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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Mengutip pernyataan dari Taman Safari Indonesia yang menyatakan bahwa 

Extinction is Forever (kepunahan adalah selamanya), memberikan pengertian 

betapa berharganya suatu eksistensi segala jenis makhluk hidup dan sangat perlu 

dijaga kelestariannya demi keberlangsungan kehidupannya di Bumi. PBB merilis 

IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 

Services) Global Assessment yang menyatakan akan ada sekitar satu juta spesies 

satwa dan tanaman di Bumi yang terancam punah dalam beberapa dekade 

mendatang akibat dampak aktivitas dan ulah manusia yang secara sadar maupun 

tidak sadar dilakukan. Perbuatan yang secara sadar dilakukan manusia dapat berupa 

perburuan dan perdagangan liar, penggunaan lahan dengan membabat hutan dan 

padang rumput, sedangkan aktivitas yang secara tidak sadar dilakukan manusia 

seperti menghasilkan sampah-sampah dapat mencemari alam. Hal-hal ini 

menyumbang pada kerusakan habitat yang berdampak langsung pada kehidupan 

satwa di dalamnya, sehingga dapat menjadi penyebab berkurangnya populasi 

bahkan hingga kepunahan suatu spesies satwa. Maka dari itu, secara sadar maupun 

tidak sadar manusia sendiri memegang peranan yang cukup besar dalam 

menentukan keberlangsungan hidup satwa-satwa liar di habitat aslinya. 
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 Pada realitanya saat ini, beberapa populasi kehidupan satwa liar di alam 

Indonesia semakin hari semakin menurun sehingga terdapat beberapa jenis satwa 

yang keberadaannya terancam punah dan memprihatinkan. Menurut catatan IUCN 

Redlist, sebanyak 76 spesies hewan Indonesia dan 127 tumbuhan berada dalam 

status keterancaman tertinggi yaitu status Critically Endangered (sangat terancam 

punah), serta 205 jenis hewan dan 88 jenis tumbuhan masuk kategori Endangered 

(terancam punah), serta  557 spesies hewan dan 256 tumbuhan berstatus Vulnerable 

(rentan) (Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, 2019). 

Oleh karena itu, manusia perlu dibukakan hati nuraninya untuk berempati dalam 

melihat keadaan yang memprihatinkan ini, sehingga memiliki kesadaran untuk 

peduli dengan ikatan emosional sebagai dasar yang dibangun kuat terhadap satwa 

beserta habitatnya. Dengan begitu, manusia akan merasa memiliki tanggung jawab 

untuk berupaya melestarikan lingkungan hidup yang berdampak langsung terhadap 

kehidupan satwa liar di dalamnya sebagai wujud kepeduliannya. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan adalah dengan melestarikan lingkungan hidup dan melakukan 

konservasi satwa liar untuk melindungi dan mengembangbiakkan satwa-satwa 

langka agar terbebas dari ancaman kepunahan. 

            Taman Safari Indonesia merupakan lembaga konservasi satwa liar secara 

eksitu, yaitu upaya konservasi satwa yang dilakukan di luar habitat aslinya untuk 

dirawat dan dikembangbiakkan. Lembaga ini lahir atas dasar keinginan untuk 

mengembangbiakkan satwa-satwa langka yang perlu mendapatkan pertolongan 

agar terbebas dari ancaman kepunahan. Taman Safari Indonesia diresmikan 

menjadi Pusat Penangkaran Satwa Langka di Indonesia pada tahun 1990 dan hingga 
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saat ini dikenal sebagai Lembaga Konservasi Taman Safari Indonesia yang terletak 

di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Lokasi ini dulunya merupakan kebun teh seluas 60 

hektar yang sudah tidak produktif lagi tanpa adanya pepohonan, namun saat ini 

telah menjadi begitu rimbun dengan banyaknya pepohonan. Sejak didirikan, Taman 

Safari Indonesia telah menanam lebih dari 50 ribu pohon dan telah berkontribusi 

dalam melakukan gerakan penghijauan yang merupakan bagian dari upaya 

pelestarian lingkungan hidup. Hadi Manansang, selaku pencetus berdirinya Taman 

Safari Indonesia, berharap kebun binatang yang berisi satwa-satwa liar yang 

dilindungi ini akan membuat para pengunjung menjadi lebih peduli terhadap 

lingkungan hidup, yaitu satwa liar beserta habitat alaminya.  

            Hingga saat ini Taman Safari Indonesia telah banyak berkembang dalam 

upaya pelestarian satwa di luar habitatnya dan memberikan kontribusi yang sangat 

besar, tidak hanya kepada Indonesia tetapi juga kepada negara-negara lain di 

seluruh dunia. Taman Safari Indonesia membuat unit-unit lain di berbagai daerah 

di Indonesia, seperti Taman Safari Indonesia II di Prigen, Bali Safari & Marine Park 

di Gianyar, Batang Dolphin Center, dan Jakarta Aquarium. Hal ini dilakukan dalam 

upaya peningkatan pelestarian satwa liar untuk menyebarluaskan semangat serta 

kepedulian terhadap satwa beserta habitatnya kepada masyarakat. Dengan 

dilakukan konservasi satwa liar di berbagai daerah, masyarakat pada tiap daerah 

akan lebih sadar (public awareness) betapa pentingnya satwa-satwa liar tersebut 

untuk mendapatkan perlindungan. Masyarakat perlu sadar betul bahwa konservasi 

bukan hanya menjadi tanggung jawab para ahli yang bersangkutan, tetapi setiap 

orang dari berbagai kalangan pun juga memiliki kewajiban dalam menjaga 
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lingkungan hidup dimanapun mereka berada, sebagai bagian dari habitat satwa liar 

di alam tempat mereka tinggal. 

            Hotel Safari Lodge merupakan sarana akomodasi yang terletak di dalam 

kawasan Taman Safari Indonesia, Cisarua, Bogor. Hotel Safari Lodge, yang 

sebelumnya dikenal sebagai Hotel Caravan, menawarkan pengalaman menginap di 

tengah suasana hutan tropis perbukitan kaki Gunung Gede Pangrango dengan 

pepohonan yang rindang serta kesejukan khas pegunungan. Dengan disuguhkannya 

keindahan alam pegunungan dalam hutan tropis ini, para pengunjung dapat 

merasakan kedekatan dengan alam sebagai habitat satwa-satwa liar. 

 

1.2.  Pertanyaan Penelitian 

 Bagaimana suatu perancangan furnitur dalam konteks interior dapat turut 

serta membangun kesadaran masyarakat (public awareness) sehingga memiliki 

kepedulian serta merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan 

hidup terkait keprihatinan kondisi satwa liar yang berkehidupan di dalamnya? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Perancangan interior yang dikhususkan pada memfasilitasi kebutuhan 

furnitur ini bertujuan untuk menggugah hati nurani masyarakat terkait topik 

permasalahan yang diusung demi terbangunnya kesadaran bersama dan memiliki 

rasa tanggung jawab serta kepedulian yang sama terhadap pelestarian lingkungan 

hidup. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

1) Untuk Hotel Safari Lodge: penelitian dan perencanaan ini dapat menjadi 

sebuah pertimbangan baru untuk mendesain interior area lobby serta 

memperkaya pemikiran desain furnitur dalam memfasilitasi kebutuhan 

area penerimaan tamu di masa mendatang. 

2) Untuk Pengunjung Hotel Safari Lodge: penelitian dan perencanaan 

interior serta furnitur dengan pendekatan komunikasi persuasif 

memungkinkan masyarakat pengunjung untuk memiliki pemahaman 

yang matang terkait kondisi memprihatinkan lingkungan hidup di 

sekitarnya, sehingga berdampak positif bagi peningkatan moral dan 

perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. 

3) Untuk para pembaca: Dengan mengangkat permasalahan utama terkait 

kepunahan satwa, penulisan ini dapat memberikan wawasan dasar 

seputar upaya peningkatan kesadaran moral masyarakat (public 

awareness) terhadap pelestarian lingkungan hidup, khususnya bagi 

habitat yang memungkinkan satwa-satwa liar untuk berkehidupan di 

dalamnya, melalui perancangan furnitur dalam konteks interior di area 

penerimaan tamu Hotel Safari Lodge. 

 

1.5. Batasan Penelitian 

 Dalam proses penelitian dan perencanaan Hotel Safari Lodge ini, penulis 

menetapkan beberapa batasan, yaitu: 
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1) Perencanaan desain interior pada bangunan lobby Hotel Safari Lodge, 

dikhususkan dan mendetail pada furnitur yang memfasilitasi kebutuhan 

area penerimaan tamu di lantai 1 sebagai ruang khusus. Perancangan 

berfokus pada area lobby dikarenakan area ini dianggap menjadi area 

transisi bagi para pengunjung yang datang dari berbagai daerah dengan 

latar belakang masing-masing untuk menghadapi perubahan tempat 

tinggal sementara. Area lobby, khususnya area penerimaan tamu, 

memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan first 

impression berkenaan dengan penggambaran citra Taman Safari 

Indonesia yang ingin ditonjolkan terkait keprihatinan terhadap satwa 

liar beserta habitatnya. 

2) Penelitian difokuskan pada penyampaian pesan persuasif guna 

membuka hati masyarakat pengunjung untuk berempati dalam 

membangun kesadaran terhadap keadaan satwa liar beserta habitatnya 

yang memprihatinkan. 

3) Proses penelitian dan perencanaan dilakukan sejak Agustus 2018 hingga 

November 2019, dimulai dari riset pengumpulan data, survey dan 

observasi, proses desain, hingga tahap akhir desain. 

 

1.6. Metode Penelitian Studi Kasus 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa suatu studi kasus untuk 

mempelajari desain interior khususnya pada perancangan furnitur dengan 

menggunakan teori komunikasi persuasif sebagai dasar yang akan dieksplorasi. 
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Teori komunikasi persuasif dalam penelitian ini dapat dicapai melalui penyampaian 

pesan persuasi untuk membangun persepsi masyarakat pengunjung bahwa ada 

realita yang memprihatinkan terkait satwa beserta habitatnya. Metode ini 

diharapkan dapat menyadarkan dan menyentuh hati nurani untuk berempati dalam 

membangun dasar yang kuat demi tumbuhnya ikatan emosional terhadap satwa liar 

berikut dengan habitatnya yang perlu mendapatkan perlindungan. 

 Langkah-langkah dalam metode penelitian studi kasus Hotel Safari Lodge : 

• Menggunakan teori komunikasi persuasif untuk dikembangkan serta diterapkan 

ke dalam perancangan interior dan furnitur yang dapat memberikan makna 

penyampaian pesan persuasi ke dalam ruang dengan tujuan membangun 

persepsi masyarakat pengunjung agar memiliki kesadaran dan merasa 

bertanggung jawab terlibat dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup, 

termasuk satwa-satwa liar beserta habitat aslinya. 

• Berkenaan dengan topik permasalahan mengenai kepunahan satwa, Taman 

Safari Indonesia selaku lembaga yang menaungi Hotel Safari Lodge, 

berkontribusi dalam upaya konservasi satwa liar serta menciptakan lingkungan 

hidup menyerupai habitat alami bagi satwa-satwa untuk mendapatkan 

perlindungan sehingga digunakan sebagai kasus yang akan menjadi bahan 

evaluasi. 

 

1.7. Alur Berpikir Penelitian Studi Kasus 

DEVELOPING THEORY 

Teori Komunikasi Persuasif 
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SELECTING THE CASE STUDY 

Perancangan Furnitur Area Penerimaan Tamu pada Lobby Hotel Safari 

Lodge dengan Pendekatan Komunikasi Persuasif 

 

Ruang khusus: area penerimaan tamu 

1st PHASE OF ANALYSIS 

ANALYSING THE CASE STUDY 

1. Pengguna: staf dan pengunjung dari anak-anak hingga dewasa 

2. Institusi: Hotel Safari Lodge 

3. Visi dan misi: 

• Memperkenalkan satwa-satwa liar berikut dengan habitat aslinya 

untuk menunjukkan adanya pelestarian satwa berdasarkan tempat 

tinggal asalnya. 

• Menjadi panutan melalui program-program yang diselenggarakan 

untuk mempererat ikatan emosional manusia dengan satwa. 

4. Tujuan: 

• Membangun kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap 

keberadaan satwa liar, khususnya yang terancam punah, melalui 

empati yang terjalin kuat dengan satwa-satwa tersebut. 

• Menjadi tempat wisata/rekreasi yang terkenal tidak hanya di 

Indonesia tetapi juga hingga mancanegara. 

5. Objek: furnitur yang memfasilitasi kebutuhan di lobby, khususnya 

pada area penerimaan tamu Hotel Safari Lodge. 

6. Arsitektur bangunan: berbentuk persegi empat dan terdiri dari dua 

lantai. 

7. Masalah Desain: 

• Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan 

lingkungan hidup. 

• Visi dan misi serta tujuan dari Taman Safari belum tercerminkan pada 

area lobby. 
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8. Program Desain: analisa eksisting, aktivitas pengguna, zoning & 

grouping, konsep desain, gagasan & aspek, implementasi desain baru. 

9. Konsep desain: "A Circle of Love" 

• Mengangkat topik permasalahan tentang kepunahan satwa untuk 

meningkatkan public awareness. 

• Dengan pendekatan persuasif bertujuan mengajak dan menyadarkan 

masyarakat mengenai kondisi satwa liar beserta habitatnya yang 

terancam punah untuk mendapatkan perlindungan. 

• Masyarakat menjadi sadar betul untuk menjaga dan memelihara 

lingkungan hidup, termasuk satwa liar beserta habitatnya, melalui 

tindakan nyata yang menginspirasi banyak orang. 

10. Implementasi: diterapkan pada perancangan tata letak dan citra ruang 

lobby, tampak-potongan furnitur, detail furnitur, mock-up, dan 

gambar perspektif. 

2nd PHASE OF ANALYSIS 

MEASURING THE CASE STUDY WITH THE THEORIES 

1. Mengukur kasus desain berdasarkan teori pendekatan desain yang 

digunakan, yaitu komunikasi persuasif yang diaplikasikan pada tata 

letak furnitur, bentuk, material, warna, pencahayaan, citra ruang, serta 

teknologi yang digunakan. 

2. Mengukur kasus desain berdasarkan teori estetika Leo Tolstoy. 

3. Mengukur kasus desain berdasarkan teori etika lingkungan. 

CONCLUSION 

Desain furnitur, 

Mampu memberi pengaruh untuk menggugah hati nurani masyarakat 

pengunjung dalam rangka membangun kesadaran sebagai bentuk kepedulian 

terhadap eksistensi satwa liar dan habitatnya yang memprihatinkan. 
Bagan 1.1. Alur Berpikir Penelitian 

Sumber : Data Penulis (2020) 
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1.8. Sistematika Pembahasan 

 Berikut ini adalah sistematika pembahasan dalam penulisan perencanaan 

desain interior dan furnitur area lobby Hotel Safari Lodge: 

 Bab satu memberikan gambaran awal mengenai perencanaan Hotel Safari 

Lodge, berisi tentang latar belakang topik permasalahan yang diangkat, pertanyaan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, alur berpikir 

penelitian studi kasus, dan sistematika pembahasan. 

 Bab dua berisi uraian tentang teori-teori yang menjadi dasar pemikiran 

perencanaan interior dan furnitur Hotel Safari Lodge dengan menggunakan 

pendekatan persuasif, serta nilai keindahan desain, nilai etika, dan landasan 

pendekatan desain dari sudut pandang Kristiani yang terkandung dalam 

perencanaan. 

 Bab tiga berisi tentang data-data penelitian berdasarkan peninjauan 

langsung berupa observasi keadaan eksisting makro maupun mikro, berikut dengan 

alur aktivitas pengguna, studi preseden, identifikasi masalah, program desain, 

konsep, dan implementasi desain. 

 Bab empat berisi analisa desain mengenai data-data proyek melalui teori 

pendekatan desain serta evaluasi integrasi karya desain terhadap teori, konsep, nilai 

keindahan, dan nilai etika. 

 Bab lima secara menyeluruh mengandung kesimpulan, saran, dan refleksi 

dari hasil analisa perencanaan interior dan furnitur area penerimaan tamu lobby 

Hotel Safari Lodge.  


