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Abstrak 

 

Surakarta Pet Centre merupakan fasilitas yang diperuntukkan untuk melayani kebutuhan-

kebutuhan hewan peliharaan, dimana dalam pelayanan  tersebut mencangkup tiga fasilitas 

utama yaitu seperti kegitan jual beli hewan, jasa, dan wisata edukasi. Dari fasilitas utama 

tersebut masing-masing terdapat wadah-wadah untuk menunjang aktifitas kegiatan yang ada 

di Surakarta Pet Centre, diantaranya untuk fasilitas jual beli terdapat pet jual beli hewan dan 

pet shop, untuk pelayanan jasa terdapat pet hotel, pet grooming, pet salon, dan pet clinic, 

serta untuk pelayanan edukasi terdapat pet education. Tujuan dari adanya Surakarta Pet 

Centre sendiri salah satunya adalah menciptakan sebuah konsep perancangan desain 

arsitektur yang mampu mewadahi segala kegiatan yang meliputi kegiatan 

pendidikan,pemenuhan kebutuhan pokok hewan, wisata kreatif, dan bisnis. 

Konsep arsitektur modern tropis dijadikan sebagai upaya mewujudkan bangunan yang ramah 

lingkungan yang bisa dinilai dari sisi lingkungan, ekonomi serta social dimana dalam tiga 

aspek tersebut selalu saling berkaitan untuk berkelanjutan di masa yang akan datang. Dengan 

adanya penerapan tersebut diharapkan bisa bermanfaat untuk kehidupan di dalam aktifitas 

yang ada di Surakarta Pet Centre, khususnya untuk pengguna bangunan. 

Kata kunci : pet, pet centre, pet education, pet shop, modern tropis, social 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

A. 1. Surakarta Pet Centre dari sisi lain 

Manusia merupakan makhluk sosial dimana mereka saling membutuhkan satu 

sama lain. Tidak sedikit manusia menjadikan hewan peliharaan sebagai teman 



dalam kehidupannya. Memiliki hewan-hewan peliharaan adalah hobi tersendiri 

karena tidak semua orang memiliki keinginan untuk menyayangi dan 

merawatnya. Dengan kita merawat hewan tersebut otomatis kita harus 

mengeluarkan biaya ekstra untuk memberi makan dan perlengkapan lainnya. 

dengan memelihara hewan manusia dapat melepas stress dan menjadikan hewan 

peliharaan sebagai teman untuk disayangi ( umumnya yaitu anjing, kucing, ikan, 

adan burung), karena dapat tumbuh saling percaya, ketertarikan, dan saling 

berbagi. 

Faktor – faktor yang menjadi latar belakang penulis merancang sebuah pet center 

yaitu: 

1. Banyaknya pemelihara hewan di kota Surakarta sehingga Tempat-

tempat penjualan hewan seperti petshop selalu ramai dikunjungi. 

2. Kondisi Obyektif fasilitas-fasilitas yang mewadahi kegiatan- kegiatan 

memelihara hewan peliharaan belum mewadahinya secara baik.  Kegiatan 

jual beli yang terkait dengan memelihara hewan masih belum memiliki 

wadah yang cukup baik yang memperhatikan akan kebutuhan-kebutuhan 

alami hewan. Misalnya petshop-petshop yang terletak di ruko-ruko yang 

bergabung dengan tempat berjualan barang lain. 

3. Sedikitnya kegiatan-kegiatan penggemar hewan yang diselenggarakan 

di Surakarta. Untuk meramaikan kegiatan ini perlu ada suatu tempat dan 

fasilitas yang mampu mewadahi dan menghidupkannya.  

 4. Keadaan Taman Satwa Taru Jurug Solo saat ini cukup 

memprihatinkan. Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) yang terletak di sebelah 

timur Kota Solo, dekat dengan perbatasan karanganyar telah kehilangan 

Pamornya sebagai primadona pariwisata. Taman satwa ini terlihat tidak 

terurus dengan baik, danau buatan yang ada di tengah-tengah taman satwa 

ini pun airnya sangat tidak layak untuk dilihat, bahkan satwa dilindungi 

yang ada di taman satwa ini bisa dihitung dengan jari, pedagang makanan 



di sekitar area ini pun juga kurang begitu peduli dengan keadaan taman 

wisata ini, untuk tempat sampah saja sulit untuk dicari. 

A. 2. Fenomena gaya hidup Masyarakat kota 

Fenomena masyarakat konsumsi tersebut, yang telah melanda sebagian besar wilayah 

didunia, saat ini juga sudah terjadi pada masyarakat Indonesia, utamanya pada 

masyarakat perkotaan. Menurut Yasraf Amir Piliang, fenomena yang menonjol 

dalam masyarakat Indonesia saat ini, yang menyertai kemajuan ekonomi adalah 

berkembangnya budaya konsumsi yang ditandai dengan berkembangnya gaya hidup. 

Berbagai gaya hidup yang terlahir dari kegiatan konsumsi semakin beragam pada 

masyarakat perkotaan Indonesia, terutama Jakarta. Nge-mall, clubbing, fitness, nge-

wine, hang out di cafe adalah beberapa contoh gaya hidup yang nampak menonjol 

saat ini. Semua aktifitas tersebut adalah perwujudan dari hingar bingar konsumsi. 

A. 3. Gaya hidup memelihara hewan 

Banyak penelitian menunjukkan bahwa hewan peliharaan dapat meningkatkan 

ekspektasi hidup pemiliknya. Hal ini didukung oleh berbagai teori yang bisa Anda 

percaya atau tidak. Tetapi, Nancy Cressman, manajer pendidikan dari Kitchener-

Waterloo Humane Society, sangat percaya bahwa memiliki hewan peliharaan itu 

sangat menguntungkan. “Tidak ada keraguan bahwa orang berusia lanjut 

memperoleh manfaat dari memiliki hewan peliharaan.” Hewan Peliharaan memiliki 

banyak manfaat – mulai dari menemani keseharian Anda hingga membantu menjaga 

Anda agar tetap aktif. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

B.      Pet Centre 

B.  1. Pengertian Pet Centre 

 Pet center merupakan bangunan komersial yang mencoba mewadahi suatu kegiatan  

rekreasi yang berkaitan dengan kegemaran orang memelihara hewan peliharaan. Pusat 

hewan peliharaan ini adalah yang pertama di Kota Surakarta karena sampai saat ini hanya 

ada petshop-petshop pada umunya saja, belum ada pet shop yang luas dan lengkap secara 

keseluruhan. Maka dari itu Penulis akan mendesain sebuah pet center dimana di 

dalamnya mencakup wisata kreatif (edukasi-pendidkan) ,jual–beli hewan, perawatan, 



perlengkapan, penitipan, pameran/kompetisi hewan dan kafe. Konsep Arsitektur modern 

tropis memegang peran penting pada pet center ini, karena dari pola, bentuk dan 

pengertian dari konsep tersebut Penulis menerapkannya ke dalam desain bangunan ini. 

B.  2. Jenis – jenis Pet Centre 

Dari beberapa Pet Centre terdapat beberapa jenis yang yang membedakan Pet Centre 

satu dengan Pet Centre lainnya terutama pada perbedaan jenis di pelayanan yang secara 

khusus dan umum, yaitu : 

a. Pet Centre yang secara khusus pada pelayanan-pelayanan tertentu seperti pelayanan 

hanya khusus anjing dan kucing. 

b. Pet Centre yang secara umum melayani segala perawatan untuk segala jenis hewan 

peliharatan  

B.  3. Tren masyarakat kota dalam memelihara hewan 

 Hewan peliharaan saat ini menjadi dominan terutama di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat kota. Karena dengan keberadaannya secara tidak langsung hewan peliharaan 

tersebut menjadi teman hidup sehari-harinya dalam melepas kepenatan, karena bisa 

menjadi penghibur di saat-saat pemilik sedang membutuhkannya. Abik itu dari kalangan 

dari anak-anak, muda maupun sampai kalangan golongan orang tua. Dengan begitu, tidak 

ada yang salah mengapa perkembangan gaya hidup memelihara hewan sebagai teman 

hidup semakain hari semakin berkembang terutama kepada masyarakat kota. 

C. 4. Persyaratan Pet Shop 

Dari tinjauan langsung dari penulis bahwa terdapat beberapa kriteria terbentuknya pet 

shop, terutama syarat-syarat keberadaan pet shop  ditengah-tengah lingkungan bahwa : 

a. Survei terlebih dahulu apakah lokasi tersebut mudah dijangkau apakah di sekitar 

lokasi usaha ini banyak yang memelihara hewan. Sebaiknya, jangan pula 

mendirikan pet shop yang berhubungan dengan anjing di permukiman penduduk 

yang mayoritas muslim dengan tradisi agama kuat. 

b. Kalau target pasar ingin menuju A atau A+, Anda bisa membuka lokasi di 

perumahan eksklusif atau perumahan yang banyak dihuni orang asing. Bisa juga 

seperti Woof! (yang membidik pasar kelas A dan A+ ), didirikan di sebuah plaza 

eksklusif. 

c. Tidak menggangu kenyaman lingkungan dengan keberadaan pet shop. 



Untuk pengetahuan secara umum dan khusus juga sangat penting bagi   pemilik pet 

shop, karena dengan hal itu maka jika setiap menghadapi hewan-hewan dalam 

keadaan apapun setidaknya tanggap secara langsung agar pelangganpun nyaman 

dengan pelayanan pet shop yang dimilkinya. Serta tidak lupa pihak pet shop harus 

bisa menguasai tekhnik dasar sampai tekhnik khusus dalam perawatan hewan 

secara langsung seperti, memamndikan hewan, memotong kuku, menyisir bulu 

hewan dll. 

 

GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

C     Tinjauan fisik Kota Surakarta 

C.   1. Kondisi geografis 

Secara astronomis Kota Surakarta terletak antara 110º 45`15” s/d 110º 

45`35” Bujur Timur dan antara 7º 36` 00” s/d 7º 56` 00” Lintang Selatan, dengan 

luas kurang lebih 4.404,0593 Ha. Secara geografis Kota Surakarta terletak di antara 

Gunung Lawu di sebelah timur dan Gunung Merapi di sebelah barat serta dilintasi 

oleh Sungai Bengawan Sala. Kota Surakarta merupakan dataran rendah dengan 

ketinggian ±92m dari permukaan air laut dengan batas-batas administratif sebagai 

berikut :  

a. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar  

b. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo  

c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo  

d. Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo, Boyolali dan Karanganyar.  

Surakarta memiliki luas area sebesar 4.404,06 Ha yang terdiri dari Wilayah 

administrasi Kota Surakarta terdiri 5 kecamatan dan 51 kelurahan, dengan dibantu 

oleh masyarakat dalam bentuk organisasi Rukun Warga sebanyak 601 Rukun Warga 

(RW) dan sejumlah 2.705 Rukun Tetangga (RT). Gambaran selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 3.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta Menurut Kecamatan, 

Kelurahan, RT dan RW 

No. Kecamatan Kelurahan RW RT 

1. Laweyan 11 105 105 



No. Kecamatan Kelurahan RW RT 

2. Serengan 7 72 72 

3. Pasar Kliwon 9 100 100 

4. Jebres 11 149 149 

5. Banjarsari 13 175 175 

 Jumlah 51 601 2.705 

Sedangkan masing-masing kecamatan memiliki luasan sebagai berikut : 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Gambar 3.1. Peta Wilayah Kota Surakarta 

Sumber : http://www.surakarta.go.id/. 2013 

C.   2. Lokasi perancangan terpilih 

Berdasarkan dari penilaian berdasar kriteria yang telah ditentukan diatas, maka lokasi 

perancangan yang terpilih untuk dijadikan  Surakarta Pet Centre adalah lokasi 

alternatif site 4 yang terletak di Jalan Raden Mas Said Surakarta dengan eksisiting 

site: 

1. Merupakan lahan terbangun dan sebagian terdapat tanah kosong dengan 

adannya rumah tinggal penduduk ( tidak ada situs budaya ) dan beberapa 

toko-toko, tetapi pihak pemilik proyek akan mengajak kerja sama dengan 

seluruh kepala keluarga yang bersangkutan untuk memindahkan tempat 

tinggal dengan pemberian jaminan saling menguntungkan antar kedua 

belah pihak. 

2. Site terletak di Jalan Raden Mas Said, Surakarta dengan lajur dua arah 

3. Jalan Raden Mas Said jalur merupakan salah satu akses utama Kota 

Surakarta dalam hal pencapean menuju Stasiun Kereta Api Balapan Solo, 

Terminal Tirtonadi, serta Badara Adi Sumarmo Surakarta. 



4. Site terletak di BWK II yang merupakan wilayah pengembangan 

pariwisata, olahraga, keuangan, RTH. 

5. Kemudahan akses menuju lokasi baik dengan kendaraan pribadi maupun 

kendaraan umum, antara lain: bus dan angkot. Letak site juga berdekatan 

dengan Stasiun Kereta Api Balapan Solo dan Terminal Tirtonadi 

6. Tersedianya prasarana pendukung antara lain: jaringan air, bersih, jaringan 

air kotor, jaringan listrik maupun jaringan telepon. 

Berdasarkan kondisi saat ini di site tersebut masih ada bangunan rumah tinggal 

(tidak ada bangunan cagar budaya) dan pertokoan kecil. Untuk itu maka perobohan 

bangunan akan dilakukan. Sebelum melakukan tindakan penggusuran bangunan 

terdapat pertimbangan-prtimbangan sebagai dasar mengapa bangunan-bangunan pada 

kawasan ini dirobohkan, antara lain pertimbangannya sebagai berikut : 

a. Perwujutan Surakarta Pet Centre demi meningkatkan ekonomi 

Kota Surakarta 

b. Peningkatan kebutuhan olahraga dalam hal ini adalah kesehatn 

untuk hewan peliharaan sebagai latar belakang dalam dasar 

pertimbangan 

c. Menyediakan kebutuhan RTH agar tingkat polusi di KotaSurakarta 

semakin berkurang dengan adanya bangunan Surakarta Pet Centre 

yang berkonsep moderen tropis 
Untuk merealisasikan berdasarkan pejelasan pertimbangan sebelumnya maka 

terdapat langkah dimana dalam hal ini hubungan antar kedua belah pihak agar saling 

menguntungkan maka akan diterapkan konsep sebagai berikut : 
a. Menyediakan ganti rugi yang sepadan sesuai dengan harga 

kepemilikan rumah masing-masing setiap kepala keluarga 

b. Jaminan  perlindungan hukum salah satunya adalah penguasaan 

tanah dan properti 

c. Ketersediaan layanan, bahan-bahan baku, fasilitas, dan infrastruktur : 

Rumah yang layak harus memiliki fasilitas tertentu yang penting 

bagi kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan nutrisi.  

d. Keterjangkuan 



Biaya yang dikeluarkan seseorang / rumah tangga untuk kebutuhan 

perumahan  hendaknya berada pada tingkat yang tidak mengancam 

dan selaras dengan pencapaian dan pemenuhan kebutuhan dasar 

lainnya 

e. Layak huni 

Tempat tinggal yang memadai haruslah layak dihuni, artinya dapat 

menyediakan ruang yang cukup bagi penghuninya dan dapat 

melindungi mereka  

f. Aksesbilitas 

Tempat tinggal yang layak harus dapat diakses oleh semua orang 

yang berhak atasnya. 

g. Lokasi 

Tempat tinggal yang layak harus berada di lokasi yang terbuka 

terhadap akses pekerjaan, pelayanan kesehatan, sekolah, pusat 

kesehatan anak, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.  

h. Kelayakan budaya 

Cara rumah didirikan, bahan baku bangunan yang digunakan, dan 

kebijakan-kebijakan yang mendukung kedua unsur tersebut harus 

memungkinkan pernyataan identitas budaya dan keragaman tempat 

tinggal 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Lokasi site terpilih dan Gambar site terpilih 

                           Sumber : Dokumen Penulis, 2014 

Lokasi perancangan terletak di Jalan Raden Mas Said yang merupakan jalan Utama 

,kecamatan Banjarsari. Memiliki luas lahan 1.481.1 Ha dengan batas-batas sebagai 

berikut: 



a. Utara    :  Pemukiman dan Pertokoan 

b. Selatan       :  Pemukiman dan Pertokoan 

c. Barat     :  Pemukimn dan SPBU  

d. Timur     :  Pemukiman dan Stasiun Balapan Solo 

e. KDB maksimal   :         60% (17354.6 m2) 

      f.    KDH minimal      :         20% dari lahan 

      g.    Ketinggian maksimal bangunan : 30 lapis (124 m2) 

 

ANALISIS KONSEP DAN LINGKUNGAN 

D. 1. Analisa konsep dan pencapaian site 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 4.1. Konsep Pencapaian 

                                                        Sumber : Dokumen Penulis, 2014 

D.   2. Analisa konsep dan kebisingan 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

Gambar 4.2. Konsep Kebisingan 

Sumber : Dokumen Penulis, 2014 



D.    3. Analisa konsep dan penzoningan dan lingkungan 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Konsep Penzoningan dan Konsep lingkungan site 

Sumber : Dokumen Penulis, 20 

D.    4. Analisa konsep dan landcape 
 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Konsep elemen hardscape dan konsep jenis pohon 

Sumber : Dokumen Penulis, 2014 

D.  5. Analisa konsep dan iklim ( adaptasi bangunan terhadap matahari ) dan 

adaptasi bangunan terhadap angin 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 4.5. Konsep ilim matahari dan iklim angina terhadap bangunan 

Sumber : Dokumen Penulis, 2014 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Konsep massa bangunan (filosofi dari karakteristk hewan) 

Sumber : Dokumen Penulis, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Konsep perspektif (filosofi fasad dari analogi kandang hewan) dan site plan  

Surakarta Pet Centre 

      Sumber : Dokumen penulis, juli 2014 

 

 

 



D.  6. Konsep – Konsep tropis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4.18. Dasar penerapan arsitektur moderen tropis 

      Sumber http://www.grandheater.com/about-us-14011.page, Juli 2014 

Hubungan dalam menuju keseimbangan konsep arsitektur moderen tropis dalam hal 

desain yang berkelanjutan terdapat tiga sendi sebagai pendukung dalam perwujutan konsep 

arsitektur tropis. Dimana dalam perwujutan aspek yang sangat mendasar yaitu hubungan 

yang saling berkesinambungan antara environment (lingkungan : keaneragaman, sumber daya 

alam, dan pencemaran), society (sosial ; pemberdayaan, peran serta, pemberdayaan) serta 

economy ( ekonomi : pertumbuhan, efisiensi,dan stabilitas). Semua ketiga aspek tersebut 

adalah dasar dalam wujud menuju arsitektur tropis yang berkeseimbangan berkelanjutan. 
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