
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian

Arti dari kata “ Jurug Woodland Zoo” ( Redesain Taman Satwa Taru

Jurug dengan  Pendekatan Ruang Terbuka pada Ruang Habitat Satwa) adalah :

Woodland (Hutan) : Daerah berhutan atau suatu bidang tanah yang

banyak di tumbuhi vegetasi,  pepohonan besar

maupun pendek.

(http://www.pengertianpengertian.com/2016/01/p

engertian-daerah-berhutan-woodland.html)

Zoo : Diambil dari Zoo adalah kebun binatang, yaitu

suatu tempat yang berbentuk seperti taman atau

ruang terbuka yang digunakan untuk melindungi

satwa yang dilindungi maupun yang tidak

dilindungi untuk dipertunjukan ke umum.

Jurug : Jurug yaitu obyek wisata kebun binatang di Solo

atau Taman Satwa Taru Jurug yang menjadi salah

satu kebun binatang tertua karena di bangun

tahun1878 yang dulunya kebun binatang

Sriwedari (C.Aditya, 2010).

Ruang Terbuka : Suatu ruang luas dapat berbentuk area atau

kawasan yang bentuknya memanjang dan

biasanya digunakan secara bebas dan biasanya

tanpa ada bangunan (Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008, 2008).

Ruang Habitat Satwa : Suatu tempat untuk obyek satwa yang

dipertunjukan oleh umum dan sesuai dengan

habitatnya agar dapat berinteraksi dengan

pengunjung (C.Aditya, 2010).
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Jurug Woodland Zoo ( Pendekatan Ruang Terbuka pada Ruang Habitat

Satwa) yaitu Suatu hutan yang berada di kebun binatang Jurug dengan cara

memberikan ruang terbuka bagi habitat satwa yang sesungguhnya, dan

memberikan suasana bagi pengunjung seperti di hutan habitat satwa

sesungguhnya, dengan pendekatan ruang terbuka terhadap ruang habitat satwa

akan memberikan suatu tempat atau wadah bagi pengunjung untuk mengenal

satwa lebih dekat.

1.2 Latar Belakang

1.2.1 Indonesia Kaya akan Wisata Alam dan Buatan

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki iklim tropis,

karena dilalui oleh garis khatulistiwa.  Walaupun Indonesia negara berkembang,

namun banyak wisatawan dalam negeri maupun mancanegara yang berkunjung

ke Indonesia karena kagum akan keindahan alam Indonesia. Adanya suku,

budaya, adat istiadat, bahasa daerah, agama yang beragam dan menjadi satu

kesatuan sehingga wisatawan pun melirik Indonesia sebagai tujuan untuk

wisata. Wisata alam di Indonesia seperti pantai, pegunungan, danau, sudah

menjadi pokok destinasi wisata, namun untuk menunjang wisatawan yang

datang maka negara Indonesia memiliki tempat-tempat wisata buatan yang

melengkapi wisata alam di Indonesia, seperti tempat-tempat bersejarah, taman,

tempat pemandian, safari, kebun binatang, yang menjadi menjadi pusat wisata

keluarga. Khususnya safari dan kebun binatang yang menjadi tempat wisata

keluarga untuk memperkenalkan anak-anak terhadap satwa yang dilindungi

maupun tidak dilindungi sebagai edukasi dan rekreasi (Pramesti, 2013)

(Anugrahani, 2015).

1.2.2 Perkembangan Kebun Binatang di Indonesia

Indonesia banyak sekali keanekaragaman alam hayati maupun non hayati,

bahkan satwa yang ada di Indonesia di dominasi satwa lokal atau satwa dalam

negeri, maka apabila terjadi suatu kelangkaan satwa di dunia terjadi juga di

Indonesia. Hal ini dikarenakan satwa di Indonesia lebih banyak jenis spesiesnya
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dan tergolong langka, maka dari itu perlu adanya suatu kepedulian terhadap

satwa liar maupun satwa yang dilindungi, seperti yang dipaparkan dalam

Peraturan Mentri Kehutanan pasal 1 mengenai konservasi yaitu suatu langkah

dalam pengelolaan tumbuhan maupun satwa liar yang diambil dengan

bijaksanan dan dengan maksud untuk memenuhi generasi yang akan datang.

Dengan mengadakan suatu perlindungan bagi satwa maupun tumbuhan maka

adanya konservasi ex-situ yaitu perlindungan bagi satwa atau tumbuhan yang

dilakukan pada luar habitatnya seperti pembuatan kebun binatang.

Kebun binatang di Indonesia seluruhnya berjumlah 58 kebun binatang,

namun tidak seluruhnya layak. Menurut Direktur Kementrian Kehutanan bahwa

di Indonesia hanya terdapat 29 yang telah terakreditasi atau layak, diantaranya

empat kebun binatang menduduki peringkat A yang dikategorikan layak atau

sesuai dengan standar yang ada, sedang peringkat B yaitu kurang layak, dan C

tidak layak atau buruk. Kebun binatang yang dalam kategori A ini lebih kepada

cakupan Safari, seperti Taman Safari Prigen Jawa Timur, Taman Safari Cisarua

Jawa Barat, Taman Safari di Gianyar Bali, dan Sea World Ancol di Jakarta.

Akreditasi ini dilakukan setiap lima tahun sekali oleh perwakilan pemerintah,

dokter hewan dan perwakilan dari pengamat satwa. Namun akreditasi akan

berubah apabila dalam penangan satwa di kebun binatang kurang diperhatikan

(Saudale, 2015).

Sedangkan salah satu kebun binatang di Indonesia yang dilansir pada

detik travel berdasarkan traveler choise award 2015 se-Asia kebun binatang

Indonesia menduduki peringkat 10 besar yaitu peringkat 9. Peringkat pertama

sampai sepuluh se-Asia kebun binatang Indonesia yaitu Secret Zoo Jatim Park 2

menduduki peringkat 9. Peringkat Pertama yaitu Singapore Zoo kemudian

disusul oleh Khao Kheow Open Zoo (Si Racha, Thailand), Chimelong Xianjiang

Safari Park (Guangzhou, China), Adventure World (Shirahama-cho, Jepang),

Million Years Stone Park & Pattaya Crocodile Farm (Pattaya, Thailand),

Asahiyama Zoo (Asahikawa, Jepang), Sri Chamarajendra Zoological Gardens,

Mysore Zoo (Mysore, India), African Safari (Usa, Jepang), Batu Secret Zoo

(Batu, Indonesia), Dalian Forest Zoo (Dalian, China) (Nursastri, 2015).
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Dengan adanya perlindungan kesejahteraan satwa di luar habitatnya

seperti kebun binatang sesuai dengan peraturan pemerintah dan standar yang

ada, maka dapat dipastikan kebun binatang di Indonesia menjadi pusat utama

bagi pengunjung luar maupun dalam negeri.

1.3 Potensi Kota Surakarta dan Perkembangan Taman Satwa Taru Jurug

Kota Surakarta atau banyak yang menjuluki dengan nama kota Solo ini

merupakan kota yang dalam perkembangan. Kota Solo terletak di wilayah

propinsi Jawa Tengah yang memiliki slogan The Spirit Of Java. Slogan yang

sudah didengar di seluruh Indonesia bahkan Dunia ini memiliki ciri khusus,

maka dari itu tidak asing dengan kota Solo. Solo memiliki banyak budaya,

memiliki bahasa sendiri yang khas yaitu jawa, karena itu Solo di juluki juga

dengan kota Budaya. Solo memiliki beberapa obyek wisata, diantaranya

Keraton Kasusunanan Solo, Pura Mankunegaran, Museum Radya Pustaka,

Sriwedari, Taman Balaikambang, dan Taman Satwa Taru Jurug.

Dengan adanya karakter yang khas di Solo yang menjadi tempat tujuan

para wisatawan, maka tidak heran bahwa Solo termasuk kota yang menduduki

10 kota yang sering dikunjungi wisatawan. Wisatawan yang berkunjung di Solo

bukan hanya dalam negeri, namun banyak wisatawan asing yang berkunjung

untuk melihat dan belajar budaya di kota Solo. Seperti halnya yang sedang

berkembang akhir ini yang menjadi suatu potensi bagi kota Solo, yaitu Solo

Kota MICE ( Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition ). Dengan adanya

Solo Kota MICE ini banyak sekali masyarakat yang berkecimpung dalam dunia

wisata, seperti restaurant, hotel, transportasi, bahkan berlomba untuk

menciptakan suatu cinderamata yang indah maka membuatlah suatu kerajinan

tangan.

Potensi yang dimiliki Solo yang mengalami perkembangan karena Solo

Kota MICE yaitu hotel yang sudah taraf Internasional serta mudahnya akses

transportasi udara, karena Solo memiliki bandara Adi Soemarmo yang dapat

dengan mudah wisatawan berkunjung di Solo. Dengan adanya MICE ini

memang kota Solo memiliki perkembangan, namun obyek wisata di Solo
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kurang adanya perbaikan, seperti halnya tempat untuk edukasi serta rekreasi

yang ada di Solo yaitu Taman Satwa Taru Jurug yang sebagai tempat rekreasi

serta edukasi untuk keluarga dengan mempelajari beberapa satwa yang ada di

TSTJ.

Tempat wisata edukasi dan rekreasi mengenai bangunan dan sejarah di

Solo cukup banyak seperti Keraton Kasunanan, Mankunegaran, Museum Radya

Pustaka, Museum Batik, bahkan Taman Balaikambang, namun tempat edukasi

dan rekreasi serta konservasi mengenai satwa hanya berada di Taman Satwa

Taru Jurug. Wisata untuk mengetahui satwa di Indonesia maupun mancanegara

termasuk dalam wisata di kebun binatang yang memiliki fungsi sebagai edukasi,

rekreasi dan konservasi. Taman Satwa Taru Jurug merupakan kebun binatang

tertua di Indonesia yaitu berdiri pada tahun1901 yang awalnya sebagai tempat

hiburan untuk raja yang di dalamnya terdapat beberapa jenis satwa. Karena

perawatan satwa kurang memadai dengan kurang layaknya tanah, air, maka

kebun binatang Sriwedari ini di pindah ke lain tempat dengan diganti nama

Taman Satwa Taru Jurug.

Dan ironi sekali bahwa RTH di Solo hanya mencapai 12%, padahal

menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008  RTH harus

mencapai 30%, maka dari itu kurangnya RTH di Solo, dan Taman Satwa Taru

Jurug saat ini mengalami penurunan, karena kurangnya perawatan dan

pemeliharaan satwa yang memadai, serta permasalahan dalam fungsi

arsitektural. Seperti halnya yang dilansir di solopos.com yaitu seekor Harimau

yang mendadak mati, kemudian disusul berita pada mongobay.co.id yaitu

seekor unta, dan orangutan betina yang mati secara berurutan. Kematian satwa

yang tahun lalu terjadi di Taman Satwa Taru Jurug ini memberikan pelajaran

bagi pengelola di TSTJ dalam merawat satwa yang ada di TSTJ. Kenyaman

yang diberikan bagi satwa akan berpengaruh terhadap kenyaman pengunjung,

maka perlu adanya suatu perawatan serta pelestarian satwa di TSTJ. Kondisi

kandang satwa atau habitat satwa yang kurang memadai dapat menyebabkan

perkembangan satwa menurun. TSTJ yang menjadi pusat perlindungan satwa di

Solo ini perlu adanya suatu perubahan yang baik untuk pusat edukasi dan
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rekreasi bagi pengunjung yang layak dan tidak monoton. Adanya perubahan

dalam penataan serta ruang terbuka untuk ruang habitat satwa yang memiliki

fungsi arsitektural. Adapun presentase kesesuaian standar atau tidaknya ruang

habitat di TSTJ :

Gambar I.1 Kesesuaian Dimensi Kandang satwa di TSTJ
Sumber : (Anugrahani, 2015)

Dari presentase ini dapat di lihat kurangnya perhatian terhadap ruang

habitat dan kandang satwa di TSTJ. Sehingga satwa pun kurang nyaman dengan

habitatnya dan menyebabkan stress bahkan kematian, dengan memeiliki

standarisasi pada kandang satwa, maka akan tercipta ruang habitat satwa yang

sesuai dengan habitat aslinya.

1.4 Ruang Terbuka pada Ruang Habitat Satwa di Kebun Binatang

Menurut SNI 03-1733-2004 Ruang habitat adalah suatu wadah untuk

melakukan kegiatan secara individu maupun kelompok. Ruang terbuka memang

dapat dikatakan sebagai sebuah komponen taman atau tempat untuk rekreasi,

bahkan jalur hijau pun dikatakan sebagai ruang terbuka. Ruang terbuka biasanya

digunakan atau difungsikan sebagai penanaman tanaman atau penghijauan,

namun dapat juga digunakan sebagai manfaat olahraga atau rekreasi, sedangkan

ruang habitat satwa yaitu tempat untuk mendukung kesejahteraan satwa pada

habitatnya asli seperti adanya pepohonan, rerumputan, bebatuan, air. Ruang

habitat dapat dikatakan sebagai fasilitas bagi satwa agar dapat beradaptasi
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dengan baik dan sesuai habitatnya. Ruang habitat diterapkan untuk menjaga

kelangsungan hidup satwa, karena elemen yang diterapkan pada habitat satwa

dapat mempengaruhi suatu visual dari satwa, sehingga pengunjung pun tidak

tergangu akan tingkah satwa. Ruang habitat satwa dikelompokan pada satwa

yang sesuai spesiesnya sehingga diterapkan suatu habitat satwa itu sendiri, maka

dari itu pentingnya ruang terbuka pada ruang habitat satwa, dengan adanya

ruang terbuka bagi satwa dapat mewujudkan suatu tempat seperti habitnya tanpa

ada batasan seperti kandang satwa yang tertutup rapat. Ruang terbuka pada

ruang habitat satwa yang diterapkan untuk kebun binatang menambah suatu

habitat baru bagi satwa dan bagi pengunjung dengan nyaman dapat melihat

beberapa satwa dan bahkan untuk edukasi.

Kesejahteraan satwa sangat diperlukan agar satwa yang dilindungi

maupun tidak dilindungi dapat secara bebas berlari, bergelantungan, memanjat,

bergulling, dan berenang sesuai dengan adapasinya. Begitu pula ruang terbuka

untuk pengunjung yang sangat diperlukan untuk tempat rekreasi dan edukasi,

bahkan dapat merasakan bagaimana melihat satwa sesuai habitatnya dengan

dekat, maka tidak ada salahnya untuk memperbaiki kebun binatang yang sesuai

dengan habitat satwa, walaupun bukan pada habitatnya namun berusaha untuk

memberikan kesejahteraan untuk satwa.

1.5 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat diperoleh beberapa rumusan

masalah yang ada, yaitu:

1. Bagaimana merencanakan dan merancang ruang habitat satwa yang

yang nyaman sesuai standar ruang habitat satwa?

2. Bagaimana merencananakan dan merancang Kebun Binatang sebagai

tempat edukasi dan rekreasi serta konservasi?

3. Bagaimana merencanakan dan merancang Kebun Binatang dengan

pendekatan RTH pada habitat satwa?
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1.6 Tujuan dan Sasaran

1.6.1 Tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan kenyamanan dan kesejahteraan satwa yang sesuai dengan

habitatnya.

2. Memberikan tempat edukasi untuk memberi pelajaran mengenai satwa,

memberikan tempat rekreasi seperti pertunjukan satwa, dan

menjadikan tempat relaksasi atau bersantai dengan keluarga maupun

individu, dan memberikan tempat konservasi untuk satwa yang di

lindungi maupun tidak di lindungi oleh undang-undang.

3. Merencanakan dan merancang ruang habitat satwa dengan pendekatan

ruang terbuka atau RTH untuk mencapai kenyamanan satwa dan

pengunjung serta arsitektural.

1.6.2 Sasaran sebagai berikut :

Sasaran yang di dapat yaitu :

1. Sebagai edukasi memberikan beberapa signate untuk informasi dan

mempelajari mengenai satwa.

2. Rekreasi memberikan playground untuk anak dan tempat ruang

terbuka atau plaza untuk pengunjung dan memberikan kenyamanan

bagi pengunjung dan satwa agar dapa berinteraksi dengan pendekatan

RTH.

3. Merencanakan dan merancang ruang habitat satwa dengan pendekatan

ruang terbuka atau RTH untuk kenyamanan satwa dan pengunjung.

1.7 Batasan dan Lingkup Pembahasan

1.7.1 Batasan

1. Pembahasan dibatasi dengan perencanaan dan perancangan kebun

binatang dengan jenis satwa yang dilindungi maupun tidak dilindungi

di Indonesia pada saat ini.
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2. Perencanaan dan perancangan bangunan yang sesuai dengan

arsitektural, yaitu variasi design style pada setiap spesies dan ruang

terbuka pada ruang habitat satwa.

1.7.2 Lingkup Pembahasan

1. Pembahasan dibatasi dengan menyesuaikan tujuan dan sasaran yang

ingin dicapai.

2. Pembahasan ditekankan pada penataan dan perancangan kebun

binatang dengan pendekatan ruang terbuka pada ruang habitat satwa

dengan menyesuaikan stadarisasi yang ada.

1.8 Metode Pembahasan

1. Studi Literatur

Mencari data dengan sumber yang terkait seperti buku-buku, jurnal

mahasiswa, maupun berita online.

2. Observasi

Observasi deilakukan dengan cara mendatangi langsung pada lokasi

yang dituju yaitu Taman Satwa Taru Jurug.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan beberapa laporan secara

langsung dari buku-buku, peraturan yang berlaku seperti foto-foto,

data.

1.9 Sistematika Laporan

BAB I Pendahuluan

Pada bab I ini menjelaskan beberapa topik yang diangkat. Membahas latar

belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, batas dan lingkup pembahasan,

dan sistematika laporan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pab bab II ini berisi mengenai data- data dan sumber-sumber yang

berkaitan dengan topik skripsi yaitu kebun binatang, satwa, standar
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perlindungan satwa, standar pengelolaan dan pemeliharaan satwa, habitat satwa,

ruang habitat satwa dan elemen pembatas, ruang terbuka, ruang terbuka hijau,

woodland atau hutan dan beberapa komparasi kebun binatang di Batu Secret

Zoo dan  Paris Zoo. .

BAB III Gambaran Umum Lokasi

Gambaran umum pada site lokasi yaitu di Taman Satwa Taru Jurug di Jl.

Sutarmi, Surkarta. Perencanaan kembali di Kebun Binatang Jurug.

BAB IV Analisa Pendekatan dan Proses Perancanaan dan

Perancangan

Berisi mengenai sutau analisis dan konsep perencanaan dan perancangan

yang akan menjadi suatu pedoman pada transformasi perencanaan dan

perancangan yang akan diterapkan.


