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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN 

KEBIJAKAN 

 
2.1 Pengertian Judul 

 
Judul yang digunakan yaitu “Perancangan Wahana Rekreasi 

Anak – Anak Berbasis Edukasi Profesi di Kabupaten Sidoarjo” 

 
Wahana Rekreasi berbasis Edukasi Profesi Anak akan didefinisikan 

sebagai berikut : 

 
 Perancangan 

Menurut tim McGINTY yaitu mengubah sesuatu yang sudah ada 

menjadi lebih baik. Perancangan meliputi fungsi – fungsi : 

mengidentifikasi masalah, menggunakan metode – metode dan 

melakukan sintesa 

 
 Wahana 

Wahana adalah alat yang berupa sarana yang memiliki tujuan tertentu 

seperti wahana permainan yang berarti sarana atau alat yang dapat 

digunakan untuk bermain. 

 
 Anak – Anak 

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber 

daya manusia yang merupakan potensi dan memilki cita – cita yang 

memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, 

serasi, selaras dan seimbang 

 
 Rekreasi 

Rekreasi merupakan suatu bentuk kegitan yang khas (haryono, 1978). 

Rekreasi dapat dirasakan sebagai suatu bentuk pengalaman. Rekreasi 

juga dapat diartikan sebagai spirit hidup sehingga dapat dihubungkan 

dengan dianggap sebagai suatu pernyataan jiwa, bahkan dari beberapa 

kalangan pendidikan melihat rekreasi sebagai salah satu cara atau 

etode sekaligus proses pendidikan 
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2.2 Lingkup Pelayanan dan Kapasitas 

 
Lingkup pelayanan kabupaten sidoarjo, karena terletak di kabupaten 

sidoarjo, maka kabupaten sidoarjo menjadi prioritas utama, namun tidak 

menutup kemungkinan untuk daerah di luar kabupaten sidoarjo. Kapsasitas 

pengunjung yakni kurang lebih 100 orang, dillihat dari besaran massa dan 

juga sirkulasi dalam ruangan. 

 

2.3 Kualitas Pelayanan 

 Kebershian 

 Kenyamanan sirkulasi dalam ruangan 

 Kenyamanan oenghawaan 

 
2.4 Tinjauan Fungsi 

2.4.1 Klasifikasi dan karakteristik Judul 

 
Kegitan yang akan dilakukan di Wahana Rekreasi anak – anak 

berbasis edukasi profesi di kabupaten sidoarjo yakni : 

 
 Bermain peran 

Anak – anak dapat brmain sesuai dengan yang mereka inginkan 

 
 Mengenal cita – cita 

Selain bermian peran, hal tersebut akan membuat anak belajar dan 

memahami dan memperlajari profesi yang mereka sukai 

 
 Edukasi 

Selain bermain peran, kegiatan yang ada juga akan memberikan 

kelas untuk anak – anak dengan metode berdiskuai mengenai 

profesi yang telah merkea mainka. Sehingga dengan begitu, 

merkea akan lebih mengerti akan profesi yang digemari 

 
2.4.2 Pengembangan Judul 

A. Wahana Rekreasi 

 
Wahana Rekreasi Anak berbasis Profesi merupakan wahana 

edukasi rekreasi yang merupakan manusia melakukan rekreasi 

menurut (Haryono, 1978) adalah bertujuan sebagai berikut 
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1. Individu : keinginan untuk memulihkan dan 

meningkatkan kesegaran badan, pikiran, menghindari diri 

dari aktivitas rutin serta mendapatkan kepuasan dan 

kesenangan. 

2. Kelompok : menciptakan dan membina hubungan dan 

kontak sosial dengan manusia lain, dapat mengenal dan 

meningkatkan kecintaan pada lingkungan dan menjaga 

kelestarian. 

Wahana rekreasi anak berbasis profesi menerapkan kedua 

sistem kerja anak dalam bermainperan, yakni bermain secara individu 

dan bermain secara kelompok. Sistem tersebut fleksibel dan 

tergangtung pada kebutuhan profesi yang akan diperankan oleh anak 

– anak sebagaimana bekerja secara individu dapat melatih anak – 

anak untuk memecahkan masalah secara mandiri, sedangkan untuk 

profesi yang bekerja dalam team akan memberi pengalaman pada 

anak – anak tentang berkerja sama tau bergotong royong untuk 

memecahkan suatu masalah. 

 
Adapun jenis-jenis rekreasi seperti Menurut (Tahir, 2005), 

rekreasi dibagi menjadi 3 kelompok yaitu: 

 
1. Berdasarkan kegiatan yang terjadi, rekreasi terkategori 

menjadi 2 yaitu: 

o Rekreasi aktif yaitu rekreasi yang terjadi secara 

langsung dan terjadi sesuai dengan ketrampilan atau 

sekedar hobi dari individu, misalnya berenang, 

jogging, dan lain sebagainya. 

o Kategori kedua rekreasi pasif yaitu rekreasi yang 

tidak memerlukan energi atau ketrampilan fisik, 

misalnya menonton pameran seni, menikmati 

penorama alam, dan sebagainya. 

2. Berdasarkan tempat berlangsungnya kegiatan rekreasi 

dibedakan menjadi tiga wilayah, yaitu: 

o Wisata air adalah semua rekreasi yang bertempat di 

dalam atau di atas air. 

o Wisata darat adalah rekreasi yang terdapat didarat, 

misalnya menikmati panorama alam. 
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o Wisata udara adalah rekreasi yang dilakukan diudara 

dengan menggunakan bantuan alat, misalnya 

paralayang dan sebagainya. 

3. Berdasarkan aktivitasnya rekreasi terbagi atas : 

o Rekreasi fisik adalah rekreasi yang menggunakan 

banyak tenaga pada aktivitasnya. 

o Rekreasi luar ruang yaitu kegiatan rekreasi 

perorangan maupun terorganisir dengan 

menggunakan tempat di luar ruangan, seperti 

menonton pertandingan di lapangan olahraga dan 

sebagainya. 

o Rekreasi dalam ruangan yaitu rekreasi yang dilakukan 

didalam ruang dengan fasilitas yang tersedia, seperti 

futsal. Rekreasi pasif dalam ruangan seperti kegiatan 

menonton pertandingan atau bioskop. 

o Rekreasi sosial adalah rekreasi yang melibatkan 

interaksi sosial sebagai aktivitas utama. 

o Rekreasi pengamat adalah rekreasi yang meliputi 

budaya, pendidikan, kreatifitas, dan estetis. 

o Rekreasi alam adalah rekreasi yang memanfaatkan 

potensi alam sebagai wahana hiburan dengan 

kegiatan seperti panjat tebing, lintas alam, dan 

sebagainya. 

 
Rekreasi sosial yang melibatkan interaksi sosial sebagai 

aktvitas utama sepeti halnya dengan profesi wartawan disaat sesi 

wawancara. Adapun kriteria-kriteria terkait rekreasi sebagai 

berikut: 

1. Komponen Rekreasi 

Komponen rekreasi terdiri dari beberapa elemen komponen 

antara lain : 

 
A. Komponen fisik alami (Natural Component) 

o Daratan, berupa daratan rendah yang berupa seperti 

sawah, pantai. Dan daratan tinggi yang berupa 

gunung, hutan, atau pegunungan. 

o Udara, berkaitan dengan udara yang sejuk dan bersih 

yang memberi daya tarik pada suatu kawasan 

sehingga menjadi objek rekreasi. 
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o Perairan berupa seperti danau, sungai, laut, air terjun 

dan sebagainya. 

o Flora dan fauna, yang merupakan barbagai hal yang 

mengenai keanekaragaman vegetasi dan hewan 

B. Komponen buatan (Artificial Component) 

o Rekreasi penuh, merupakan wahana rekreasi yang 

mendukung fungsi rekreasi misalnya arena permainan 

air, kolam renang, dan sebagainya. 

o Rekreasi fungsional merupakan rekreasi yang 

bertujuan lebih spesifik seperti pada rekreasi danau 

buatan, menara, jembatan dan sebagainya. 

o Rekreasi edukasi, rekreasi ini bertujuan sebagai 

tempat selain bermain juga mendapat edukasi seperti 

halnya rekreasi museum tubuh dan rekreasi kebun 

tanaman langka dan sebagainya. 

o Rekreasi historis merupakan rekreasi yang 

mengembangkan nilai historis dan biasanya tempat 

rekreasi merupan tempat yang bersejarah dan 

memiliki daya tarik seperti halnya museum pahlawan. 

 
2. Tingkatan Usia 

Jenis rekreasi yang akan diterapkan pada perancangan adalah 

rekreasi edukasi sebagimana rekreasi edukasi merupakan 

jenis komponen yang sangat tepat rekreasi juga mendapatkan 

edukasi tentang profesi. 

A. Anak-anak usia 4-16 tahun Anak-anak memperoleh 

kegembiraan denga mengaktifkan tubuh,misalnya dengan 

berlari-lari, bermain dengan alat, contohnya bermain 

dengan boneka, bola dan sebagainya. 

B. Remaja usia 16-24 tahun Golongan remaja memilih jenis 

rekreasi dimana mereka menemukan dinamika untuk 

mengembangkan kreatifitas, ketertarikan pada aktifitas 

fisik seperti olah raga, seni maupun sosial 

C. Dewasa usia 25-45 tahun Orang dewasa cenderung tidak 

aktif, hiburan yang diperoleh dari program televisi, 

nonton di bioskop, membaca buku dan sebagainya. 

D. Usia lanjut 55 tahun ke atas Usia lanjut usia biasanya  

berekreasi dengan hal-hal yang bersifat santai, misalnya 
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jalan- jalan, duduk-duduk di taman dan sebagainya. 

 
3. Persyaratan Tempat Rekreasi Persyaratan Tempat Rekreasi 

Berdasarkan suatu tempat rekreasi mempunyai persyaratan 

tersendiri. Persyaratan Umum meliputi : 

A. Lokasi : mudah dicapai dengan kendaraan umum, sesuai 

dengan perencanaan tata kota dan rencana induk 

pengembangan pariwisata daerah, bebas dari banjir, bebas 

dari bau yang tidak enak, debu, asap serta air yang 

tercemar. 

B. Luas : lahan sekurang-kurangnya 3 Ha, lahan yang 

diusahakan harus ditata dan dibagi lebih lanjut agar 

sesuai. 

C. Bangunan : harus memenuhi ketentuan tata bangunan dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang 

berlaku, gaya disesuaikan dengan kondisi lingkungan. 

D. Tempat Parkir : yang tersedia cukup luas dan kondisinya 

memadai untuk menampung kendaraan bus 

4. Fasilitas Yang Harus Tersedia pada wahana rekreasi meliputi : 

A. Pertamanan : dengan lahan terbuka yang ditumbuhi 

rumput, tanaman hias, atau tanaman bunga adan pohon 

peneduh, dilengkapi jalan taman dan tempat duduk. 

B. Area Bermain anak-anak : teduh dan nyaman, disediakan 

fasilitas bermain yang mengandung unsur hiburan, 

pendidikan dan kebudayaan. 

C. Fasilitas rekreasi dan hiburan : sekurang-kurangnya 3 

jenis sarana rekreasi yang mengandung unsur hiburan, 

pendidikan dan kebudayaan. 

D. Fasilitas pelayanan umum : kantor pengelola, tempat 

penerangan/ informasi, lavatory yang cukup, tempat 

sampah, P3K cukup dan pos keamanan 

E. Instalasi teknik : tersedia sumber listrik dengan daya yang 

cukup, memenuhi peraturan yang cukup, tersedia sumber 

air bersih, tiap bangunan dilengkapi dengan alat 

pemadam kebakaran, mempunyai sistem tata suara yang 

baik an dapat digunakan untuk pengumuman. 
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5. Fasilitas Pelengkap yang harus tersedia pada wahana rekreasi 

meliputi : 

A. Jasa pelayanan makan dan minum: restoran atau kafetaria 

B. Fasilitas akomodasi : hotel atau fasilitas akomodasi 

lainnya.Lainlain : tempat penjualan cinderamata, barang 

keperluan lainnya, tempat ibadah, angkutan dalam tempat 

rekreasi dan pramuwisata. 

B. Edukasi Profesi 

 
Pengertian Edukasi 

 
Edukasi adalah upaya dari subjek terhadap objek untuk 

mengubah cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan 

menuju cara tertentu yang diinginkan oleh subjek. Beberapa 

pengertian edukasi atau pendidikan menurut M.J. Langeveld 

(1995), seorang ahli pendidikan, yaitu 

 
1. Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing 

manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan 

2. Pendidikan ialah usaha menolong anak untuk melaksanakan 

tugas – tugas hidupnya, agar bisa mandiri, akil – balik, dan 

bertanggung 

jawab secara susila. 

3. Pendidikan adalah usaha mencapai penentuan diri dan 

tanggung jawab. 

 
Pengertian Profesi Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan 

yang menuntut keahlian (expertise) dari para anggotanya. 

Artinya, suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. 

Orang yang menjalankan suatu profesi harus mempunyai keahlian 

khusus dan memiliki kemampuan yang dapat dari pendidikan 

khusus bagi profesi tersebut. 

 
Profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang 

membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal 

dari perannya yang khusus di masyarakat. 

 
Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan 



12 

 

 

pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan 

suatu keahlian. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi 

atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan 

mengandalkan suatu keahlian yang tinggi, atau seorang yang 

profesional adalah orang yang hidup mempraktekkan suatu 

keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan 

tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan 

hal yang sama sebagai sekedar hobi untuk senang-senang atau 

mengisi waktu luang. 

 
2.4.3 Standart Perancangan 

 

2.4.3.1 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 

2

0

1

4 

 
Tentang rencana Induk Pembangunan kepariwisataan 

Daerah Tahun 2014 – 2025 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 

1 NO. 24 Wisata edukatif adalah kegiatan wisata yang 

menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya 

tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan 

pengetahuan 

2.4.4. Peraturan yang Berkaitan dengan Judul 

 
2.4.4.1. RPJMD Kabupaten Sidoarjo 

 

Misi RPJPD Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2005 – 

2025 

 

Misi RPJMD Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2016 – 

2021 

Meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat melalui 

penyediaan sarana – 

prasarana pendidikan, 

kesehatan dan peningkatan 

pendapatan perkapita guna 

meningkatkankesejahteraan 

masyarakat (Misi 4) 

 

Meningkatkan kualitas 

dan standart pelayanan 

pendidikan dan kesehatan 

(misi 3) 

Tabel 1 RPJMD Sidoarjo 
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2.4.4.2. Elaborasi Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 

 
4.10 Fokus Riset Sosial Humaniora - Seni Budaya – Pendidikan 

 

 

 
Gambar 1 RIRN 

 

 
 

TEMA RISET TOPIk RISET TARGET 

Kajian Ekonoi dan 

Sumber daya 

manusia 

Pendidikan berkarakter 

dan berdaya saing 

Desain pendidikan 

berkarakter kebangsaan 

berbasis nilai – nilai 

agama dan budaya 

nasional yang berdaya 

saing global 

 

Tabel 2 Integrasi Fokus Riset - Sosial Humaniora - Seni Budaya – 

Pendidikan 
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2.5 Tinjauan Lokasi 

2.5.1. Tinjauan Umum Lokasi/ Rencana Ruang Wilayah 

 
A. GEOGRAFI 

 
Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa 

Timur yang terletak diantara dua sungai besar yaitu Sungai Porong 

dan Sungai Surabaya, sehingga terkenal dengan sebutan kota Delta. 

Apabila dilihat dari bentang alam, secara makro terdiri dari kawasan 

pantai dan pertambakan di sebelah Timur dan daerah permukinan dan 

pertanian di bagian tengah dan Barat.Secara geografis letak 

Kabupaten Sidoarjo adalah antara 112o5’ – 112o9’ Bujur Timur dan 

7o3’ – 7o5’ Lintang Selatan. 

 
Pada bagian Utara berbatasan dengan Kota Surabaya dan 

Kabupaten Gresik, di sebelah Timur adalah Selat Madura, di sebelah 

14 Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, sedang di sebelah 

Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto wilayah Kabupaten 

Sidoarjo adalah 71.424,25 Ha dan berdasarkan karakteristik 

topografinya terbagi atas tiga kelas, yaitu : 

 
a. 0-3 meter merupakan daerah pantai dan pertambakan yang 

berair asin/payau berada di belahan Timur seluas 27.011,25 

Ha atau 37,82 

b. 3-10 meter merupakan daerah bagian tengah sekitar jalan 

protokol yang berair tawar seluas 25,889 Ha atau 36,24%; 

dan 

c. 10-25 meter terletak di daerah bagian Barat seluas 18.524 Ha 

atau 25,95%. 

 
B. TOPOGRAFI 

 

Dataran Delta dengan ketinggian antar 0 s/d 25 m, ketinggian 0-

3m dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, merupakan daerah 

pertambakkan yang berada di wilayah bagian timur. Wilayah Bagian 

Tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari 

permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan 

pemerintahan. Meliputi 40,81 %. Wilayah Bagian Barat dengan 
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ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah 

pertanian. Meliputi 29,20%. Daerah air tanah, payau,  dan air asin 

mencapai luas 16.312.69 Ha. Kedalaman air tanah rata-rata 0-5 m dari 

permukaan tanah. 

Struktur Tanah kabupaten Sidoarjo : 

a. Alluvial kelabu seluas 6.236,37 Ha 

b. Assosiasi Alluvial kelabu dan Alluvial Coklat seluas 4.970,23 Ha 

c. Alluvial Hidromart seluas 29.346,95 Ha 

d. Gromosal kelabu Tua Seluas 870,70 Ha 

 
C. KLIMATOLOGI 

 
Wilayah Sidoarjo beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan 

dua musim, yaitu musim kemarau pada bulan Juni sampai Bulan 

Oktober dengan bulan terkering adalah Agustus dan musim hujan 

pada bulan Desember sampai bulan April dengan bulan terbasah 

adalah Januari. Curah hujan tahunan di wilayah Sidoarjo berkisar 

antara 1.300–1.700 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar 

antara 80–120 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah ini 

bervariasi antara 21°–34°C dengan tingkat kelembapan nisbi ±76% 

 

D. AKSESBILITAS 

 
Transportasi merupakan salah satu elemen penting bagi 

perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Terdapat banyak 

sekali fasilitas transportasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo guna untuk 

mempermudah masyarakat mengakses suatu wilayah. Sarana dan 

prasarana transportasi terus dibangun guna untuk meningkatkan daya 

akses masyarakat maupun mempermudah akses investor yang ingin 

mempersiapkan investasi / penanaman modal di Sidoarjo. Berikut ini 

adalah fasilitas transportasi umum yang ada di Kabupaten Sidoarjo 

yang melayani Transportasi keluar- masuk wilayah Kabupaten 

Sidoarjo sebagai berikut: 

 
a. Bandara Juanda 

Merupakan salah satu Bandar Udara terbesar di Indonesia. 

Beberapa kali pernah dinobatkan sebagai bandara terbersih se- 

Indonesia. Memiliki kode IATA: SUB, kode ICAO: WARR. 
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b. Terminal Purabaya Bungurasih 

Letak terminal Purabaya berada di sisi selatan kota Surabaya, 

tepatnya di Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. 

Terminal Purabaya merupakan terminal tipe A dengan luas lahan 

120.000 m², melayani angkutan Antar Kota Antar Provinsi 

(AKAP), angkutan Antar 

Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkitan Kota. Jaringan trayek 

angkutan kota yang dilayani Terminal Purabaya adalah Bus Kota. 

 
c. Stasiun Sidoarjo 

Stasiun Sidoarjo adalah Stasiun Kereta Api kelas I yang terletak 

di Kecamatan Lemahputro. Stasiun ini dilewati jalur kereta api 

menuju timur (Jember-Banyuwangi) dan jalur menuju Malang. 

Stasiun yang terletak pada ketinggian +4 meter ini termasuk 

dalam Daerah Operasi VIII Surabaya. 

 
d. Halte Trans Sidoarjo 

Halte ini melayani rute Bus Trans Sidoarjo yang mengarah dari 

Terminal Bungurasih ke Terminal Pasar Porong. Halte yang ada 

di Kabupaten Sidoarjo sendiri berjumlah 8 halte. 

 
e. Jalan Tol Surabaya-Pasuruan/Malang 

Jalan tol ini beroperasi sejak tahun 1986, dan menjadi akses 

utama jalur Surabaya-Malang dan Surabaya-Pasuruan yang 

merupakan salah satu daerah industri utama di Jawa Timur. 

 
2.5.2. Kriteria Pemilihan Lokasi dan Tapak 

 Lokasi 

Mudah dicapai dengan kendaraan umum, sesuai dengan 

perencanaan tata kota dan rencana induk pengembangan 

pariwisata daerah, bebas dari banjir, bebas dari bau yang tidak 

enak, debu, asap serta air yang tercemar. 

 
 Infrastruktur 

Lokasi tapak terfasilitasi dengan infrastruktur kota, sehingga 

dapat mempermudah segala kebutuhan pengguna dan dapat 

mendukung kebutuhan aktivitas wisata. 
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 Area pendukung 

Area pendukung sebagai potensi tapak, semakin banyak 

bangunan pendukung maka semakin baik nilai potensi tapak. 

 
 Aksesibilitas 

Kemudahan akses menuju lokasi sangat perlu karena semakin 

lokasi berada di jalan raya maka semakin mudah aksesnya. 

 

 Kesesuaian RT RW 

Kriteria pemilihan tapak harus sesuai dengan peraturan 

RTRW Kota sidoarjo agar lokasi perancangan sesuai dengan 

PERDA 

 
 Kemudahan pencapaian 

Pencapaian menuju tapak dapat diakses oleh kendaraan 

umum sehingga memberikan kemudahan para pengunjung 

 
2.6 Studi Banding 

 
2.6.1  Objek 1 KIDZANIA 

 
 KONSEP 

 
KidZania Jakarta adalah sebuah theme park atau ’kota’-nya 

anak- anak yang mengedepankan unsur pendidikan dan hiburan 

(edutainment) yang pertama di Asia Tenggara bagi anak-anak 

usia 2-16 tahun. Dirancang dan dibangun khusus menyerupai 

replika sebuah kota yang sesungguhnya namun dalam skala anak-

anak, lengkap dengan jalan raya, fasilitas kota seperti rumah sakit, 

supermarket, salon, theater, pabrik-pabrik dan masih banyak lagi. 

 
Di kota ini anak-anak bisa memainkan peran atau profesi 

orang dewasa, seperti menjadi dokter, pilot, polisi, juru masak, 

ilmuwan dan lebih dari 100 profesi lainnya. Saat ini telah 

beroperasi 22 KidZania yang tersebar di 18 negara antara lain: 

Mexico (Santa Fe, Monterrey, Cuicuilco), Jepang (Tokyo dan 
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Koshien), Indonesia (Jakarta), Portugal (Lisbon), Uni Emirat 

Arab (Dubai), Korea Selatan (Seoul dan Busan), Malaysia (Kuala 

Lumpur), Chile (Santiago), Thailand (Bangkok), India (Mumbai), 

Kuwait (Kuwait City), Filipina (Manila), Mesir (Kairo), Turki 

(Istanbul), Arab Saudi (Jeddah), Brazil (Sao Paulo), Singapore, 

dan Inggris (London). 

 
Di Indonesia, KidZania menempati ruang seluas 7,500 m2  

berlokasi di Pacific Place Mall lantai 6, Kawasan Niaga Terpadu, 

Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta, dengan kapasitas 

pengunjung maksimum 1,800 orang dalam 1 shift. 

 

 SEJARAH 

 
Sejarah KidZania diawali dengan keinginan bersama dan 

semangat yang berapi-api untuk menciptakan sebuah tempat yang 

lebih baik. Anakanak lalu memutuskan untuk menciptakan negara 

yang penuh dengan peluang, dimana anak-anak bisa membuat 

keputusan dan bertanggung jawab atas semua tindakan mereka. 

Di tempat ini pula anak-anak bisa berpikir dan bertindak secara 

mandiri. 

 
Anak-anak memimpikan terwujudnya sebuah dunia yang 

ideal, yang merupakan tempat yang sangat didambakan anak-

anak, karena itu lahirlah KidZania. 

 
Di KidZania anak-anak memiliki hak-hak untuk mewujudkan 

keinginan mereka, yaitu hak untuk: 

 
1. Melakukan Sesuatu Kekuatan yang akan menentukan sendiri, 

unik dan bebas dalam hubungan di antara umat manusia. Hak 

ini didasarkan pada gagasan abadi kebebasan : Kekuatan 

untuk bertindak, berbicara, dan berpikir sebagai satu ingin 

tanpa hambatan atau pembatasan. 

2. Mengetahui Sesuatu Kekuatan penasaran dan eksperimental 

ketika mendidik diri sendiri. Hak ini menuntut akses terbuka 

dan pikiran terbuka untuk pencapaian pengetahuan dan 

pengalaman, menantang untuk selalu bersedia. 
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3. Menciptakan sesuatu Suka berinovasi, untuk bermimpi hal-

hal baru. Inilah pola pikir asli untuk merancang proyek-

proyek yang efektif dan berharga, solusi baru untuk masalah 

manusia dengan pikiran asli dan berguna. 

4. Memberi Hak ini menumbuhkan keprcayaan dan etika yang 

kuat, kemauan untuk bekerja sama, bekerja dalam cara yang 

jarang dibayangkan, untuk mebentuk semangat berdasarkan 

memberi. 

 
 AKSESBILITAS 

 
Anak-anak adalah pemain utama dan bertanggung jawab 

untuk mengatur kota KidZania. Ini berarti, semua anak dapat 

bermain di KidZania Jakarta. Staf terlatih kami akan memberikan 

dukungan penuh dan bantuan untuk semua pengunjung, termasuk 

anak-anak dengan kemampuan yang berbeda dan dengan 

keterbatasan. Jika diperlukan, 

pendamping atau orang tua diperbolehkan untuk menemani dan 

membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus dalam melakukan 

kegiatan. Kami juga ingin membuat kunjungan lebih maksimal 

dengan memberikan petunjuk kegiatan secara tertulis untuk 

membantu anak- anak tuna rungu atau memiliki keterbatasan 

pendengaran dalam melakukan kegiatannya. Jangan khawatir, 

fasilitas kami secara khusus dilengkapi dengan kursi roda bagi 

mereka yang membutuhkannya dan lift untuk membawa Anda 

dari lantai 6 ke mezzanine. 

 
 AKTIVITAS 

 

1. Acting 

Academy 

2. Archaeolo

gical Site 

3. Bank 

4. Kasir 

5. Beauty Salon 

6. book 

Designer 

7. Bread House 

8. Building 

climbing 

9. Burger Shop 

10. Chiropractic 

Center 

11. Chocolate 

factory 

12. City Clock 
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13. City parade 

14. City Tour 

Bus 

15. Dental 

Clinic 

16. Departemen

t Store 

17. Disco lounge 

& Games 

Room 

18. Donut Shop 

19. Earthquake 

Survival 

Institute 

20. Fire Station 

21. Flight 

Simulator 

22. Hosital 

23. Hotel 

24. Internet 

Center 

25. kidzania 

National 

College 

26. Magic 

Studio 

27. Mini Market 

28. National 

29. Investigation 

Agency 

30. Newspaper 

Edition 

31. Noodle 

Factory 

32. Nugget 

Factory 

33. Nursing 

Room 

41. Shoe Care 

42. Smarthpo

ne 

Experienc

e Center 

43. Sports Shoes 

44. Tatto Corner 

45. Taxi Reservation 

Center 

46. Tea Factory 

47. actor/ actris 

48. Towel Factory 

49. trainees for driving 

license 

50. TV Studio 

51. Urban’s Living 

Room 

52. Tailor 

53. Wafer Factory 

54. Water 

Research & 

Training 

Center 

55. Window 

Washing
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2.6.2 Objek 2 

 

CHAMPION CITY BANDUNG 

 

 

Kota metropolitan mini untuk anak-anak yang dirancang 

sistematis dan realistis serupaa dengan tatanan dan struktur kota 

sebenarnya. Memiliki kurikulum yang terintegrasi dengan program 

pendidikan nasional "Belajar di Luar Kelas" sebagai laboratorium 

satuan pendidikan. 

Terdiri darim 78 wahana dan 177 profesi dalam area seluas 10.000 m2 

 
 

Gambar 3 Map Kidzania Lt. 2 

 

Gambar 2 Map Kidzania Lt.1 
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 Laboratorium Satuan Pendidikan 

Kurikulum belajar yang rekreatif dan inovatif, terintegrasi 

dengan sistem pendidikan nasional dan menjadi pilihan utama 

untuk menyempurnakan pembelajaran teori di kelas. 

 
 Deteksi Minat dan Bakat Anak 

Membantu orang tua menelusuri minat dan bakat anak 

melalui penilaian dan hasil observasi oleh tenaga profesional 

selama bermain dan kesempatan berkonsultasi di ruang 

psikologi. 

 
 Pusat Hiburan Anak dan Orang Tua 

Konsep baru dalam kegiatan rekreasi keluarga dengan 

mengedepankan aspek edukasi. 

 

WAHANA 

 

PUBLIK FACILITIES 

 
1. Fire station 

2. Burning building 

3. Driving lisence 

office 

4. nursing room 

5. University 

6. Gas station 

7. Parliament 

building 

8. Goverment office 

9. Mosque 

 
 

10. Courier 

service/ online 

mall 

 

ARMY, POLICE &  

JUSTICE 

11. Army indoor 

simulation 

12. Police departement 

13. Court of law 

 
BUSINES & INDUSTRY 

 
14. Bank 

15. ATM center 

20. Lighting house 

21. Tea factory 

22. Biscuit/ wafer factory 

23. Milk factory 

24. Candy factory 

25. Mini market 

26. Beauty house/ salon 

27. Book author & store 

28. Travel agent 

 
PUBLIC TRANSPORT 
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29. Bus station/ 

shelter 

30. Taxi pool 

31. Air traffic control 

simulation 

32. Shea ship 

simulation 

 
MEDIA 

 
33. Tv station 

34. Newaspaper 

35. Radio station 

+ OB van 

36. IT smart kids 

37. Telecomunication 

 
CREATIVE & ART 

 
38. Painting artist 

39. Musician 

40. Singer 

41. Dancer 

42. Photographer 

43. Fashion model 

44. Fashion designer 

45. Performance stage 

 
AUTOMOTIVE 

 
46. Driving school 

47. Car parking 

simulation 

48. Car race & pit 

stop 

49. Repairs & 

mech      anic school 

50. Car dealer 

51. Car rental 

52. Car service 

53. Car wash 

54. Auto & tyre shops 

 
HEALT & CARE 

 
55. Hospital 

56. Pharmacy 

57. Ambulance 

58. First aid 

59. Chiropatic center 

60. Dental clinic 

 
CONSTRUCTION 

 
61. Water plumbing 

62.  

Money changer 

16. Florits 

17. Bakery shop 

18. Grapic design 

 

46. Building painting 

47. Construction 

48. Road construction 

 
SCIENCE & OTHERS 

 
49. Oil petroleum/ 

scie 

nce labs 

50. Smartphone experie 

nce cener 
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Gambar 4 map champion city 

 

2.6.3 Kesimpulan Studi Banding 

 

Hasil dari kedua studi banding tersebut dapat dsisimpulkan 

bahwa kedua objek memliki berbagai jenis permainan profesi. 

Keduanya memilki sirkulasi yang sangat bagus, sehingga tidak 

membuat anak merasa jengah dan juga konsep interior yang 

menyenagkan, sehingga membuat anak – anak betah untuk 

berlama – lama bermain dan juga dengan begitu, akan semakin 

membuat anak – anak mengenal dengan cita – cita mereka dimasa 

depan 

 

52. Cemment industry 

53. Shoes factory 

54. Water R&D & trainning 

center 

55. Archaelogical site 

56. Earthquake survival institute 

 

46. Restaurant internship 

47. Donuts shop 

48. Hotel 

49. Train operator 

50. Astronout space shutle 

51. First media zon 

 


