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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Edukasi terhadap hewan sudah mulai banyak dilakukan oleh komunitas- 

komunitas pecinta hewan di Indonesia seperti Animal Lovers Indonesia, Jakarta 

Animal Aid Network, Garda Satwa Indonesia dan masih banyak lagi. Para komunitas 

pecinta hewan, biasanya melakukan edukasi dengan cara mengadakan acara dan 

mengajak masyarakat dari kalangan apapun untuk datang. Dalam acara tersebut, biasa 

dilakukan acara tanya jawab, lomba kontes hewan, bazaar, penyuluhan tentang cara 

merawat hewan dan vaksinasi hewan. Walaupun sudah mulai banyak orang yang mau 

berpartisipasi, mengikuti dan mulai mengerti tentang hewan; namun masih lebih 

banyak orang di luar sana yang belum mengerti bagaimana seharusnya manusia 

memperlakukan hewan. 

Pada jaman modern ini, banyak hewan seperti anjing dan kucing yang terlantar 

dan tidak terawat, karena manusia masih banyak yang tidak mengenal dengan baik dan 

mengerti tentang hewan atau binatang yang ada di sekitarnya, sehingga manusia jadi 

tidak peduli terhadap hewan-hewan tersebut. Banyak terjadi penyiksaan hewan, 

perdaggangan ilegal hewan, dan bahkan hewan tersebut tidak jarang dibunuh dan 

dijadikan sebagai makanan, seperti contohnya anjing. Anjing sering sekali dijadikan 

sebagai makanan bagi sebagian orang. Sebagian orang menilai bahwa anjing dapat 

dijadikan obat dan sumber kesehatan untuk penyakit tertentu. Namun, menurut dog 

meat free Indonesia, sebuah komunitas yang bergerak di bidang pemberantasan 

pengonsumsian daging anjing, anjing bukan merupakan hewan yang dapat dimakan 

seperti ayam, sapi, kambing dan hewan ternak lainnya, karena ketika daging anjing 

dikonsumsi atau daging anjing dijual dapat dapat berdampak buruk bagi kesehatan 

untuk masyarakat, terutama dalam bentuk penyebaran rabies. 



2  

 

 
 

Dalam proses perdagangan anjing, terjadi proses pengangkutan dan pengiriman 

anjing dalam skala pesar (antar kota, provinsi, dan antar pulau) yang tidak memiliki 

proses hukum yang benar, selain itu kebersihan hewan pada saat perdagangan terjadi 

tidak dijamin dengan baik. Sehingga, perdagangan ini melanggar rekomendasi 

pengendalian rabies yang dikeluarkan oleh para pakar kesehatan manusia dan hewan 

terkemuka, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Organisasi Kesehatan 

Hewan Dunia (OIE), dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa- 

Bangsa (FAO). WHO sendiri secara eksplisit telah menyorot perdagangan daging 

anjing sebagai faktor penyebab penyebaran rabies di Indonesia. Tidak sedikit anjing 

rabies yang dikirim ke kota-kota besar untuk dijadikan pasokan makanan. Bahkan, juga 

ke daerah-daerah yang sedang bekerja untuk mengamankan status “bebas rabies” 

seperti Jakarta. Tempat pemotongan hewan yang tidak sehat dan status kesehatan 

anjing yang tidak jelas juga merupakan faktor utama. Yang paling terkena dampak, 

tentu orang-orang yang terlibat dalam perdagangan daging anjing seperti pedagang, 

penjagal, vendor, dan konsumen karena mereka berisiko terkena rabies dan penyakit 

zoonosis lainnya. 

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pada Pasal 1 

Ayat (1), daging anjing tidak termasuk dalam makanan konsumsi, karena bukan 

merupakan sumber hayati produk peternakan, kehutanan, atau jenis lainnya. Pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, 

kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak 

diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, 

termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang 

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau 

minuman. 

Banyak manusia yang bersikap individualis, kurang peduli dan merasa bahwa 

hewan atau binatang bukanlah hal atau sesuatu yang penting dalam hidup mereka, 

karena masih kurangnya kesadaran, pengenalan dan pengetahuan mengenai hewan- 

hewan yang ada di sekitar mereka. Akibat kurangnya edukasi yang didapat manusia 
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mengenai hewan tersebut, sehingga masih banyak terjadinya penyiksaan hewan, 

perdagangan illegal hewan dan pengkonsumsian hewan yang seharusnya tidak 

dikonsumsi. 

Namun di lain sisi, bagi sebagian orang, hewan atau binatang adalah hal 

terpenting dan merupakan bagian dari hidup mereka, seperti anjing dan kucing atau 

hewan peliharaan lainnya. Bagi sebagian orang yang banyak menghabiskan waktunya 

berinteraksi dengan hewan peliharaan mereka, hewan adalah salah satu bagian dari 

hidup mereka, bahkan beberapa orang menganggap hewan sudah seperti bagian dari 

keluarga mereka. Hewan peliharaan seperti anjing dan kucing atau hewan peliharaan 

mamalia lainnya, dapat berdampak pada psikologis manusia itu sendiri. Hewan 

khususnya seperti anjing, dapat menjadi penghilang stress bagi manusia, teman 

bermain, edukasi, dan teman hidup manusia. Bahkan, anjing digunakan sebagai alat 

bantu kehidupan manusia. Anjing dijadikan sebagai terapi penyembuhan untuk orang- 

orang sakit atau depresi, sebagai pembantu perkembangan mental anak-anak autisme, 

untuk sebagian orang anjing dijadikan sebagai penuntun jalan terhadap orang buta, dan 

tidak jarang juga anjing dipergunakan sebagai alat bantu polisi, untuk melacak jejak 

narkoba, bom, ranjau atau sejenisnya karena penciuman anjing tertentu sangat tajam. 

Namun karena masih minimnya dan kurangnya edukasi yang diberikan oleh 

pemerintah atau komunitas pecinta hewan terhadap masyarakat menyeluruh yang ada, 

dan belum ada wadah khusus yang pasti untuk menyediakan tempat khusus yang dapat 

mengedukasi lebih orang-orang tentang pentingnya hewan-hewan tersebut dalam 

kehidupan manusia, tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan mereka, 

dan lain-lain; banyak orang yang tidak mengenal dan mengetahui hal tersebut. Yang 

tanpa manusia sadari, sebenarnya hewan seperti anjing sangat berguna dan berdampak 

penting pada kehidupan manusia. Tidak semua orang dapat mengerti, memahami dan 

menerapkan bagaimana seharusnya manusia memperlakukan hewan dengan baik dan 

benar, dan sebenarnya hewan bukan hanya sekedar binatang, namun juga sebagai 

sahabat manusia. 
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Saat ini belum ada tempat yang bisa mengedukasi, memberi informasi dan 

menyediakan rekresasi yang melingkupi fauna atau hewan peliharaan. Pada Solo 

Center Point ini akan dijadikan sebagai One Stop Edutainment yang menyediakan 

tempat seperti galeri seni, pusat belajar, flora dan fauna, yang akan penulis rancang dari 

projek perancangan pada Solo Center Point ini adalah bagian fauna. 

One Stop sendiri memiliki arti yaitu satu pemberhentian. Edutainment adalah 

proses pembelajaran dan rekreasi sehingga proses pembelajaran yang didapat 

menyenangkan. Sehingga One Stop Edutainment disini memiliki makna di mana ketika 

pengunjung datang, pengunjung yang semula bertujuan untuk berekreasi, ketika pulang 

tanpa sadar telah belajar banyak hal tanpa pengunjung sadari. 

Pada bagian fauna ini, akan disuguhkan pengalaman agar pengunjung dapat 

saling berinteraksi baik antar sesama pengunjung, pengunjung dengan hewan 

peliharaannya, pengunjung dan hewan peliharaan lainnya, dan bahkan antar hewan 

peliharaan. Pada spot fauna di Solo Center Point ini, akan diberikan juga edukasi- 

edukasi tentang bagaimana cara merawat hewan yang baik dan benar, bagaimana 

seharusnya manusia memperlakukan hewan, pentingnya hewan tersebut bagi 

kehidupan manusia, hewan seperti anjing bukanlah makanan, dan edukasi-edukasi 

lainnya agar pengunjung yang sebelumnya tidak tahu apapun mengenai hewan, 

menjadi tahu dan mengerti lebih tentang hewan peliharaan sejenis anjing. Lalu terdapat 

juga bagian rekreasi taman di mana pada area tersebut anjing dapat bermain dengan 

bebas. Pada bagian fauna ini selain akan diberikan area bermain juga akan ada kafe, 

salon hewan, klinik hewan, tempat penampungan hewan, dan toko peralatan hewan. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa yang ditawarkan One Stop Edutainment kepada para pengunjung dalam 

Solo Center Point? 

2. Apa yang ingin diterapkan dan ditawarkan pada One Stop Edutainment kepada 

para pengunjung sesuai dengan standar perancangan? 
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3. Bagaimana agar desain dalam perancangan interior One Stop Edutainment zona 

fauna dapat berkembang dengan baik? 

 
1.3 Tujuan Perancangan 

1. Agar One Stop Edutainment dalam zona fauna dapat memberikan experience 

yang sebelumnya belum pernah didapatkan oleh para pengunjung 

2. Agar pengunjung dapat teredukasi dan mengerti apa yang ingin disampaikan 

perancang kepada pengunjung dalam One Stop Edutainment ini 

3. Menerapkan etika desain dalam perancangan interior One Stop Edutainment. 

 
 

1.4 Kontribusi Perancangan 

1. Kontribusi Praktis 

a) Hasil perancangan ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk membangun dan 

mengembangkan kembali Solo Center Point 

b) Hasil perancangan ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk pengembangan 

desain interior yang memiliki fauna di dalamnya 

c) Sebagai usulan pengembangan program desain untuk One Stop Edutainment 

 
 

2. Kontribusi Teoritis 

a) Hasil perancangan ini dapat digunakan untuk data referensi pengembangan 

perancangan interior selanjutnya berkaitan dengan One Stop Edutainment 

maupun interior secara umum. 

b) Sebagai data referensi untuk institusi UPH dan perancangan interior atau 

penelitian rancangan sejenis 
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1.5 Batasan Perancangan 

Batasan perancangan One Stop Edutainment interior ini akan difokuskan 

kepada edukasi dan rekreasi yang akan diberikan kepada pengunjung dan satwa. 

Rekreasi yang akan diberikan merupakan tentang pengalaman yang menyenangkan 

dimana pengunjung serta hewannya dapat berkeliling dalam area One Stop 

Edutainment, menemukan hal-hal baru, berkenalan dengan pengunjung lainnya, atau 

hewan peliharaan dari pengunjung tersebut. Edukasi yang akan diberikan bersifat 

langsung dan tidak langsung. Contohnya seperti dalam area acara, akan diadakan acara 

pada area acara yang terkait dengan edukasi terhadap pengunjung itu sendiri. Selain itu 

akan disediakan beberapa tempat seperti area shelter, dimana ketika pengunjung datang 

dapat mengaopsi anjing yang berada di shelter. Kemudian edukasi tambahan akan 

diberikan pada staff, dimana ketika staff memiliki pengalaman dan edukasi lebih 

terhadap hewan akan membantu para pengunjung mengenal anjing lebih baik. Selain 

itu terdapat area tempat membaca buku. 

Lokasi perancangan interior ini berada di Solo Center Point, namun tempat 

yang akan dijadikan sebagai data preseden berada di Paws Kelapa Gading dan Jakarta 

Aquarium, sebagai acuan program dari perancangan interior ini. Paws sebagai acuan 

dari playground tempat bermain anjing, Jakarta Aquarium sebagai tempat fauna yang 

mengedukasi. 

Dari preseden Paws Kelapa Gading dan Jakarta Aquarium, akan dilakukan 

observasi pada kedua preseden terpilih guna memenuhi kebutuhan perancangan One 

Stop Edutainment. 

Selain itu, lingkup hewan yang akan difokuskan akan terbatas pada anjing 

dimana hewan yang dapat dibawa untuk bermain dan datang dengan pengunjung pada 

area tersebut hanya anjing saja dalam One Stop Edutainment atau sebagai bahasan 

pokok utama fauna atau pokok bahasan utama dalam One Stop Edutainment ini. Namun 

edukasi yang diberikan akan tetap meliputi hewan-hewan lainnya. Anjing akan menjadi 

fauna yang dijadikan media untuk menjangkau kepedulian manusia terhadap hewan, 

dan hanya anjing yang nantinya akan diperbolehkan memasuki area One Stop 
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Edutainment karena tempat ini memang dikhususkan untuk anjing dan mengantisipasi 

terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti ketika anjing bertemu dengan kucing 

atau akan terjadinya perkelahian. Selama pengunjung dan anjing berada dalam área 

One Stop Edutainment, pemilik harus tetap mengawasi anjing mereka masing-masing 

karena hewan peliharaan tetap merupakan tanggung jawab pemilik serta agar 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pada area penampungan, merupakan area 

tempat anjing-anjing terlantar berada. Area salon, merupakan area untuk melakukan 

grooming dan perawatan pada anjing. Klinik hewan yang terdapat pada One Stop 

Edutainment, hanya merupakan klinik sederhana untuk mengantisipasi jika terjadi 

sesuatu pada hewan di dalam area tersebut. Selain itu terdapat juga sebuah toko 

perlawatn hewan. Tempat ini merupakan sebuah toko yang menyediakan peralatan atau 

kebutuhan untuk hewan-hewan peliharaan. 

 

1.6 Metode Perancangan 

Dalam merancang desain interior One Stop Edutainment dalam Solo Center 

Point, perancang tidak menggunakan pendekatan terhadap rancangan desain, sehingga 

tahapan metode perancangan yang dilakukan akan mengarah kepada tahapan 

perancangan biasa. 

Tahapan metode perancangan akan dimulai dari menganalisis bangunan 

existing pada Solo center Point yang akan dijadikan sebagai tempat One Stop 

Edutainment. Setelah menganalisis existing dari Solo Center Point, perancang akan 

menemukan berbagai macam masalah yang muncul pada existing dalam memenuhi 

perancangan interior One Stop Edutainment. Lalu setelah masalah ditemukan, 

perancang akan mulai membangun konsep dari penyelesaian masalah tersebut. Setelah 

konsep utama terbangun maka akan dikembangkan untuk konsep-konsep pendukung 

lainnya seperti konsep furnitur, konsep ambience, konsep warna, konsep material 

konstruksi, konsep ergonomi, dan lain-lainnya. Lalu mulai merancang moodboard 

yang sesuai dengan keinginan perancang dan konsep-konsep lainnya. 
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Setelah konsep mulai terbentuk, maka perancangan akan dilanjutkan dengan 

mencari kebutuhan ruang atau space requirement untuk mengetahui kebutuhan luasan 

satu ruang dan ruang yang lain. Dari kebutuhan ruang yang sudah terbentuk, maka 

zoning & grouping akan terbentuk terkait dengan ruang yang akan dibangun nantinya. 

Setelah zoning & grouping maka perancangan akan mulai memasuki tahapan layouting 

untuk memasukan furniture terkait dengan kebutuhan ruang, setelah layout terbentuk 

maka 5 plans kemudian akan dibuat. Setelah semua tahapan dari mendesain layout 

selesai maka akan dibangun 3D dari bangunan yang akan didesain tersebut, lalu ketika 

semua selesai hasil 3D tersebut akan dirender. 

Dalam perancangan interior One Stop Edutainment, Paws Kelapa Gading akan 

dijadikan sebagai acuan preseden rekreasi pada projek ini; dan Jakarta Aquarium 

sebagai acuan preseden edukasi pada projek ini, profil klien dan sumber perancangan 

interior pada One Stop Edutainment bagian fauna di Solo Center Point. Dalam 

perancangan ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengunakan 

metode wawancara dan observasi 

1. Observasi 

Teknik pengumpulan data untuk perancangan interior One Stop Edutainment ini 

adalah observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian 

dilakukan pencatatan. Obervasi digunakan sebagai alat pengumpul data dapat 

dilakukan secara spontan atau dengan melakukan daftar isian yang telah disiapkan 

sebelumnya. Jenis teknik observasi yang akan digunakan adalah dengan menggunakan 

teknik observasi parsitipatif. Dalam bagian ini, pengamat akan melibatkan dirinya 

sepenuhnya kedalam obyek yang ditujunya. Dengan menggunakan observasi 

partisipatif ini, memerlukan ketabahan dan keahlian dalam menyamar pada obyeknya 

tanpa timbul kesan dibuat-buat. Partisipasi dalam melakukan observasi ini berarti 

dengan melakukan pengamatan secara penuh terhadap objek yang ditujunya. 

Dalam pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh perancang, perancang 

melakukan observasi di preseden yang digunakan untuk membangun dan merancang 
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One Stop Edutainment. Observasi dilakukan pada Paws Kelapa Gading dan Jakarta 

Aquarium. Paws Kelapa Gading sebagai tempat acuan untuk mendesain tempat 

rekreasi anjing, dan Jakarta Aquarium sebagai acuan tempat yang menyediakan edukasi 

dan rekreasi untuk pengenalan satwa. 

Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan dari teknik observasi dan 

wawancara, perancang akan memulai analisis data dari data-data yang telah didapatkan 

dan kemudian akan memulai ke tahapan berikutnya yaitu memulai konsep perancangan 

interior dari One Stop Edutainment. Yang akan dimulai dengan pengambilan 

kesimpulan dari permasalahan yang didapat, menuju konsep-konsep desain yang akan 

diterapkan, dan pada akhirnya pelaksanaan gambar kerja atau gambar teknik dari 

perancangan interior tersebut. 

2. Wawancara 

Yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung 

dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara 

yang dilakukan akan ditujukan kepada pihak Solo Center Point sebagai masukan dalam 

desain yang telah dibangun oleh perancang dalam mendesain One Stop Edutainment. 

Kepada para pihak Solo Center Point yang memiliki wewenang dan punya kuasa 

atas Solo Center Point, seperti pemilik bangunan, pengelola bangunan, dan lain-lain. 

Wawancara yang akan ditujukan kepada para pihak Solo Center Point adalah 

wawancara untuk mendapatkan keterangan tentang diri pribadi, tanggapan terhadap 

perancangan yang telah dilakukan, atau pandangan dari individu terhadap potensi One 

Stop Edutainment. Pertanyaan untuk pemilik dan pengurus Solo Center Point, 

wawancara yang akan digunakan adalah wawancara yang sifatnyauntuk mendapatkan 

keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan masukan dan 

tanggapan dari percancangan One Stop Edutainment. Pencatatan dari hasil wawancara 

yang didapat akan dilakukan setelah berlangsungnya wawancara agar suasana 

pembicaraan lebih mengena sebagaimana pembicaraan sehari-hari, namun terarah. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan perancangan interior One Stop Edutainment ini akan terdiri 

dari lima bab yaitu pendahuluan, tinjauan teori/pustaka, observasi dan survey, hasil 

analisis klien, konsep dan implementasi. Pendahuluan berada di bab pertama, dimana 

pada bab pertama memiliki delapan bagian lainnya yang terdiri dari, pada bagian 

pertama adalah latar belakang mengenai perancangan interior One Stop Edutainment 

pada Solo Center Point yang dibahas dari umum ke khusus untuk kemudian dapat 

menentukan masalah yang ada. Yang kedua adalah rumusan masalah, dimana 

perancang mulai menentukan masalah-masalah apa saja atau potensi masalah apa saja 

yang dapat muncul ketika perancangan telah dimulai. Yang ketiga adalah tujuan 

perancangan, tujuan perancangan memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah- 

masalah yang didapat ketika perancangan telah dimulai dan memiliki tujuan khusus 

akan dibangunnya dari perancangan interior tersebut. Selanjutnya adalah kontribusi 

perancangan, di mana bagian ini mengacu kepada kontribusi apa saja yang akan 

diberikan dan hasil dari perancangan ini dapat berperan sebagai apa kepada masyarakat 

dan lembaga tertentu. Sub bab selanjutnya merupakan batasan perancangan; batasan 

perancangan disini ditujukan agar dalam melakukan perancangan, perancang memiliki 

batasan-batasan tertentu agar apa yang menjadi tujuan utama perancangan tersebut 

dapat tercapai, tanpa melewati batasan-batasan tertentu, atau tidak mencapainya suatu 

tujuan tersebut. Yang ke-enam merupakan metode perancangan; metode perancangan 

ini, ditujukan agar tercapainya data-data yang diperlukan oleh perancang dengan 

menggunakan metode-metode tertentu, seperti contohnya metode yang akan digunakan 

di sini merupakan metode wawancara dan observasi. Lalu dilanjutkan dengan 

penjelasan mengenai sistematika penulisan hasil laporan, dan yang terakhir adalah alur 

berpikir dan perancangan interior dalam bentuk diagram. 
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1.8 Kerangka Perancangan 
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