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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

 Pengertian judul diperlukan agar dapat memberikan keterangan yang jelas 

mengenai arti judul yang diangkat, oleh sebab itu berikut merupakan penjabaran 

dari arti judul : 

a. Bird 

Bird atau Burung adalah hewan vertebrata yang berbulu, bersayap, bipedal 

(berkakidua), endotermik (berdarah panas), dan bertelur. Burung bersifat 

sosial, merekaberkomunikasi menggunakan sinyal visual dan melalui 

panggilan dan kicauan.Banyak jenis burung yang memiliki nilai penting 

secara ekonomi. Sebagian besarsebagai sumber makanan, baik diburu ataupun 

diternakkan. Beberapa jenis, terutamaburung berkicau dan paruh bengkok 

(parrots), sangat populer sebagai hewanpeliharaan Saat ini sekitar 120-130 

jenis telah punah akibat aktivitas manusia sejakabad ke-17 dan sekitar 1.200 

jenis burung terancam punah, meskipun upaya-upaya sedang dilakukan untuk 

melindungi mereka (Nurwatha, 2013:4). 

b. Park 

Park atau taman adalah daerah ruang terbuka yang disediakan untuk 

digunakan rekreasi. Hal ini dapat dalam kondisi keadaan alami atau semi 

alami, atau ditanam, dan disisihkan untuk kesenangan manusia atau untuk 

perlindungan satwa liar atau habitat alami. Ini dapat terdiri dari bebatuan, 

tanah, air, flora, fauna dan daerah rumput, tetapi juga dapat berisi bangunan 

dan artefak lainya seperti taman bermain.(Etiningsih, 2016) 

c. Karanganyar 

Karanganyar merupakan sebuah kabupaten di provinsi jawa tengah dengan 

luas wilayah 77.378,64 Ha. Pusat administrasi berlokasi di Karanganyar Kota, 

sekitar 14 km sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan 

Kabupaten Sragen di utara, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan (Jawa 
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Timur) di timur, Kabupaten Wonogiri di selatan, serta Kabupaten Boyolali, 

Kota Surakarta, dan Kabupaten Sukoharjo di barat.(Wikipedia.com, 2018) 

 Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa bird park karanganyar 

berarti sebuah kawasan terbuka yang disediakan untuk rekreasi dengan objek 

utamanya adalah burung-burung indonesia yang dilengkapi dengan fasilitas 

penunjang lainya dan diperuntukkan juga sebagai wahana edukasi dan 

penangkaran terhadap burung asli atau endemik indonesia. 

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Kondisi burung di Indonesia 

 Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat melimpah karena 

kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Pariwisata merupakan sarana bagi 

manusia sebagai hiburan dan rekreasi. Selain sebagai sarana hiburan pariwisata 

juga seharusnya memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan dan edukasi. Negara 

Indonesia memiliki banyak sekali tujuan pariwisata yang meliputi wisata alam, 

budaya, sejarah maupun wisata buatan. Pariwisata sendiri memiliki fungsi yang 

sangat penting untuk mendatangkan devisa negara dan juga mengangkat taraf 

hidup masyarakat di sekitar wilayah tersebut. 

 Indonesia memiliki keanakaragaman hayati yang sangat banyak baik flora 

maupun fauna. Satwa – satwa yang ada di indonesia memiliki banyak spesies 

terutama burung. Spesies burung di indonesia memiliki jumlah yang sangat 

banyak. Setidaknya terdapat ribuan spesies burung yang hidup dan berkembang 

biak di indonesia dan terus bertambah seiring waktu. Pada sisi yang lain 

pertambahan dan penemuan spesies burung baru di indonesia, jumlah spesies 

burung yang lain juga terancam oleh kepunahan. Hal ini dikarenakan oleh rusak 

dan hilangnya habitat tempat berkembang biak dan mencari makan burung. Hal 

ini yang terus mengancam populasi fauna yang ada di indonesia. 
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Gambar 1. 1 Status Burung di Indonesia 

Sumber : www.burung.org diakses 2 september 2018 

 Pembangunan bird park merupakan suatu upaya untuk membantu upaya 

konservasi burung yang ada di indonesia indonesia terutama burung –burung 

apendik asli asal indonesia yang sudah sangat susah sekali ditemukan di alam liar. 

Selain memiliki fungsi sebagai tempat konservasi diharapkan bird park ini juga 

untuk sarana pariwisata serta edukasi tentang berbagai burung yang ada dan 

berkembang biak di indonesia. Dimana masyarakat indonesia dapat melihat 

berbagai spesies burung asli indonesia. 

1.2.2 Karanganyar sebagai lokasi bird park 

 Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki 

julukan sebagai paru – paru dunia karena memiliki hutan yang luas dan 

menduduki urutan ketiga hutan terluas di dunia. Menurut data Forest Watch 

Indonesia (FWI), sebuah lembaga independen pemantau hutan Indonesia, 

sejumlah 82 hektare luas daratan Indonesia masih tertutup hutan. Hutan tropis 

Indonesia adalah rumah dan persembunyian terakhir bagi kekayaan hayati dunia 
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yang unik. Kabupaten  karanganyar memiliki potensi yang sangat bagus untuk 

lokasi bird park dikarenaka memiliki hutan yang tergolong masih asri. Selain itu 

untuk tujuan pariwisata wilayah kabupaten karanganyar dan sekitarnya belum 

memiliki wahana edukasi margasatwa terutama untuk jenis burung.  

 Potensi pariwisata di kabupaten karanganyar sendiri cukup bagus dimana 

terdapat ssarana dan prasarana pariwisata yang sangat banyak. Obyek wisata di 

kabupaten karanganyar sangat beraneka ragam, dilihat dari daya tarik wisata 

maupun fasilitas penunjag yang didukung jaringan transportasi yang terus 

berkembang sehingga mempermudah akses dan kenyamanan serta fasilitas dalam 

berwisata. Daya tarik wisata dikaranganyar sendiri sangat beragam meliputi 

wisata alam, sejarah, budaya. Kondisi alam yang masih sangat asri dan terjaga 

membuat karanganyar memiliki potensi yang sangat bagus sebagai kawasan 

margasatwa dan juga konservasi. 

1.3 Rumusan Permasalahan 

 Bagaimana merancang dan merencanakan sebuah kawasan bird park yang 

berfungsi sebagai tempat wisata dan edukasi serta konservasi yang dapat 

memberikan arti penting dan kesadaran bagi manusia untuk menjaga kekayaan 

fauna indonesia terutama fokus padaburung. 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan  

1. Merancang kawasan bird park karanganyar untuk wahana edukasi dan 

wisata 

2. Merencanakan sebuah kawasan konservasi atau pelestarian burung 

berdasarkn habitat asli  

1.4.2 Sasaran  

 Sasaran perencanaan dan perancangan bird park karanganyar sebagai 

kawasan yang menyediakan tempat wisata, edukasi dan konservasi spesies burung 

indonesia. 
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1.5 Lingkup Pembahasan 

1. Perencanaan dan perancangan Bird park karanganyar berfokus pada upaya 

memberi tempat wisata, edukasi dan konservasi terhadap keanekaragamn 

fauna indonesia yaitu fokus pada burung.  

2. Merancang sebuah kawasan wisata, edukasi dan konservasi dengan tetap 

memperhatikan kesejahteraan satwa. 

1.6 Metode Pembahasan 

 Berikut merupakan metode pembahasan dalam perencanaan dan 

perancangan bird park karanganyar : 

1. Pengumpulan data 

Melakukan pengumpulan data mengenai perencanaan dan perancangan 

kawasan maegasatwa terutam bird park agar mendapatkan gambaran 

umum mengenai rancangan bird park yang telah ada sebelumnya. Data 

didapatka berdasarkan hasil kajian pustaka mengenai spesies-spesies 

burung terutama burung apendik asli indonesia serta bagaimana habitat 

tempat tinggal dan berkembang biak di alam bebas. 

2. Analisa konsep 

Hasil dari kajian pustaka akan mendapatkan hasil yang dapat dianalisa 

bahan untuk merancang bird park karanganyar. Konsep kawasan 

margasatwa dapat terbentuk dengan melakukan analisa dan survey 

margasatwa dan bird park. Konsep perancanaan dan perancangan bird 

park karanganyar dibentuk dari analisa dan penganmatan lapangan 

terhadap margasatwa dan bird park di indonesia. 

3. Survey lapangan 

Melakukan study banding terhadap margasatwa dan bird park yang ada di 

indonesia sebagi acuan merancanakan bird park di karanganayar. 

Beberapa margasatwa di indonesia seperti taman safari prigen, taman 

safari cisarua, bali bird park, batu secret zoo, gembira loka yang 

merupakan margasatwa dengan katagori baik yang memerhatikan 
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kesejahteraan satwa dan kenyamanan pengunjung, sebagai langkah dalam 

menganalisa kawasan margasatwa. 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisikan tentang latar belakang bird park karanganyar, rumusan masalah, 

tujuan dan saran, lingkup pembahasan, serta metode pembahasan, agar 

memperjelas mengenai konsep bird park. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisikan kajian pustaka yang dibutuhkan ketika merancang sebuah bird park, 

yang digunakan sebagai acuan dalam merencanakan dan merancang bird park 

karanganyar. Kajian pustaka yang dibutuhkan mengenai bird park dan 

margasatwa,spesies-spesies burung di indonesia, habitat burung di indonesia, 

kriteria fasilitas yang dibutuhkan pada bird park. Teori mengenai perancnagan 

bangunan dan kawasan yang dapat diterapkan pada kawasan bird park, serta 

pendalaman mengenai kawasan margasatwa. 

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN UMUM 

PERENCANAAN 

Menguraikan tinjauan lokasi perencanaan bird park dan mengetahui potensi 

lokasi. Memberikan gambaran jelas tinjauan umum lokasi perencanaan, 

memberikan data fisik dan non fisik perencanaan bird park karaganyar. 

BAB IV ANALISA PENDEKATAN DAN PERENCANAAN 

Berisikan tentang perencanaan konsep ke dalam rancangan gambar, agar 

sesuai dengan konsep awal sebagai kawasan konservasi burung asli indonesia, 

serta sebagai tempat wisata dan juga edukasi kepada wisatawan yang berkunjung. 

  


