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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Judul 

TAMAN BURUNG SURAKARTA SEBAGAI PUSAT PENELITIAN, 

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PARIWISATA,  dari judul tersebut 

dapat diartikan perkata sebagai berikut : 

Taman : Laurie (1986) Sebidang tanah terbuka yang mempunyai 

luasan tertentu di dalamnya di tanam pepohonan perdu 

semakdan rerumputan yang dapat dikombinasikan dengan 

kreasi dan bahan lainnya.(http://taman.net/) 

Burung : Kelompok hewan bertulang belakang (vertebrata) yang 

memiliki bulu dan sayap. Fosil tertua burung ditemukan di 

Jerman dan dikenal sebagai Archaeopteryx 

Taman Burung : Sebidang tanah terbuka yang mempunyai luasan tertentu yang 

bertujuan melindungi kelompok Burung (hewan bertulang 

belakang /vertebrata yang memiliki bulu dan sayap) 

Surakarta : Suatu nama kotamadya yang besar terletak di bagian timur 

propinsi Jawa Tengah. 

Pusat : Tempat yang dianggap penting/tumpuan dari berbagai 

kedudukan/kegiatan sesuai dengan golongannya. 

(Poerwadarminta, W.J.S. 1985. Kamus Umum Bahasa 

Indonesia.) 

Penelitian : Proses penyelidikan atau pencarian yang seksama untuk 

memperoleh fakta baru dalam cabang ilmu pengetahuan. 

Pusat Penelitian : Suatu tempat yang berguna untuk proses penyelidikan atau 

pencarian yang seksama untuk memperoleh fakta baru 

dalam cabang ilmu pengetahuan. 

 : Sesuatu yang perkembangannya akan menjadi maju atau 

berkembang pada proses belajar mengajar yang sistem 

Pengembangan 

Pendidikan 
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pendidikanya senantiasa berbeda /berubah – ubah dari 

masyarakat suatu masyarakat lain (Poerwodarminto, W. J. S. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia , 1984). 

Pariwisata :  kegiatan seseorang dari tempat tinggalnya untuk berkunjung 

ke tempat lain dengan perbedaan waktu kunjungan dan 

motivasi kunjungan (anonim, 1986). Hakekat pariwisata 

dapat dirumuskan sebagai “seluruh kegiatan wisatawan 

dalam perjalanan dan persinggahan sementara dengan 

motivasi yang beraneka ragam sehingga menimbulkan 

permintaan barang dan jasa. (Oka A. Yoeti, Drs,Pengantar 

Ilmu Pariwisata, 1985). 

Bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, 

bersenang-senang, dan sebagainya (Poerwodarminto, W. J. 

S, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1980). 

 : Suatu tempat sentral penyelidikan atau pencarian fakta baru 

yang menunjang kegiatan proses belajar - mengajar dalam 

perjalanan berkunjung ke tempat lain dan persinggahan 

sementara dengan motivasi yang beraneka ragam sehingga 

menimbulkan permintaan barang dan jasa. 

TAMAN BURUNG SURAKARTA SEBAGAI PUSAT PENELITIAN, 

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PARIWISATA yang dimaksud adalah 

Sebidang tanah terbuka yang mempunyai luasan tertentu yang bertujuan 

melindungi kelompok Burung (hewan bertulang belakang /vertebrata yang 

memiliki bulu dan sayap) sebagai kegiatan penyelidikan  untuk memperoleh fakta 

baru, untuk kegiatan proses belajar mengajar serta kegiatan wisatawan dengan 

motivasi yang beraneka ragam sehingga menimbulkan permintaan barang dan 

jasa. 

Pusat Penelitian, 

pendidikan dan 

pariwisata 
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1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Gambaran Umum Surakarta 

Surakarta, yang sangat dikenal dengan sebutan Solo, merupakan sebuah 

kota yang menjadi jantung budaya Jawa. Solo, salah satu kota di Jawa tengah 

yang masih sangat lekat dengan kebudayaan Jawanya. Secara geografis dan 

budaya, Solo merupakan salah satu kota yang terkenal di Jawa Tengah. Letaknya 

di dataran rendah yang subur dan masyarakatnyapun terkenal ramah, kalem dan 

menyenangkan. Solo memiliki banyak potensi wisata dengan beragam jenis, objek 

wisata peninggalan sejarah seperti Keraton Solo, terletak di tengah kota Jawa, 

yang di bayangi oleh sisa-sisa peninggalan jaman feodal dengan masih di 

peliharanya 2 kerajaan di kota solo, yaitu Keraton Kasunanan dan Keraton 

Mangkunegaran. 

Selain itu terdapat daerah laweyan atau dikenal dengan produksi batik 

solo. Pada saat ini Solo sudah hampir sama dengan kota-kota modern lainnya. Di 

Solo terdapat pusat perbelanjaan modern seperti Solo Gran Mall, Solo Square, 

Beteng Trade Centre, selain itu pasar-pasar tradisional juga mulai diremajakan, 

adanya citywalk Slamet Riyadi dan juga berbagai apartement mulai dibangun. 

Oleh karena itu Solo sangat menarik untuk di jadikan sebagai salah satu tujuan 

obyek wisata dan mengundang semua pengunjung wisata dan tourisme, baik tamu 

domestik maupun asing. 

Dalam strategi pengembangan nasional maupun kebijakan  Pemerintah 

Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Surakarta melengkapi fungsi-fungsi lain sebagai 

kota budaya, olahraga, pariwisata, industri, perdagangan dan studi. Visi dan misi 

Kota Surakarta untuk masa 20 tahun mendatang dengan Trikrida Utamanya yang 

diharapkan menjadi jati diri fungsi kota, yaitu pengembangan sektor-sektor : 

Pariwisata, Budaya dan Olahraga. 

Perkembangan wilayah Kota Surakarta yang menuntut Kota Surakarta 

sebagai kota budaya, pariwisata, pendidikan, olahraga, industri dan perdagangan 

mendorong pembangunan kota untuk dapat memberikan fasilitas-fasilitas yang 

lebih memadai untuk mewadahi kegiatan-kegiatan yang muncul. seiring dengan 
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perkembangan tersebut dan kegiatan-kegiatan yang mendukung berkembangnya 

wilayah Kota Surakarta itu sendiri.  

Posisi Surakarta sebagai core city yang dikelilingi daerah lain bisa 

menjadi point lebih bagi kota Surakarta. Potensi berkembangnya Kota Surakarta 

ditandai dengan dibangunnya jalan tol Semarang-Surakarta yang akan semakin 

mempercepat akses baik dari arah barat maupun dari arah timur. Secara geografis 

kota Surakarta memiliki potensi, dimana kota Surakarta terletak pada jalur antara 

dua kota yang berkembang pesat yaitu Yogyakarta dan Surabaya. Dengan 

demikian akan memberikan aspek hubungan dan fungsi secara regional terhadap 

kota Surakarta. Sehingga kota Surakarta berpeluang terhadap pengembangan 

potensi sebagai kota wisata.  

Di Kota Surakarta terdapat berbagai tingkatan fasilitas studi, mulai dari 

taman kanak-kanak (TK) hingga studi tinggi. Selain itu juga kota Surakarta 

memiliki banyak perguruan tinggi yang berkualitas, dimana jumlah perguruan 

tinggi tersebut mencapai 32 perguruan tinggi. Dari sekian banyak perguruan tinggi 

yang ada di kota Surakarta hanya ada 3 perguruan tinggi yang memiliki jurusan 

arsitektur yang meliputi : Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS), Universitas Tunas Pembangunan (UTP). 

1.2.2 Potensi Obyek Wisata Surakarta 

Dinas Pariwisata Kota Solo pada awal tahun ini melaporkan selama 2008 

terjadi peningkatan cukup siginifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan di Kota 

Solo. Kunjungan wisatawan asing pada 2008 jumlahnya 13.859 dan wisatawan 

domestik jumlahnya 1.029.003. Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan 

laporan untuk tahun 2007. Wisatawan asing jumlahnya 11.922 dan wisatawan 

domestic 960.625. Peningkatan tersebut tentu menunjukkan kerja keras dari 

berbagai pihak dan dukungan dari acara-acara besar yang selama tahun 2008 

diadakan di Kota Solo dalam level nasional dan internasional. 

 Sumber: Suara Merdeka, Senin 9 Maret 2009). 

Dari tahun ke tahun tingkat kunjungan wisatawan ke Solo semakin 

meningkat. Berdasarkan salah satu sumber dari media tabulasi nasional, tahun 

lalu, Solo menduduki peringkat 8 tujuan wisata nasional dan sekarang telah 
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bergeser ke peringkat 4. Kota Solo merupakan salah satu kota di Jawa tengah 

yang masih sangat lekat dengan kebudayaan Jawanya. Sebagai Kota Budaya dan 

sebagai “ Solo The Spirit Of Java” kebijakan Pemerintah Kota Surakarta yang 

sangat ramah terhadap kegiatan usaha sangat membuka peluang ekonomi baru 

bagi warganya sendiri maupun bagi investor. Hal itu membuat Solo menjadi kota 

yang sangat terbuka terhadap dunia usaha, khususnya dalam perdagangan mulai 

yang berskala besar berupa mal dan pasar swalayan yang mendatangkan investor 

ke kota Solo. Kota Solo sendiri mempunyai fasilitas transportasi, fasilitas 

pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perbelanjaan, kawasan bisnis dan lain-

lain. Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2010 menetapkan branding Solo 

sebagai Kota MICE ( meeting, incentive, convention and exhibition ), sehingga ke 

depan berusaha keras untuk mengembangkan potensi dengan fasilitas MICE 

tersebut, adanya event event berkelas internasional tidak selalu diselenggarakan di 

kota-kota besar, seperti Jakarta ataupun Bali tetapi dapat diselenggarakan di kota 

Solo. 

Kota Solo nampaknya akan terus berkembang, sebagai kota perdagangan 

dan juga menjadi kota pariwisata yang kaya akan budaya jawa yang sangat kental. 

Oleh karena itu, di Solo terus bertumbuhan hotel-hotel dari kelas melati hingga 

bintang. Perkembangan menjadi kota tersebut akan ditunjang sarana transportasi 

udara dengan adanya Bandara Internasional Adi Sumarmo, maupun transportasi 

darat berupa Kereta Api (KA) dan bus dengan berbagai jurusan. Beberapa potensi 

dari Kota Solo dilihat dari beberapa sektor sebagai berikut : 

 Wisata Bangunan Bersejarah (konservasi) : 

Keraton Surakarta, Pura Mangkunegaran, Benteng Vastenberg. 

 Wisata Ibadah/Religi : 

Masjid Agung Surakarta, Masjid Mangunegaran, Masjid Laweyan, Gereja 

Katholik Antonius, Klenteng Tri Dharma Tien Kok Sien, Vihara Am Po Kian 

 Wisata Alam : 

Taman Satwa Taru Jurug, Wisata Water Boom Pandawa, Taman 

Balekambang, Taman Sriwedari. 
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 Wisata Museum : 

Museum Radya Pustaka, Museum Batik Danar Hadi, Museum Batik 

Wuryaningratan. 

 Wisata Perbelanjaan : 

Pasar Klewer, Pasar Gede, Solo Grand Mall, PGS, Pusat Tekstil Beteng, 

Batik Danar Hadi & Batik Keris. 

 Wisata Kuliner yang bisa ditemukan di Jalan Slamet Riyadi, Gladag Labgen, 

Bogan. 

 Wisata Kesenian Tradisional : 

Wayang Kulit dan Seni Tari.yang sering di adakan di taman sriwedari. 

 Wisata Festival dan Perayaan Rutin : 

Kirab pusaka 1 suro, Sekaten, Grebeg Mulud, Tinggalan Dalem Jumenengan, 

Grebeg Pasa, Syawalan, Grebeg Besar.  

Sedangkan wisata kota-kota lain di sekitar Solo tidak sedikit jumlahnya. 

Hal ini tentunya diperlukan fasilitas pendukung berupa hunian bermalam dengan 

Kota Solo.( Sumber: Dinas pariwisata Kota Surakarta.2010). 

Kota Surakarta beberapa tahun ini menunjukkan perubahan sangat pesat. 

Seiring dengan banyaknya bangunan modern yang ada di kota Surakarta. Hal ini 

didukung dengan beroperasinya sejumlah pusat perbelanjaan dan perkantoran di 

pusat kota dan di lokasi lain di sekitar kota Surakarta. Adanya berbagai wisata dan 

tinjauan dari kota Surakarta sebagai kota yang memiliki kebudayaan yang besar, 

maka Kota Surakarta sangat potensial menjadi lokasi site yang dapat menjadi 

alternative kontribusi untuk mewadahi segala aktifitas yang bertujuan untuk 

mengembangkan pendidikan dan pariwisata. Wisata kota Solo juga didukung oleh 

lokasinya yang strategis di jalur lintas utara. Jadi dari segi transferabilitas dan 

aksesibilitas transportasi dan komunikasi sampai akomodasi (karena banyak hotel 

mulai dari yang berbintang sampai melati terdapat di kota ini) sudah tidak menjadi 

masalah. Meskipun demikian masih banyak obyek wisata yang sepi dari 

pengunjung dan bukan suatu hal yang dapat dipungkiri bahwa dalam bidang 

pariwisata kota Solo tertinggal jauh dengan kota tetangganya yaitu Yogyakarta 

xxi dan juga Bali yang memang sudah cukup lama dikenal masyarakat dunia. 
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Walaupun Bandara Adi Sumarmo sudah lama menjadi sebuah Bandara 

Internasional bahkan yang pertama sebagai Bandara Internasional di wilayah Jawa 

Tengah dan Yogyakarta, namun hal ini ternyata belum cukup untuk meningkatkan 

gairah kepariwisataan di kota Solo. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Solo, 

jumlah wisatawan yang berkunjung dapat dilihat pada tabel. 

Tabel I.1 : Jumlah Wisatawan di Kota Surakarta tahun 2005 - 2010 

No Tahun WSTW 

manca negara 

WSTW 

domestik 

Jumlah Keterangan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

9.649 

10.625 

11.922 

13.859 

26.047 

26.279 

760.095 

904.984 

960.625 

1.029.003 

1.054.286 

988.363 

769.744 

915.610 

972.547 

1.042.862 

1.080.330 

1.014.894 

 

Naik 18,9 % 

Naik 6,2% 

Naik7 ,2% 

Naik 3,59 % 

Turun 6,05 

% 

Sumber :Dinas Pariwisata Seni dan Kebudayaan Kota Surakarta 

Oleh karena itu dalam upaya penjabaran strategi kawasan berwawasan 

lingkungan dan sehat, salah satu sektor yang mendukung adalah sektor 

rekreasi/wisata. Sektor wisata yang dikembangkan yaitu berupa pengembangan 

wisata taman kota yang memiliki jenis spesifik. Fasilitas – fasilitas pendukung 

seperti atraksi – atraksi wisata seperti taman burung wisata air, teater, tempat 

festival, pesanggrahan dan sebaginya dapat menjadi sarana agar pengunjung betah 

di dalamnya serta memiliki banyak alternatif tujuan. Dengan adanya tempat 

rekreasi jenis yang bernuansa dan berwawasan alam, diharapkan dapat menjadi 

alternatif objek wisata di Surakarta. 

1.2.3  Wisata Burung Di Surakarta 

Rekreasi atau wisata merupakan salah satu kebutuhan pelengkap manusia 

berkaitan dengan kebutuhan refresing dari pendidikan. Sebuah wisata taman 

diciptakan untuk  memberikan fasilitas kepada masyarakat akan rekreasi yang 

menyajikan keindahan alam, keanekaragaman flora dan fauna serta fasilitas – 

fasilitas yang tersedia. Kota Surakarta dikenal sebagai kota yang memiliki tiga 

jenis obyek wisata, yaitu obyek wisata sejarah dan budaya, wisata alam dan taman 

hiburan. Dari ketiga jenis obyek wisata ini sudah memiliki segmentasi 
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pengunjung tersendiri. Wisata sejarah yang menjadi lambang kebesaran peradaban 

bangsa memiliki segmen pasar wisatawan mancanegara, sementara itu wisatawan 

dalam negeri lebih menyukai obyek wisata alam dan taman hiburan. 

Beberapa lokasi taman burung atau pasar burung yang ada di surakarta 

sebagai berikut 

1) Taman Jurug 

Taman Jurug adalah sebutan populer untuk Taman Satwa Taru Jurug. 

Taman yang dibangun pada tahun 1975 ini menempati area seluas 14 hektar dan 

merupakan tempat rekreasi keluarga yang menawarkan pemandangan alam yang 

indah, fasilitas hiburan gratis, sarana permainan anak-anak, tempat-tempat 

bersantai, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

Taman Taman Satwa Taru Jurug menawarkan keindahan taman-taman 

yang menghijau dan juga berbagai macam sarana permainan anak-anak. Selain 

itu, terdapat juga berbagai macam jenis tumbuhan besar yang membuat suasana 

taman ini menjadi rindang. Di tempat ini, pengunjung dapat juga berkeliling 

melihat berbagai macam binatang yang hidup di dalamnya, seperti monyet, ular, 

gajah, menjangan, burung, beruang madu, harimau sumatera, macan tutul, merak 

biru, dan macam-macam koleksi Burung lokal maupun nasional. Taman ini 

tepatnya berada di jalan Ir. Sutami, jalan utama yang menghubungkan antara Kota 

Yogyakarta dengan Surabaya. 

Selain sebagai tempat wisata, Taman Satwa Taru Jurug Solo juga sering 

digunakan sebagai tempat penelitian berbagai satwa liar dengan koleksi satwa 

Gambar 1.1 Gapura masuk taman Jurug 

Sumber: dokumen pribadi, 2010) 
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sekitar 207 jenis yang berasal dari lokal maupun mancanegara. Sedangkan 

tumbuhan yang hidup di taman ini di antaranya yaitu cemara, flamboyan, akasia, 

munggur, dan lain sebagainya. 

Di area wisata ini terdapat berbagai macam fasilitas, di antaranya 

mushala, kereta api kelinci, tempat-tempat bersantai, persewaan peralatan 

pancing, persewaan tikar, taman bermain, sarana permainan anak-anak (kursi 

putar, ayunan, kuda-kudaan), telaga mini yang bisa diarungi dengan perahu, kids 

play ground, dan pada hari libur dilengkapi juga dengan panggung hiburan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetapi Di lokasi wisata ini banyak juga terdapat kios yang menjajakan 

aneka makanan dan minuman di sembarangan tempat, hal ini sangat berpengaruh 

bagi pelancong yang ingin menikmati suasana pemandangan taman.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Arena bermain taman Jurug 

Sumber: dokumen pribadi, 2010) 

 

Gambar 1.3 Area parkir taman Jurug 

Sumber: dokumen pribadi, 2010) 
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Penataan parkir di dean lokasi jurug tidak tertata dengan baik, terlihat 

penataan parker mobil yang semrawut dan juga penataan parkir sepeda motor 

kurang terlihat(letaknya terlalu tersembunyi. 

 

 

 

 

 

 

2) Pasar Burung depok 

Pasar Depok adalah sebuah pasar di daerah Manahan yang khusus 

menjual aneka jenis hewan unggas. Ada juga bermacam-macam jenis hewan lain, 

pakan ternak, serta kandang burung berbagai ukuran. Banyaknya jenis burung 

yang dijual di sana membuat Pasar Depok dikenal dengan nama Pasar Burung 

Depok. Di pasar ini dapat dijumpai berbagai jenis burung sepreti cocak rowo, 

jalak, burung dara dan berbagai jenis lainnya. Pasar ini terletak di dekat Taman 

Balaikambang. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasar Burung Depok adalah pindahan dari pasar burung yang ada di 

daerah Widuran Surakarta kira-kira tahun 1970-1980an. Berhubung banyaknya 

pedagang burung yang memadati jalan Sultan Syahrir waktu itu maka para 

Gambar 1.4 Pintu masuk parkir motor taman Jurug 

Sumber: dokumen pribadi, 2010) 

 

Gambar 1.5 Pasar depok 

Sumber: dokumen pribadi, 2010) 
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pedagang kemudian dipindahkan ke daerah Manahan. Tetapi masih ada beberapa 

pedagang burung yang menempati daerah Widuran. 

Pasar Burung Depok masuk dalam RW 4 Kelurahan Manahan. 

Banyaknya pengunjung dan bertambahnya usaha pedagang di tempat itu maka 

direncanakan akan diadakan pembangunan dan penataan kompleks pasar. 

Diharapkan nantinya masyarakat dapat kerasan jika mengunjungi pasar burung 

tersebut apalagi pasar burung depok di lengkapi arena perlombaan burung antar 

daerah. 

 

 

 

 

 

 

Pada hari minggu atau hari libur, jumlah pedagang dan pengunjung pasar 

ini cukup besar sehingga di pasar depok terjadi Permasalahan. Ketiadaan lahan 

parkir khusus membuat lalu lintas di sekitar pasar sering kali mengalami 

kemacetan terutama di saat hari libur. Lahan parkir yang ada di sekitar Pasar 

Burung Depok kebanyakan menggunakan bahu jalan. Tempat-tempat parkir yang 

ada pun hanya dimungkinkan bagi kendaraan roda dua, sedangkan untuk roda 

empat masih sangat sedikit.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 Arena perlombaan Pasar Depok 

Sumber: dokumen pribadi, 2010) 

 

Gambar 1.7 Pedagang Burung pasar Depok 

Sumber: dokumen pribadi, 2010) 
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 Lahan parkir yang terbatas ini semakin diperparah dengan banyaknya 

pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan. Barang dagangan yang 

sengaja digelar di tepian jalan membuat arus lalu lintas menjadi semakin 

terhambat. 

Kegiatan aktivitas penduduk atau masyarakat di pasar depok ini Tidak 

bertujuan untuk melestarikan satwa burung melainkan aktivitas perdagangan 

termasuk didalamnya jual beli burung yang dilindungi maupun tidak, yang dalam 

perkembangannya menjadi sebuah permasalahan yang besar bagi kelestarian 

burung itu. kegiatan yang ada di pasar burung depok seringkali menyebabkan 

ketidak seimbangnya lingkungan, yaitu kotornya lingkungan di sekitar pasar 

burung karena aktivitas pedagang maupun pembeli. 

 

 

 

 

 

 

3)  Pasar Widuran 

Pasar ini berada di jalan Sutanb Syahrir dan jalan Arifin. Pasar ini hanya 

berjualan burung dan perlengkapan peliharaan burung. Sejak tahun 1985-an Pasar 

ini dipindah ke Depok. Pasar burung Widuran pindahn dari Pasar burung di 

Slompretan Klewer. Meski sudah dipindah, tetapi hingga kini masih banyak 

pedagang yang berjualan bermacam-macam burung dan perlengkapannya. Nama 

Pasar Widuran diambil dearah itu yang bernama Widuran. Sebenarnya namanya 

dari bangsawan keraton Solo yang ngetop pada jamannya, Pangeran Widuro. 

Pedagang di pasar widuran sering mengganggu aktifitas kendaraan yang 

lewat karena pedagang menggunakan lahan jalan untuk area mangkal berjualan 

burung. 

Gambar 1.8 Kegiatan Jual beli burung 

Sumber: dokumen pribadi, 2010) 
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1.3 Rumusan Permasalahan 

1. Bagaimana merancang taman burung di Surakarta yang bertujuan untuk 

kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata. 

2. Bagaimana mendesain Konstruksi sangkar burung yang memenuhi standar 

lingkungan habitat aslinya ,agar tidak ada pencampuran satwa burung pada 

satu tempat. sehingga wisata alam Surakarta bisa bersaing dengan taman 

burung di daerah lain. 

3. Bagaimana merancang suatu penataan dan ketersediaan lahan kawasan 

wisata agar dapat berfungsi dengan baik. 

1.4 Tujuan Dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

1. Merencanakan taman burung yang mampu mewadahi semua kegiatan 

penelitian, pendidikan dan pariwisata sekaligus dalam sebuah kawasan 

atau tempat. 

2. Merangsang kota Surakarta dalam menghadapi laju persaingan dalam 

dunia pariwisata dan pendidikan di indonesia. 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat atau wisatawan kota 

Surakarta. 

4. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kekayaan satwa burung 

yang ada di Indonesia. 

1.4.2 Sasaran 

Sasaran penulisan ini adalah untuk menyusun Dasar Progam Perencanaan 

Dan Perancangan Arsitektur  (DP3A)  bagi suatu Wisata Taman burung yang 

terletak di perkotaan agar bisa mendapatkan pemecahan yang sistematis dan 

sesuai dengan kebutuhannya.  

1.5 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan di dalam DP3A ini dititikberatkan pada hal – hal 

yang berkaitan dengan disiplin ilmu Arsitektur terutama berupa Arsitektur Urban 

Lanscape dengan pendekatan konteksual dengan lingkungan sekitar. Hal – hal lain 

di luar disiplin ilmu Arsitektur namun mempengaruhi perencanaan dan 

perancangan sesuai dengan proporsi yang dibutuhkan.  
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1.6 Keluaran 

1. Mendapatkan konsep analisa tentang site dan bangunan 

2. Mendapatkan konsep design sebagai pusat Penelitian dan Pariwisata 

Burung di Surakarta. 

3. Mendapatkan konsep tata masa dan tata ruang  

1.7 Metodologi Pembahasan 

Langkah yang digunakan dalam penulisan DP3A ini adalah kompilasi 

data, pengumpulan data, analisis dan sintesis kemudian konsep. 

1.7.1 Metode Kompilasi Data 

a) Observasi 

Yaitu mengadakan studi lapangan melalui pengamatan langsung untuk 

mengetahui kondisi fisik lokasi dan tata existing, sarana prasarana yang 

tersedia serta faktor penunjang dan potensi lainnya. 

b) Survey Instansional 

Proses untuk mencari sumber dan memperoleh data yang didapatkan dari 

instansi terkait, antara lain : 

 BAPPEDA tentang RUTRK Kota Surakarta. 

 Pasar burung depok, widuran dan taman jurug. 

1.7.2 Pengumpulan Data 

a) Studi literatur 

Studi literatur dimaksudkan untuk memperkuat data-data yang diperoleh, 

berdasarkan teori-teori yang diperoleh dari beberapa referensi yang 

digunakan. 

b) Interview 

Penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber dan dosen 

pembimbing secara langsung. 

c) Observasi 

Penulis mengadakan observasi langsung di lapangan yaitu Ex. dengan 

mendapatkan data-data site. 
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d) Studi Komparasi 

Penulis melakukan studi wisata terhadap obyek sejenis untuk mendapatkan 

referensi dan penalaran/gambaran terhadap desain perancangan. 

1.7.3 Analisis 

Yaitu dengan cara menganalisis data fisik dan non fisik untuk disajikan 

dalam pertimbangan mendesain sesuai standar dan literatur yang sudah ada, antara 

lain : 

a) Pengolahan Data 

b) Pengolahan Konsep 

1.7.4 Sintesis 

Yaitu dengan melakukan review pokok pembahasan masalah kemudian 

disimpulkan menjadi suatu satu rangkuman konsep yang telah terpilih, diteliti dan 

dipelajari. 

1.7.5 Konsep Perencanaan dan Perancangan 

Membuat konsep/dasar perencanaan dan perancangan dengan 

menggunakan metode diskriptif untuk memperjelas dan memperkuat yang satu 

dengan yang lain yang dieujudkan dalam sebuah konsep perencanaan dan 

perancangan. 

1.7.6 Bahan dan Peralatan penelitian  

1) Kamera 

Kamera digunakan untuk mengambil gambar-gambar sebagai bukti nyata 

tentang kejadian asli yang terjadi di lapangan. 

2) Alat Tulis 

Alat tulis digunakan untuk mencatat hasil dari selama penelitian 

berlansung di lapangan, dan digunakan sebagai alat yang mempermudah 

untuk penyelesaian laporan tersebut. 

3) Alat Gambar 

Alat Gambar digunakan untuk menggambar sketsa atau gambaran yang 

terjadi pada saat melakukan penelitian. 

4)  Jam  

Jam berfungsi untuk mencatat waktu saat penelitian di lapangan. 
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1.8 Sistematika Pembahasan 

Laporan DP3A ini disusun dalam 4 BAB, mencakup hal-hal yang 

berhubungan dengan proses Dasar Program Perencanaan dan Perancangan 

arsitektur adalah sebagai berikut : 

Bab I  : Pendahuluan 

 Pada tahap pertama mengungkap tentang  penekanan latar 

belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup 

pembahasan, keluaran, metodologi pembahasan serta sistematika 

pembahasan.  

Bab II   : Tinjauan Pustaka Wisata Taman Burung 

Tahap kedua berisi tentang tinjauan mengenai wisata taman yang 

berasal dari literatur dan kepustakaan berupa 

pengertian/karakteristik, bakimutu/standar, persyaratan fisik dan 

non fisik.  

Bab III  : Tinjauan Kota Surakarta  

Pendekatan konsep perencanaan dan perancangan taman burung, 

gambaran umum, aspek pemilihan, aspek teknis, aspek 

fungsional dan kondisi site serta pendekatan ekspresi arsitektural 

yang dapat mendukung perencanaan dan perancangan taman 

burung di Surakarta. 

Bab IV  : Analisa Pendekatan dan Konsep Perencanaan dan 

Perancangan  

Membahas tentang penyusunan konsep desain yang meliputi 

konsep kebutuhan ruang, konsep besaran ruang, konsep 

persyaratan ruang, konsep organisasi ruang, dan zonafikasi 

ruang, konsep sistem konstruksi, konsep bentuk bangunan serta 

analisa site yang akan digunakan di dalam perancangan 

Daftar Pustaka 


