapan IPTEK kelautan terhadap permasalahan pemanfaatan 

sumberdaya untuk memperoleh hasil optimum dalam kegiatan 

perikanan komersial. Untuk itu pengelolaan sumberdaya hayati laut 

memerlukan pengetahuan yang mendasari prinsip-prinsip biologi dan 

ekologi dari sumberdaya tersebut. 

Selama ini pengelolaan sumberdaya hayati laut pada 

umummnya hanya ditekankan pada pengertian yang sempit yaitu 

berapa ukuran dan kelimpahan biota yang akan dipanen. Akibat 

sempitnya pemahaman ini, mungkin dalam jangka pendek belum 

dapat dilihat dampaknya, namun dalam waktu jangka panjang akan 

dihadapkan pada permasalahan yang sangat serius. Salah satu 

contohnya adalah kelimpahan dan ukuran ikan dalam populasi tidak 

dapat dijamin kelestariannya (sustainability) hanya dengan membuat 

keseimbangan antara rekruitmen dan panen, tetapi akan menyangkut 

kemampuan reproduksi, kelangsungan hidup (survival) yang sarat 

akan muatan genetik. 1 

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Hutabarat (1985) 

bahwa efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam akan 

tergantung kepada pengetahuan serta pengertian tentang lautan itu 

sendiri. Untuk itu diperlukan suatu wadah untuk menampung 

                                                 
1 Eddy Yusron dalam artikel berjudul “Pemanfaatan Keragaman Genetik dalam Pengelolaan 

Sumberdaya Hayati Laut”, dimuat dalam jurnal Oseana. Volume XXX, Nomor 2, 2005. 
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kegiatan penelitian di bidang kelautan, diantaranya laboratorium dan 

fasilitas riset. 

Fasilitas Riset Kelautan memiliki peran untuk melaksanakan 

kegiatan riset dan penelitian dengan tujuan untuk meningkatkan 

pemahaman terhadap dunia kelautan Indonesia.  

Hasil dari kegiatan riset dan penelitian dapat dimanfaatkan lebih 

lanjut oleh berbagai komponen masyarakat. Bagi pemerintah, 

keberadaan sarana ini berperan sebagai salah satu masukan dalam 

pembuatan kebijakan di bidang kelautan. Dan bagi masyarakat; untuk 

memasyarakatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 

kelautan, mengadakan transfer pengetahuan dari hasil riset untuk 

kemudian dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan.  

 

4.2.2.   Cakupan Bidang Kerja Fasilitas Riset Kelautan 

Ilmu kelautan yang cukup luas cakupannya berusaha diwadahi 

dalam Fasilitas Riset Kelautan. Untuk itu, perlu diterapkan batasan agar 

Fasilitas Riset Kelautan dapat berfungsi secara optimal. Batasan tersebut 

berupa bidang keilmuan yang dibahas, antara lain: 

A) Bidang Oceanografi 

Bidang Oceanografi masih terbagi lagi kedalam beberapa sub-bagian 

sesuai kebutuhan di pantai utara Jawa; antara lain: 

1) Unit Penelitian Geologi 

Meneliti kondisi geologis daerah pesisir, landas kontinen, dan 

dasar lautan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap 

eksplorasi sumber daya dan kelestarian lingkungan 

2) Unit Penelitian Fisika Kimia 

Meneliti aspek fisika dan kimia perairan laut untuk 

pemanfaatan potensi kelautan dan pengembangan teknologi 

3) Unit Penelitian Biologi Laut 

Meneliti flora dan fauna lautan (botani dan zoologi lautan) 

untuk pemanfaatan potensi kelautan lebih lanjut 

4) Unit Penelitian Geografi 
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Melakukan penelitian dalam bidang geografi terutama pada 

masalah penginderaan jauh 

B) Bidang Sumber Daya Perikanan 

Bidang sumber daya perikanan lebih difokuskan pada teknologi 

terapan pengolahan hasil laut yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat nelayan secara langsung 

1) Unit Studi Lingkungan 

Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang 

ekologi laut dan pesisir, terutama difokuskan pada masalah 

pencemaran laut dan overfishing 

2) Unit Penelitian Teknologi Perikanan 

Meneliti kegiatan budidaya perikanan, pembiakan, hingga 

penanganan pasca produksi hasil-hasil perikanan 

C) Bidang Sumber Daya Manusia 

Cakupan kerja bidang SDM diarahkan pada penyaluran informasi 

pada masyarakat umum mengenai iptek kelautan yang diperoleh 

melalui kegiatan riset  

 

4.2.3.   Jangkauan dan Tugas Pelayanan 

Fasilitas Riset Kelautan mempunyai jangkauan dan tugas layanan 

sebagai berikut: 

A. Internasional 

Berpartisipasi dalam program penelitian kelautan dunia, antara lain 

konferensi dan seminar mengenai masalah kelautan dunia 

B. Nasional 

1) Menjalin kerjasama dengan badan penelitian kelautan yang 

telah ada di Indonesia, antara lain Lembaga Oseanografi 

Nasional (LON) – LIPI yang berkedudukan di Jakarta dan 

Lombok 

2) Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan yang memiliki 

program studi kelautan dan perikanan seperti Universitas 

Brawijaya dan ITS berupa penggunaan laboratorium sebagai 
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lokasi kegiatan riset bersama, serta kegiatan-kegiatan 

pengkajian teknologi lainnya 

3) Menjalin kerjasama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan 

setempat. Hasil-hasil penelitian dalam Fasilitas Riset Kelautan 

dapat dijadikan masukan bagi pembuatan kebijakan-kebijakan 

yang berkaitan dengan masalah kelautan 

4) Mengadakan seminar dan lokakarya mengenai masalah kelautan 

C. Kepada Masyarakat 

1) Sebagai sarana penyalur informasi mengenai dunia perikanan 

dan kelautan yang didapat dari hasil-hasil penelitian pada 

seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan penyaluran informasi 

tersebut dapat berupa penyuluhan maupun pelatihan/workshop 

2) Menerima, memproses dan menindaklanjuti masukan-masukan 

dari masyarakat mengenai masalah pemanfaatan lingkungan 

laut dan dampaknya 

 

4.3.   Studi Komparasi 

4.3.1.   Studi Komparasi Bangunan Penelitian 

A.  Scripps Institution of Oceanography 

1) Tinjauan Umum 

Scripps Institution of Oceanography merupakan salah satu pusat 

riset kelautan terkemuka di Amerika Serikat. Institusi ini berdiri pada 

1912, bermula dari sebuah laboratorium riset biologi independen. 

Kini lembaga ini bekerja sama dengan University of California, 

mewadahi sekitar 300 orang ilmuwan dan mahasiswa yang bergerak 

di bidang oceanografi.  

Kegiatan riset pada Scripps Institution of Oceanography antara 

lain meliputi riset fisika, kimia, biologi, geologi, dan geofisika. 

Sebagai sarana penunjang penelitian, Scripps Institution 

mengoperasikan empat buah kapal dan platform untuk keperluan 

riset.  
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Lebih dari 300 kegiatan riset sedang dilangsungkan, antara lain 

meliputi prediksi klimatologi, interaksi udara-laut, gempa bumi 

lautan, geologi historis dasar laut, fisiologi hewan laut, ekologi laut, 

erosi pantai, dan aspek multidisipliner mengenai perubahan global 

dan lingkungan. 

Scripps Institution of Oceanography menjalin kerjasama dengan 

institusi-institusi sejenis, antara lain The Cecil H. and Ida M. Green 

Institute of Geophysics and Planetary Physics, University of 

California’s Space Institute, dan Southwest Fisheries Science Center. 

2) Lingkup Kegiatan 

Terdapat enam divisi kegiatan riset dalam Scripps Institution of 

Oceanography, antara lain: 

a) Divisi riset Klimatologi 

b) Divisi riset Geosains 

c) Divisi riset Oceanografi terpadu 

d) Divisi riset Biologi Kelautan 

e) Divisi riset Oceanografi Fisika 

Untuk menunjang kegiatan riset, terdapat beberapa laboratorium 

yang dibagi sesuai lingkup keilmuan dan kegiatannya, antara lain: 

a) Laboratorium Fisika kelautan 

b) Pusat Bioteknologi Kelautan dan Marine Biomedicine 

c) Pusat Ilmu Atmosferik 

d) Pusat Konservasi dan Biodiversitas Kelautan 

e) Pusat Prediksi, Modelling, dan Simulasi 

f) Pusat studi Marine Genomics 

g) Aquarium yang juga dibuka untuk umum; termasuk 

didalamnya kolam outdoor, aquarium kehidupan laut, dan alat 

peraga mengenai ilmu kelautan. 

3) Bangunan 

a) Tata Massa pada Tapak  

Scripps Institution terletak di pantai La Jolla, California, 

dengan lahan seluas 170 acre. Kompleks tersebut terdiri dari 

http://igpp.ucsd.edu/
http://igpp.ucsd.edu/
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bermacam-macam cabang ilmu yang masing-masing memiliki 

kebutuhan tersendiri. Untuk itu, dirancang kelompok bangunan 

penelitian beserta fasilitas penunjangnya dalam satu kompleks, 

yang menjadikan Scripps Institution bermassa majemuk. Berikut 

ini adalah tata massa bangunan dalam tapak: 

 
b) Analisa Fungsi per Massa Bangunan 

Masing-masing massa bangunan beserta fungsinya tersebut 

antara lain: 

1. Kantor pengelola dan gedung administrasi 

2. Main Campus 

Gambar 4.5. Block Plan Scripps Institution 
Sumber: http://sio.ucsd.edu/ 
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3. Sverdrup Hall analytical facility 

Merupakan bangunan dengan fungsi utama sebagai 

fasilitas analisa dan laboratorium kimia. Bangunan ini 

mewadahi sejumlah peralatan riset seperti komputer, 

mikroskop elektron, spectrometer, dan lain-lain. 

4. Laboratory & experimental aquarium 

Bangunan dua lantai yang mewadahi dua fungsi. 

Lantai pertama adalah lab aquarium hewan laut 

sebagai obyek penelitian, lantai dua adalah 

laboratorium biomedicine dan mikrobiologi. 

5. Marine Science Development shop 

Tempat perakitan dan perawatan berbagai instrumen 

yang diperlukan dalam kegiatan penelitian kelautan. 

Gambar 4.6. Kampus utama Scripps Institution 
Sumber: http://sio.ucsd.edu/

Gambar 4.7. Sverdrup Hall analytical facility 
Sumber: http://sio.ucsd.edu/
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6. Marine Biological Laboratory 

Merupakan bangunan tertua dalam kompleks yang 

berfungsi sebagai laboratorium biologi kelautan 

sekaligus kantor pengelola. Ditetapkan sebagai 

bangunan konservasi. 

 
7. Scholander Hall 

Bangunan tiga lantai yang merupakan markas divisi 

riset bioteknologi dan marine biomedicine. Terdapat 

didalamnya laboratorium dan ring tank yang dibuat 

khusus untuk mempelajari metabolisme hewan laut. 

 
8. Green library 

Green library adalah perpustakaan dengan taman dan 

ruang terbuka sebagai ruang bersama. 

9. Scripps Center 

Gambar 4.8. Marine Biological Lab 
Sumber: http://sio.ucsd.edu/ 

Gambar 4. 9. Scholander Hall 
Sumber: http://sio.ucsd.edu/ 
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Kompleks auditorium dan fasilitas-fasilitas 

pendukungnya yang digunakan untuk mewadahi 

berbagai kegiatan publik seperti pertemuan-pertemuan 

ilmiah dan sebagainya. 

10. Scripps Pier 

Terdapat sebuah pier/dermaga dari bahan beton pada 

kompleks Scripps Institution yang berjarak 325 m dari 

garis pantai. 

 
Data mengenai kondisi perairan laut diambil dari pier 

secara terus-menerus sejak 1916 dan menjadi sumber 

informasi terhadap kondisi perairan pesisir Samudera 

Pasifik. Dari pier tersebut kurator mengambil 

spesimen untuk display aquarium. Air laut dipompa 

Gambar 4.11. Scripps Pier 
Sumber: http://sio.ucsd.edu/

Gambar 4.10. Scripps Center 
Sumber: http://sio.ucsd.edu/ 
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melalui ujung pier, kemudian difilter dan disimpan 

dalam tangki, untuk menyediakan suplai air laut bagi 

laboratorium dan aquarium. 

11. Surfside 

Merupakan bangunan temporer yang berfungsi sebagai 

student center dan kegiatan mahasiswa lainnya. 

Fasilitas yang tersedia antara lain hall, ruang 

pertemuan, kafeteria, dan sebagainya. 

B.  Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Banyuwangi 

1)  Tinjauan Umum 

 

 
Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) 

Banyuwangi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis 

Departemen Kelautan dan Perikanan dibawah pembinaan Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Perikanan. Badan ini memiliki tugas 

pokok yaitu melaksanakan bimbingan serta pelatihan teknis dan 

manajerial di bidang perikanan.  

Visi dan Misi Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan 

Banyuwangi antara lain:  

 Visi:  

Gambar 4.12. Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan 
Sumber: http://www.dkp.go.id/ 



IV - 15

Terwujudnya Balai Diklat Perikanan yang Profesional, 

bertaraf Internasional, dan mampu menghasilkan SDM 

Perikanan yang Profesional. 

 Misi: 

- Melaksanakan dan mengembangkan Program Diklat  

- Meningkatkan Profesionalisme SDM Balai Diklat 

Perikanan  

- Meningkatkan dayaguna sarana dan prasarana Diklat  

- Mewujudkan Balai Diklat sebagai sentra pembangunan 

usaha perikanan di wilayah kerja Balai  

BPPP Banyuwangi memiliki fungsi antara lain:  

 Perencanaan Kegiatan Pelatihan  

 Pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan  

 Penyusunan Materi, Metodologi dan penyelenggaraan 

Penyuluhan sesuai kondisi wilayah  

 Pemantauan kebutuhan jaringan pengembangan tenaga teknis 

dan manajerial di bidang perikanan  

 Pengelolaan Sarana Pelatihan  

 Pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga  

Wilayah kerja BPPP Banyuwangi lebih difokuskan kearah 

Indonesia bagian timur dan Kalimantan Selatan. Peserta diklat 

umumnya adalah masyarakat yang berkecimpung di bidang 

perikanan, antara lain penyuluh perikanan, nelayan, mahasiswa 

fakultas perikanan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, ABK kapal 

ikan, dan masyarakat umum yang berminat. 

Kegiatan diklat yang diselenggarakan terbagi menjadi 

beberapa jenis sesuai kebutuhan peserta diklat yang tidak hanya 

berasal dari kalangan nelayan semata. Jenis-jenis kegiatan diklat 

yang diselenggarakan antara lain: 

 Diklat Teknis 

- Pelatihan Penangkapan Ikan  

- Pelatihan Mesin Kapal Perikanan  



IV - 16

- Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan  

- Pelatihan Budidaya Perikanan  

 Diklat Kepelautan 

 Diklat Manajerial 

- Pembinaan Masyarakat Nelayan  

- Diklat Penyuluhan Perikanan  

- Diklat Pemasaran Hasil Perikanan  

Pada kegiatan pelatihan untuk petugas, dilaksanakan di 

kampus BPPP Banyuwangi. Sementara kegiatan pelatihan untuk 

nelayan dilaksanakan dengon menggunakan system Team Mobile 

Training (TMT) dimana Pelatih dengan fasilitas berlatih 

didatangkan ke daerah konsentrasi nelayan sebagai tempat 

berlatih. Sistem demikian dirasa lebih efektif karena nelayan 

sebagai peserta Pelatihan masih tetap dapat melaksnakan 

pekerjaan sehari-hari. 

Proses berlatih menggunakan prinsip Androgogy dengan 

perangkat berlatih menggunakan Elemen Keterampilan 

(EK)/Modul, dan didukung Alat Bantu berlatih berupa: 

Transparansi, Alat Peraga, Model, Maket, dll. 

Untuk mewadahi kegiatan diklat dan kegiatan-kegiatan 

penunjang lainnya, tersedia beberapa jenis ruang dalam 

lingkungan BPPP Banyuwangi antara lain: 

Tabel 4.1. Jenis-jenis ruangan dalam BPPP 
Jenis Fasilitas Kapasitas 

Gedung Kantor 440 m2 
Ruang Kelas  60 org 
Workshop Bahan Alat Perikanan 60 org 
Workshop Permesinan 60 org 
Workshop Pengolahan Hasil Perikanan 60 org 
Workshop Navigasi 60 org 
Workshop Pembenihan (Hatchery) 60 org 
Asrama Peserta 60 org 
Ruang Makan Peserta 90 org 
Mess/Guest House 90 org 
Ruang Pertemuan 10 org 
Kapal Latih (10 -15 GT) 100 org 
Tempat Ibadah 3 unit 
Lapangan Olah Raga - 

Sumber: http://www.dkp.go.id/ 
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C.  Pusat Penelitian Oseanografi – LIPI 

1)  Sejarah 

Sejarah Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI bermula pada 

awal abad ke 20, tepatnya tahun 1905, ketika Visscherij Station 

didirikan di Pasar Ikan, Jakarta atas inisiatif dari Dr. J.C 

Koningsberger, seorang ahli Zoologi, kepala museum Zoologi 

Bogor saat itu. Lembaga ini didirikan dengan tujuan melakukan 

penelitian kelautan untuk menggali sumberdaya biota laut yang 

bernilai ekonomi penting. 

Pada tahun 1970, melalui melalui keputusan presiden 

No.10 tahun 1970, lembaga ini ditetapkan sebagai lembaga 

berskala nasional dengan nama Lembaga Oseanologi Nasional 

(LON) sebagai bagian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

(LIPI). Pada tahun 1986, terjadi reorganisasi di LIPI, berdasarkan 

Keppres R.I No. 1/1986, nama LON diubah menjadi Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Oseanologi-LIPI (Puslitbang 

Oseanologi-LIPI), dibawah kedeputian Ilmu Pengetahuan Alam. 

Tahun 2001, berdasarkan keputusan Kepala LIPI No. 

1151/M/2001, Puslitbang Oseanologi - LIPI, diubah lagi namanya 

menjadi Pusat Penelitian Oseanografi - LIPI, dibawah naungan 

Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumian. 

2)  Visi dan Misi 

Rumusan visi Pusat Penelitian Oseanografi adalah:  

“Terwujudnya kemampuan Oseanografi yang cerdas dalam 

akuisisi data dan penyediaan informasi kelautan bagi publik”. 

Dalam upaya menjabarkan visi tersebut, misi utama yang 

diemban oleh Pusat Penelitian Oseanografi LIPI adalah:  

 Meningkatkan pelayanan publik dalam menyediakan data dan 

informasi oseanografi yang akurat, tepat waktu dan tepat 

guna.  
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 Menjamin kelangsungan pengelolaan dan pemanfaatan 

sumberdaya dan lingkungan laut berbasis ilmu pengetahuan 

untuk kemaslahatan bangsa.  

Kedua misi tersebut akan diupayakan melalui transformasi 

Pusat Penelitian Oseanografi LIPI menjadi sebuah organisasi 

yang memiliki kinerja tinggi. Untuk mengoperasionalkan misi 

tersebut, diperlukan rangkaian kegiatan berikut ini: 

 Memfasilitasi peningkatan kompetensi sumberdaya manusia 

agar berdaya saing tinggi,  

 Mengembangkan sarana dan prasarana penelitian di bidang 

oseanografi,  

 Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkualitas,  

 Merumuskan dan melaksanakan program penelitian yang 

kompetitif, serta mengkaji hasil penelitian untuk menentukan 

kebijakan bidang oseanografi,  

 Membangun jejaring kerja dengan berbagai pemangku 

kepentingan.  

 
 

 

 

Gambar 4.13. Struktur organisasi  Pusat Penelitian Oseanografi – LIPI 
Sumber: http://www.oseanografi.lipi.go.id/organisasi.php 
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3)  Lokasi 

Pusat Penelitian Oseanografi – LIPI (P2O-LIPI), beralamat 

di Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta Utara, bersebelahan 

dengan taman rekreasi, Taman Impian Jaya Ancol. P2O-LIPI, 

berjarak kurang-lebih 50 km dari bandara Internasional Soekarno 

Hatta dan berjarak kira-kira 5 km dari pelabuhan laut Tanjung 

Priok.   

 
 

 

4)  Organisasi dan Kegiatan Penelitian  

PPO-LIPI terdiri dari tiga bidang operasional: 

a) Bidang Dinamika Laut 

b) Bidang Sumberdaya Laut 

c) Bidang Sarana Penelitian 

Masing-masing bidang operasional membawahi kelompok-

kelompok penelitian (poklit) dengan jenis-jenis laboratorium 

tersendiri antara lain: 

Tabel 4.2. Jenis-jenis Kelompok Penelitian dalam BPPP 

POKLIT LABORATORIUM KEPALA 

Fisika Oseanografi Laboratorium Fisika 
Oseanografi Drs. Hadikusumah 

Kimia Oseanografi   Dra. Hamidah Razak 

  Laboratorium Kimia 
Oseanografi 

Drs. Marojahan 
Simanjuntak 

  Laboratorium Organik Dra. Hamidah Razak 

Gambar 4.14. Lokasi Pusat Penelitian Oseanografi – LIPI 
Sumber: http://www.oseanografi.lipi.go.id/petalokasi.php 
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  Laboratorium Pencemaran Dra. Endang Rochyatun 
Biologi Oseanografi   Drs. Ruyitno, M.Sc. 

  Laboratorium Mikrobiologi Dra. Yeti Darmayati, 
M.Sc. 

  Laboratorium Plankton & 
Produktivitas Primer Dra. Hikmah Toha.M.Si 

Geologi Laut Laboratorium Geologi Laut Drs. Helfinalis, M.Sc. 

Oseanografi Terapan Laboratorium Penginderaan 
Jauh 

Drs. Salam Tarigan, 
M.Si. 

Biodiversitas Hewan 
Laut   Dr. M. Hutomo 

  Laboratorium Koral & 
Sponge Dr. Suharsono 

  Laboratorium 
Ekhinodermata Dr. Aznam Azis 

  Laboratorium Krustacea Drs. Indra Aswandi 

  Laboratorium Moluska & 
Polikaeta 

Dra. Inayat Al Hakim, M. 
Si. 

  Laboratorium Ikan Dr. Asikin Djamali 
Biodiversitas 
Tumbuhan Laut   Drs. Wanda S. Atmadja, 

M.Sc. 
  Laboratorium Mangrove Drs. Suroyo 

  Laboratorium Algae & 
Rumput Laut Drs. Ahmad Kadi 

  Laboratorium Lamun (Sea 
grass) Drs. Husni Azkab 

Ekotoksikologi Laboratorium 
Ekotoksikologi Ir. Dwi Hindarti, M.Sc 

Marikultur Laboratorium Marikultur Dra. M.G. Lily 
Panggabean, M.Sc. 

Produk Alam Laut Laboratorium Produk Alam 
Laut 

Dr. Rahmaniar Rachmat, 
APT 

Sumber: http://www.oseanografi.lipi.go.id/poklit.php 

Sementara, kegiatan-kegiatan penelitian yang telah 

dilakukan masing-masing kelompok penelitian antara lain: 

a) Inventarisasi dan Eksplorasi sumberdaya Pesisir dan Laut  

 Sumberdaya perikanan  

 Sumberdaya hayati lain  

 Sumberdaya Nirhayati  

b) Penelitian dan Pengembangan Teknologi Budidaya dan 

Bioteknologi  

 Biota Laut  

 Produk Alam Laut  
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 Bioremediasi  

c) Monitoring Tingkat Pencemaran dan Perusakan Pesisir dan 

Laut  

 Bahan Cemaran  

 Kualitas Lingkungan  

 Perusakan Lingkungan  

d) Penelitian Karakteristik Dinamika Pantai  

 Estuaria  

 Teluk  

 Pantai Sedimen  

 Pantai Berbatuan  

e) Penelitian Dinamika Laut  

 Erosi Pantai  

 Sedimentasi  

 Sirkulasi Air  

f) Penelitian Masalah Sosekbud Kelautan  

 

D.  Laboratorium Perikanan Air Payau Probolinggo  

1)  Tinjauan Umum 

Laboratorium Perikanan Air Payau dan Laut yang terletak di 

Jl. Hayam Wuruk Probolinggo merupakan laboratorium dengan 

fungsi yang lebih dikhususkan untuk keperluan pendidikan.  

 
 

 
Gambar 4.15. Tampak depan laboratorium 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2006 
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Laboratorium tersebut berada dibawah Fakultas Perikanan 

Universitas Brawijaya, dengan pengguna terutama mahasiswa dan 

dosen Fakultas Perikanan. Meskipun demikian, laboratorium 

tersebut juga menjalin kerjasama dengan Dinas Perikanan dan 

Kelautan Kabupaten Probolinggo. 

2)  Kegiatan 

Kegiatan utama yang dilaksanakan terutama ditujukan untuk 

kegiatan pendidikan. Mahasiswa mengunjungi laboratorium untuk 

mengadakan penelitian dan praktikum di dua unit laboratorium 

yang tersedia di kompleks. Diadakan pula acara pemberian materi 

dari pihak Dinas Perikanan dan Kelautan. 

Pada waktu-waktu tententu diadakan kegiatan outdoor 

berupa riset dan pengambilan sampel di Selat Madura. Sampel 

berupa biota laut dan air laut dapat diteliti di dua lokasi; on-site 

yaitu langsung diatas kapal riset, serta dibawa menuju 

laboratorium untuk disimpan dan diteliti lebih lanjut dengan 

fasilitas yang lebih lengkap. 

3)  Tinjauan Unit Bangunan 

Terdapat 6 unit massa bangunan dalam kompleks 

laboratorium antara lain: gedung pertemuan dan mess, guest 

house dan rumah dinas, ruang kuliah, kantor, gudang alat 

tangkap, dan 2 unit laboratorium. 

 
 

 

Gambar 4.16. Tata massa laboratorium 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2006 
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Fungsi primer pada kompleks bangunan tersebut adalah 

fungsi riset. Terdapat dua unit laboratorium; laboratorium 

pertama adalah lab pembesaran-pembenihan. Bangunan ini 

berupa bangunan semiterbuka dengan kolam-kolam sebagai 

sarana eksperimen. Laboratorium ini tidak memerlukan 

persyaratan ruangan yang khusus, kecuali pada bagian penutup 

atap yang harus dapat dilalui sinar matahari.  

Laboratorium kedua yaitu laboratorium analisis kimia, 

digunakan untuk uji sifat fisik air laut, antara lain massa, 

kepadatan, salinitas, dan pH. Kebutuhan khusus pada fasilitas ini 

terutama pada sistem penyediaan air bersih dan pembuangan 

limbah laboratorium. 

  
 

 

Gambar 4.17. Laboratorium pembenihan-pembesaran 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2006 

Gambar 4.18. Laboratorium kimia analitis 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2006 
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4.3.2.   Simpulan Hasil Studi Komparasi Bangunan Penelitian 

Scripps Institution of Oceanography merupakan fasilitas 

riset yang menggabungkan antara kegiatan akademis 

(perkuliahan) dan kegiatan sains murni (riset). Hal ini didukung 

oleh letak site yang berada di tepi pantai yang memudahkan para 

mahasiswa dan peneliti untuk mengamati obyek yang dipelajari, 

yaitu ekosistem laut. 

Kompleks Scripps Institute dibangun secara bertahap per 

massa bangunan guna menyesuaikan dengan tuntutan 

perkembangan kegiatan riset. Tahapan-tahapan pembangunan 

kompleks yang memiliki rentang waktu cukup lebar antara 1950-

1980 menyebabkan keseluruhan bangunan pada kompleks kurang 

memiliki keselarasan gaya/style antara satu massa bangunan 

dengan bangunan lain. Dilihat dari segi penataan massa pada 

tapak, masih belum terlihat adanya zonasi khusus dalam menata 

tiap-tiap massa bangunan penelitian. Penataan massa bangunan 

berkesan acak/cluttered dengan penghubung antar massa 

bangunan berupa jalan setapak. 

Berbeda dengan Scripps Institute, bidang keilmuan yang 

dilaksanakan pada BPPP lebih diarahkan padan ilmu pengetahuan 

terapan. Untuk itu, Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan 

Banyuwangi memiliki pembagian ruang yang cukup efisien 

berkaitan dengan kegiatan primer yang berlangsung di dalamnya 

yaitu workshop atau pelatihan. Terdapat beberapa jenis ruang 

workshop sesuai dengan kebutuhan, dan terdapat fasilitas 

Gambar 4.19. Ruang kelas 
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2006 
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tambahan untuk menunjang kegiatan pelatihan antara lain guest 

house, asrama, dan ruang kelas. 

Dari beberapa obyek komparasi yang telah ditelaah, dapat 

diambil beberapa kesimpulan yang dapat digunakan sebagai 

bahan masukan, evaluasi dan pertimbangan pada perancangan 

Fasilitas Riset Kelautan Lepas Pantai antara lain: 

- Dari telaah mengenai Scripps Institute diperoleh beberapa 

tipe bangunan penelitian yang dibutuhkan dalam fasilitas 

riset, terutama yang berkaitan dengan bidang kelautan 

antara lain aquarium, lab bioteknologi, fisika kelautan dan 

klimatologi, serta workshop dan laboratorium khusus 

modelling dan simulasi 

- Bangunan-bangunan dalam kompleks Scripps Institute 

cukup beragam namun tidak memiliki keterkaitan yang 

jelas antara satu massa dengan massa lainnya. Oleh karena 

itu, dalam perancangan Fasilitas Riset Kelautan, unsur 

integrasi massa harus memperoleh perhatian 

- Dari pembahasan BPPP Banyuwangi, diperoleh masukan 

mengenai fasilitas penunjang dalam suatu kompleks 

bangunan penelitian. Fasilitas penunjang tersebut 

digunakan oleh para peneliti; baik peneliti tetap maupun 

tamu. Fasilitas penunjang terutama berupa fasilitas hunian 

seperti guest house maupun asrama 

- Sementara, masukan yang diperoleh dari telaah mengenai 

Pusat Penelitian Oceanografi – LIPI lebih diarahkan pada 

gambaran mengenai bidang keilmuan Oceanografi; antara 

lain mengenai cabang-cabang ilmu Oceanografi yaitu: 

Fisika Oseanografi, Kimia Oseanografi, Biologi 

Oseanografi, Geologi Laut, Oseanografi Terapan, 

Biodiversitas Hewan Laut, Biodiversitas Tumbuhan Laut, 

Ekotoksikologi, Marikultur, dan Produk Alam Laut 
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4.3.3.  Studi Komparasi Bangunan Lepas Pantai 

A.  Aquapolis, Okinawa Expo 1975 

Aquapolis merupakan suatu sistem struktur terapung yang 

dibangun di teluk Okinawa, Jepang. Aquapolis dirancang oleh 

arsitek Jepang Kiyonori Kikutake untuk International Ocean Expo 

1975, dengan konsep “keharmonisan antara manusia, alam, dan 

lingkungan buatan”. Struktur platform terapung dari Aquapolis 

selanjutnya dapat secara fleksibel dimanfaatkan untuk fasilitas 

umum seperti fasilitas rekreasi dan pendidikan. 

Struktur platform Aquapolis memiliki dimensi tinggi  32 

meter dengan luas dek 15700 sq ft. Megastruktur terapung 

tersebut dirakit di Hiroshima dan ditarik menggunakan kapal 

menuju teluk Okinawa. Aquapolis terapung mengikuti kondisi 

pasang surut teluk dan amat bergantung pada kondisi cuaca 

perairan.  

 
 

 

 
 

 

Gambar 4.20.  Aquapolis 
Sumber: http://www.radiobremen.de/online/oceancit/index.htm 

Gambar 4.21. Bagian dalam struktur apung  Aquapolis 
Sumber: http://www.radiobremen.de/online/oceancit/index.htm 



IV - 27

B.  Mega-float 

Mega-float merupakan proyek yang dikembangkan 

Departemen Pertanahan, Transportasi, dan Infrastruktur Jepang 

bekerjasama dengan departemen Teknik Kelautan Universitas 

Tokyo.  

Mega-float pertama kali dikembangkan pada 1993 

mengingat keterbatasan jumlah lahan yang dapat dibangun pada 

wilayah negara Jepang. Sasaran dari proyek Mega-float antara 

lain: bandara terapung, terminal kontainer lepas pantai, rescue 

base lepas pantai, sarana pengolahan limbah, sarana hiburan, serta 

sarana olahraga lepas pantai.  

 
 

 

 

Pengembangan mega-float terbagi dalam dua tahap; tahap 

pertama ditujukan untuk meletakkan pondasi pengembangan 

teknologi dengan eksperimen berupa mock-up sepanjang 300 

meter di permukaan laut. Dilaksanakan pula studi mengenai 

dampaknya terhadap lingkungan dan teknik perakitan di 

permukaan laut. Pengembangan tahap kedua lebih difokuskan 

Gambar 4.22. Beberapa contoh penggunaan Mega-float 
Sumber: 
http://www.cesos.ntnu.no/activities/workshops/vlfs/presentations/suzuki- 
VLFSworkshop2004-NTNU-2.pdf 
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untuk kegunaan pembangunan bandara, antara lain Tokyo 

Metropolitan Third Airport dan runway pada Haneda 

International Airport dengan panjang dek sepanjang 1000 meter 

di permukaan laut. 

 
 

 

Wilayah laut yang diutamakan sebagai lokasi perakitan 

mega-float adalah yang memiliki sifat permukaan cukup tenang. 

Mega-float terdiri dari struktur utama dan beberapa struktur 

penunjang antara lain: struktur utama berupa pontoon, struktur 

penunjang berupa breakwater untuk menahan gaya lateral dari 

ombak agar tidak berpengaruh pada keseluruhan struktur, 

jembatan untuk mendukung akses dari darat menuju bangunan 

terapung, serta mooring/penambat. 

 

 
 

 

Gambar 4.23. Mega-float pada Haneda International Airport 
Sumber: 
http://www.cesos.ntnu.no/activities/workshops/vlfs/presentations/suzuki- 
VLFSworkshop2004-NTNU-2.pdf 

Gambar 4.24. Skema Mega-float 
Sumber: http://www.cesos.ntnu.no/activities/workshops/vlfs/presentations/suzuki- 
VLFSworkshop2004-NTNU-2.pdf 
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Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perancangan 

mega-float antara lain:  

1. Perkiraan tinggi gelombang 

2. Arah dan kecepatan angin 

3. Tinggi rata-rata permukaan air 

4. Pergerakan bidang horizontal 

5. Tekanan gelombang 

6. Tegangan/strain 

Berikut ini adalah contoh dimensi mega-float yang 

digunakan pada Pelabuhan Yokosuka, Sumitomo Heavy 

Industries. 

Tabel 4.3. Contoh Dimensi Mega-Float 

 

Gambar 4.25. Detail tambatan/dolphin dan bagian dasar mega-float 
Sumber: http://www.cesos.ntnu.no/activities/workshops/vlfs/presentations/suzuki- 
VLFSworkshop2004-NTNU-2.pdf 

Dolphin 

Mega-float 
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C.  Floating Platform 

Floating Platform adalah sebuah konstruksi modular, yang 

berfungsi sebagai pelampung/platform diatas air dengan 

konstruksi ringan.  

Floating Platform terbentuk dari rangkaian rangka ruang 

yang setiap modulnya terbuat dari batang baja tahan karat dengan 

tangki pelampung built-in. Sistem modular ini memberi beberapa 

keuntungan, diantaranya dapat diperluas secara bertahap, dan 

    Gambar 4.26. Mega-float pada pelabuhan Yokosuka 
Sumber: www.nmri.go.jp/main/cooperation/ujnr/24ujnr_paper_jpn/ohmatsu.pdf 

    Gambar 4.27. Denah mega-float 
Sumber: www.nmri.go.jp/main/cooperation/ujnr/24ujnr_paper_jpn/ohmatsu.pdf 
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dapat meminimalkan kerusakan dengan melokalisir bagian yang 

perlu diperbaiki. 

 
 

 

Pelampung memiliki batas terhadap berat yang dapat 

ditampung, namun hal ini dapat diatasi dengan menambah modul 

pelampung sesuai bentuk yang dikehendaki. Dapat pula 

ditambahkan tangki pada dasar platform sebagai penampung air 

bersih, air bekas, dan toilet tanpa menambah beban konstruksi.  

 
Floating Platform berupa rangka ruang berbentuk limas 

segitiga dengan elemen 2 dimensi berupa segitiga sama sisi. 

Sebagai pelampung digunakan kubus berongga berbahan 

polyethylene yang dimasukkan dalam tiap unit elemen floating 

platform. Rangka ruang terbuat dari bahan baja tahan karat yang 

disusun dengan pola koheren. Antar elemen s rangka ruang saling 

dilekatkan menggunakan sambungan mur-baut. 

Terdapat beberapa kaki pondasi pada tiap-tiap titik sudut 

platform, dimaksudkan untuk memberi tempat bagi lewatnya arus 

   
 

Gambar 4.29.  Detail satu unit elemen Floating Platform 
Sumber: www.n55.dk/MANUALS/FLOAT_PLAT/FLOAT_PLAT.html 

Gambar 4.28  Kaki pondasi pada titik sudut platform 
Sumber: www.n55.dk/MANUALS/FLOAT_PLAT/FLOAT_PLAT.html 
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diantara kedua kaki pondasi. Dengan adanya kaki pondasi 

diharapkan kestabilan platform dapat lebih terjaga. 

 
 

 

Pada permukaan platform dipasang papan dari bahan  

plywood yang berfungsi sebagai dek sekaligus lantai. Papan 

plywood ini juga membantu memperkokoh rangkaian space frame 

dibawahnya. Rangka penyangga papan plywood diikat dengan 

sambungan mur-baut pada titik pertemuan antar elemen space 

frame. Kayu dilindungi dari lembab dengan memberi lapisan 

epoxy 

Mengingat lokasi perletakan platform yang selalu terendam 

air, batang space frame diberi lapisan zinc untuk dapat beradaptasi 

dengan kondisi air yang payau, serta mencegah korosi. 

Berikut ini adalah spesifikasi teknis floating platform: 

Tabel 4.4. Spesifikasi Teknis Floating Platform 
Komponen Spesifikasi 

Umum • Dimensi:  Panjang sisi 8.4 m, luas +- 40 m2, tinggi 
platform +- 1.5 m. 

• Berat netto konstruksi: 2000 kg 
• Beban maksimum yang dapat ditahan: 3300 kg 

Platform • 189 unit kubus polyethylene sebagai pelampung, 
dimensi 36 x 36 cm, tebal dinding kubus 4 mm. 

• 1100 kg batang baja tahan karat AISI 304 profil L 
sebagai kerangka pengikat kubus, dimensi 30 x 30 
x 1.2 mm, dipotong dengan panjang 48.6 cm. 

• Baut dengan diameter 6 mm 
• kawat nilon dan teflon untuk membantu 

memperkuat sambungan 
Sambungan  • Baut hexagonal AISI 304 M6 x 12 bahan stainless 

steel, stainless setscrew M6 x 70, stainless lock nut 
M6 

Dek • Mur stainless nylon M8, skrup stainless 6.3 x 38 

Gambar 4.30.  Floating platform diletakkan pada permukaan air 
Sumber: www.n55.dk/MANUALS/FLOAT_PLAT/FLOAT_PLAT.html 
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mm, cakram stainless 18/6.4 x 1.6, skrup stainless 
Pozidriv 5.5 x 38 mm  

• Plywood tebal 21 mm dengan lapisan epoxy 
Penambat • Tali polypropylene 20 mm 

• 2 unit jangkar 40 kg dan rantai baja 18 mm 
Sumber: www.n55.dk/MANUALS/FLOAT_PLAT/FLOAT_PLAT.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.n55.dk/MANUALS/FLOAT_PLAT/FLOAT_PLAT.html
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4.4.   Pendekatan Konsep Perencanaan dan Perancangan 

4.4.1.  Analisa Ruang 

A.  Analisa Fungsi 

Dalam proses perancangan Fasilitas Riset Kelautan, sangat penting 

untuk mengetahui fungsi dari bangunan terlebih dahulu. Dari identifikasi 

fungsi akan dapat ditentukan aktivitas pelaku serta jenis ruang yang 

nantinya akan dibutuhkan oleh bangunan.  

Fungsi yang diwadahi bangunan berkaitan erat dengan kegiatan 

riset. Sesuai dengan ilmu Oceanografi sendiri yang kompleks dan 

merupakan perpaduan dari berbagai ilmu dasar, kegiatan riset yang 

dilaksanakan akan beragam dan memiliki kebutuhan ruang yang beragam 

pula. Dalam menjalankan kegiatan sebagai Fasilitas Riset, kefungsian 

yang terdapat didalamnya akan cukup kompleks. Fungsi dari Fasilitas 

Riset Kelautan Lepas Pantai terbagi menjadi dua, yaitu fungsi utama dan 

fungsi penunjang. Fungsi-fungsi tersebut antara lain: 

1)  Fungsi Utama  

Fungsi utama bangunan meliputi: 

Fungsi Riset / Penelitian 

Meliputi seluruh kegiatan observasi dan penelitian kelautan. 

Kegiatan tersebut akan diwadahi dalam  beberapa laboratorium yang 

akan dijelaskan lebih lanjut.  

Sifat dari kegiatan penelitian antara lain: 

• Privat, terbatas hanya untuk peneliti 

• Masing-masing laboratorium memiliki kebutuhan tertentu 

sesuai jenis laboratorium 

• Kegiatan penelitian dewasa ini memerlukan "bangunan 

sosial/social building" untuk membantu perkembangan 

interaksi antar peneliti/periset dan dan memenuhi 

kebutuhan team-based research 2 

2)  Fungsi Penunjang 

Fungsi penunjang bangunan meliputi: 

                                                 
2 Sumber: url: http://www.wbdg.org/design/labtrends.php 
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a) Fungsi Pengelola 

Merupakan kegiatan dari divisi Administrasi, yang bertugas 

menangani masalah kepegawaian, keuangan, tata usaha, serta 

masalah kehumasan. 

b) Fungsi Pendidikan dan Pelatihan 

Meliputi kegiatan seminar, diklat, dan workshop. Fungsi 

pendidikan dan pelatihan hanya dilaksanakan pada waktu-waktu 

tertentu. 

Sifat dari kegiatan pendidikan dan pelatihan antara lain: 

• Semi-Publik 

• Dikunjungi pada waktu tertentu 

c) Fungsi Hunian 

Mencakup semua aktivitas berhuni dan bersosialisasi, baik 

oleh peneliti tetap maupun sementara, berfungsi sebagai 

penunjang fungsi kantor dinas dan penelitian. 

d) Fungsi Workshop/Bengkel 

Workshop/bengkel ditujukan untuk menunjang kerja 

laboratorium dengan melakukan perawatan dan pemeliharaan 

pada peralatan laboratorium. 

e) Fungsi Servis 

• Kebutuhan pribadi 

• Kebutuhan bersama: ruang tunggu/ruang bersama, ruang 

makan, ruang rekreasi 

• Perawatan peralatan mekanis dan elektrik 

• Pemeliharaan bangunan 

• Kontrol keamanan 

• Penurunan dan penyimpanan sementara untuk barang-

barang kebutuhan Fasilitas Riset Kelautan  
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B.  Analisa Pelaku dan Aktivitas 

Analisa aktivitas bertujuan untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan 

oleh pihak-pihak yang berada dalam ruang lingkup Fasilitas Riset Kelautan, 

baik dari sisi pengelola maupun dari kegiatan fasilitas riset itu sendiri.   

Untuk memudahkan dalam analisa pelaku dan akivitas, pengguna 

Fasilitas Riset Kelautan dibagi kedalam beberapa kelompok antara lain: 

1) Aktivitas Penelitian 

Merupakan kelompok dengan kegiatan utama berupa hal-hal yang 

berkaitan dengan riset/penelitian. Kelompok penelitian merupakan 

pengguna utama ruang-ruang dengan aktivitas riset antara lain fasilitas-

fasilitas laboratorium dan fungsi-fungsi penunjangnya.  

Kelompok Penelitian dikepalai oleh satu orang Direktur 

Penelitian yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan riset yang 

berlangsung. Kelompok tersebut terbagi lagi menjadi beberapa unit 

penelitian yang lebih spesifik sesuai dengan kompleksitas objek yang 

diamati. Beberapa Kelompok Penelitian antara lain: 

a) Kelompok Penelitian Oceanografi 

b) Kelompok Penelitian Sumber daya Laut 

Selain aktivitas yang berfokus pada kegiatan penelitian, beberapa 

Aktivitas lain yang mendukung kegiatan penelitian antara lain: 

a) Diskusi dan pertemuan ilmiah 

b) Perpustakaan 

c) Dokumentasi dan pengarsipan hasil penelitian  

2) Aktivitas Kepengelolaan Kantor Dinas 

Merupakan kelompok pengguna dengan aktivitas pengelolaan 

bangunan; menitikberatkan pada proses administratif.  

Kelompok pengelola kantor dinas diketuai oleh seorang Direktur 

Administrasi. Kemudian, terbagi lagi menjadi beberapa sub-bagian 

antara lain: 

a) Bagian Kepegawaian 

b) Bagian Umum 

c) Bagian Keuangan 
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d) Bagian Jasa dan Informasi 

3) Aktivitas Pengunjung 

Meliputi kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pengunjung. 

Karena sifat penelitian yang privat, pengunjung hanya dibatasi pada 

jenis pengunjung tertentu saja (bukan masyarakat umum), yaitu tamu 

dinas, peserta diklat ilmiah, pengguna jasa, dan peneliti tamu yang 

berasal dari instansi pemerintah atau swasta, maupun dari universitas-

universitas. 

4) Aktivitas Penunjang 

Mencakup aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan yang 

mendukung berlangsungnya aktivitas-aktivitas utama. Aktivitas 

penunjang antara lain: 

a) Kegiatan pendidikan dan pelatihan, antara lain seminar 

ilmiah dan workshop. 

b) Aktivitas berhuni, sosialisasi, dan rekreasi, baik untuk 

peneliti tetap maupun peneliti tamu 

c) Aktivitas perbaikan dan perawatan peralatan laboratorium 

5) Aktivitas Servis  

Mencakup aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan 

pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dalam skala bangunan yang tidak 

secara langsung berhubungan dengan fungsi bangunan. Aktivitas servis 

antara lain: 

a) Aktivitas penggunaan dan perawatan peralatan mekanis dan 

elektrik 

b) Aktivitas pemeliharaan bangunan 

c) Aktivitas kontrol keamanan 

d) Aktivitas penurunan dan penyimpanan sementara untuk 

barang-barang kebutuhan Fasilitas Riset Kelautan  

e) Aktivitas ibadah 

f) Aktivitas pelayanan kantin dan dapur 
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Tabel 4.5. Kelompok Pengguna beserta Deskripsi Aktivitasnya 

KELOMPOK PENGGUNA DESKRIPSI AKTIVITAS 
PENELITIAN 

Unit Penelitian Biologi Oceanografi 
• Kepala Lab 

Biologi Kelautan 
Mengkoordinir kerja laboratorium 

• Staf Lab Biologi 
Kelautan: 

1. Peneliti utama 
2. Asisten riset 
3. Mahasiswa 
4. Teknisi 

 
 

• Mengadakan penelitian di bidang 
botani dan zoologi 

• Pengumpulan sampel dan observasi 
• Menyimpan data penelitian dan 

literatur 
• Mengadakan kegiatan diskusi antar 

peneliti 

Unit Penelitian Geologi Laut 
• Ka. Lab Geologi Mengkoordinir kerja laboratorium 
• Staf Lab Geologi 

1. Peneliti utama 
2. Asisten riset 
3. Mahasiswa 
4. Teknisi 

 

• Mengadakan penelitian di bidang 
geologi kelautan 

• Pengamatan batuan secara visual 
dan pengumpulan sampel 

• Pengukuran morfologi dan bahan 
penyusun pantai 

• Mengadakan kegiatan pemetaan 
dasar laut 

• Menyimpan data penelitian dan 
literatur 

• Mengadakan kegiatan diskusi antar 
peneliti 

Unit Penelitian Fisika– Kimia  
• Ka. Lab Fisika – 

Kimia   
Mengkoordinir kerja laboratorium 

• Staf Lab Fisika – 
Kimia 

1. Peneliti utama 
2. Asisten riset 
3. Mahasiswa 
4. Teknisi 

 

• Mengadakan penelitian di bidang 
fisika-kimia 

• Pengukuran in-situ arus, salinitas, 
sedimentasi, pH, turbiditas, suhu, 
dan angin 

• Simulasi terkomputerisasi 
• Menyimpan data penelitian dan 

literatur 
• Mengadakan kegiatan diskusi antar 

peneliti 
Unit Penelitian Oceanografi Terapan 

• Ka. Lab OT Mengkoordinir kerja laboratorium 

Penelitian 
Oceanografi 

• Staf Lab OT 
1. Peneliti utama 
2. Asisten riset 
3. Mahasiswa 
4. Teknisi 

 

• Mengadakan penelitian di bidang 
Oceanografi Terapan 

• Mengadakan kegiatan pemetaan  
• Menyimpan data penelitian dan 

literatur 
• Mengadakan kegiatan diskusi antar 

peneliti 
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Unit Studi Pencemaran  
• Ka. Lab Studi 

Pencemaran 
Mengkoordinir kerja laboratorium 

• Staf Lab Studi 
Pencemaran 

1. Peneliti utama 
2. Asisten riset 
3. Mahasiswa 
4. Teknisi 

 

• Mengadakan penelitian di bidang 
ekologi 

• Mengumpulkan sampel dan 
mengadakan observasi 

• Menyimpan data penelitian dan 
literatur 

• Mengadakan kegiatan diskusi antar 
peneliti 

Unit Produk Alam Laut  
• Ka. Lab Produk 

Alam Laut 
Mengkoordinir kerja laboratorium 

Penelitian 
Sumber Daya 

Laut 

• Staf Lab Produk 
Alam Laut 

1. Peneliti utama 
2. Asisten riset 
3. Mahasiswa 
4. Teknisi 

• Mengadakan penelitian di bidang 
teknologi perikanan dan kelautan, 
mengembangkan teknologi terbaru 
di bidang pengolahan hasil laut dan 
penangkapannya 

• Menyimpan data penelitian dan 
literatur 

• Mengadakan kegiatan diskusi antar 
peneliti 

Unit Dokumentasi  
• Ka. Bagian 

Dokumentasi 
Mengkoordinir kegiatan dokumentasi 
untuk segala kegiatan fasilitas riset 

• Staf Dokumentasi Melakukan kegiatan dokumentasi 
beserta pengarsipannya 

Unit Perpustakaan  
• Ka. Bagian 

Perpustakaan 
Mengkoordinir kegiatan operasional 
perpustakaan 

Kegiatan 
Koleksi Data 

• Staf Perpustakaan Bertugas di perpustakaan dan mengatur 
sirkulasi literatur dan jurnal 

   
KEPENGELOLAAN 

Direktur Penelitian Mengkoordinir dan bertanggung jawab 
atas jalannya seluruh kegiatan 
penelitian 

 

Sekretaris Direktur 
Penelitian 

• Menjalankan urusan administrasi 
yang berkaitan dengan departemen 
penelitian 

• Menangani korespondensi dan 
pengaturan jadwal kegiatan 

Direktur Administrasi Mengkoordinir dan mengawasi 
jalannya kegiatan administrasi 

 

Sekretaris Direktur 
Administrasi 

• Membantu tugas-tugas Direktur 
Administrasi 

• Menangani korespondensi dan 
pengaturan jadwal kegiatan 

 Bagian Umum  
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• Ka. Bagian Umum • Menyelesaikan segala urusan 
termasuk masalah keamanan dan 
ketertiban 

• Staf Bagian Umum • Membantu Kabag Umum dalam 
menjalankan tugas 

Bagian Keuangan  
• Ka. Bagian 

Keuangan 
• Menangani segala kegiatan yang 

berkaitan dengan administrasi 
keuangan 

 

• Staf Bagian 
Keuangan 

• Membantu Kabag Keuangan dalam 
menjalankan tugas 

Bagian Humas dan 
Informasi 

 

• Ka. Bagian Humas 
dan Informasi 

• Mewakili pihak Fasilitas Riset 
Kelautan dalam berhubungan 
dengan pihak luar terutama dalam 
hal publikasi melalui media cetak 
dan elektronik 

 

• Staf Bagian 
Humas dan 
Informasi 

• Membantu Kabag Humas dan 
Informasi dalam menjalankan tugas 

   
PENGUNJUNG 

• Peneliti tamu • Melaksanakan kegiatan penelitian 
bersama dengan peneliti dari 
Fasilitas Riset Kelautan  

• Mengadakan kegiatan diskusi antar 
peneliti 

• Pengguna jasa 
Fasilitas Riset  

• Mengambil data yang tersedia pada 
Fasilitas Riset Kelautan 

• Berkonsultasi dengan para peneliti 
• Pengunjung 

pertemuan ilmiah 
• Mengikuti kegiatan diskusi 
• Mengamati display hasil-hasil 

penelitian 
• Tamu dinas • Mengamati kegiatan penelitian 

yang tengah berlangsung 
• Berkonsultasi dengan pihak peneliti 

dan pengelola Fasilitas Riset 
Kelautan 

 

  
   
PENUNJANG 

Bag. Reparasi dan 
Preparasi 

 

• Ka. Bag. Reparasi 
dan Preparasi 

• Mengatur kegiatan persiapan dan 
reparasi peralatan yang digunakan 
dalam Fasilitas Riset Kelautan 

 

• Staf Bag. Reparasi 
dan Preparasi 

• Membantu Kabag Reparasi dan 
Preparasi dalam menjalankan tugas 

   
SERVICE 
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 • Staf service • Mengerjakan kegiatan servis dalam 
bangunan  

• Staf keamanan • Bertanggung jawab terhadap 
keamanan dalam bangunan 

 

  
Sumber: Hasil Analisa 

 

 
 

 

 

Bag. Humas 

Sekretaris 

Ka.Div. Administrasi Ka.Div.Penelitian 

Ka.Bag. Umum 

Ka.Bag. 
Keuangan 

Direktur Utama 

Ka. Lab. 
Oceanografi 

Unit Lab. 
Biologi 

Unit Lab. 
Fisika-Kimia 

Unit Lab. 
Geologi 

Unit Lab. 
Oceanografi 

Ka. Lab. SDA 
Laut 

Unit Lab 
Marikultur 

Unit Lab 
Pencemaran 

Unit 
Perpustakaan 

Unit 
Dokumentasi 

Ka.Bag. 
Koleksi Data 

STRUKTUR ORGANISASI 
FASILITAS RISET KELAUTAN 

Gambar 4.31.  Skema struktur organisasi Fasilitas Riset Kelautan 
Sumber: Hasil Analisa 
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C.  Analisa Macam dan Kebutuhan Ruang 

Berdasarkan analisa fungsi dan analisa aktivitas yang dilakukan dalam 

lingkup Fasilitas Riset Kelautan Lepas Pantai, dapat disimpulkan jenis-jenis 

ruang yang dibutuhkan sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Analisa Macam dan Kebutuhan Ruang 

Kelompok 
Lab. 

Unit Kegiatan 
Penelitian 

Sub Unit 
Kegiatan 

Kebutuhan 
Ruang 

   
Lab Basah  
Lab Kering  
R. Mikroskop 
elektron 

Lab Plankton & 
Mikrobiologi 
 

Fas. support 
Lab Basah  
Lab Kering  
Fas. support 

Lab Avertebrata 

 
Lab Basah  
Lab Kering  
Fas. support 
Kolam 
Percobaan 

Lab Ikan 

 
Lab Basah  
Lab Kering  
Fas. support 

Lab Mangrove 

 
Lab Basah  
Lab Kering  
Fas. support 

Lab Biologi 
Oceanografi 

Lab Alga & 
rumput laut 

 
Fas. support 
Lab Basah 

Lab Fisika-
Kimia  

Lab Fisika-
Kimia  

Lab Kering 
Fas. support 
Lab. Kering 
R. Olah 
Sedimen 

Lab Geologi 
Laut 

Lab Geologi 
Laut 

R. Gelap 
Fas. support 
R. Gambar 

Lab. 
Oceanografi 

Lab 
Oceanografi 
Terapan 

Lab 
Penginderaan 
jauh R. Komputer 

    
   

Fas. support 
Lab Basah 
Lab Kering 

A
K

T
IV

IT
A

S 
PE

N
E

L
IT

IA
N

 

Lab. Sumber 
Daya Laut Lab. 

Marikultur 
Lab. Marikultur 

Kolam 
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Percobaan 
Fas. support 
Lab Basah 
Lab Kering 

Lab 
Pencemaran/ 
Ekotoksikologi

Lab 
Ekotoksikologi 

 
 
Fas. support 
Lab Basah 
Lab Kering 

Lab Produk 
Alam Laut 

Lab Produk 
Alam Laut  

Kolam 
Percobaan 

    
R. Baca  
R. Katalog  
R. Koleksi  

Unit 
Perpustakaan 

R. Staf  
R. Koleksi  
R. Cetak  

Ruang  
Koleksi Data 

Unit 
Dokumentasi 

R. Komputer  
    

Musholla    
Toilet    
R. Tamu   
R. Locker   

Fas. Bersama 

Gudang umum   
 

Kelompok 
Ruang 

Unit Kegiatan Kebutuhan  

Ruang kerja R. Direktur 
R. Tamu 

R. Direktur 
Penelitian 

R. Sekretaris Ruang kerja 
Ruang kerja R. Direktur 
R. Tamu 

R. Direktur 
Administrasi 

R. Sekretaris Ruang kerja 
Kabag Umum Ruang Kerja Bagian 

Umum Staf Bag. Umum Ruang Kerja 
Kabag Keuangan Ruang Kerja Bagian 

Keuangan Staf Bag. Keuangan Ruang Kerja 
Kabag Humas dan Informasi Ruang Kerja 

Ruang Kerja 
Bagian 
Humas dan 
Informasi 

Staf Bag. Humas dan Informasi 
R. Tamu 

Kabag. Kepegawaian Ruang Kerja Bagian 
Kepegawaian Staf Bag. Kepegawaian Ruang Kerja 

Musholla   
Toilet   
R. Tamu  

A
K

T
IV

IT
A

S 
K

E
PE

N
G

E
L

O
L

A
A

N
 

Fas. Bersama 

Gudang umum  
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Kelompok 
Ruang 

Unit Kegiatan Kebutuhan  

Fas. Pendidikan 
dan Pelatihan 

Fas. Konvensi R. Seminar 

  R. Kelas 
 Fas. Workshop Teaching Lab 
  R. 

Penyimpanan 
Fas. Bengkel 
Reparasi 

Bengkel R. Kerja 

  Gudang 
penyimpanan 
alat 

  R. Teknisi 
Fas. Hunian Asrama Peneliti R. Asrama 
  R. Tamu/ 

R. Bersama/ 
R. Rekreasi 

  KM/Toilet 
Fas. 
Telekomunikasi

R. Komputer  

Kantin R. Makan  
 Dapur  
 Pantry  
 Gudang  

A
K

T
IV

IT
A

S 
PE

N
U

N
JA

N
G

 

 Toilet  
 

Kelompok 
Ruang 

Unit Kegiatan Kebutuhan  

Loading dock -  
Gudang Umum -  
R. Mekanikal 
Elektrikal 

-  

R. Kontrol 
keamanan 

-  

R. staf service -  
R. staf 
keamanan 

-  

A
K

T
IV

IT
A

S 
SE

R
V

IC
E

 

   
Sumber: Hasil analisa 
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D.  Analisa Perhitungan Luasan Ruang 
 

Kelompok Ruang Penelitian 

Hain (1994) menyatakan bahwa terdapat lima area fungsional 

dalam perencanaan laboratorium antara lain: (1) laboratorium-

laboratorium, (2) fasilitas penunjang laboratorium/ancillary rooms (3) 

administrasi, (4) fasilitas penunjang personal/personnel support facility, 

(5) fasilitas penunjang bangunan/building support. Untuk efisiensi, 

beberapa dari area diatas dapat digabung dalam satu departemen antara 

lain area administrasi, fasilitas penunjang personal, dan fasilitas 

penunjang bangunan. 

Lebih spesifik lagi untuk perencanaan area laboratorium, digunakan 

modul-modul dengan ukuran terstandar. Perencanaan dengan 

menggunakan modul akan sangat menunjang fleksibilitas dalam 

pengembangan lebih lanjut tiap area laboratorium. 

Laboratorium untuk tiga divisi utama dalam sains (kimia, fisika, 

dan biologi) dapat dikategorikan sebagai laboratorium standar. Akan 

tetapi dalam perkembangan subdivisi masing-masing dimungkinkan 

untuk menambahkan beberapa komponen non-standar dalam unit 

laboratorium; misalnya laboratorium limbah biologi/biohazardous 

laboratorium yang membutuhkan instalasi pengolah limbah, 

laboratorium radioaktif, dan laboratorium kultur jaringan yang 

membutuhkan ruang isolasi. 

Hain (1994) dalam buku Laboratories menyatakan sebagai berikut: 

1) Dimensi standar satu buah modul laboratorium: lebar 3-4 m, panjang 

6-9 m, dengan luas +- 24 m2 untuk 2 hingga 4 personel. 

2) Area per-workspace (ruang untuk satu orang peneliti) berdasarkan 

jenis laboratorium: 

Tabel 4.7. Area per-workspace 

Jenis Lab Luas area 
workplace (m2) 

Tambahan untuk  
ancillary room (%) 

Kimia 8-12 15% 
Fisika 6-8 15% 
Biologi 6-8 15% 

Sumber: Hain, 1994 
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Satu unit modul yang digunakan dalam Fasilitas Riset Kelautan di 

Malang ditetapkan memiliki dimensi 6 x 3 m. Modul dengan luas 18 m2 

ini dapat diduplikasi sesuai kebutuhan atau sesuai pertambahan jumlah 

personel. Satu buah laboratorium (digunakan untuk satu sub unit 

penelitian) terdiri dari dua unit modul dengan luas total 36 m2, digunakan 

untuk menampung 4-5 personel. Dalam perencanaan selanjutnya, 

dimungkinkan untuk memperluas laboratorium dengan menambah 

jumlah modul. 

Mengenai estimasi jumlah personel dalam Tim Riset Laboratorium 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8. Jumlah personel dalam Tim Riset Laboratorium 

Anggota Tim Tim Kecil Tim Sedang Tim Besar 
Peneliti utama/principal investigator 1 1 1 
Asisten riset 1 2 2-3 
Mahasiswa pascasarjana 0 1 1-2 
Teknisi 1 1 1-2 
Mahasiswa/graduate student 1 1 2-3 
Administrasi ¼ ½ 1 
TOTAL ANGGOTA TIM 4 ¼ 6 ½ 8-12 

Sumber: Hain, 1994 

Untuk Fasilitas Riset Kelautan di Kab. Malang, terdapat 14 sub unit 

kegiatan yang masing-masing akan ditangani satu tim riset. Diasumsikan  

tim riset tersebut merupakan tim kecil dengan 4-5 personel, maka: 

Jumlah total staf peneliti  : 5 orang x 14 sub unit= 70 orang 

Tabel 4.9. Analisa Perhitungan Luasan Kelompok Ruang Penelitian 

PENELITIAN 
Deskripsi Ruang Standart Perhitungan Luasan (m2) 

R. Kepala Lab  18.50 m2 18.50 x 1 ruang 18.50 
Lab Bio 
Oceanografi 

    

Lab Basah  2 unit modul 18m2 2 x 18.00 36.00 
Lab Kering  0.5 unit modul 18m2 0.5 x 18.00 9.00 

Lab Plankton & 
Mikrobiologi 
 Fas. Support 15% luas ruangan 15% x 45.00 6.75 
    51.75 
     

Lab Basah  2 unit modul 18m2 2 x 18.00 36.00 
Lab Kering  0.5 unit modul 18m2 0.5 x 18.00 9.00 

Lab 
Avertebrata 

Fas. Support 15% luas ruangan 15% x 45.00 6.75 
    51.75 
     

Lab Basah  2 unit modul 18m2 2 x 18.00 36.00 
Lab Kering  0.5 unit modul 18m2 0.5 x 18.00 9.00 

L
ab

. O
ce

an
og

ra
fi 

Lab Ikan 

Kolam 
Percobaan 

1 unit kolam 
0.80 x 1 m 

4 x 0.80 3.20 
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Fas. Support 15% luas ruangan 15% x 45.00 6.75 
    54.95 
     

Lab Basah  2 unit modul 18m2 2 x 18.00 36.00 
Lab Kering  0.5 unit modul 18m2 0.5 x 18.00 9.00 

Lab Mangrove 

Fas. Support 15% luas ruangan 15% x 45.00 6.75 
    51.75 
     

Lab Basah  2 unit modul 18m2 2 x 18.00 36.00 
Lab Kering  0.5 unit modul 18m2 0.5 x 18.00 9.00 

Lab Alga & 
rumput laut 

Fas. Support 15% luas ruangan 15% x 45.00 6.75 
    51.75 
     
Lab Fisika-
Kimia  

    

Lab Basah  2 unit modul 18m2 2 x 18.00 36.00 
Lab Kering  1 unit modul 18m2 1 x 18.00 18.00 

Lab Fisika-
Kimia 

Fas. Support 15% luas ruangan 15% x 54.00 8.10 
    62.10 
     
Lab Geologi 
Laut 

    

Lab Kering 1 unit modul 18m2 1 x 18.00 18.00 
R. Gelap 0.5 unit modul 18m2 0.5 x 18.00 9.00 
R. Olah 
Sedimen 

2 unit modul 18m2 2 x 18.00 36.00 

Lab Geologi 
Laut 

Fas. Support 15% luas ruangan 15% x 63.00 9.45 
    72.45 
     
Lab 
Oceanografi 
Terapan 

    

R. Gambar 1 unit modul 18m2 1 x 18.00 18.00 
R.Komputer 1 unit modul 18m2 1 x 18.00 18.00 

Lab 
Penginderaan 
jauh Fas. support 15% luas ruangan 15% x 36.00 5.40 

     41.40 
      

Foyer     
R. Ka. Lab   18.50 m2 18.50 x 1 ruang 18.50 
Lab. 
Marikultur 

    

Lab Basah  2 unit modul 18m2 2 x 18.00 36.00 
Lab Kering  0.5 unit modul 18m2 0.5 x 18.00 9.00 
Kolam 
Percobaan 

1 unit kolam 
0.80 x 1 m 

4 x 0.80 3.20 

Lab. Marikultur  

Fas. Support 15% luas ruangan 15% x 45.00 6.75 
    54.95 
Lab 
Pencemaran 

    

Lab Basah 1 unit modul 18m2 1 x 18.00 18.00 
Lab Kering  1 unit modul 18m2 1 x 18.00 18.00 

Lab 
Ekotoksikologi 

Fas. Support 15% luas ruangan 15% x 36.00 5.40 

L
ab

. S
D

A
 L

au
t 

    41.40 
      

Foyer     
R. Baca 2,32 m2/orang 2,32 x 50 orang 116.00 
R. Katalog 12 m2/36.000 buku 10.000/36.000 x 12 3.33 
R. Koleksi 16,6m2/10.000 buku 10.000/10.000x16.6 16.60 
R. Staf 2,50 x 2,50 m 2,50 x 2,50 m 6.25 R

. K
ol

ek
si

 
D

at
a 

Unit 
Perpustakaan 

Sirkulasi 30% luas ruangan 30% x 142.18 42.65 
     184.83 
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R. Koleksi 1 unit modul 18m2 0.5 x 18.00 9.00 
R. Cetak 0.5 unit modul 18m2 0.5 x 18.00 9.00 

 
Unit 
Dokumentasi 

Sirkulasi 30% luas ruangan 30% x 18.00 5.40 
     23.40 
      

Sorting area 1 unit modul 18m2 1 x 18.00 18.00 
Bulking 
room 

0.5 unit modul 18m2 0.5 x 18.00 9.00 

Testing 
laboratorium 

0.5 unit modul 18m2 0.5 x 18.00 9.00 

Drum storage 0.5 unit modul 18m2 0.5 x 18.00 9.00 W
as

te
 S

to
ra

ge
 Unit 

Penampungan 
Limbah Lab 

Wash room 0.5 unit modul 18m2 0.5 x 18.00 9.00 
     54.00 
      

Lobby 
laboratorium 

  6 x 3 18.00 

R.Ganti & 
Locker 

 0.40 m2/orang (0.4 x 70) + (30% x 
L ruangan) 

36.40 

R. Shower  0.8 m2/orang (0.8 x 10) + (40% x 
L ruangan) 

11.20 

R. P3K   3 x 3 9.00 
Musholla  0.60 m2/orang (80%x70 org) x0.60 33.60 
Toilet   Box toilet = 2.25 m2  

Urinoir = 1.50 m2  

Wastafel = 1.50 m2  

Sirkulasi 30% 

4 x 2.25 m2 = 9 m2 

2 x 1.50 m2 = 3 m2 

4 x 1.50 m2 = 6 m2 

30% x 18m2 =5.4m2 

23.40 Fa
s. 

B
er

sa
m

a 

Gudang Umum   3 x 3 9.00 
      
TOTAL LUASAN FAS. PENELITIAN (m2) 1079.06 

 

Kelompok Ruang Kepengelolaan 

Struktur organisasi kepengelolaan pada Fasilitas Riset Kelautan 

mengacu pada struktur organisasi Lembaga Oceanografi Nasional – LIPI 

di Jakarta. Kebutuhan akan luasan ruang didapat dari standar ruang 

perkantoran/bangunan administrasi pada Neufert (1991). 

 

Tabel 4.10. Analisa Perhitungan Luasan Kelompok Ruang Kepengelolaan 
ADMINISTRASI 

Deskripsi Ruang Standart Perhitungan Luasan 
(m2) 

R. Direktur 13.40 m2/orang 1 x (6x3) = 18 m2 18.00 R. Direktur 
Utama Sekretaris 6.70 m2/orang 1 x (2x3) = 6 m2 6.00 
R. Dir. Penelitian R. Direktur 9.30 m2/orang 1 x (3x3) = 9 m2 9.00 
R. Dir. 
Administrasi 

R. Direktur 9.30 m2/orang 1 x (3x3) = 9 m2 9.00 

Kabag. Umum  9.30 m2/orang 1 x (3x3) = 9 m2 9.00 Bag. Umum 
Staf Bag. Umum 4.46 m2/orang 4 x4.5m2 = 18 m2 18.00 
Kabag. Keuangan  9.30 m2/orang 1 x (3x3) = 9 m2 9.00 Bag. Keuangan 
Staf Bag. Keuangan 4.46 m2/orang 4 x4.5m2 = 18 m2 18.00 
Kabag. Humas&Info  9.30 m2/orang 1 x (3x3) = 9 m2 9.00 Bag. Humas & 

Info Staf Bag. Humas&Info  4.46 m2/orang 4 x4.5m2 = 18 m2 18.00 

 

Bag. Kabag. Kepegawaian  9.30 m2/orang 1 x (3x3) = 9 m2 9.00 
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Kepegawaian Staf Bag. Kepegawaian 4.46 m2/orang 4 x4.5m2 = 18 m2 18.00 
 Fas. Bersama Gudang Umum  3 x 3 m 9.00 
  Toilet  Box toilet = 

2.25 m2  

Sirkulasi 30% 

4 x 2.25 m2 = 9 m2 

30% x 9m2 =2.7m2 
11.70 

      
TOTAL LUASAN KLP. R. ADMINISTRASI (m2) 170.70 

 

Kelompok Ruang Penunjang 

Tabel 4.11. Analisa Perhitungan Luasan Kelompok Ruang Penunjang 
PENUNJANG 

Deskripsi Ruang Standart Perhitungan Luasan 
(m2) 

R. Seminar 1.50–2 m2/orang (1.50x100 orang) + 
sirkulasi 20% 

180.00 

R. Kelas 0.8 m2/orang (0.8x30 orang) + 
sirkulasi 30% 

31.20 

Fas. 
Konvensi 

    

Teaching Lab 2 m2/orang 2 x 30 orang + 
sirkulasi 30% 

78.00 Fas. 
Workshop 

R. 
Penyimpanan 

 3 x 3 m 9.00 

Toilet  Box toilet = 2.25 m2  

Urinoir = 1.50 m2  

Wastafel = 1.50 m2  

Sirkulasi 30% 

6x2.25m2 =  
13.5m2 

3x1.50m2 =  4.5m2 

6x1.50m2 = 9 m2 

30% x 27m2 = 8.1 
m2 

35.10 

Gudang 
Umum 

  3 x 3 m 9.00 

Fas. 
Pendidikan 
& Pelatihan 

    381.30 
      

R. Kerja 3 x modul (6.00 x 3.00) x3 54.00 
Gudang 
penyimpanan 
alat 

20% luas ruangan 20% x 54.00 10.80 
Bengkel 
reparasi 

R. Teknisi  3 x 3 m 9.00 

Fas. 
Bengkel 
Reparasi 

    73.80 
      

Asrama peneliti 
tetap 

40 orang @ 3.00 x 
3.00 m2 

40 x 9.00 m2 360.00 

Asrama peneliti 
tamu 

10 orang @ 3.00 x 
3.00 m2 

10 x 9.00 m2 90.00 

R. Bersama  6.00 x 3.00 m 18.00 

Asrama 
Peneliti 

KM/Toilet 1.50 x 1.50 m 12 unit x 2.25 m2 27.00 

Fas. Hunian 

    576.00 
      

Fas. Tele-
komunikasi 

R. 
Komputer 

 10 unit komputer @ 
1.20 x 1.50 

(1.20x1.50) x 10 18.00 

 Stationery    3 x 3 m 9.00 
     36.00 
      
Musholla   0.60 m2/orang 30 x 0.60 18.00 

      
Kantin Kantin R. Makan Meja 2 org = 3.84 

m2/meja 
Meja 4 org = 4.50 
m2/meja 
Counter/kasir = 6 m2 

10 meja x 3.84 = 
38.40 m2 

10 meja x 4.50 = 
45.00 m2 

89.40 
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 Dapur 1/3 luas R. Makan 1/3 x 89.4 29.80 
 Pantry 30% luas dapur 30% x 29.80 8.94 
 Gudang  3 x 3 m 9.00 
 Toilet 1.50 x 1.50 m 2 unit x 

(1.50x1.50) 
4.50 

    141.64 
      

TOTAL LUASAN KLP. R. PENUNJANG (m2) 1226.74 
 

E.  Analisa Persyaratan Ruang 

Tabel 4.12. Persyaratan Umum Unit Ruang 

SYARAT RUANG  
RUANG SIFAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A. PENELITIAN          
LAB OCEANOGRAFI          

Lab Biologi Oceanografi Privat ● ● ● ● ●  ●  
Lab Fisika-Kimia  Privat ●  ● ● ● ● ●  
Lab Geologi Laut Privat ●  ● ● ●  ●  
Lab Oceanografi Terapan Privat ●  ● ● ●  ●  

LAB SDA LAUT          
Lab. Marikultur Privat ● ● ● ● ●  ●  
Lab Pencemaran Privat ●  ● ● ●  ●  
Lab Produk Alam Laut Privat ● ● ● ● ●  ●  

WASTE STORAGE Privat ●  ● ● ● ●   
R. KOLEKSI DATA          

Unit Perpustakaan Semi publik ●  ● ●  ● ● ●
Unit Dokumentasi Privat  ●  ●  ● ●  

          
B. KEPENGELOLAAN          

R. DIREKTUR PENELITIAN          
R. Direktur Privat ●  ● ● ●    
R. Sekretaris Semi publik ●  ● ● ●    

R. DIR. ADMINISTRASI Privat ●  ● ● ●    
R. BAG. UMUM Privat ●  ● ●     
R. BAG. KEUANGAN Privat ●  ● ●     
R. BAG. HUMAS & INFO Semi publik ●  ● ● ●    
BAG. KEPEGAWAIAN Privat ●  ● ●     

          
C. PENUNJANG          

FAS. PENDIDIKAN & 
PELATIHAN 

         

Fas. Konvensi Publik  ●  ● ●   ●
Fas. Workshop Publik ●  ● ●     

FAS. BENGKEL REPARASI          
Bengkel reparasi Semi publik ●  ● ●  ● ●  

FAS. HUNIAN          
Asrama Peneliti Privat ●  ● ● ● ●   

FAS. TELEKOMUNIKASI          
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R. Komputer Publik  ●  ● ●  ●  
KANTIN          

R. Makan Publik ●  ●  ●    
Dapur Service ●  ●   ●   
Pantry Service ●  ●   ●   
Gudang Service ●   ●   ●  
Toilet Service ●   ● ●    

          
D. SERVICE          

Loading Dock Service ●  ●  ● ● ●  
Gudang Umum Service ●   ●   ●  
R. Mekanikal Elektrikal Service ●   ●  ●   
R. Kontrol keamanan Service ●  ● ● ●    
R. staf service Service ●  ●      
R. staf keamanan Service ●  ● ●     

Sumber: Hasil analisa 
Keterangan : 
● = dibutuhkan 

1 = Penghawaan Alami 5 = Aksesibilitas 
2 = Penghawaan Buatan 6 = Keamanan thd Kebakaran 
3 = Pencahayaan Alami 7 = Keamanan thd Keawetan Objek 
4 = Pencahayaan Buatan 8 = Akustik 

 
Tabel 4.13. Persyaratan Khusus Unit Ruang 

Ruang Persyaratan 
Laboratorium • Penggunaan modul-modul segiempat berdasarkan jenis 

peralatan yang digunakan (Neufert, 1994), atau modul 
berbentuk grid untuk masing-masing fungsi yang spesifik  
(DeChiara, 1973) 

• Pencegahan interferensi antara area kerja laboratorium 
dengan fasilitas servis/penunjang (DeChiara, 1973) 

• Dibutuhkan penyediaan air bersih (dingin dan panas) 
dan aliran listrik secara terus-menerus (Ashbrook & 
Renfrew, 1991) 

• Dibutuhkan penyediaan udara segar secara terus-
menerus, tidak diperbolehkan adanya resirkulasi udara 
(Furr, 1990) 

• Pencahayaan dapat berupa pencahayaan alami (dengan 
penyelesaian shading device atau tirai) maupun 
pencahayaan buatan dengan tingkat penerangan > 500 
lux (Hain) 

• Pembuangan limbah perlu pengolahan khusus sebelum 
dibuang 

• Terdapat penyelesaian khusus untuk mencegah 
kecelakaan akibat bahan kimia dan api, antara lain 
drenchshower dan detektor asap/panas dan sprinkler 

• Dalam perencanaan konstruksi bangunan harus 
memperhatikan kemudahan evakuasi bila terjadi 
kebakaran serta peletakan sistem utilitas yang baik 
(Ashbrook & Renfrew, 1991) 
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R. perpustakaan • Membutuhkan pengaturan pencahayaan dalam ruangan 
yang memadai 

• Memerlukan tingkat privasi yang cukup tinggi 
Ruang kelas Memerlukan pengolahan untuk tuntutan kenyamanan 

visual dan akustik ruang 
Ruang seminar Merupakan ruang yang memerlukan penanganan akustik 

ruang yang baik dan kemudahan untuk menampilkan alat 
peraga 

Ruang kantor • Memerlukan penataan ruang yang memudahkan 
koordinasi antar staf 

• Memerlukan tingkat privasi yang cukup tinggi 
 

F.  Analisa Hubungan Ruang 

Hubungan ruang digunakan untuk menjelaskan kedekatan ruang satu 

dengan lainnya. Hubungan ruang dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan makro 

dan hubungan mikro. Pembagian hubungan ruang ini berdasarkan atas fungsi 

kedekatan hubungan ruang yang dilakukan oleh pelaku aktivitas pengguna ruang 

tersebut.  

1) Hubungan makro 

 Hubungan makro adalah hubungan ruang antar kelompok fungsi yang 

satu dengan kelompok fungsi yang lain. 

Tabel 4.14. Tabel Hubungan Kedekatan Ruang Makro 

Unit fungsi Sifat  A B C D 
A. Penelitisn Privat A     
B. Pengelola  Privat B     
C. Penunjang Semi Publik C     
D. Servis Servis D     

 
2) Hubungan mikro 

Hubungan mikro adalah hubungan antara satu ruang dengan ruang 

yang lain dalam satu unit kelompok ruang/fungsi. 

Tabel 4.15. Tabel Hubungan Kedekatan Ruang Mikro 

Penelitian 
Unit fungsi  A B C D E F G H  

Lab Biologi Oceanografi           
A. Lab Plankton & Mikrobiologi A          
B. Lab Avertebrata B          
C. Lab Ikan C          

D. Lab Mangrove D          
E. Lab Alga & rumput laut E          

Keterangan : 
   Berhubungan langsung 
   Berhubungan tidak langsung
 Tidak berhubungan
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F. Kolam Percobaan F          
G. Fas. Support G          
H Waste Storage H          
I. R.Ganti/Locker I          

 
Unit fungsi  A B C D E 

Lab Fisika-Kimia       
A. Lab Basah A      
B. Lab Kering B      
C. Fas. Support C      

D. Waste Storage D      
E. R. Ganti/locker E      

 
Unit fungsi  A B C D E 

Lab Geologi Laut       
A. Lab Kering A      
B. R. Gelap B      
C. Fas. Support C      

D. Waste Storage D      
E. R. Ganti/locker E      

 
Unit fungsi  A B C D E 

Lab SDA Laut       
A. Lab Marikultur A      
B. Lab Ekotoksikologi B      
C. Fas. Support C      

D. Waste Storage D      
E. R. Ganti/locker E      

 

Kepengelolaan 
Unit fungsi  A B C D E F 

Lab Fisika-Kimia        
A. R. Direktur Penelitian A       
B. R. Direktur Administrasi B       
C. R. Bag. Umum C       

D. R. Bag. Keuangan D       
E. R. Bag. Humas & Info E       
F. R. Bag. Kepegawaian F       

 

 

 

 

 

Keterangan : 
   Berhubungan langsung 
   Berhubungan tidak langsung
   Tidak berhubungan

Keterangan : 
   Berhubungan langsung 
   Berhubungan tidak langsung
   Tidak berhubungan
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Unit fungsi  A B C D E 
Service       
A. Loading Dock A      
B. Gudang Umum B      
C. R. MEE C      

D. R. Kontrol Keamanan D      
E. R. Staf service E      

Sumber: Hasil analisa 

 

4.4.2. Analisa Tapak 

Tapak berlokasi pada daerah lepas pantai Kab. Malang, dengan jarak >500 

m dari garis pantai. Penentuan jarak berdasarkan pada kedalaman minimum 

bangunan untuk dapat beroperasi secara optimal yaitu >15 m untuk mencegah 

bangunan karam. Pada jarak ini bangunan berada diluar batas landas kontinen, 

yang memiliki keanekaragaman biota laut lebih tinggi daripada di perairan 

dangkal. 

Analisa Pergerakan Arus / Swell 

   

   
Gambar 4.32. Perkiraan pergerakan arus per 12 jam, 26-27 Maret 2007 

Sumber: url: http://maritim.bmg.go.id/ 

 

Skripsi: 
FASILITAS RISET 

KELAUTAN LEPAS PANTAI 
KAB. MALANG 

 
Rahadiani Prasetianti 

0210650048 

Pembimbing: 
Ir. Edi Hari P. 

Ir. Heru Sufianto M.Arch 

 

Keterangan : 
   Berhubungan langsung 
   Berhubungan tidak langsung
  Tidak berhubungan
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Pergerakan arus pada site cenderung bersifat stabil dengan arah menuju 

garis pantai kepulauan Indonesia. Kestabilan arus akan memberi dampak positif 

terhadap bangunan; akan tetapi perlu mewaspadai faktor kecepatan angin dan 

ketinggian ombak.  

Pergerakan arus perlu diwaspadai saat bangunan sedang tidak bergerak. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan adanya jangkar untuk menahan 

bangunan tetap berada di lokasi hingga saatnya berpindah ke lokasi baru. 

 

Analisa Pergerakan dan Kecepatan Angin 

   

   

 
Gambar 4.33. Perkiraan pergerakan angin per 12 jam, 26-27 Maret 2007 

Sumber: url: http://maritim.bmg.go.id/ 

 

Skripsi: 
FASILITAS RISET 

KELAUTAN LEPAS PANTAI 
KAB. MALANG 

 
Rahadiani Prasetianti 

0210650048 

Pembimbing: 
Ir. Edi Hari P. 

Ir. Heru Sufianto 
M.Arch 

 

Pergerakan dan Kecepatan Angin pada perairan laut lokasi site bangunan 

memiliki pola yang tidak beraturan dengan kecepatan angin antara 5-10 knots.  
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Adaptasi bangunan berkaitan dengan kecepatan angin yang cukup tinggi 

antara lain:  

• Bentuk dasar bangunan harus melebar kebawah dan semakin mengecil 

keatas untuk menjamin kestabilan 

• Sub-struktur bangunan harus cukup stabil untuk menjaga bangunan tetap 

berada pada permukaan air. Untuk itu, perlu penataan muatan yang 

seimbang, benda berat maupun berwujud cairan diletakkan pada bagian 

bawah bangunan. Hal itu disebabkan karena selain akan menyebabkan 

bangunan lebih stabil, otomatis titik berat bangunan akan lebih turun ke 

bawah. 

 

Analisa Ketinggian Ombak 

 

 

 
 

Gambar 4.34. Perkiraan ketinggian ombak per 12 jam, 26-27 Maret 2007 
Sumber: url: http://maritim.bmg.go.id/ 

 

Skripsi: 
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Rahadiani Prasetianti 

0210650048 

Pembimbing: 
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Ir. Heru Sufianto M.Arch 
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Ketinggian ombak masih berada pada batas moderat, 0,5-1,25 m. Adaptasi 

terhadap ketinggian ombak berkaitan dengan pengaturan keseimbangan vertikal 

dan horizontal bangunan.  

Berkaitan dengan keseimbangan vertikal, bangunan akan semakin stabil 

bila jarak antar ponton (sub-struktur bangunan) semakin lebar. Keseimbangan 

horizontal berkaitan dengan penataan muatan yang telah disebutkan diatas. 

      

4.4.3. Analisa Bentuk Bangunan 

Faktor Aerodinamis 

Bentuk bangunan berkaitan erat dengan adaptasi terhadap kondisi 

lingkungan laut; terutama mengenai bagaimana menghadapi gaya lateral dari 

angin. Dirinjau dari prinsip aerodinamis, gaya reaksi yang harus dihadapi adalah 

dari aliran angin (untuk bangunan) dan arus air laut (untuk sub-struktur). Maka, 

sebagai bangunan yang moveable sekaligus secara terus-menerus berada di 

lingkungan yang terekspos angin, pemilihan bentuk bangunan harus bertujuan: 

− Meminimalisir gaya lateral/drag 

− Meningkatkan gaya tekan/downforce, untuk menjaga bangunan tetap 

stabil pada jalurnya 

Beberapa alternatif bentuk dasar yang dapat dipilih: 

 
Tabel 4.16. Analisa Bentuk Dasar Bangunan 

 
BENTUK KETERANGAN KEPUTUS-

AN 
 

 

 
BENTUK LINGKARAN 
Bentuk kurva dapat mengalirkan fluida 
(cairan/udara) pada sepanjang kelengkungan 
kurva 3. Namun bentuk lingkaran sempurna 
dapat menghasilkan turbulensi/pusaran air 
berlawanan dengan arah datang arus. Adanya 
turbulensi dapat menyebabkan meningkatnya 
gaya lateral/drag. 

 
Tidak 

digunakan 

                                                 
3 Berdasarkan definisi Coanda Effect: “Coanda Effects (also known as boundary layer effects) is 
the tendency of a stream of fluid to stay attached to a convex surface, rather than follow a straight 
line in its original direction. 
Sumber: url: http://en.wikipedia.org/wiki/Coanda_Effect 
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BENTUK PERSEGI 
Bentuk persegi kurang adaptif untuk 
menghadapi gaya lateral angin, karena bentuk 
persegi cenderung menyerap dan menahan 
tekanan angin; tidak mengalirkan tekanan angin 
ke seluruh permukaannya. Hal ini akan 
memperbesar gaya reaksi yang diterima 
bangunan. 
 

 
Tidak 

digunakan 

 
 
 
 
 

 
BENTUK AIRFOIL 
Bentuk airfoil merupakan bentuk kurva 
lengkung seperti yang terdapat pada beberapa 
benda di alam, misalnya potongan melintang 
sayap pesawat, sayap burung, serta tubuh ikan. 
Bentuk Airfoil dapat menimbulkan dua jenis 
gaya: lift dan downforce  4.  
 
Bentuk airfoil memiliki kurva lengkung yang 
streamline, yang dapat merambatkan aliran 
fluida pada permukaan. Bentuk yang streamline 
seperti gambar disamping akan mengurangi 
tekanan angin pada bangunan.  
 
Bentuk airfoil terbalik, seperti prinsip yang 
digunakan pada perancangan automobil, dapat 
meningkatkan downforce yang mampu menjaga 
bangunan tetap melaju stabil diatas permukaan 
air. 

 
OK 

 

Maka diputuskan, bentuk bangunan akan memiliki bentuk dasar berupa 

kurva lengkung menyerupai bentuk airfoil. 

Daya Apung (Buoyancy) 

Daya apung merupakan tekanan keatas yang ditimbulkan oleh fluida 

(berupa air maupun gas) pada benda yang separuh maupun seluruhnya tenggelam, 

disebabkan karena perbedaan tekanan antara fluida diatas dan dibawah objek. 

Daya apung menyediakan tekanan keatas sebanding dengan berat cairan yang 

dipindahkan. Daya apung suatu obyek tergantung pada dua faktor: volume obyek 

dan massa jenis cairan yang mengelilingi obyek.  

Suatu obyek yang memiliki berat melebihi daya apungnya akan tenggelam. 

Oleh karena itu, penting dalam perancangan Fasilitas Riset Kelautan untuk 

memperhatikan berat bangunan dalam kaitannya dengan penentuan bentuk dan 

dimensi sub-struktur.  

                                                 
4 Sumber: url: http://en.wikipedia.org/wiki/Airfoil 
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Perhitungan daya apung menggunakan hukum Archimedes bahwa daya 

apung sebanding dengan berat cairan yang dipindahkan, maka agar bangunan 

mampu berdiri terapung diatas permukaan laut, maka daya apung/buoyancy sub-

struktur harus sama atau lebih besar dari berat bangunan. Analisa mengenai 

perhitungan daya apung akan dicantumkan pada laporan perancangan. 

Faktor Hidrodinamis. 

Faktor hidrodinamis berhubungan ketika bangunan berbelok, terkena 

angin, ombak, dan sebagainya. Hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan 

faktor hidrodinamis antara lain penggunaan dimensi yang ideal dan penggunaan 

penyeimbang/balance berupa fluida maupun pemberat. 

Penggunaan jenis penyeimbang akan lebih dijelaskan pada analisa sub-

struktur bangunan. 

 

4.4.4. Analisa Struktur dan Bahan Bangunan 

A.  Analisa Struktur Bangunan 

Badan Bangunan / Superstructure 

Berdasarkan jenis aktivitas dan perkiraan total luasan ruang, 

bangunan Fasilitas Riset merupakan bangunan low-rise dengan denah 

moduler. Beberapa alternatif jenis struktur badan bangunan Fasilitas 

Riset Kelautan Lepas Pantai yang diperkirakan dapat memenuhi tuntutan 

tersebut antara lain: struktur balok dan plat beton, struktur rigid frame 

baja, dan rangka kayu. 

 

Tabel 4.17. Perbandingan Jenis Konstruksi Struktural Badan Bangunan 

Jenis Konstruksi Kriteria 
Rigid Frame Baja Rangka Kayu Balok & Plat Beton 

Sifat • Diproduksi scr 
prefabrikasi 

• Moduler, presisi tinggi 

• Natural, produksi 
bergantung pada 
ketersediaan di alam 

• Non-permanen 

• Dapat diproduksi scr 
prefabrikasi maupun 
pengerjaan ditempat 

• Permanen 
Ketahanan 
thd. Api 

Pada suhu 550o C, 
kekuatan berkurang 
50% 

Ketahanan rendah, 
terbakar pada suhu >200 

o C, rentan akan bahaya 
kebakaran 

Ketahanan tinggi, 
karena lapisan beton 
berfungsi sebagai 
fireproofing baja 
tulangan 

Ketahanan 
thd Cuaca 

Rentan korosi (tanpa 
campuran logam lain/ 
lapisan pelindung) 

Tahan korosi, namun 
rentan pelapukan pada 
kondisi cuaca ekstrem 

Tahan korosi dan cuaca 
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Skill Tenaga 
Kerja 

Berpengalaman Menengah Menengah 

Waktu 
pengerjaan 

Cepat Cepat Lama 

Kemudahan 
pengangkutan 
ke lokasi  

Sedang Mudah, dapat 
menggunakan pohon 
penghasil kayu yang 
telah tersedia di site 

Lebih sulit, karena 
beton harus tetap dalam 
kondisi segar. 
Dibutuhkan 
pengadukan terus-
menerus dan peralatan 
khusus seperti 
molen/pengaduk  

Bobot 
bangunan 

Sedang Ringan Berat 

Sumber: Hasil analisa 

Dari hasil perbandingan diatas, mengingat bangunan berada pada 

lokasi yang cukup sulit dicapai, maka dipilih kombinasi antara konstruksi 

baja dan kayu karena kecepatan dan kemudahan perakitan sekaligus 

bobot yang sesuai.  

 

Sub  Structure 

Terdapat beberapa alternatif jenis sub structure untuk bangunan 

Fasilitas Riset Kelautan Lepas Pantai, antara lain pondasi tiang pancang, 

floating platform, mega-float, dan adaptasi langsung dari bidang naval 

architecture; antara lain lunas kapal/hull. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV - 61 

Tabel 4.18. Perbandingan Jenis Sub Structure 
JENIS KRITERIA 

Tiang pancang Floating platform 
 

Mega-float Hull (lunas kapal) 

Skema 

   
  

Sifat - Permanen - moveable 
- Prefabrikasi 
- Expandable, dpt diperluas 

sesuai kebutuhan 

- moveable 
- Prefabrikasi 

- Moveable, lebih mudah untuk 
berpindah lokasi jika 
diperlukan  

Bahan Beton Baja sebagai frame, dengan 
pengapung didalam rangka 
ruang baja berupa tabung-
tabung polyethylene 

Beton ringan Bervariasi, mulai dari kayu, 
beton ringan, fiberglass, hingga 
baja 

Reaksi thd korosi  Memerlukan penanganan 
khusus 

Cukup resisten Memerlukan penanganan khusus 

Kemampuan 
menahan beban 
bangunan 

Tinggi  Terbatas Tinggi Tinggi, karena dibantu dengan 
volume udara yang terdapat di 
dalam lunas kapal sebagai 
penunjang daya apung 

Kemampuan 
menahan gaya 
lateral (angin, arus) 

Tinggi Rendah Tinggi (dengan bantuan 
mooring/jangkar) 

Tinggi, karena bentuk lunas 
kapal yang streamline sehingga 
mampu beradaptasi dengan gaya 
lateral 

Bobot konstruksi Berat Ringan Ringan Bergantung pada jenis bahan 
Skill Tenaga Kerja Berpengalaman Menengah Berpengalaman Berpengalaman 
Waktu pengerjaan Lama Cepat Lama Lama 

Sumber: Hasil analisa 
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Melihat kebutuhan dari Fasilitas Riset Kelautan yang memerlukan 

lokasi yang ideal untuk observasi, maka ditentukan sub struktur yang 

sesuai adalah menggunakan lunas kapal sebagai dasar bangunan. Alasan 

pemilihan antara lain: memiliki mobilitas tinggi; memungkinkan untuk 

dipindahkan menggunakan tug boat hingga jarak tertentu, dan memiliki 

bentuk yang lebih adaptif terhadap angin dan arus laut. Mobilitas dari 

bangunan ini akan sangat menunjang dalam pengumpulan data yang 

lebih akurat. 

Dari sub-struktur lunas kapal, masih dapat dispesifikasikan 

kedalam bentuk yang lebih detil. Lunas kapal memiliki berbagai bentuk 

dan ukuran, namun untuk analisa berikut akan dikhususkan pada tiga 

jenis saja. Berikut ini adalah analisa mengenai beberapa jenis lunas 

kapal: 

Tabel 4.19. Perbandingan Jenis Lunas Kapal 

JENIS Kriteria 
Monohull  Catamaran  Trimaran  

Bentuk 

 

 

 

 

 

 

Ciri • Menggunakan 
keel/kemudi dan ballast 
water untuk 
mempertahankan 
kestabilan 

• Menggunakan dua 
buah lunas untuk 
mempertahankan 
kestabilan 

 

• Menggunakan tiga 
buah lunas untuk 
mempertahankan 
kestabilan 

 
Kelebihan • Kemampuan untuk 

bergerak (moveability) 
dan manuverabilitas 
tinggi 

• Memiliki kestabilan 
yang lebih baik 

• Tidak memerlukan 
ballast water, 
sehingga bobot lebih 
ringan 

• Memiliki kestabilan 
yang lebih baik 

• Tidak memerlukan 
ballast water, sehingga 
bobot lebih ringan 

Kekurangan • Bobot lebih berat akibat 
adanya ballast water 

• Kemampuan untuk 
bermanuver berkurang 

• Kemampuan untuk 
bermanuver berkurang 
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• Kestabilan lebih labil 
dibanding dua jenis lunas 
lainnya 

• Bahan yang 
dibutuhkan dalam 
proses pembuatan akan 
menjadi lebih banyak 

• Bahan yang 
dibutuhkan dalam 
proses pembuatan 
akan menjadi lebih 
banyak 

 

Berdasarkan hasil analisa mengenai beberapa jenis lunas kapal, 

maka diputuskan jenis Trimaran yang akan digunakan dalam bangunan. 

Kestabilan bangunan dan ketahanan dalam menghadapi kondisi 

lingkungan laut merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan 

dalam menentukan sistem struktur; dimana hal tersebut dapat 

diakomodasi oleh jenis sub-struktur yang dipilih. Bentuk trimaran lebih 

dipilih dibanding bentuk katamaran berdasarkan faktor pembebanan. 

Titik berat bangunan berada pada bagian tengah, maka bentuk trimaran 

yang memiliki lunas utama di tengah dianggap lebih mampu menahan 

beban dibanding bentuk katamaran. 

  

G.  Analisa Bahan Bangunan 

Bahan bangunan memiliki peran penting dalam menentukan 

ketahanan suatu bangunan dalam menghadapi kondisi lingkungan. Untuk 

itu, diperlukan jenis bahan yang mampu bertahan terhadap kondisi udara 

yang korosif. Berikut ini adalah beberapa alternatif bahan dan 

perbandingannya: 

Tabel 4.20. Perbandingan Jenis Bahan 
Jenis Bahan Kriteria 

Kayu Baja Beton Alumunium 
Sifat • Kuat tarik 

• Ringan 
• Lenting; 

penyerap 
getaran yg baik 

• Mudah 
dibentuk 

• Isolator 

• Kuat tarik 
• Berat 
• Liat/ductile 
• Dapat 

diproduksi 
dalam bentuk 
tertentu 

• Konduktor 

• Kuat tarik dan 
tekan 

• Berat 
• Plastis 
• Mudah 

dibentuk 
 

• Digunakan 
dalam 
campuran dg. 
logam lain 

• Sangat lunak 
• Ringan 
• Tahan korosi 
• Tidak 

memerlukan 
perlindungan 
khusus 

Ketahanan 
thd. Api 

Ketahanan 
rendah, max. 
200o C 

Pada suhu 550o 
C, kekuatan 
berkurang 50% 

Ketahanan tinggi, 
karena lapisan 
beton mencegah 
deformasi baja 
tulangan 

Ketahanan 
rendah 
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Ketahanan 
thd Cuaca 

Rentan 
pelapukan (tanpa 
lapisan 
pelindung) 

Rentan korosi 
(tanpa campuran 
logam lain/ 
lapisan 
pelindung) 

Tahan korosi dan 
cuaca 

Tahan korosi 
dan cuaca 

Skill Tenaga 
Kerja 

Menengah Berpengalaman Menengah Berpengalaman 

Waktu 
pengerjaan 

Cepat Cepat Lama Cepat 

Bobot 
bangunan 

Ringan Ringan Berat Ringan 

Sumber: Hasil analisa 

Dari hasil perbandingan diatas, mengingat bangunan berada pada 

lokasi yang cukup sulit dicapai, maka dipilih kombinasi antara 

konstruksi baja dan kayu karena kecepatan dan kemudahan perakitan 

sekaligus bobot yang sesuai.  

Bagian rangka struktural bangunan menggunakan konstruksi baja, 

dan bahan kayu dapat digunakan pada elemen non-struktural bangunan. 

Mengingat lokasi site yang berada pada kondisi udara dengan 

kadar garam tinggi, maka diperlukan penanganan tertentu pada bahan 

bangunan baja untuk mencegah korosi antara lain: 

- Pelapisan permukaan menggunakan cat/enamel maupun dari 

bahan logam seperti zinc dan cadmium. 

- Menggunakan bahan pelapis alumunium alloy yang telah 

mengalami proses anodisasi, sehingga menghasilkan pemukaan 

yang lebih resisten terhadap gesekan dan korosi. 

- Menggunakan metode cathodic protection/perlindungan katode. 

Dilakukan proses polarisasi ke arah negatif terhadap permukaan 

logam yang hendak dilindungi, sehingga proses korosi yang akan 

terjadi dapat dihambat. Metode ini umum digunakan pada 

struktur baja seperti tiang pancang offshore, kapal, dan pipa 

bawah laut. 
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4.5.   Konsep Perencanaan dan Perancangan 

4.5.1.  Konsep Dasar Perencanaan dan Perancangan 

Bumi yang kita huni diciptakan memiliki beragam jenis lingkungan, 

di perairan maupun daratan. Agar mampu bertahan hidup, makhluk hidup 

dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempatnya tinggal. 

Bentuk adaptasi pada makhluk hidup muncul dalam berbagai hal; misalnya 

ciri-ciri fisik maupun cara hidup. 

Manusia, sebagai makhluk yang telah dibekali akal dan budi, 

melaksanakan proses adaptasi tidak hanya terbatas pada ciri-ciri fisik 

jasmaniahnya, namun juga melaksanakan kapasitasnya sebagai khalifah di 

muka bumi. Manusia beradaptasi dengan cara mengolah lingkungan 

binaannya. Kemampuan untuk mengolah lingkungan binaan secara 

sedemikian rupa inilah yang menyebabkan manusia mampu hidup pada 

berbagai kondisi ekosistem; dari lingkungan yang ramah hingga lingkungan 

ekstrem seperti kutub dan gurun. 

Konsep adaptasi inilah yang hendak diangkat pada perancangan 

Fasilitas Riset Kelautan Lepas Pantai. Fasilitas Riset Kelautan berlokasi di 

lepas pantai yang bukan merupakan lingkungan tempat tinggal alami 

manusia, maka konsep adaptasi dimunculkan mengingat Fasilitas Riset 

Kelautan berperan sebagai habitat/tempat hidup dalam jangka waktu relatif 

lama bagi para peneliti dan staf di dalamnya. 

Perairan laut Indonesia merupakan satu kesatuan yang sangat luas, 

dimana fenomena yang terjadi pada suatu wilayah dapat mempengaruhi atau 

dipengaruhi oleh fenomena yang terjadi pada wilayah tetangganya. Maka, 

demi keakuratan data dan kontinuitas kegiatan riset, Fasilitas Riset dituntut 

untuk selalu memiliki kontak dengan lautan sebagai obyek studi dan 

memanfaatkan lautan sebagai media transportasi; mengantarkan fasilitas 

Riset sebagai bangunan moveable dari satu lokasi penelitian ke lokasi 

penelitian lainnya. 

Proses adaptasi akan berlangsung dalam dua arah:  

− Keluar; berkaitan dengan aspek fisik bangunan. Bagaimana bangunan 

lepas pantai tersebut dapat bertahan menghadapi lingkungan laut. Hal 
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ini akan berkaitan dengan sistem bangunan, khususnya mengenai 

pelingkup bangunan 

− Kedalam, berkaitan dengan aspek penataan ruang bangunan dan 

kaitannya dengan penggunanya. Bagaimana mewadahi aktivitas primer 

yaitu kegiatan penelitian dan kegiatan berhuni dalam suatu 

habitat/tempat hidup yang baru 

 
4.5.2.  Konsep Tapak 

A.  Konsep Site 

Site terletak di desa Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang. Site dibagi 

menjadi dua bagian; site darat yang terletak di tepi pantai dan site yang 

terletak di wilayah lepas pantai Kab. Malang.  

 

Gambar 4.35. Lokasi site darat 
Sumber: internet 
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1. Site darat  

Site darat berfungsi sebagai bangunan penerima dan entrance 

menuju site di laut dimana terdapat bangunan utama. Site darat 
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akan mewadahi bangunan dengan fungsi service antara lain lahan 

parkir. 

Penzoningan site darat antara lain sebagai berikut: 

• Zona parkir 

• Zona dermaga 

2. Site laut 

Site di laut akan mewadahi bangunan utama yaitu Fasilitas Riset 

Kelautan. 

Site berada di laut lepas dengan jarak +- 500 m dari garis pantai. 

Luasan site merupakan luasan dari platform bangunan utama, yaitu 

2765 m2. Daerah yang ditetapkan sebagai lokasi site memiliki 

kedalaman > 30 m, terletak diluar landas kontinen sehingga sesuai 

untuk dijadikan lokasi kegiatan riset dan bangunan lepas pantai. 

 

Gambar 4.36. Lokasi site darat dan site laut 
Sumber: internet 
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B. Konsep Pencapaian 

Dari site darat, pengguna bangunan akan menggunakan perahu 

motor untuk mencapai bangunan utama yang terletak di laut. Berikut ini 

adalah skema pencapaian menuju site: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.37. Skema pencapaian menuju site 
Sumber: Hasil analisa 
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4.5.3.  Konsep Bangunan 

A. Macam dan Kebutuhan Ruang 

Berdasarkan analisa fungsi dan analisa aktivitas yang dilakukan dalam 

lingkup Fasilitas Riset Kelautan Lepas Pantai, dapat disimpulkan jenis-jenis 

ruang yang dibutuhkan sebagai berikut: 

Tabel 4.21. Macam dan Kebutuhan Ruang 

Kelompok 
Lab. 

Unit Kegiatan 
Penelitian 

Sub Unit 
Kegiatan 

Kebutuhan 
Ruang 

   
Lab Basah  
Lab Kering  
R. Mikroskop 
elektron 

Lab Plankton & 
Mikrobiologi 
 

Fas. support 
Lab Basah  
Lab Kering  
Fas. support 

Lab Avertebrata 

 
Lab Basah  
Lab Kering  
Fas. support 
Kolam 
Percobaan 

Lab Ikan 

 

A
K

T
IV

IT
A

S 
PE

N
E

L
IT

IA
N

 

Lab. 
Oceanografi Lab Biologi 

Oceanografi 

Lab Mangrove Lab Basah  

Kota Malang kendaraan bermotor site darat (bangunan penerima) 

perahu motor 

site laut 
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Lab Kering  
Fas. support 
 
Lab Basah  
Lab Kering  
Fas. support 

Lab Alga & 
rumput laut 

 
Fas. support 
Lab Basah 

Lab Fisika-
Kimia  

Lab Fisika-
Kimia  

Lab Kering 
Fas. support 
Lab. Kering 
R. Olah 
Sedimen 

Lab Geologi 
Laut 

Lab Geologi 
Laut 

R. Gelap 
Fas. support 
R. Gambar 

Lab 
Oceanografi 
Terapan 

Lab 
Penginderaan 
jauh R. Komputer 

    
   

Fas. support 
Lab Basah 
Lab Kering 

Lab. 
Marikultur 

Lab. Marikultur 

Kolam 
Percobaan 
Fas. support 
Lab Basah 
Lab Kering 

Lab 
Pencemaran/ 
Ekotoksikologi

Lab 
Ekotoksikologi 

 
 
Fas. support 
Lab Basah 
Lab Kering 

Lab. Sumber 
Daya Laut 

Lab Produk 
Alam Laut 

Lab Produk 
Alam Laut  

Kolam 
Percobaan 

    
R. Baca  
R. Katalog  
R. Koleksi  

Unit 
Perpustakaan 

R. Staf  
R. Koleksi  
R. Cetak  

Ruang  
Koleksi Data 

Unit 
Dokumentasi 

R. Komputer  
    

Musholla    
Toilet    
R. Tamu   
R. Locker   

Fas. Bersama 

Gudang umum   
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Kelompok 
Ruang 

Unit Kegiatan Kebutuhan  

Ruang kerja R. Direktur 
R. Tamu 

R. Direktur 
Penelitian 

R. Sekretaris Ruang kerja 
Ruang kerja R. Direktur 
R. Tamu 

R. Direktur 
Administrasi 

R. Sekretaris Ruang kerja 
Kabag Umum Ruang Kerja Bagian 

Umum Staf Bag. Umum Ruang Kerja 
Kabag Keuangan Ruang Kerja Bagian 

Keuangan Staf Bag. Keuangan Ruang Kerja 
Kabag Humas dan Informasi Ruang Kerja 

Ruang Kerja 
Bagian 
Humas dan 
Informasi 

Staf Bag. Humas dan Informasi 
R. Tamu 

Kabag. Kepegawaian Ruang Kerja Bagian 
Kepegawaian Staf Bag. Kepegawaian Ruang Kerja 

Musholla   
Toilet   
R. Tamu  

A
K

T
IV

IT
A

S 
K

E
PE

N
G

E
L

O
L

A
A

N
 

Fas. Bersama 

Gudang umum  
 

 

Kelompok 
Ruang 

Unit Kegiatan Kebutuhan  

Fas. Pendidikan 
dan Pelatihan 

Fas. Konvensi R. Seminar 

  R. Kelas 
 Fas. Workshop Teaching Lab 
  R. 

Penyimpanan 
Fas. Bengkel 
Reparasi 

Bengkel R. Kerja 

  Gudang 
penyimpanan 
alat 

  R. Teknisi 
Fas. Hunian Asrama Peneliti R. Asrama 
  R. Tamu/ 

R. Bersama/ 
R. Rekreasi 

  KM/Toilet 
Fas. 
Telekomunikasi

R. Komputer  

Kantin R. Makan  
 Dapur  
 Pantry  
 Gudang  

A
K

T
IV

IT
A

S 
PE

N
U

N
JA

N
G

 

 Toilet  
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Kelompok 
Ruang 

Unit Kegiatan Kebutuhan  

Loading dock -  
Gudang Umum -  
R. Mekanikal 
Elektrikal 

-  

R. Kontrol 
keamanan 

-  

R. staf service -  
R. staf 
keamanan 

-  

A
K

T
IV

IT
A

S 
SE

R
V

IC
E

 

   
Sumber: Hasil analisa 

 
B.   Konsep Zoning 

Zoning pada bangunan utama terbagi secara vertikal, ditentukan 

berdasarkan kelompok fungsi yang telah disebutkan dalam Konsep 

Fungsi. Berikut ini adalah pembagian zoning vertikal bangunan:  

 

 
Gambar 4.38. Zoning vertikal 

Sumber: Hasil analisa 
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Tabel 4.22. Zoning Ruang 

Lt. Jenis Ruang Keterangan Layout 
Base- 
ment 

(second entrance, 
gudang, bengkel 
reparasi) 

Basement 
memiliki 
aksesibilitas 
tertinggi, paling 
mudah dicapai 
menggunakan 
boat tanpa perlu 
menggunakan 
transportasi 
vertikal dalam 
bangunan 

 
 

 
1 Fasilitas Riset 

(main entrance, 
lobby, 
laboratorium dan 
ruang 
pendukungnya, r. 
administrasi, 
teaching lab, r. 
MEE) 

Lantai 1 
merupakan zona 
privat, tempat 
berlangsungnya 
fungsi utama 
Fas. Riset 
Kelautan 

 
2 Fasilitas Riset 

(laboratorium 
dan ruang-ruang 
pendukungnya, r. 
diskusi & r. baca 
peneliti, kantor, 
r. rapat peneliti) 

Lantai 2 
merupakan zona 
privat, tempat 
berlangsungnya 
fungsi utama 
Fas. Riset 
Kelautan 

3 Fasilitas 
Hunian (asrama 
dan r. 
serbaguna/r. 
bersama) 

Lantai 3 
merupakan zona 
privat, tempat 
berlangsungnya 
fungsi penunjang 
Fas. Riset 
Kelautan 

 
4 Fasilitas 

Pendukung 
(r. pertemuan/r. 
serbaguna, r. 
makan, dapur & 
pantry) 

Lantai 4 
merupakan zona 
privat, tempat 
berlangsungnya 
fungsi penunjang 
Fas. Riset 
Kelautan 
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5 Fasilitas 
Pendukung 
(balkon 
pandang) 

 

Sumber: Hasil analisa 
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C.   Konsep Organisasi Ruang 

Lantai 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.39. Konsep organisasi ruang lantai 1 
Sumber: Hasil analisa 
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Lantai 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.40.. Konsep organisasi ruang lantai 2 
Sumber: Hasil analisa 
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Lantai 3 

 
Gambar 4.41. Konsep organisasi ruang lantai 3 

Sumber: Hasil analisa 
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Lantai 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.42. Konsep organisasi ruang lantai 4 

Sumber: Hasil analisa 
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D.  Konsep Sirkulasi 

Sirkulasi pada bangunan utama terbagi dalam dua bagian: sirkulasi 

vertikal dan horizontal. 

1)  Sirkulasi vertikal 

Terdapat dua jenis sarana transportasi vertikal, tangga, lift 

penumpang dan lift barang/dumbwaiter. Lift penumpang merupakan 

sarana transportasi vertikal utama dalam bangunan, dengan tangga 

sebagai penunjangnya 

Digunakan lift barang dalam bangunan, terutama untuk fungsi 

service dan sebagai sarana pengangkutan peralatan laboratorium dan 

sampel bahan penelitian dari laut/ruang karantina menuju laboratorium di 

lantai 2.  

 

 
Ket:                           : Lift 
                                  : Tangga 
 

Gambar 4.43. Letak sarana transportasi vertikal pada potongan bangunan 
Sumber: Hasil analisa 
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Ket:                           : Lift 
                                  : Tangga 
 

Gambar 4.44. Letak sarana transportasi vertikal pada denah bangunan 
Sumber: Hasil analisa 
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2)  Sirkulasi Horizontal 

Sirkulasi horizontal terutama pada kelompok ruang laboratorium di 

lantai 1 dan 2 menggunakan prinsip linier dengan koridor tunggal (single 

loaded corridor). Penggunaan koridor tunggal pada laboratorium 

memungkinkan tiap-tiap ruangan untuk memperoleh akses langsung 

terhadap sinar matahari dan penghawaan alami. Penggunaan prinsip 

linier juga akan meminimalisir terjadinya crossing. 
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Gambar 4.45. Sirkulasi linier lab lantai 1 dan 2 

Sumber: Hasil analisa 
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E.  Konsep Bentuk dan Tampilan Bangunan 

Konsep bentuk bangunan terutama ditentukan oleh tuntutan untuk 

mewadahi fungsi bangunan secara optimal, mampu mencerminkan citra 

kegiatan yang diwadahi oleh bangunan, sekaligus mampu merespon  

kondisi alam sekitar.  

Konsep bentuk yang digunakan dalam perancangan Fasilitas Riset 

Kelautan adalah analogi dari ciri-ciri utama biota laut kedalam bangunan. 

Calatrava dalam Lyall (2006) menyatakan bahwa terdapat banyak 

pelajaran yang bisa ditarik dari alam, berbagai aturan bimbingan dan 

metafora yang sebenarnya dari mengamati tumbuhan dan hewan. 
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Terdapat dua prinsip utama pada alam yang dapat disesuaikan untuk 

bangunan, antara lain penggunaan material secara optimal dan 

kemampuan organisme untuk mengubah bentuk, tumbuh, dan bergerak. 

Konsep analogi biota laut yang digunakan ini berkaitan dengan 

konsep utama bangunan yaitu adaptabilitas.  

Biota laut, dalam hal ini ikan, telah diciptakan dengan bentuk yang 

sangat sesuai dengan lingkungan laut yang memiliki berat jenis lebih 

besar dari air biasa. Sebagian besar biota laut dari jenis ikan memiliki 

bentuk streamline yang memungkinkan ikan untuk beradaptasi dengan 

gaya gesek/drag dari arus air. Ikan dilengkapi dengan beberapa tipe sirip 

untuk menjaga keseimbangan, menciptakan daya dorong, sekaligus 

bermanuver dalam air 5. Ikan memanfaatkan kontraksi otot sepanjang sisi 

tubuh dan daya dorong dari sirip ekor; menciptakan gelombang 

sepanjang tubuh ikan yang mendorong ikan untuk bergerak maju.  

 

   
Gambar 4.46. Bentuk streamline pada tubuh ikan 

Sumber: url: http://www.fisheriesmanagement.co.uk/fish_studies.htm 
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Bentuk streamline yang muncul dari biota laut yang telah terbukti 

mampu beradaptasi dengan lingkungan laut akan dimunculkan kedalam 

bentuk bangunan. 

                                                 
5 Sumber: url: http://en.wikipedia.org/wiki/Fish_anatomy 
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Gambar 4.47. Konsep Bentuk 

Sumber: Hasil Analisa 
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Gambar 4.48. Bentuk dasar bangunan  

Sumber: hasil analisa 
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1. Bentuk sub-structure/pengapung 

Pemilihan bentuk pengapung bangunan akan lebih dipengaruhi 

oleh faktor teknis. Secara alami, bagian pengapung bangunan 

memiliki bentuk streamline untuk menyesuaikan diri dengan 

konsep moveable bangunan. Seperti yang telah disebutkan dalam 

analisa, bentuk yang dipilih tersebut dinilai paling mampu untuk 

beradaptasi dengan air laut dengan berbagai sifatnya. 

   
Gambar 4.49. Bentuk dasar sub-struktur  

(pengapung dan susunan truss sebagai pendukung dek) 
Sumber: hasil analisa 
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2. Bentuk super-structure/badan bangunan 

Bentuk badan bangunan berasal dari analogi elemen tubuh ikan. 

Terdapat kolom tabung baja yang berperan sebagai tulang 

belakang, berfungsi menegaskan bentuk lengkung bangunan 

sekaligus sebagai tempat pertemuan rusuk-rusuk yang terdapat di 

sisi bangunan.  

Rusuk bangunan merupakan tempat melekatnya shading device 

dan solar panel, dimana keduanya merupakan analogi dari elemen 

kulit.  

Tulang belakang dan rusuk bangunan sengaja diekspos, dimana 

keduanya sekaligus berfungsi sebagai elemen estetis bangunan. 

Ekspos rangka luar ini diambil dari karakteristik kegiatan riset 

yaitu pencarian fakta dan kebenaran 6. 

   

 
Gambar 4.50. Ekspos material pada  super-structure 

Sumber: hasil analisa 
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6 Definisi dari kata “research”:  “Diligent inquiry or examination in seeking facts or principles; 
laboratoriumorious or continued search after truth; as, researches of human wisdom.”  
 Sumber: http://en.wiktionary.org/wiki/research 
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F.  Konsep Struktur dan Pelingkup Bangunan 

Ditinjau dari segi teknis, beberapa tuntutan yang harus diperhatikan 

dalam perancangan bangunan lepas pantai antara lain: 

• Sifat fisik air laut, antara lain pasang surut dan tinggi gelombang 

• Gaya lateral dari angin laut 

• Korosi akibat kadar garam yang tinggi 

Maka, massa bangunan Fasilitas Riset Kelautan direncanakan: 

• Diutamakan memiliki bentuk yang compact dengan massa tunggal 

• Memiliki material yang ringan, mudah diangkut, dan mudah dirakit 

di lokasi. Oleh karena itu akan banyak digunakan elemen 

prefabrikasi 

• Memiliki bentuk streamline untuk beradaptasi terhadap gaya lateral 

yang cukup besar dari angin laut 

Struktur bangunan dibagi dalam dua bagian: superstructure dan sub 

structure.  

1) Superstructure 

Superstructure Fasilitas Riset Kelautan merupakan 

bangunan low-rise setinggi 4 lantai dan satu basement. 

Terdapat lantai tambahan di tingkat kelima, yang lebih 

berfungsi sebagai atap dan menara pandang daripada lantai 

dengan aktivitas konstan. 

Modul dasar bangunan yang digunakan adalah modul 

3X6 m yang merupakan salah satu modul standar dalam 

perancangan laboratorium.  Berdasarkan tuntutan adaptabilitas 

dengan lingkungan laut, bentuk dasar bangunan berupa kurva-

kurva lengkung yang menyerupai bentuk elips. Maka, modul 

dasar 3X6 m dibuat menyesuaikan dengan bentuk kurva. 

Untuk memenuhi tuntutan ini, maka digunakan balok-balok 

baja prefabrikasi untuk memperoleh kelengkungan yang 

sesuai. 
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Rangka bangunan menggunakan sistem rigid frame baja 

dengan pertimbangan yang telah disebutkan dalam analisa: 

lebih mudah diangkut dan dirakit, serta dapat dicetak secara 

prefabrikasi untuk memperoleh bentuk tertentu yang 

diinginkan. Mengenai iklim laut yang sangat korosif, 

digunakan bahan baja carbon steel seperti yang digunakan 

pada kapal laut, dan diberikan perlakuan khusus untuk 

mencegah korosi seperti pengecatan, coating bahan Zinc atau 

Cadmium sebagai penahan korosi, dan perlindungan katode. 

Dinding bagian luar menggunakan bahan panel 

zincalume prefabrikasi dengan pertimbangan kecepatan 

pemasangan, bobot yang lebih ringan dari baja, ketahanan 

terhadap udara dengan kadar garam tinggi, serta fleksibilitas 

untuk dibentuk sesuai modul. Dinding sisi luar sengaja tidak 

diberi finishing dekoratif untuk memperkuat kesan ekspos 

struktur.  

Dinding sisi dalam disusun dari bahan zincalume dengan 

pelapis panel fiber board kayu untuk mengurangi kesan kaku 

yang timbul dari bahan logam yang merupakan penyusun 

sebagian besar bangunan. 

2) Sub structure 

Sub structure pada bangunan berupa pengapung dan 

dek/platform. Pengapung pada bangunan mengambil bentuk 

perahu multihull (perahu dengan lebih dari satu lambung); 

lebih khusus lagi yaitu bentuk trimaran (perahu dengan tiga 

lambung). Bentuk ini dipilih karena memiliki kestabilan yang 

lebih tinggi bila dibanding jenis catamaran (perahu dengan 

dua lambung) maupun perahu dengan lunas tunggal. 

Konsep dasar pemilihan bentuk pengapung adalah 

bentuk lunas kapal. Bentuk lunas kapal mampu beradaptasi 

dengan gelombang dan arus laut, sebagaimana yang telah 

disebutkan dalam analisa. 
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Pengapung bangunan berbentuk menyerupai lambung 

kapal dengan bahan marine steel, yang memanfaatkan volume 

udara yang terperangkap didalam lambung sebagai pemberi 

gaya keatas/buoyancy. Dasar lambung kapal berupa jenis 

double bottom (dua lapis bahan baja pada dasar lambung) 

berisi fluida untuk menjaga keseimbangan kapal. 

Terdapat beberapa sekat didalam pengapung, dengan 

maksud untuk melokalisir area kebocoran dan menjaga agar 

kapal tetap stabil bila lambung kapal mengalami kerusakan. 

 

Tabel 4.23. Konsep Struktur dan Pelingkup Bangunan 

 GAMBAR KETERANGAN 

SK
IN

 

 

 
 

 

Kolom tabung (hollow) sebagai 
penyangga lapisan kulit bangunan 
(solar panel dan shading device) 

Solar panel, berfungsi sebagai 
kulit bangunan sekaligus sumber 
energi sekunder 

Kaca low-e sebagai bahan skylight 
untuk memberi pencahayaan 
alami pada atrium di bawahnya 

Shading device untuk teras 
keliling bangunan 
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Sumber: Hasil analisa 

 

 

 

 Panel zincalume sebagai bahan 
dinding luar 

 Pelapis dinding bagian dalam 
dari bahan fiber board untuk 
mencegah merambatnya panas 
dari luar menuju ruang dalam 

Metal deck dengan pelapis kayu 
sebagai bahan platform (eksterior) 

Metal deck dengan pelapis vinyl 
sebagai bahan lantai (interior) 

 Pengapung bangunan dengan 
bahan marine steel. 
Memanfaatkan volume udara 
didalam lambung sebagai 
pemberi gaya keatas/buoyancy 

 Dasar lambung kapal berupa 
jenis double bottom berisi fluida 
untuk menjaga keseimbangan  

Baja tahan karat dengan pelapis 
cat sebagai bahan truss. 
Truss berfungsi sebagai penyalur 
beban dari superstruktur (badan 
bangunan) menuju pengapung 

Terdapat beberapa sekat didalam 
pengapung untuk melokalisir area 
kebocoran bila lambung kapal 
mengalami kerusakan 
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G.  Konsep Utilitas 

1) SPAB 

Penyediaan air bersih bagi bangunan menggunakan tandon air 

bersih yang ditampung dari sumber PDAM di darat. Persediaan air 

bersih tersebut kemudian dibawa menuju lokasi bangunan di lepas 

pantai menggunakan kapal motor, kemudian dipompa untuk mengisi 

tangki-tangki air bangunan yang terletak di basement. 

   

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.51. Skema penyaluran air bersih  

Sumber: hasil analisa 
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Dari sini, sistem penyaluran air bersih untuk Fasilitas Riset 

Kelautan menggunakan sistem upfeed dikarenakan adanya faktor 

keseimbangan bangunan air, yaitu fluida/zat cair diletakkan pada 

bagian bawah bangunan. Digunakan pompa tekan untuk membawa 

aliran air dari tangki basement menuju outlet-outlet air bersih di lantai 

1-4.  

PDAM 

Tandon 

d a r a t l a u t

Tangki basement 

Outlet di lt 1-4 

Pompa tekan 

Pengangkutan lewat kapal motor 
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Gambar 4.52. Skema penyaluran air bersih pada potongan bangunan 

Sumber: hasil analisa 
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Demi alasan keamanan dan untuk menjaga agar persediaan air 

untuk sarana fire safety selalu mencukupi, maka disediakan tangki air 

khusus untuk sprinkler yang terpisah dari tangki air untuk penggunaan 

umum. 

2) SPAK 

Pengolahan air kotor dan air bekas pada bangunan Fasilitas Riset 

berbeda dengan pengolahan pada bangunan darat. Air kotor dan air 

limbah ditampung di tangki untuk kemudian diangkut perahu motor ke 

darat, dan diolah dengan cara biasa pada instalasi pengolahan limbah 

di darat. 

   

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.53. Skema penyaluran air kotor dan air bekas pada potongan bangunan 

Sumber: hasil analisa 
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3) Pencahayaan 

Bentuk bangunan yang menyerupai piramid dan mengecil keatas 

memungkinkan area periferi masing-masing lantai untuk mendapat 

kesempatan memperoleh pencahayaan alami selama siang hari. Area 

tengah bangunan, terutama pada lantai 1 dan 2, perlu dibantu dengan 

penggunaan pencahayaan buatan.  

Sistem pencahayaan pada bangunan dibagi dalam beberapa tipe: 

• Pencahayaan alami pada siang hari: area kabin peneliti (lantai 

3), ruang makan dan hall multifungsi (lantai 4), dan balkon 

pandang (lantai 5). 

Hall multifungsi pada lantai 4 sepenuhnya memperoleh 

pencahayaan dari skylight diatasnya. Untuk mengantisipasi silau 

yang berlebihan dipasang shading device yang dapat digeser dan 

kaca low-e pada skylight. 

Untuk area kabin peneliti dan ruang makan, terdapat teras 

keliling di samping bangunan dan shading device untuk 

mencegah sinar matahari berlebihan masuk kedalam ruangan. 

• Gabungan pencahayaan alami dan buatan digunakan pada 

laboratorium di lantai 1 dan 2, terutama di area periferi 

bangunan. Pencahayaan alami dapat digunakan pada aktivitas 

normal seperti menggunakan komputer dan menulis, namun pada 

pekerjaan yang menuntut ketelitian tinggi dapat dibantu dengan 

pencahayaan buatan. 

• Pencahayaan buatan total digunakan pada area tengah bangunan 

pada lantai 1 dan 2 mengingat tidak adanya bukaan yang 

berhubungan langsung dengan area tersinari. Ruangan yang 

memerlukan pencahayaan buatan antara lain: ruang bersama 

(lantai 3), kantor peneliti dan perpustakaan (lantai 2). 
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                           : alami 
                           : gabungan alami dan buatan 
                           :  buatan 
 

Gambar 4.54. Jenis pencahayaan pada bangunan 
Sumber: hasil analisa 
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4) Penghawaan 

Sistem penghawaan pada bangunan dibagi dalam beberapa tipe: 

• Penghawaan buatan secara total pada area laboratorium di lantai 

1 dan 2 mengingat obyek yang dipelajari memerlukan 

pengkondisian khusus agar tidak mengalami perubahan sifat. 

Untuk itu, digunakan AC sentral pada lantai 1 dan 2. 

• Gabungan penghawaan buatan dan penghawaan alami pada area 

bersama lantai 3 dan hall multifungsi lantai 4. Ruang bersama 

lantai 3 dan hall multifungsi lantai 4 tidak memiliki akses 

langsung menuju udara luar, namun jenis aktivitas pada ruang-

ruang tersebut berlangsung temporer dalam jangka waktu relatif 

singkat. Oleh karena itu dibutuhkan jenis penghawaan buatan 

yang dapat secara manual diatur sesuai kebutuhan, dalam hal ini 

digunakan jenis AC split. 
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• Penghawaan alami digunakan pada area kabin peneliti (lantai 3) 

dan kabin service (lantai 1), ruang makan (lantai 3), dan balkon 

pandang/observation deck (lantai 5). Digunakan penghawaan 

alami karena area ini memiliki bukaan-bukaan dengan akses 

langsung menuju udara luar. 

   
                           : alami 
                           : gabungan alami dan buatan 
                           :  buatan 
 

Gambar 4.55. Jenis sistem  penghawaan pada bangunan 
Sumber: hasil analisa 
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5) Penyediaan energi 

Lokasi bangunan yang berada di daerah terpencil menyebabkan 

bangunan sepenuhnya mandiri dalam masalah penyediaan energi. 

Untuk itu, sedapat mungkin bangunan harus dapat memanfaatkan 

sumber daya alam sekitar yang jumlahnya tak terbatas untuk keperluan 

penyediaan energi, misalnya pencahayaan dan penghawaan alami yang 

telah dijelaskan diatas.  

Secara umum alokasi energi pada bangunan Fasilitas Riset 

Kelautan terbagi oleh sistem penghawaan, sistem pencahayaan, serta 
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beban listrik untuk penggunaan peralatan-peralatan elektronik -baik 

untuk laboratorium maupun untuk penggunaan sehari-hari.  

Sumber energi utama pada bangunan Fasilitas Riset Kelautan 

berasal dari diesel. Untuk membantu mengurangi beban diesel, 

digunakan panel sel surya (photovoltaic/PV panel) yang diintegrasikan 

penggunaannya kedalam fasade bangunan. PV panel yang digunakan 

berjenis thin film yang bersifat semitransparan, sehingga tidak akan 

menghalangi view ke arah luar bangunan. 

 
    

Gambar 4.56. Integrasi PV panel pada fasade bangunan 
Sumber: hasil analisa 
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6) Keselamatan/Safety 

Untuk masalah keselamatan, terdapat 2 macam sarana yaitu 

tangga darurat dan perahu karet/liferaft. Perahu karet lebih dipilih 

daripada menggunakan sekoci karena tidak terlalu banyak memakan 

tempat dalam dek. Perahu karet merupakan benda inflatable, tersimpan 

dalam tabung yang secara otomatis akan memompakan udara kedalam 

perahu karet bila diaktifkan. 
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Gambar 4.57. Tabung Liferaft dan penggunaannya 
Sumber: url: http://en.wikipedia.org/wiki/Liferaft 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. KESIMPULAN 

Pembangunan sektor kelautan Indonesia sudah saatnya untuk tidak hanya 

memprioritaskan pada usaha-usaha peningkatan produksi hasil laut secara 

kualitatif. Indonesia memerlukan pembangunan di bidang kelautan yang berfokus 

pada sustainability atau keterlangsungan kelestarian ekosistem laut Indonesia, 

salah satunya ialah melalui kegiatan penelitian.  

Perairan laut Indonesia merupakan satu kesatuan yang sangat luas, dimana 

fenomena yang terjadi pada suatu wilayah dapat mempengaruhi atau dipengaruhi 

oleh fenomena yang terjadi pada wilayah tetangganya. Maka, demi keakuratan 

data dan kontinuitas kegiatan riset, Fasilitas Riset dituntut untuk selalu memiliki 

kontak dengan lautan sebagai obyek studi dan memanfaatkan lautan sebagai 

media transportasi; mengantarkan fasilitas Riset sebagai bangunan moveable dari 

satu lokasi penelitian ke lokasi penelitian lainnya. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa permasalahan dalam 

perancangan Fasilitas Riset Kelautan Lepas Pantai Kabupaten Malang antara lain: 

• Sistem sub-struktur bangunan menggunakan prinsip trimaran, 

yaitu lunas kapal yang berjumlah tiga buah. Dengan tiga lunas diharapkan 

keseimbangan bangunan lebih stabil. Super-struktur/badan bangunan 

menggunakan sistem rigid frame baja dengan kombinasi bahan fiberboard 

kayu untuk penutup dinding bagian dalam. Bangunan dilengkapi dengan 

kulit berupa shading device dari kisi-kisi kayu. 

• Bangunan dipindah dari satu lokasi penelitian menuju lokasi 

lainnya menggunakan tug boat, jangka waktu pemindahan bergantung 

pada jangka waktu penelitian, antara 1-3 bulan. 

• Massa bangunan berbentuk streamline agar dapat beradaptasi 

dengan kecepatan angin yang cukup tinggi pada lokasi penelitian. 

  



5.2. SARAN 

Menyadari proses rancang yang dilakukan Penulis jauh dari 

kesempurnaan, beberapa poin lain yang hendaknya menjadi pertimbangan antara 

lain: 

• Pengkajian mengenai konstruksi secara lebih khusus, antara lain teknik 

perakitan, pembebanan dan pemilihan bahan 

• Pengkajian mengenai struktur dan konstruksi merupakan hal utama yang 

perlu diperhatikan dalam perancangan yang nantinya sangat berhubungan 

dengan kenyamanan dan keamanan pengguna. 
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LAMPIRAN 1 

 

ANALISA PEMBEBANAN PADA SUB-STRUKTUR 

 

Menurut hukum Archimedes bahwa daya apung sebanding dengan berat 

cairan yang dipindahkan, maka agar bangunan mampu berdiri terapung diatas 

permukaan laut, maka daya apung/buoyancy sub-struktur harus sama atau lebih 

besar dari berat bangunan. 

Langkah-langkah dalam menganalisa pembebanan antara lain: 

1. Menghitung berat bangunan. 

Berat bangunan = beban mati (dead loads) + beban hidup (live loads)  

 Total dead loads =  

berat bahan bangunan per kg/m2 X luas elemen bangunan dengan 

jenis bahan tersebut 

 Total live loads = 

uniform load per kg/m2 X luas area dengan aktivitas tersebut 

2. Menghitung buoyancy/daya apung sub-struktur 

Buoyancy = berat cairan yang dipindahkan 

= volume sub-struktur X berat jenis air laut 

Volume sub-struktur = luas penampang X panjang lambung kapal 

3. Memperbandingkan antara berat bangunan dan buoyancy. Jika berat 

bangunan ≤ buoyancy, maka bangunan dapat mengapung 1. 

Tabel 1. Perhitungan Luas Lantai Bangunan 
Lantai Luas (m2) 

Basement 155.65 
Lantai 1 1196.20 
Lantai 2 1462.68 
Lantai 3 901.50 
Lantai 4 529.00 
Lantai 5 120.82 

TOTAL Luas Lantai 4365.85 
Sumber: Hasil Analisa 

                                                 
1 Berdasarkan hukum Archimedes, “The buoyant force is equal to the weight of the displaced 
fluid. The weight of the displaced fluid is directly proportional to the volume of the displaced fluid 
(specifically if the surrounding fluid is of uniform density). Thus, among objects with equal 
masses, the one with greater volume has greater buoyancy.”  
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Tabel 2. Beban Mati/Dead Load per Lantai (berdasarkan jenis bahan 2) 
Lantai Elemen Beban Mati (psf) Konversi ke kg/m2

Basement Lantai  Structural steel framing 15 73.245 
  Metal raised floor 6 29.298 
 Dinding Metal stud wall 2 9.766 
     
Lt. 1 Lantai Structural steel framing 15 73.245 
  Metal raised floor 6 29.298 
  Undercarpet steel wiring 2 9.766 
  Vinyl floor panels 3 14.649 
 Dinding Zincalume panel 2 9.766 
 Ceiling Suspended ceiling 1.8 8.7894 
     
Lt. 2 Lantai Structural steel framing 15 73.245 
  Metal raised floor 6 29.298 
  Undercarpet steel wiring 2 9.766 
  Vinyl floor panels 3 14.649 
 Dinding Zincalume panel 2 9.766 
 Ceiling Suspended ceiling 1.8 8.7894 
  Ceiling raceways (fixtures) 5 24.415 
     
Lt. 3 Lantai Structural steel framing 15 73.245 
  Metal raised floor 6 29.298 
  Undercarpet steel wiring 2 9.766 
  Vinyl floor panels 3 14.649 
 Dinding Zincalume panel 2 9.766 
 Ceiling Suspended ceiling 1.8 8.7894 
     
Lt. 4 Lantai Structural steel framing 15 73.245 
  Metal raised floor 6 29.298 
  Undercarpet steel wiring 2 9.766 
  Vinyl floor panels 3 14.649 
 Dinding Zincalume panel 2 9.766 
 Ceiling Suspended ceiling 1.8 8.7894 
     
Lt. 5 Lantai Structural steel framing 15 73.245 
  Metal raised floor 6 29.298 
  Vinyl floor panels 3 14.649 
 Atap Kaca 1.8 8.7894 
  Steel framing 15 73.245 
 

Tabel 3. Perhitungan Beban Mati per Lantai 
Lantai Elemen Luas (m2) Perhitungan (L x Beban Mati)  Beban Mati (kg) 

Basement Lantai 155.65 155.65 x 102.543 = 15960.82  
 Dinding 50.07x3.30 165.23 x 9.76 = 1612.65  
    17573.47 
Lt. 1 Lantai 1196.20 1196.20 x 126.95 = 151851.60  
 Dinding 151.77x3.30 500.841 x 9.76 = 4888.20  
 Ceiling 1196.20 1196.20 x 1.80 = 2153.16  
    158892.96 

                                                 
2 Sumber: Architectural Engineering Design: Structural Systems (2002) oleh Robert Brown 
Butler, hlm. 31-33. 
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Lt. 2 Lantai 1462.68 1462.68 x 126.95 = 185687.23   
 Dinding 312.10x3.30 1029.93 x 9.76 = 10052.12  
 Ceiling 1462.68 1462.68 x 6.80 = 9946.22    
    205685.57 
Lt. 3 Lantai 901.50 901.50 x 126.95 = 114445.42   
 Dinding 135.83x3.30 448.24 x 9.76 = 4374.82  
 Ceiling 901.50 901.50 x 1.80 = 1622.70   
    120442.94 
Lt. 4 Lantai 529.00 529.00 x 126.95 = 67156.55   
 Dinding 111.01x3.30 366.33 x 9.76 = 3575.41  
 Ceiling 529.00 529.00 x 1.80 = 952.20  
    71684.16 
Lt. 5 Lantai 120.82 120.82 x 117.185 = 14158.30    
 Atap 201.46 201.46 x 16.80 = 3384.53  
    17542.83 

TOTAL Beban Mati (kg) 591 821.90 
 

Tabel 3. Beban Hidup/Live Load per lantai (berdasarkan jenis aktivitas 3) 
Lantai Jenis Aktivitas Beban Hidup (psf) Konversi ke kg/m2

Basement Storage area 125 610.37 
Lt. 1 Lobby 100 488.30 
 Office 50 244.15 
 Locker room 60 292.80 
 Science labs 100 488.30 
 Storage area 125 610.37 
 Corridors 80 390.40 
 Restrooms 40 195.20 
Lt. 2 Science labs 100 488.30 
 Library 60 292.80 
 Conference room 50 244.15 
 Assembly area 50 244.15 
 Office 50 244.15 
 Locker room 60 292.80 
 Storage area 125 610.37 
 Corridors 80 390.40 
 Restrooms 40 195.20 
Lt. 3 Dormitories 60 292.80 
 Assembly area 50 244.15 
 Corridors 80 390.40 
 Janitor 60 292.80 
 Restrooms 40 195.20 
Lt. 4 Auditorium 50 244.15 
 Dining room 100 488.30 
 Kitchen 150 732.00 
 Corridors 80 390.40 
 Restrooms 40 195.20 
Lt. 5 Uninhabitable 

attics 
20 97.60 

 

 

                                                 
3 Sumber: Architectural Engineering Design: Structural Systems (2002) oleh Robert Brown 
Butler, hlm. 31-33. 
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Tabel 4. Perhitungan Beban Hidup per Lantai 
Lantai Aktivitas Luas (m2) Perhitungan (L x Beban Hidup)  Beban Hidup 

(kg) 
Basement Storage area 155.65 155.65 x610.37 =95004.09  
Lt. 1 Lobby 70.60 70.60 x488.30 =34473.98  
 Office 56.00 56.00 x244.15 =13672.40  
 Locker room 54.12 54.12 x292.80 =15846.33  
 Science labs 412.50 412.50 x488.30 =201423.75  
 Storage area 121.61 121.61 x610.37 =74227.09  
 Corridors 104.32 104.32 x390.40 =40726.52  
 Restrooms 16.50 16.50 x195.20 =3220.80  
      383590.87 
Lt. 2 Science labs 580.69 580.69 x488.30 =283550.92  
 Library 83.19 83.19 x292.80 =24358.03  
 Conference 

room 
78.77 78.77 x244.15 

=19231.69  
 Assembly 

area 
96.07 96.07 x244.15 

=23455.49  
 Office 25.44 25.44 x244.15 =6211.17  
 Locker room 35.67 35.67 x292.80 =10444.17  
 Storage area 40.34 40.34 x610.37 =24622.32  
 Corridors 136.08 136.08 x390.40 =53125.63  
 Restrooms 36.78 36.78 x195.20 =7179.45  
      452178.87 
Lt. 3 Dormitories 451.46 451.46 x292.80 =132187.48  
 Assembly 

area 
144.04 144.04 x244.15 

=35167.36  
 Corridors 134.76 134.76 x390.40 =52610.30  
 Janitor 8.00 8.00 x292.80 =2342.40  
 Restrooms 36.78 36.78 x195.20 =7179.45  
      229486.99 
Lt. 4 Auditorium 152.20 152.20 x244.15 =37159.63  
 Dining room 67.78 67.78 x488.30 =33096.97  
 Kitchen 23.68 23.68 x732.00 =17333.76  
 Lobby 76.23 76.23 x488.30 =37223.10  
 Corridors 33.24 33.24 x390.40 =12976.89  
 Restrooms 16.50 16.50 x195.20 =3220.80  
      141011.15 
Lt. 5 Uninhabitable 

attics 
120.82 120.82 x97.60 

=11792.03  
TOTAL Beban Hidup (kg) 1313064.10 

 

 

Maka total berat bangunan  = beban mati + beban hidup 

    = 591821.90 + 1313064.10 

    = 1 904 886 kg 

Beban yang diterima pontoon = 1 904 886 kg.  
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Menurut hukum Archimedes bahwa daya apung sebanding dengan berat 

cairan yang dipindahkan, maka agar bangunan mampu berdiri terapung diatas 

permukaan laut, maka daya apung/buoyancy sub-struktur harus sama atau lebih 

besar dari berat bangunan. 

 

Volume sub-struktur = luas penampang x panjang lambung kapal 

 
Gambar. Tampak depan sub-struktur 

 
Gambar. Tampak samping sub-struktur 

 

Volume pontoon A = luas penampang x panjang 

   = [102.86 x 81.54] + [ (102.86 x 4.6) x 2 

       2 

   = 8387.20 + 473,16 = 8860.36 m3 

 

 

 

 5



Berat jenis air laut 4 = 64 pcf, dikonversikan dalam satuan metric menjadi 1025.92 

kg/m3. Maka berat bangunan yang mampu dipindahkan oleh pontoon adalah: 

 Buoyancy = volume pontoon x berat jenis air laut 

   = 8860.36 x 1025.92 

   = 9 090 020.53 kg   > 1 904 886 kg 

   buoyancy > total berat bangunan.  OK. 

 

 

 

 

                                                 
4 Sumber: Architectural Engineering Design: Structural Systems (2002) oleh Robert Brown 
Butler, hlm. 666 
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