
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Perancangan Solo Pet Centre Sebagai Sarana Edukasi dan Rekreasi 

Kleuarga 

Untuk menjabarkan mengenai pengertian judul di atas maka kalimat judul 

dapat diuraikan berdasarkan pengertian sebagai berikut: 

Perancangan  : Proses, cara, perbuatan merancang. (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2012-2015). 

Solo  :  Atau Surakarta adalah kota yang terletak di provinsi Jawa 

Tengah, Indonesia. Kota dengan luas 44 km
2
 dan berbatasan 

dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di 

sebelah utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten 

Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan Kabupaten 

Sukoharjo di sebelah selatan. Sisi timur kota yang dilewati 

sungai Bengawan Solo. (http//www.wikipedia/org/wiki/kota-

Surakarta., 2015) 

Pet :  1. Binatang kesayangan (cat, dog). 2. Kesayangan (of a 

teacher) (Kamus English-Bahasa Indonesia). 

Centre :  1. Pusat. 2. Bagian tengah. (Kamus English-Bahasa 

Indonesia). 

Sebagai   :Kata depan untuk menyatakan hal yg serupa; sama; semacam 

(itu). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012-2015). 

Sarana   :Segala sesuatu yg dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai 

maksud atau tujuan; alat; media: masjid merupakan salah 

satu -- pembangunan mental spiritual yg sangat 

penting;(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012-2015). 

Edukasi   :Pendidikan :proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang 

atau kelompok orang dl usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, 

http://kunaruh.blogspot.com/2013/02/pengertianasastujuan-dari-wisata.html
http://kunaruh.blogspot.com/2013/02/pengertianasastujuan-dari-wisata.html
http://kunaruh.blogspot.com/2013/02/pengertianasastujuan-dari-wisata.html
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perbuatan mendidik(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012-

2015). 

Dan   :Penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) 

yang setara, yang termasuk tipe yangsama serta memiliki 

fungsi yang tidak berbeda. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2012-2015). 

Rekreasi   :Penyegaran kembali badan dan pikiran; sesuatu yg 

menggembirakan hati dan menyegarkan spt hiburan, piknik: 

kita memerlukan -- setelah lelah bekerja;(Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2012-2015). 

Keluarga   : 1. ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah 

2. orang seisi rumah yg menjadi tanggungan; batih 

3. (kaum -- ) sanak saudara; kaum kerabat 

4. satuan kekerabatan yg sangat mendasar dl 

masyarakat(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012-2015). 

 

Jadi pengertian dari “Perancangan Solo Pet Centre sebagai Sarana Edukasi 

dan Rekreasi Keluarga” adalah  suatu tempat yang menyediakan segala macam 

yang berkaitan dengan hewan kesayangan/peliharaan mulai dari perlengkapan dan 

kebutuhan hewan, perawatan hewan, kesehatan hewan serta pelatihan yang 

dikemas dalam satu tempat/bangunan di kota Solo dan difungsikan sebagai sarana 

edukasi atau pengetahuan tentang hewan yang ditampilkan semenarik mungkin 

dan juga sebagai sarana rekreasi keluarga yang berhubungan dengan binatang. 

1.2 Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan peradaban kehidupan manusia, 

maka tingkat konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan tersier pun semakin 

meningkat.Skala prioritas untuk dipenuhi masyarakat berbeda-beda, faktor yang 

mempengaruhi skala prioritas ini antara lain hobi, pendapatan, serta status 

sosial.Salah satu contoh hobi ini adalah dengan memiliki hewan peliharaan/hewan 

kesayangan seperti kucing, anjing, burung, ular, dan lain-lain. 

http://kunaruh.blogspot.com/2013/02/pengertianasastujuan-dari-wisata.html
http://kunaruh.blogspot.com/2013/02/pengertianasastujuan-dari-wisata.html
http://kunaruh.blogspot.com/2013/02/pengertianasastujuan-dari-wisata.html
http://kunaruh.blogspot.com/2013/02/pengertianasastujuan-dari-wisata.html
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Dengan meningkatnya rasa cinta terhadap hewan kesayangan, menyebabkan 

timbulnya suatu kebutuhan yang besar akan suatu tempat yang benar-benar dapat 

menampung dan menyediakan berbagai alat, bahan dan jasa yang berkaitan 

dengan perawatan dan pemeliharaan hewan-hewan kesayangan. Tempat-tempat 

tersebut berupa pet shop/pet store, pet grooming, pet hotel serta pet klinik. 

Beberapa tempat yang sering kita jumpai yaitu pet shop, pet hotel, pet 

grooming dan pet klinik. Arti kata pet shop itu sendiri adalah Pet : 1. binatang 

kesayangan (cat,dog), sedangkan Shop : 1. Toko, kedai, warung (sumber: kamus 

English - Indonesia), jadi pet shop adalah tempat/toko yang menyediakan barang-

barang untuk memenuhi kebutuhan hewan peliharaan/hewan kesayangan, dan 

yang lainnya ada pet hotel yaitu tempat untuk menitipkan hewan peliharaan, pet 

klinik untuk pemeriksaan kesehatan hewan dan pet grooming atau pet salon untuk 

perawatan hewan. 

Seperti yang telah kita ketahui, pet shopdan lainnya sudah terdapat di semua 

kota di Indonesia maupun di Negara lain. Dari pet shop yang berada di ruko-ruko 

sampai pet shop yang berupa swalayan besar. Di kota Solo sendiri sudah terdapat 

beberapa pet shop, pet hotel, petgrooming dan pet klinik yang tersebar diseluruh 

kota solo, seperti di daerah Penumping, keprabon, gading, widuran, kalilarangan, 

kleco dan lain-lain. 

Namun di kota Surakarta, hanya terdapat beberapa sarana kesehatan 

danpusat informasi yang melayani khusus untuk hewan peliharaan. Pelayanan 

yang ada sekarang hanya didapat dari dokter hewan, pet shop, salon hewan dan 

tempat penitipan hewan, yang lokasinya tidak pada satu tempat. Hal tersebut 

bisaanya menyulitkan pemilik hewan dalam memberikan apa saja yang 

dibutuhkan oleh hewan kesayangan. 

1.2.1 Tren dalam memelihara mewan 

Gaya hidup masa kini yang tengah menjadi tren dikalangan anak muda 

adalah tergabung di dalam suatu komuniti yang menyukai satu hobi yang sama. 

Bagi anak muda lifestyle merupakan sebuah identitas, mereka berlomba-lomba 

menciptakan sebuah image mengenai diri mereka lewat gaya hidup yang melekat 
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di dalam diri mereka, itu sebabnya semakin banyak berbagai macam komuniti 

yang terbentuk. 

Di jaman sekarang ini memelihara hewan bukan didasari karena hanya 

rasa suka terhadap hewan tersebut, kini memelihara hewan adalah sebuah gaya 

hidup yang sedang tren di kalangan anak muda bahkan sampai orang tua, selain 

faktor seperti dijadikan untuk usaha disamping hobi, memelihara hewan 

peliharaan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya, terlebih 

apabila hewan peliharaan miliknya memenangkan penghargaan. 

Dalam memelihara hewan peliharaan disamping sebagai hobi dan gaya 

hidup, memelihara hewan peliharaan juga memiliki berbagai manfaat untuk tubuh. 

Seperti peredam rasa stress, mengusir kejenuhan, menyembuhkan rasa sakit 

tertentu, dsb. 

1.2.2 Manfaat memelihara pet 

a. Untuk Kesehatan Fisik 

 Mengurangi kadar kolesterol 

Orang yang memelihara hewan kesayangan ditemukan memiliki 

kadarkolesterol yang lebih rendah dibanding orang yang tidak 

memilikinya.  

 Mengurangi tekanan darah dan stres 

Penelitian pada wanita pemilik anjing yangmenjalani tes stres 

membuktikan bahwa kehadiran anjing mempunyai efek menurunkan 

tekanan darah dibanding kehadiran teman. 

 Meningkatkan harapan hidup penderita penyakit jantung 

Kepemilikan anjing dapat meningkatkan dayatahan penderita 

serangan jantung. 

 Meningkatkan aktivitas fisik dan fungsi kesehatan 

Kebutuhanakan merawat hewan menyebabkan pemilik 

mempunyai aktivitas yang dapat disamakan dengan latihan olahraga. 

 Mengontrol “freezing” pada penderita Parkinson 
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Selain merasa kaku, penderita Parkinson juga mengalami yang 

disebut “freezing”.Kaki mereka menjadi beku sementara bagian 

tubuh yang lainnya tetap bergerak.Hal ini menyebabkan orang 

tersebut jatuh.Hasilnya, beberapa orang penderita Parkinson lebih 

suka duduk terus-menerus dan enggan untuk berpindah. 

Anjing terlatih membantu untukmengidentifikasi adanya 

“freezing” pada penderita. Apabila anjing menyentuh kaki yang 

mengalami “freezing”, maka kebekuan tadi akan hilang dan 

penderita Parkinson akan mampu melanjutkan berjalan. 

b. Untuk Psikologis 

 Membantu mengatasi penyakit dan kematian. 

 Membantu merasa rileks dan nyaman. 

 Mengurangi stres. 

 Kebutuhan akan disentuh  

Kemampuan untuk memiliki sesuatu yang dapat disentuh 

membuatkeberadaan petsangat penting.Serangkaian penelitian 

menunjukkan bagaimanapentingnya sentuhan untuk kesehatan fisik 

dan emosi kita. 

 Menghilangkan kesepian  

Setiap orang membutuhkan teman dalam hidup sehari-hari.Memiliki 

petjugabisa disamakan dengan teman hidup yang setia. 

 Memperbaiki mood 

Jika kita dalam keadaan yang tidak mood, dengan melihat tingkah 

lucu daripet hal tersebut akan hilang dengan sendirinya.  

 Menjaga tetap aktif 

 Memiliki sesuatu untuk dirawat 

Setiap orang membutuhkan perasaan dibutuhkan dan memiliki 

sesuatu yangdirawat.Banyak lansia dan orang yang hidup sendiri 

mengatakan bahwa petmemberikan mereka alasan untuk hidup. 

 Memiliki rutinitas. 
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(Sumber: Ariandhini Ratu Amie.Semarang Pet Centre penekanan pada 

Arsitektur Tropis.2007) 

1.2.3 Minat masyarakat Kota Solo terhadap hewan peliharaan 

Perkembangan aktifitas masyarakat kota salah satunya tentang memelihara 

hewan merupakan salah satu perkembangan wujud dari gaya hidup perkembangan 

itu sendiri. Kota Surakarta yang merupakan salah satu kota besar yang ada di 

Indonesia saat ini juga telah berkembang tentang kegiatan memelihara hewan 

sebagai gaya hidup ataupun sebagai hobi terhadap hewan yang mereka pelihara. 

Dengan perkembangan ini maka akan timbulah macam – macam jenis kesukaan 

terhadap hewan yang di miliki setiap masyarakat khususnya masyarakat di kota 

solo sendiri. Bermaacam – macam jenis hewan peliharaan yang dimiliki oleh 

masyarakat menjadi salah satu keseragaman baru khususnya dalam lingkup 

kegiatan interaksi sosial. 

Kucing dan anjing adalah dua jenis hewan yang paling banyak dimiliki 

masyarakat kota solo, meskipun dalam dominasi tersebut masyarakat lain kota 

solo juga memelihara beberapa jenis hewan lainya seperti ayam, burung, kelinci, 

marmut, hamster, ikan, ular, penyu, kura-kura, buaya, dll. 

Dengan semakin banyaknya minat masyarakat kota Solo terhadap hewan 

peliharaan maka terbentuklah beberapa komunitas pecinta hewan di Solo, 

beberapa Komunitas tersebut yaitu: 

Tabel 1. Daftar Komunitas Pecinta hewan di Solo 

No. Nama Komunitas No. koordinator dan url 

1. 

KPSGI Reg. Solo 

( Komunitas Pecinta Sugar Glidder 

Indonesia ) 

Olive – 085695433340 

https://www.facebook.com/KPSGIregSO

LO/ 

2. 
KARSO 

(Komunitas Hamster Solo) 

Cynthia – 08991456987 

https://www.facebook.com/groups/hamst

ersolo/ 

3. 
KPI Reg. Solo 

(Komunitas Pecinta Iguana) 

Dodit – 081548513906 

https://www.facebook.com/groups/57749

6905612608/ 

https://www.facebook.com/KPSGIregSOLO/
https://www.facebook.com/KPSGIregSOLO/
https://www.facebook.com/groups/hamstersolo/
https://www.facebook.com/groups/hamstersolo/
https://www.facebook.com/groups/577496905612608/
https://www.facebook.com/groups/577496905612608/
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No. Nama Komunitas No. koordinator dan url 

4. 

PKDS 

(Perkumpulan Kucing Domestik 

Solo) 

Dias – 081915336937 

https://www.facebook.com/groups/perku

mpulankucingdomestiksolo/ 

5. 
PASARA 

(Pasar Kura-Kura) 

Novita – 085712342703 

https://www.facebook.com/groups/pasar

kurakura/ 

6. 
KOROS 

(Komunitas Reptil Wong Solo) 

Dhimas – 085725505733 

https://www.facebook.com/groups/koros.

surakarta/ 

7. 

KLI 

(Komunitas Love Bird Indonesia) - 

Korwil Solo Raya 

Husni Mubarak (085647192121) 

https://www.facebook.com/groups/32818

9905707/ 

8. 
Muslo 

(Musang Lovers Solo) 

Tomo – 

https://www.facebook.com/groups/musa

ngloversolo/ 

9. 
PIS 

(Penyayang Ikan Solo) 

Gagah Ronggo – 0817218055 

https://www.facebook..com/groups/1999

30080144432 

10. Kucing Mania Solo 

Kucng Mania Solo 

https://www.facebook.com/kucing.m.sol

o 

11. 
GS HSOL 

( Grup Siberian Hosky Solo ) 

Siberian Hosky Solo 

https://www.facebook.com/SiberianHusk

ySolo?ref=stream 

12. 
GORES 

( Golden Retrifer Solo) 

Golden Retrifer Solo 

https://www.facebook.com/goldenretriev

ersolo 

13. 

APGT SOLO 

( American Pit Bull Terrier ) 

SOLO 

Theo 08973933654 

https://www.facebook.com/Apbt.pitbull 

14. 
SOTIC 

( Solo Tidog Community ) 

 

- 

15. Komunitas Anjing Herder Solo 

https://www.facebook.com/pages/komun

itas-anjing-herder-

solo/298677610165493 

16. EDAN REPTILE SOLORAYA 
Kontak Person: 0815 3311 4433 

http://edanreptile.wordpress.com/about/ 

17. 
Perkumpulan Kucing Domestik 

Solo 

https://www.facebook.com/SiberianHusk

ySolo?ref=stream#!/groups/perkumpulan

kucingdomestiksolo/ 

http://www.pkds.or.id/tentang/ 

 

18. Komunitas pecinta reptil Solo 

http://solopekanbaru.tribunnews.com/20

11/02/21/komunitas-reptil-lestarikan-

hewan-melata 

 

https://www.facebook.com/groups/perkumpulankucingdomestiksolo/
https://www.facebook.com/groups/perkumpulankucingdomestiksolo/
https://www.facebook.com/groups/pasarkurakura/
https://www.facebook.com/groups/pasarkurakura/
https://www.facebook.com/groups/koros.surakarta/
https://www.facebook.com/groups/koros.surakarta/
https://www.facebook.com/groups/328189905707/
https://www.facebook.com/groups/328189905707/
https://www.facebook.com/groups/musangloversolo/
https://www.facebook.com/groups/musangloversolo/
https://www.facebook.com/pages/komunitas-anjing-herder-solo/298677610165493
https://www.facebook.com/pages/komunitas-anjing-herder-solo/298677610165493
https://www.facebook.com/pages/komunitas-anjing-herder-solo/298677610165493
https://www.facebook.com/SiberianHuskySolo?ref=stream#!/groups/perkumpulankucingdomestiksolo/
https://www.facebook.com/SiberianHuskySolo?ref=stream#!/groups/perkumpulankucingdomestiksolo/
https://www.facebook.com/SiberianHuskySolo?ref=stream#!/groups/perkumpulankucingdomestiksolo/
http://solopekanbaru.tribunnews.com/2011/02/21/komunitas-reptil-lestarikan-hewan-melata
http://solopekanbaru.tribunnews.com/2011/02/21/komunitas-reptil-lestarikan-hewan-melata
http://solopekanbaru.tribunnews.com/2011/02/21/komunitas-reptil-lestarikan-hewan-melata
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No. Nama Komunitas No. koordinator dan url 

19. BOLO REPTIL SOLORAYA 

https://www.facebook.com/SiberianHusk

ySolo?ref=stream#!/groups/boloreptile/?f

ref=ts 

20. 

Varanus Lovers Solo 

( pecinta Biawak Sekarisidenan 

Surakarta ) 

https://www.facebook.com/groups/20403

4413091184/ 

21. 
Komunitas Pecinta Kucing Persia 

Solo 

https://www.facebook.com/groups/20403

4413091184/#!/groups/20547128624775

4/ 

 

Sumber:Muchsin Latif..2014 

1.2.4 Hal-hal yang terkait tentang pemeliharaan hewan di Solo 

Solo yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia telah memiliki 

beberapa tempat untuk menunjang kebutuhan hewan peliharaan seperti Pet Shop, 

Pet  Salon(grooming), Pet Hotel maupun Pet Klinik yang lokasinya tidak berada 

dalam satu tempat. Beberapa tempat tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Petshop, Pet klinik, Pet salon 

 Queen Pet Shop 

Queen PetzPet Shopini berlokasi atau beralamat di Jl. A. Yani 365 

Sidomulyo, Kleco 57147 Surakarta. Queen ini memberikan fasilitas penunjang 

kebutuhan yang berupa toko/shop saja dan berada di salah satu ruko pinggir 

jalan raya Surakarta. (Rindu, Mamik W. Pengamatan Interior Pet Shop di 

Surakarta.2014) 

 

Gambar.1.1. Queen Pet shop 

Sumber: Rindu, Mamik W.2014 

 

 

https://www.facebook.com/groups/205471286247754/
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 Klinik Hewan di Kawatan 

Klinik Hewan Kawatan berlokasi di Jl. Muh. Yamin 95 (Kawatan) Solo, 

Jawa Tengah. Beroperasi sebagai Klinik Hewan sejak tahun 2006, awalnya 

hanya sebagai tempat praktek dokter hewan bersama. Bersamaan dengan 

banyaknya masukan dan permintaan dari klien untuk menyediakan fasilitas 

yang lebih lengkap, maka praktek dokter hewan bersama berubah menjadi 

klinik hewan walaupun masih menggunakan nama“Praktek Dokter Hewan 

Bersama”. 

 

 

Gambar. 1.2. Klinik Hewan di Kawatan 

Sumber: http://klinikhewankawatan.blogspot.com, diakses 06/03/2015 

 

Fasilitas klinik hewan Kawatan yang tersedia saat ini yaitu berupa rawat 

inap (meliputi penyakit menular, paska operasi dan titipan kelahiran) dengan 

ruangan terpisah sehingga tidak menularkan penyakit antar pasien, X-ray, 

ruang operasi dengan mesin anestesi inhalasi, salon hewan (untuk perawatan 

rutin dan perawatan kulit) yang disertai jasa antar jemput serta kunjungan ke 

rumah. 

Selain berupa klinik untuk hewan, diruang bagian depan klinik hewan ini 

juga terdapat shop/pet shop yang menjual beberapa kebutuhan untuk hewan. 

(http://klinikhewankawatan.blogspot.com) 

 

http://klinikhewankawatan.blogspot.com/
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Gambar. 1.3. Store di klinik hewan Kawatan 

Sumber: http://klinikhewankawatan.blogspot.com, diakses 06/03/2015 

 

 Omah Satwa (Pet Salon) 

Omah Satwa ini merupakan salah satu Pet Shop sekaligus Pet Salon dan 

Pet klinik yang ada di Solo yang beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 135 Jajar 

Laweyan Solo. (www.facebook/omah-satwa.com) 

 

 

Gambar. 1.4. Omah Satwa 

Sumber: (www.facebook/omah-satwa.com, 2015) 

 

 

 

 

http://klinikhewankawatan.blogspot.com/
http://www.facebook/omah-satwa.com
http://www.facebook/omah-satwa.com


11 

 

 

 

b. Event berkaitan dengan hewan peliharaan 

 International Cats Show di Solo Paragon Mall 

Kontes kucing berskala internasional di Kota Solo, yang pernah ada pada 

hari Sabtu-Minggu (22-23/6/2013) lalu.Puluhan pecinta kucing mengikuti 

kontes yang digelar di Solo Paragon Mall itu. 

 

Gambar. 1.5. Penilaian Kucing pada International Cats Show 

Sumber: (http://www.soloblitz.co.id/2013/06/23/17287, diakses: 09/03/2015) 

 

Kegiatan bertajuk International Cat Show yang diselenggarakan 

Indonesian Cat Association (ICA) Solo ini banyak menarik minat para pecinta 

kucing ras murni. Tak hanya menarik perhatian pecinta kucing asal Solo, acara 

ini juga diikuti pecinta kucing dari berbagai kota, seperti Banjarmasin, Jakarta, 

Surabaya, Tulung Agung, Gresik, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. 

Ramainya kontes ini tak lepas dari konsep acara yang dikemas dengan 

skala internasional.Hadir sebagai dewan juri dari FÊdÊration Internationale 

FÊline (Fife). Terkait kategori lomba, kontes ini mempertandingkan kucing 

berjenis Persia exotic, mainecoon, norwegian forest dan bengal sphyinx. 

Acara yang berakhir pada Minggu (23/6/2013) ini memperebutkan gelar untuk 

kucing dan sertifikat. 

 Dog’s Contest di The Park Shopping Mall 

Salah satu acara kontes anjing yang pernah diselenggarakan di Solo yaitu 

Dog’s Contest.Masih dalam euforia perayaan Natal serta mengawali tahun 

baru 2015, The Park Shopping Mall berkolaborasi dengan Dogs Lovers Solo 

Indonesia yang merupakan komunitas pecinta anjing di Solo Raya dan 

http://www.soloblitz.co.id/2013/06/23/17287
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komunitas Animal Lovers Indonesia selenggarakan kontes ketangkasan anjing. 

Dengan tajuk X-Mas and New Years Dog’s Party 2015 , acara ini mengambil 

tempat di area parkir selatan Central Park. 

 

Gambar. 1.6. Peserta Dog's contest yang bersiap-siap 

Sumber: (http://jatengonline.com/2015/01/03/komunitas-pecinta-anjing-solo-raya-

selenggarakan-dogs-contest-di-the-park-shopping-mall, diakses: 09/03/2015) 

 

Kegiatan komunitas yang diselenggarakan pada hari Jumat, 2 Januari 2015 

ini dimulai pada jam 17.00 WIB dengan diawali kegiatan demo show dari 

anjing dengan jenis trah Pitbull. Selain itu ratusan anjing dari beragam trah 

juga ikut serta terlibat dalam kegiatan Dog’s Party ini. Berbagai kegiatan yang 

digelar oleh panitia antara lain : 

Gathering anggota Dog Lovers Solo Raya, Demo Show dari 

Pitbull, Lomba Fashion showanjing, Lomba kepatuhan, Lomba 

makan, Lomba agility / lompat. Selain berbagai kegiatan perlombaan yang 

menampilkan ketangkasan dan kepintaran anjing-anjing ras diatas, dalam 

kegiatan ini juga digunakan oleh panitia sebagai ajang pencarian bakat bagi 

anjing. 

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan sebagai tempat bagi para 

pecinta anjing berkumpul dan mempromosikan anjing trah mereka, saling 

bertukar informasi mengenai bagaimana pemeliharaan anjing trah yang baik, 

memberikan edukasi kepada masyarakat jenis-jenis anjing trah, serta 

mengenalkan kepada masyarakan bawha anjing bukan lah binatang yang 

ditakuti termasuk bagi anak-anak. 

http://jatengonline.com/2015/01/03/komunitas-pecinta-anjing-solo-raya-selenggarakan-dogs-contest-di-the-park-shopping-mall
http://jatengonline.com/2015/01/03/komunitas-pecinta-anjing-solo-raya-selenggarakan-dogs-contest-di-the-park-shopping-mall
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 Lomba Burung Berkicau di Balekambang, Solo 

Para penggemar dan pehobi burung memadati lokasi penyelenggaraan 

lomba burung berkicau Dinakkeswan Propinsi Jawa Tengah Cup 2011 di 

kawasan Balekambang, Solo, Minggu (9/10/2011).Kurang lebih 15 jenis 

burung dan ratusan peserta dari berbagai daerah mengikuti ajang ini. 

 

Gambar. 1.7. Lomba burung di Taman Balekambang, Solo 

Sumber: (http://www.solopos.com/2011/10/09/lomba-burung-berkicau-di-balekambang-solo-

118991,diakses: 09/03/2015) 

1.2.5 Potensi Pet Center sebgai sarana edukasi dan rekreasi di Solo 

Adanya Pet Center yang juga sebagai sarana edukasi dan rekreasi di Solo 

ini sangat berpotensi sekali, dikarenakan di Kota Solo belum memiliki bangunan 

publik yang berupa Pet Center. Di Solo sendiri sudah terdapat beberapa tempat 

pemenuhan kebutuhan hewan seperti Petshop, Pet hotel, Pet grooming dan 

Petclinic, namun berada pada tempat yang berbeda dan berskala kecil. Sedangkan 

Pet Center ini merupakan tempat penyediaan keperluan hewan peliharaan mulai 

dari Petshop, Pet hotel, Pet grooming dan Pet clinic yang berada pada satu tempat 

dan berskala besar. 

Sedangkan sarana edukasi dan rekreasi merupakan sarana yang terdapat 

pada Pet Center, sarana ini juga sebagai penambah tempat rekreasi berbasis 

edukasi terkait hewan yang ada di kota Solo yaitu obyek wisata taman satwa taru 

jurug atau lebih dikenal sebagai Taman Jurug dan taman reptil Balekambang. 

Karena di kota Solo hanya memiliki dua tempat rekreasi berbasis edukasi terkait 

hewan dan beberapa tempat pemenuhan kebutuhan hewan, maka keberadaan Solo 

http://www.solopos.com/2011/10/09/lomba-burung-berkicau-di-balekambang-solo-118991
http://www.solopos.com/2011/10/09/lomba-burung-berkicau-di-balekambang-solo-118991
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Pet Center sebagai sarana edukasi dan rekreasi keluarga ini sangat berpotensi 

sekali untuk menambah tempat pemenuhan kebutuhan hewan dan tempat rekreasi 

berbasis edukasi terkait hewan. 

1.2.6 Obyek wisata dan edukasi terkait hewan di Solo 

Obyek wisata sekaligus edukasi terkait hewan merupakan suatu bentuk 

rekreasi hewan yang sekaligus sebagai sarana edukasi dengan tujuan agar 

pengunjung lebih mengetahui secara jelas tentang berbagai hewan beserta 

habitatnya. Di Solo memiliki dua obyek wisata fauna atau yang biasa disebut 

kebun binatang yaitu Taman Satwa Taru Jurug atau juga disebut Taman Jurug dan 

Juga Taman Balekambang yang didalamnya terdapat beberapa koleksi hewan 

reptil. 

a. Taman Satwa Taru Jurug 

Taman Satwa Taru Jurug (TSTJ) merupakan salah satu ikon wisata paling 

populer di kota Solo/Surakarta. TSTJ lazim juga dikenal dengan sebutan Taman 

Jurug, Kebun Binatang Jurug. 

Taman Jurug Solo menyimpan berbagai koleksi binatang relatif lengkap 

sehingga cocok sebagai sarana pengenalan binatang kepada anak.Dan tidak 

mengherankan jika TSTJ menjadi obyek wisata favorit keluarga masyarakat Solo 

Raya. Koleksi binatang antara lain merak hijau, macan tutul, harimau sumatera, 

ular, komodo, iguana, kuda, landak, burung dan berbagai macam unggas lainnya, 

beruang, kera, zebra, unta, buaya, merak, kijang, gajah, siamang, dan berbagai 

fauna lainnya. Gajah tertua yang bernama Kyai Rebo di Jurug telah mati dan kini 

telah diawetkan dan dipajang di galeri koleksi binatang Taman Jurug persis 

setelah pintu masuk. 

(http://worldtourismindonesia.blogspot.com/2013/08/tamansatwataru-jurug.html) 
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Gambar. 1.8. Taman Satwa Taru Jurug 

Sumber:(http://worldtourismindonesia.blogspot.com/2013/08/taman-satwa-taru-jurug.html,diakses 

06/03/2015) 

 

Namun terdapat permasalahan yang saat ini terjadi di dalam TSTJ adalah 

kondisi kebun binatang yang sudahcukup mengkhawatirkan dan  pengolahan 

tapak yang masih dilakukan dengan konsep lama sehingga belum dapat 

mengakomodasi kebutuhan kawasan wisata rekreatif yang di dalamnya termasuk 

penentuan besaran ruang yang sesuai dengan koleksi satwa yang bertambah. 

Pengembangan TSTJ sejak pertama kali dibangun pada tahun 1975 melakukan 

konsep tambal sulam. Yaitu penambahan danpergantian kandang ataupun sarana 

lainnya. Konsep kandang yang masih berbentuk jeruji juga menjadi permasalahan 

baru bagi TSTJ pada masa sekarang karena tidak sesuai dengan kaidah konservasi 

hewan. 

b. Taman Balekambang 

Taman Balekambang adalah taman yang  luas terletak di kota Solo tepatnya di 

belakang atau sebelah utara Stadion Manahan dan tepat di belakang kolam renang 

Tirtomoyo Solo. Taman yang terletak di Jl. Ahmad Yani ini dulu bernama 

Partinah Bosch, dibangun oleh kerabat Mangkunegaran. Kemudian dinamakan 

Balekambang karena di taman tersebut terdapat sebuah kolam ikan dan kolam 

renang yang di tengahnya terdapat rumah istirahat yang nyaman, dikelilingi kebun 

bunga yang sangat indah. 

 

http://worldtourismindonesia.blogspot.com/2013/08/taman-satwa-taru-jurug.html
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Gambar. 1.9. Taman Balekambang 

Sumber:(http://mengakubackpacker.blogspot.com/2012/06/taman-reptil-balekambang-sejak-

kapan.html, diakses 06/03/2015) 

 

Terdapat beberapa rusa dan ayam kalkun yang jinak yang dibiarkan 

berkeliaran di dalam taman Balekambang tersebut. Di dalam taman reptil ini 

terdapat beberapa reptil seperti iguana dan berbagai jenis ular, tidaak hanya 

reptile, terdapat juga berbagai jenis burung yang beberapa diantaranya sudah jinak 

dan mamalia yaitu kera. 

Akan tetapi kekurangan dari taman reptil ini yaitu, sedikitnya hewan reptil 

yang ada didalamnya padahal namanya sendiri „taman reptile‟. Justru terdapat 

koleksi hewan lain yang bukan merupakan hewan reptil melainkan hewan 

mamalia dan berbagai macam jenis burung. 

  

Gambar. 1.10. Taman Reptil di Balekambang 

Sumber:(http://mengakubackpacker.blogspot.com/2012/06/taman-reptil-balekambang-sejak-

kapan.html, diakses 06/03/2015) 

http://mengakubackpacker.blogspot.com/2012/06/taman-reptil-balekambang-sejak-kapan.html
http://mengakubackpacker.blogspot.com/2012/06/taman-reptil-balekambang-sejak-kapan.html
http://mengakubackpacker.blogspot.com/2012/06/taman-reptil-balekambang-sejak-kapan.html
http://mengakubackpacker.blogspot.com/2012/06/taman-reptil-balekambang-sejak-kapan.html
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1.3 Perumusan Masalah 

a. Bagaimana merancang sebuah Pet Centre yang didalamnya terdapat 

berbagaifasilitas lengkap untuk hewan-hewan peliharaan. 

b. Bagaimana merancang sebuah bangunan Pet Centre yang tidak hanya 

difungsikan untuk aktivitas hewan tetapi juga sebagai sarana edukasi dan 

rekreasi keluarga. 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

a. Menyusun konsep perencanaan dan perancangan Pet Center yang 

memberikan berbagai fasilitas guna memenuhi berbagai kebutuhan 

hewan peliharaan yang terdapat dalam satu bangunan. 

b. Merancang suatu bangunan Pet Center sebagai wadah pemenuhan 

kebutuhan hewan dan juga sebagai sarana rekreasi dan edukasi 

bagi keluarga. 

c. Menambah salah satu obyek rekreasi yang berkaitan dengan dunia 

fauna di Solo. 

1.4.2 Sasaran 

a. Menentukan lokasi site yang strategis sesuai dengan fungsi dari 

bangunan Pet Center dan pengolahan tapak seperti penentuan ME 

dan SE, sirkulasi, orientasi bangunan, view dan landscape. 

b. Membuat konsep pengelompokan ruang serta kegiatannya seperti 

ruang untuk perdagangan, jasa, edukasi serta rekreasi. 

c. Membuat tampilan fisik bangunan baik interior maupun eksterior 

yang sesuai denganapa yang ada didalamnya. 

d. Merancang sistem struktur sesuai dengan bentuk bangunan yang 

akan dibangun. 

e. Merancang sistim Mechanical, electrical dan Plumbing yang 

tepat. 
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1.5 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan menitik-beratkan pada hal-hal dan masalah disekitar 

disiplin ilmu Arsitektur serta hal-hal lain yang berpengaruh terhadapperencanaan 

dan perancangan Solo Pet Centresebagai Sarana Edukasi dan Rekreasi Keluarga:  

 Fungsi utama bangunan sebagai wadah penyedia sarana dan kebutuhan yang 

lengkap bagi hewan peliharaan di Solo dan sekitarnya.  

 Fungsi sekunder bangunan sebagai sarana rekreasi dan edukasi bagi 

pengunjung Solo Pet Centre. 

1.6 Metode Pembahasan 

1.6.1 Tahap pencarian data 

Dalam tahap ini dilakukan dengan mencari data-data yang dibutuhkan 

dengan berbagai cara seperti survey langsung ke lapangan maupun 

menggunakan study literatur. 

a. Survei Lapangan 

Survei lapangan dilakukan untuk mendapatkan data-data secara langsung 

melalui pengamatan langsung tentang kondisi tapak dan lingkungan sekitar. 

b. Studi Literatur 

Studi literatur merupakan studi yang diambil dari beberapa refrensi 

sebagai landasan teori dan juga sebagai acuan dalam penyusunan, biasanya 

berupa peraturan-peraturan yang ada di kota tersebut maupun standar-

standar yang harus diterapkan sebelum merancang suatu bangunan atau 

kawasan. 

1.6.2 Tahap analisa 

Yaitu tahap penguraian dan pengkajian data yang disusun sebagai 

landasan yang mendasar bagi pendekatan perencanaan dan perancangan 

Solo Pet Centresebagai sarana edukasi dan rekreasi keluarga. 
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1.6.3 Tahap sitesis 

Melakukaan penyusunan dari hasil analisis dalam bentuk kerangka 

yang terarah dan terpadu berupa diskripsi konsep perancangan sebagai 

pemecahan, yang selanjutnya menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa 

disain. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan penyusunan laporan Dasar Program Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur (DP3A) meliputi : 

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab pendahuluan ini berisikan tentang pengertian judulPet Center 

Sebagai Sarana Edukasi dan Rekreasi Keluarga, latar belakang, 

rumusan permasalahan, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, 

metode pembahasan dan sitematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisikan tentang tinjauan literatur dan studi-studi terkait 

materi mengenai Pet Center sebagai sarana edukasi dan rekreasi 

keluarga, untuk mendukung kemudahan didalam perancangan 

objek yang akan dirancang yaitu Pet Center.  

BAB III  GAMBARAN UMUM LOKASI PERENCANAAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi perencanaan 

pembangunan Pet Centerserta aspek-aspek terkait yang 

mempengaruhi pola perencanan tata ruang seperti aspek fisik, 

aspek aktivitas, aspek kependudukan, serta aspek pengelolaan 

kebijakan pembangunan. 

BAB IV  ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN  

Bab ini berisi tentang gagasan perencanaan, analisa dan konsep 

site, analisa dan konsep arsitektur, analisa dan konsep utilitas, 

analisa dan konsep struktur, analisa dan konsep pengkondisian 

ruang.


