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ABSTRAK 

Aprilia Dwiki Harsanti 

2017 

“Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu di Demak dengan Pendekatan 

Arsitektur  Ekologis” 

Dosen Pembimbing : 

Prof. Dr. Ir. Saratri Wilonoyudho, M.Si.danTeguh Prihanto S.T.,M.T 

Teknik Arsitektur S1 

 

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten yang manjadi penyangga pangan 

nasional.Namun ironisnya saat ini hasil produksi pertanian Indonesia khususnya di Demak 

tidak memiliki kemajuan yang cukup berarti.Turunnya hasil pertanian baik di Indonesia 

maupun di Demak dipengaruhi  oleh beberapa faktor, salah satunya munculnya hama tikus 

yang merusak hasil pertanian.  

Petani Demak sudah berupaya keras membasmi tikus, baik dengan cara pengasapan 

pada lubang lubang tikus, melakukan grobyokan bersama warga setempat maupun 

menggunakan bahan-bahan kimia pembasmi tikus. Akan tetapi upaya upaya ini dirasa kurang 

efektif dan warga setempat mengaku lelah karena upaya ini harus dilakukan berulang kali 

karena tikus selalu muncul terus menerus. hinggaPada tahun 2011 muncul ide alternatif cara 

membasmi tikus, yaitu dengan upaya pemberantasan hama tikus dengan memanfaatkan salah 

satu hewan predator yaitu burung hantu jenis tyto alba. 

Burung hantu tentu memberi manfaat tersendiri terhadap petani DesaTlogoweru. Namun 

tidak banyak orang yang tahu bahwa burung hantu memiliki keunikan tersendiri, bahkan 

masih banyak orang yang beranggapan burung hantu adalah hewan yang menyeramkan atau 

menakutkan. Tidak heran apabila banyak yang beranggapan spesies burung ini menakutkan, 

karena memang burung hantu merupakan predator dan burung ini cenderung beraktifitas di 

malam hari. Namun dibalik itu semua, burung hantu memiliki keunikan tersendiri baik dari 

sifat mereka yang dapat menjadi sangat ramah ataupun kebiasaan unik mereka. Salah satu 

keunikannya adalah walaupun burung hantu ini tergolong hewan buas namun burung hantu 

dapat dengan mudah beradaptasi dengan manusia.hal ini tentu dapat menjadikan burung hantu 



 
 

 

menjadi daya tarik wisatawan. Namun pada daerah ini belum dapat memfasilitasi wisatawan 

untuk menikmati keunikan yang ada di Desa ini.  

Dari beberapa topik inilah muncul gagasan perancangan Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu yang dapat memfasilitasi sarana rekreasi maupun sarana edukasi 

baik berupa edukasi mengenai pengembangbiakan burung hantu tyto alba maupun edukasi 

mengenai berbagai jenis burung hantu eksotis lainnya. Salah satu hal lain yang menjadi latar 

belakang perancangan Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu ini adalah 

semakin banyaknya spesies jenis burung hantu yang berada di ambang kepunahan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar wilayahnya 

dimanfaatkan sebagai area pertanian. Tanaman utama pertanian di Indonesia adalah 

padi. Padi merupakan tanaman pangan yang menghasilkan beras sebagai sumber 

makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Pada pelita IV Indonesia pernah 

menjadi salah satu negara pengeksport beras yaitu dengan dicapainya swasembada 

beras. Namun ironisnya saat ini hasil produksi pertanian Indonesia tidak memiliki 

kemajuan yang cukup berarti. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2012 

hingga tahun 2013, produksi beras di Indonesia hanya meningkat sebesar dua juta 

ton dari 69 juta ton menjadi 71 juta ton dan mengalami penurunan produksi pada 

tahun 2014. Produksi padi tahun 2014 sebanyak 70,85 juta ton gabah kering giling 

(GKG) atau mengalami penurunan sebanyak 0,43 juta ton (0,61 persen) 

dibandingkan tahun 2013. Produksi padi tahun 2015 diperkirakan sebanyak 75,55 

juta ton GKG atau mengalami kenaikan sebanyak 4,70 juta ton (6,64 persen) 

dibandingkan tahun 2014. Kenaikan produksi padi tahun 2015 diperkirakan terjadi 

di Pulau Jawa sebanyak 1,83 juta ton dan di luar Pulau Jawa sebanyak 2,88 juta ton. 

Kenaikan produksi diperkirakan terjadi karena kenaikan luas panen seluas 0,51 juta 

hektar (3,71 persen) dan kenaikan produktivitas sebesar 1,45 kuintal/hektar (2,82 

persen). 

 Pulau Jawa merupakan salah satu daerah dengan pertanian padi yang terbaik 

di Indonesia. Indonesia mendapatkan hasil produksi padi dari petani di Jawa lebih 

dari 50%. Berdasarkan data yang disajikan pada buku rencana pendahuluan jangka 

menengah nasional (RPJMN) bidang pangan dan pertanian 2015-2019, pada tahun 

2012 sekitar 53% produksi beras di Indonesia berada di pulau Jawa, 23% di pulau 

sumatera, 11% di pulau Sulawesi, 7% di pulau Kalimantan, 5% di pulau Nusa 

Tenggara, dan hanya 1% di Maluku dan Papua.  

 Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten yang manjadi penyangga 

pangan nasional. Luas panen bersih tanaman padi pada tahun 2014 seluas 96.675 

hektar. jika dibandingkan di tahun 2013 turun 3,91%. Produksi padi pada tahun 2014 
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mancapai 567.745 ton gabah kering giling (GKG) mengalami penurunan sebesar 

3,13%. Produktivitas padi pada tahun 2014 sebesart 58,73 kw/ha naik sebesar 0,81% 

jika dibandingkan pada tahun 2013 yang mencapai 58,25 kw/ha.  Selain padi, 

komoditas lain yang dihasilkan Kabupaten Demak dari sektor pertanian adalah 

kacang hijau, jagung, kedelai cabe, bawang merah, umbi-umbian dan buah-buahan. 

Berbagai macam buah yang dihasilkan adalah Jambu citra, jambu delima, belimbing, 

kelengkeng, semangka, melon, pisang dan blewah.  

 

Gambar 1.1. Produksi padi kabupaten Demak tahun 2010-2014 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak 

 

Turunnya hasil pertanian baik di Indonesia maupun di Demak dipengaruhi  

oleh beberapa faktor, salah satunya munculnya hama tikus yang merusak hasil 

pertanian. Salah satu daerah yang terkena dampak dari adanya hama tikus adalah 

Desa Tlogoweru Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. Warga Desa Tlogoweru 

memiliki keresahan terhadap hama tikus yang menyerang area pertanian. Sejak 

tahun 1963 petani Desa ini sudah berupaya keras membasmi tikus, baik dengan 

cara pengasapan pada lubang lubang tikus, melakukan grobyokan bersama warga 

setempat maupun menggunakan bahan-bahan kimia pembasmi tikus. Akan tetapi 

upaya upaya ini dirasa kurang efektif dan warga setempat mengaku lelah karena 

upaya ini harus dilakukan berulang kali karena tikus selalu muncul terus menerus. 
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Pada tahun 2011 muncul ide alternatif cara membasmi tikus, yaitu dengan 

upaya pemberantasan hama tikus dengan memanfaatkan salah satu hewan 

predator yaitu burung hantu jenis tyto alba. Cara ini muncul pertama kali di desa 

Tlogoweru dari usulan Bapak Pujo Arto yang sekarang menjadi ketua dari 

penangkaran burung hantu di Desa Tlogoweru. Awalnya bapak Pujo Arto mulai 

belajar tentang pengembangbiakan burung hantu dari desa yang sudah lebih dulu 

menerapkan teknik ini yaitu Desa Munggur, Kecamatan Ngawi, Jawa Timur.  

Burung hantu merupakan golongan burung buas (karnivora, pemakan 

daging) dan merupakan hewan malam (nokturnal). Seluruhnya, terdapat sekitar 

222 spesies yang telah diketahui, yang menyebar di seluruh dunia 

kecuali Antartika, sebagian besar Greenland, dan beberapa pulau-pulau terpencil. 

Kebanyakan jenis burung hantu berburu di malam hari, meski sebagiannya 

berburu ketika hari remang-remang di waktu subuh dan sore (krepuskular) dan 

ada pula beberapa yang berburu di siang hari. Mata yang menghadap ke depan, 

sehingga memungkinkan mengukur jarak dengan tepat; paruh yang kuat dan 

tajam; kaki yang cekatan dan mampu mencengkeram dengan kuat; dan 

kemampuan terbang tanpa suara, merupakan modal dasar bagi kemampuan 

berburu dalam gelapnya malam. Beberapa jenis bahkan dapat memperkirakan 

jarak dan posisi mangsa dalam kegelapan total, hanya berdasarkan indera 

pendengaran dibantu oleh bulu-bulu wajahnya untuk mengarahkan suara. 

Burung hantu berburu aneka binatang seperti serangga, kodok, tikus, dan 

lain-lain. Sarang terutama dibuat di lubang-lubang pohon, atau di antara pelepah 

daun bangsa palem. Beberapa jenis juga kerap memanfaatkan ruang-ruang pada 

bangunan, seperti di bawah atap atau lubang-lubang yang kosong. Bergantung 

pada jenisnya, bertelur antara satu hingga empat butir, kebanyakan berwarna putih 

atau putih berbercak. 

Sebagai predator alam, burung hantu jenis tyto alba merupakan  

pemburu tikus yang paling populer dan andal, baik di perkebunan kelapa 

sawit maupun di pertanian padi. Dalam pertanian, sepasang burung hantu bisa 

melindungi 25 hektare tanaman padi. Burung hantu juga merupakan predator tikus 

yang efektif di perkebunan kelapa sawit. Burung hantu tyto alba dirasa cukup 

efektif dalam membasmi tikus. Satu tyto alba dewasa rata rata makan hingga 3 

ekor tikus setiap harinya, dan burung hantu ini biasanya dapat membunuh tikus 
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lebih dari yang mereka makan. Penggunaan burung hantu bisa menurunkan 

serangan tikus pada tanaman kelapa sawit muda hingga di bawah 5 persen. Dari 

segi biaya, pengendalian serangan tikus menggunakan burung hantu lebih rendah 

50 persen dibandingkan penanggulangan tikus secara kimiawi. Keuntungan lain 

dari menggunakan tyto alba sebagai pembasmi tikus adalah tidak perlunya bahan 

bahan kimia pembasmi tikus yang dapat menurunkan kualitas hasil panen.    

Burung hantu tentu memberi manfaat tersendiri terhadap petani Desa 

Tlogoweru. Namun tidak banyak orang yang tahu bahwa burung hantu memiliki 

keunikan tersendiri, bahkan masih banyak orang yang beranggapan burung hantu 

adalah hewan yang menyeramkan atau menakutkan. Tidak heran apabila banyak 

yang beranggapan spesies burung ini menakutkan, karena memang burung hantu 

merupakan predator dan burung ini cenderung beraktifitas di malam hari. Namun 

dibalik itu semua, burung hantu memiliki keunikan tersendiri baik dari sifat 

mereka yang dapat menjadi sangat ramah ataupun kebiasaan unik mereka. Salah 

satu keunikannya adalah walaupun burung hantu ini tergolong hewan buas namun 

burung hantu dapat dengan mudah beradaptasi dengan manusia. hal ini tentu dapat 

menjadikan burung hantu menjadi daya tarik wisatawan. Namun pada daerah ini 

belum dapat memfasilitasi wisatawan untuk menikmati keunikan yang ada di 

Desa ini.  

Kabupaten Demak merupakan salah satu tempat strategis di wilayah Jawa 

tengah. Namun keberadaan burung hantu jenis tyto alba untuk menanggulangi 

masalah hama tikus belum banyak diketahui oleh wilayah wilayah sekitar. Hal ini 

dikarenakan Belum adanya fasilitas edukasi yang memadai mengenai burung 

hantu khususnya jenis tyto alba di daerah ini. 

Dari beberapa topik inilah muncul gagasan perancangan Taman Wisata 

Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu yang dapat memfasilitasi sarana rekreasi 

maupun sarana edukasi baik berupa edukasi mengenai pengembangbiakan burung 

hantu tyto alba maupun edukasi mengenai berbagai jenis burung hantu eksotis 

lainnya. Salah satu hal lain yang menjadi latar belakang perancangan Taman 

Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu ini adalah semakin banyaknya 

spesies jenis burung hantu yang berada di ambang kepunahan. 

Konsep Desain dari Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu 

ini adalah arsitektur ekologis dimana arsitektur ekologis merupakan keselarasan 
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antara bangunan dengan alam sekitarnya, mulai dari Atmosfer, biosfer, Lithosfer 

serta komunitas. Unsur-unsur ini berjalan harmonis menghasilkan kenyaman, 

keamanan, keindahan serta ketertarikan. Mendekati masalah perancangan 

arsitektur  dengan konsep ekologi,  berarti ditujukan pada pengelolaan tanah, air 

dan udara untuk keberlangsungan ekosistim. Efisiensi penggunaan sumber daya 

alam  tak terperbarui (energi) dengan mengupayakan energi alternatif (solar, 

angin, air, bio). Menggunakan sumber daya alam terperbarui dengan konsep siklus 

tertutup, daur ulang dan hemat energi mulai pengambilan dari alam sampai pada 

penggunaan kembali, penyesuaian terhadap lingkungan sekitar, iklim, sosial-

budaya, dan ekonomi. Keselarasan dengan perilaku alam, dapat dicapai dengan 

konsep perancangan arsitektur yang kontekstual,  yaitu pengolahan perancangan 

tapak dan bangunan yang sesuai potensi setempat. termasuk topografi, vegetasi 

dan kondisi alam lainnya. Dengan pendekatan arsitektur ekologis ini diharapkan 

terciptanya bangunan yang ramah lingkungan dan dapat tercipta pula kawasan 

yang menyatu dengan alam dan suasana alam yang tetap terjaga sehingga dapat 

menciptakan habitat yang nyaman bagi burung hantu.  

Pada dasarnya burung hantu adalah hewan nokturnal, dimana hewan 

nokturnal cenderung beraktifitas di malam hari. Hewan ini juga cenderung tidak 

menyukai cahaya yang terlalu terang. Untuk mensiasati hal ini, maka perancangan 

akan menggunakan lampu lampu redup pada malam hari. Dan untuk 

meminimalisir masuknya cahaya matahari pada siang hari, maka akan ditanam 

pohon pohon di area site. Selain itu, pohon pohon ini juga bermanfaat untuk 

tempat tinggal bagi burung hantu, mengingat burung hantu memang memiliki 

habitat alami di pepohonan. 

Sesuai dengan konsep arsitektur ekologis, untuk desain Taman Wisata 

Edukatif dan Penangkaran Burung Hantuakan lebih banyak menggunakan 

penghawaan alami, khususnya pada bangunan yang melibatkan burung hantu 

sebagai pelaku di dalamnya. Hal ini dirasa akan membuat kesan bangunan atau 

area tersebut menjadi habitat alami burung hantu. Selain itu penggunaan material 

lantai maupun dinding yang dapat meredam suara juga dapat memberi 

kenyamanan bagi burung hantu. 
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1.2. Permasalahan  

1.2.1.  Permasalahan Umum 

Bagaimana merancang Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran 

Burung Hantu di Demak dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis agar 

menjadi sarana edukasi dan rekreasi yang menarik bagi pengunjung 

1.2.2.  Permasalahan Khusus  

Bagaimana mendesain Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran 

Burung Hantu di Demak dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis  

 

1.3. Maksud dan Tujuan  

1.3.1.  Maksud 

Membuat landasan perencanaan dan perancangan Taman Wisata 

Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu di Demak dengan Pendekatan 

Arsitektur Ekologis  

1.3.2.  Tujuan 

a. Sebagai landasan perencanaan dan perancangan Taman Wisata Edukatif 

dan Penangkaran Burung Hantu di Demak dengan Pendekatan Arsitektur 

Ekologis 

b. Memberikan sarana edukasi dan rekreasi 

 

1.4.  Manfaat  

Menjadi landasan perencanaan dan perancangan Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu di Demak dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis  

 

1.5.  Lingkup Pembahasan 

1.5.1.  Ruang lingkup Substansial  

Lingkup pembahasan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan 

Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu di Demak dengan 

Pendekatan Arsitektur Ekologis baik landscape kawasan maupun massa 

bangunan dengan menitik beratkan pada hal hal yang berkaitan dengan 

pusat budidaya, penangkaran burung hantu dan arsitektur ekologis 
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1.5.2.  Ruang lingkup Spasial  

 Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu berada di 

Kabupaten Demak dengan karakter kawasan yang berada di daerah 

persawahan. 

 

1.6.  Metode Pembahasan  

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan program dasar 

perencanaan dan konsep perancangan arsitektur dengan judul Pengembangan 

Budidaya Burung Hantu Sebagai Sarana Rekreasi Dan Edukasi  adalah metode 

deskriptif. Metode ini memaparkan, menguraikan, dan menjelaskan mengenai 

design requirement (persyaratan Desain) dan design determinant (ketentuan 

Desain) terhadap perencanaan dan perancangan Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu di Demak dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis. 

Berdasarkan design requirement dan design determinant inilah nantinya akan 

ditelusuri data yang diperlukan. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisa 

lebih mendalam sesuai dengan kriteria yang akan dibahas. Dari hasil penganalisaan 

inilah nantinya akan didapat suatu kesimpulan, batasan dan juga anggapan secara 

jelas mengenai perencanaan dan perancangan Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu di Demak . Hasil kesimpulan keseluruhan nantinya 

merupakan konsep dasar yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan 

sebagai landasan dalam Desain grafis arsitektur. 

Dalam pengumpulan data, akan diperoleh data yang kemudian akan 

dikelompokkan ke dalam 2 kategori yaitu: 

1.6.1.  Data Primer 

a. Observasi Lapangan 

Dilakukan dengan cara pengamatan langsung di wilayah lokasi dan 

tapak perencanaan dan perancangan Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu di Demak serta melakukan studi banding.  

b. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dengan pihak pengelola penangkaran 

burung hantu di Demak. serta berbagai pihak-pihak yang terkait dalam 

perencanaan dan perancangan Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran 

Burung Hantu, seperti halnya dengan komunitas burung hantu. Adapun 
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pertanyaan yang akan ditanyakan meliputi kebutuhan ruang untuk 

penangkaran burung hantu, berbagai kebiasaan burung hantu dan juga 

bagaimana perancangan untuk menunjang fasilitas wisata edukatif tanpa 

mengesampingkan kenyamanan burung hantu. 

1.6.2.  Data Sekunder 

Studi literatur melalui buku dan sumber-sumber tertulis mengenai 

perencanaan dan perancangan Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran 

Burung Hantu di Demak dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis serta 

peraturan-peraturan yang berkaitan dengan studi kasus perencanaan dan 

perancangan Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu di 

Demak dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis 

Berikut ini akan dibahas design requirement dan design determinant 

yang berkaitan dengan perencanaan dan perancangan Taman Wisata Edukatif 

dan Penangkaran Burung Hantu di Demak dengan Pendekatan Arsitektur 

Ekologis 

a. Pemilihan Lokasi Dan Tapak 

Pembahasan mengenai pemilihan lokasi dan tapak, dilakukan 

dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam 

penentuan suatu lokasi dan tapak yang layak sebagai perencanaan dan 

perancangan Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu 

di Demak dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis, adapun data yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Data tata guna lahan/peruntukan lahan pada wilayah perencanaan 

dan perancangan Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung 

Hantu di Demak dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis 

2) Data potensi fisik geografis, topografi, iklim, persyaratan 

bangunan yang dimiliki oleh lokasi dan tapak itu sendiri dan juga 

terhadap lingkungan sekitarnya yang menunjang terhadap 

perencanaan dan perancangan Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu di Demak dengan Pendekatan 

Arsitektur Ekologis . 
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Setelah memperoleh data dari beberapa alternatif tapak, kemudian 

dianalisa dengan menggunakan nilai bobot terhadap kriteria lokasi dan 

tapak yang telah ditentukan untuk kemudian memberi scoring terhadap 

kriteria x nilai bobot, dan tapak yang terpilih diambil dari nilai yang 

terbesar. 

b. Program Ruang 

Pembahasan mengenai program ruang dilakukan dengan 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan perencanaan dan 

perancangan Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu 

di Demak dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis , yaitu dilakukan 

dengan pengumpulan data mengenai pelaku ruang itu sendiri beserta 

kegiatannya, dilakukan dengan observasi lapangan baik studi kasus 

maupun dengan studi banding, serta dengan standar atau literatur 

perencanaan dan perancangan Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu di Demak dengan Pendekatan Arsitektur 

Ekologis . 

Persyaratan ruang yang didapat melalui studi banding dengan 

standar perencanaan dan perancangan Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu di Demak dengan Pendekatan Arsitektur 

Ekologis , sehingga dari hasil analisa terhadap kebutuhan dan 

persyaratan ruang akan diperoleh program ruang yang akan digunakan 

pada perencanaan dan perancangan Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu di Demak dengan Pendekatan Arsitektur 

Ekologis . 

c.  Penekanan Desain Arsitektur 

Pembahasan mengenai penekanan Desain arsitektur dilakukan 

dengan observasi lapangan melalui studi banding pada Taman Wisata 

Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu di Demak dengan Pendekatan 

Arsitektur Ekologis  serta dengan standar atau literatur mengenai 

perencanaan dan perancangan yang kaitannya dengan persyaratan 

bangunan di Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu 

di Demak dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis . 
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Adapun data yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Aspek konstektual pada lokasi dan tapak terpilih dengan 

pertimbangan keberadaan bangunan disekitarnya. 

2) Literatur atau standar perencanaan dan perancangan 

Pengembangan Penangkaran Burung Hantu. 

Setelah memperoleh data tersebut, kemudian menganalisa 

antara data yang diperoleh dari studi banding dengan standar 

perencanaan dan perancangan Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu di Demak dengan Pendekatan Arsitektur 

Ekologis  sehingga akan diperoleh pendekatan arsitektural yang akan 

digunakan pada perencanaan dan perancangan Taman Wisata Edukatif 

dan Penangkaran Burung Hantu di Demak dengan Pendekatan 

Arsitektur Ekologis  

 

1.7.  Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung 

Hantu di Demak dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis .  

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, 

ruang lingkup, metode pembahasan, sistematika pembahasan, serta alur bahasan 

dan alur pikir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Membahas tinjauan mengenai Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran 

Burung Hantu di Demak dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis , kaitannya 

dengan kegiatan berolahraga berenang, perkembangan, pengertian, sistem 

pengelolaan, persyaratan teknis, dan studi banding. 

BAB III TINJAUAN LOKASI 

 Membahas tentang gambaran umum pemilihan tapak berupa data fisik dan 

non fisik, potensi dan kebijakan tata ruang pemilihan tapak, gambaran khusus 

berupa data tentang batas wilayah dan karakteristik tapak terpilih. 
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BAB IV PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 Bab ini menjelaskan tentang uraian dasar-dasar pendekatan konsep 

perencanaan dan perancangan awal dan analisis mengenai pendekatan fungsional, 

pelaku dan aktivitasnya, kebutuhan jenis ruang, hubungan kelompok ruang, 

sirkulasi, pendekatan kebutuhan Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung 

Hantu di Demak dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis  pendekatan kontekstual, 

optimaliasi lahan, pendekatan besaran ruang, serta analisa pendekatan konsep 

perancangan secara kinerja, teknis dan arsitektural. 

BAB V PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN  

 Bab ini menjelaskan tentang uraian konsep yang akan digunakan pada 

perencanaan mulai dari aspek fungsional, aspek keruangan, aspek struktur dan 

konstruksi, aspek utilitas bangunan, aspek arsitektural. 
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1.8.  Alur Pikir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Alur Pikir 

Sumber: Analisis (2016) 

 

TOR 

SITE 

Analisis 
 

Analisis   antara   tinjauan   pustaka   dan   data   untuk   memperoleh pendekatan   aspek   
fungsional   ,kontekstual   ,teknis   dan   kinerja program  perencanaan  dan  citra  
(konsep)  perancangan  Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung 
HantuSebagai Sarana Rekreasi Dan Edukasi di Kabupaten Demak  dengan Pendekatan 
arsitektur ekologis 

Pendekatan Perencanaan dan Perancangan Taman Wisata Edukatif dan 
Penangkaran Burung Hantu di Demak dengan Pendekatan Arsitektur 
Ekologis 
 

Transformasi Desain 

DESAIN 

Tinjauan Pustaka  
 
 

- Tinjauan budidaya burung hantu 
- Tinjauan Kabupaten Demak 
- Tinjaun arsitektur ekologis 

  

Data Studi 
 

 

a. Studi Literatur 

b. Studi Kasus 

Aktualita  

- Masyarakat Desa Tlogoweru yang berada di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak mayoritas 
permata pencaharian sebagai petani 

- Terdapat masalah hama tikus yang dapat diatasi dengan memanfaatkan burung hantu tyto alba 
- Sudah ada tempat penangkaran burung hantu namun masih belum optimal 

Urgensi 

Masalah hama tikus yang menyerang persawahan harus diatasi. Salah satunya dengan memanfaatkan 
brung hantu. Harus ada tempat yang memfasilitasi dalam sarana edukasi mengenai pemanfaatan burung 
hantu dan keunikan keunikannya 
Originalitas 

Perencanaan Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu di Demak dengan Pendekatan 
Arsitektur Ekologisdengan fasilitas penunjang yang representative yang ditekankan untuk kepentingan 
kebutuhan rekreatif, kenyamana pengunjung, dan pusat edukasi penangkaran burung hantu. 

 

Konsep Dasar dan Program Perencanaan dan Perancangan  Taman 
Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu di Demak dengan 
Pendekatan Arsitektur Ekologis 
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BAB II  

TINJAUAN UMUM 

 

2.1. Taman Wisata Edukatif 

2.1.1. Tinjauan Taman 

Taman (Garden) diterjemahkan dari bahasa Ibrani, Gan berarti 

melindungi atau mempertahankan lahan yang ada dalam suatu lingkungan 

berpagar, Oden berarti kesenangan, kegembiraan, dan kenyamanan Secara 

lengkap dapat diartikan taman adalah sebidang lahan berpagar yang 

digunakan untuk mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dan kenyamanan 

(Laurie, 1986 : 9). Dari batasan dapat diambil pengertian sebagai berikut : 

Taman merupakan wajah dan karakter bahan atau tapak, berarti bahwa 

menikmati taman mencakup dua hal, yaitu penampakan visual, dalam arti 

yang bisa dilihat dan penampakan karakter dalam arti apa yang tersirat dari 

taman tersebut. Mungkin dari ceritanya, gambar yang teraplikasi, nilai-nilai 

yang terkandung dari taman tersebut.  

Taman mencakup semua elemen yang ada, baik elemen alami (natural), 

elemen buatan manusia (artificial), bahkan makhluk hidup yang ada 

didalamnya, terutama manusia. Secara umum akhirnya diambil pengertian 

pembeda antara taman sebagai landscape dan taman sebagai garden, yaitu 

bahwa taman (landscape) elemen tamannya lebih banyak didominasi oleh 

elemen alami, sedangkan (garden) elemennya lebih didominasi oleh elemen 

buatan manusia (artificial) dan dalam luas yang lebih terbatas (Suharto, 

1994). 

Berikut adalah penjabaran dari beberapa bentuk ruang terbuka hijau : 

a. Taman Wisata Alam 

Taman Wisata Alam (TWA) adalah kawasan pelestarian alam 

dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata 

dan rekreasi alam. Pengelolaan taman wisata alam berada di bawah 

kewenangan BKSDA (Balai Konservasi Sumberdaya Alam) bersama 

dengan pengelolaan ruang terbuka hijau lainnya seperti taman nasional 

berukuran kecil, kawasan suaka alam, taman hutan raya dan taman buru 
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(SNI 01-5009.5- 2001 tentang istilah dan definisi berkaitan dengan 

pengusahaan pariwisata alam berasaskan konservasi hayati). 

b. Taman Rekreasi 

Rekreasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu rekreasi aktif dan 

rekreasi pasif. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang 

yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan 

tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang 

banyak memerlukan pergerakan fisik. Sedangkan rekreasi pasif adalah 

bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat 

tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak 

didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-

bentuk permainan atau olah raga. Sehingga taman rekreasi merupakan 

suatu tempat/areal yang dapat menampung kebutuhan dalam berekreasi 

(Permendagri No 1 Tahun 2007, pasal 1). 

c. Taman Lingkungan 

Pada dasarnya tanah milik hak milik perorangan maupun badan 

hukum memiliki fungsi sebagai ruang publik (UUPA No 5 Tahun 1960), 

maka sudah selayaknya setiap lahan pekarangannnya digunakan baik 

ruang terbuka hijau taman untuk kepentingan pribadi maupun umum. 

Setiap bangunan yang berada di atas ruang tanah perlu difungsikan untuk 

taman pekarangan, untuk keperluan keluarga, untuk tanaman obat, 

rempahrempah kebutuhan sehari-hari, sirkulasi udara, penyinaran 

matahari yang cukup, mencegah kebakaran, dan sebagai ruang terbuka 

hijau pekarangan. Bangunan swasta seperti hotel, industri, pertokoan, 

melalui rencana detail disediakan hijauan berupa rumput, bunga, 

tanaman pot, taman hias, kolam, dan sebagainya. Bila aktivitas 

memanfaatkan lahan pekarangan ini sudah melembaga di kalangan 

rumah tangga dan swasta, maka ruang terbuka hijau pekarangan berskala 

kecil secara merata akan memberikan dampak kumulatif yang besar 

terhadap ruang terbuka hijau kota secara keseluruhan. 
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2.1.2. Tinjauan Pariwisata  

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sebagian atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata 

yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara 

a. Jenis dan Macam Pariwisata 

Untuk kepentingan perencanaan dan pengembangan kepariwisataan 

itu sendiri, perlu dibedakan antara pariwisata dan jenis pariwisata 

lainnya, sehingga dengan demikian dapat ditentukan kebijakan apa yang 

perlu mendukung, sehingga jenis dan macam pariwisata yang 

dikembangkan akan dapat berwujud seperti diharapkan dari 

kepariwisataan itu 

Jenis dan macam pariwisata antara lain adalah : 

1) Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang : 

a) Pariwisata lokal (Local Tourism)  

b) Pariwisata Regional (Regional Tourism)  

c) Kepariwisataan Nasional (National Tourism)  

d) Regional-International Tourism  

e) International Tourism 

2) Menurut pengaruhnya terhadap Neraca Pembayaran 

a) In Tourism atau Pariwisata Aktif  

b) Out-going Tourism atau Pariwisata Pasif 

3) Menurut Alasan atau Tujuan Perjalanan 

a) Business Tourism 

b) Vacational Tourism  

c) Educational Tourism 

4) Menurut saat atau waktu berkunjung 

a) Seasonal Tourism 

b) Occasional Tourism 
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5) Pembagian menurut objeknya 

a) Cultural Tourism  

b) Recuperation Tourism atau pariwisata kesehatan  

c) Commercial Tourism atau pariwisata perdagangan  

d) Sport Tourism atau pariwisata olah raga  

e) Political tourism atau pariwisata politik 

f) Religion Tourism 

b. Daya Tarik Pariwisata 

Pariwisata menurut daya tariknya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) 

bagian, yaitu : 

1) Daya Tarik Alam 

Pariwisata daya tarik alam yaitu wisata yang dilakukan dengan 

mengunjungi daerah tujuan wisata yang memiliki keunikan daya 

tarik alamnya, seperti laut, pesisir pantai, gunung, lembah, air terjun, 

hutan dan objek wisata yang masih alami 

2) Daya Tarik Budaya 

Pariwisata daya tarik budaya merupakan suatu wisata yang 

dilakukan dengan mengunjungi tempat-tempat yang memiliki 

keunikan atau kekhasan budaya, seperti kampung naga, tanah toraja, 

kampung adapt banten, kraton kasepuhan Cirebon, kraton 

Yogyakarta, dan objek wisata buidaya lainnya. 

3) Daya Tarik Minat Khusus 

Pariwisata ini merupakan pariwisata yang dilakukan dengan 

mengunjungi objek wisata yang sesuai dengan minat seperti wisata 

olah raga, wisata rohani, wisata kuliner, wisata belanja, dengan 

jenis-jenis kegiatannya antara lain, olah raga gantole, bungee 

jumping, dan kegiatan lainnya. 
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2.1.3. Tinjauan Edukasi 

a. Pengertian Edukasi 

pengertian edukasi adalah upaya dari subyek terhadap objek untuk 

mengubag cara memperoleh dan mengembangkan pengetahuan menuju 

cara tertentu uang diinginkan oleh subyek. (Rendra. 2004) 

Edukasi/pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat 

b. Konsep Dasar Edukasi 

Edukasi memiliki  konsep dasar dimana telah dibuat dan diakui oleh 

beberapa yurisdiksi yaitu konsep yang mengacu pada proses dimana 

siswa dapat belajar sesuatu: 

1) Intruction : fasilitas pembe lajaran terhadap sasaran yang 

diidentifikasi, baik yang disampaikan oleh pengajar atau bentuk 

lainnya. 

2) Teaching : tindakan seorang pengajar secara nyata dirancang untuk 

memberikan pembelajaran kepada terajar. 

3) Learning : pembelajaran dengan pandangan kearah persiapan serta 

pendidikan dengan pengetahuan khisis, ketrampilan, atau 

kemampuan yang bdapat diterapkan segera setelah selesai 

 

2.1.4. Wisata Edukasi 

Dalam pembangunan Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung 

Hantu  ini membawa konsep wisata edukasi, dimana ini merupakan 

penggabungan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi rekreasi/ wisata dan juga 

edukasi dalam satu area.  

Wisata edukasi/ pendidikan sendiri adalah jenis wisata minat khusus 

yang dikategorikan menurut motivasi tertentu yang biasanya terkait dengan 

waktu, hobi, dan mengejar waktu luang, dimana ada penggabungan rekreasi 

dan pendidikan. Wisata edukasi/pendidikan adalah suatu perjalanan wisata 

yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, studi perbandingan ataupun 
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pengetahuan mengenai bidang kerja yang dikunjunginya. Wisata jenis ini 

disebut juga sebagai study tour atau perjalanan kunjungan kunjungan 

pengetahuan. (Suwantoro,1997). 

Wisata edukasi/ pendidikan adalah suatu program dimana peserta 

kegiatan wisata melakukan perjalanan wisata pada suatu tempat tertentu 

dalam suatu kelompok dengan tujuan utama mendapatkan pengalaman 

belajar secara langsung terkait dengan lokasi yang dikunjungi (Rodger : 1998) 

dalam Sifa (2011)  

Menurut Ritchie (2003) wisata edukasi adalah aktivitas pariwisata yang 

dilakukan oleh wisatawan yang mengambil liburan sehari dan mereka yang 

melakukan perjalanan untuk pendidikan dan pembelajaran sebagai tujuan 

utama ataupun kedua. Wisata edukasi dilihat berdasarkan pengaruh 

lingkungan eksternal yang mempengaruhi penawaran dan permintaan produk 

daya tarik wisata edukasi untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda 

a. Jenis-jenis Wisata Edukasi 

Di Indonesia, terdapat 4 jenis wisata edukasi. Diantaranya adalah: 

1) Wisata Edukasi Science / Ilmu Pengetahuan 

Wisata edukasi ilmu pengetahuan adalah wisata edukasi yang 

berbasis kepada pendidikan ilmu pengetahuan 

2) Wisata Edukasi Sport / Olahraga 

Wisata edukasi olahraga adalah wisata edukasi yang berbasis 

kepada pendidikan secara fisik atau olagraga 

3) Wisata Edukasi Culture/ Kebudayaan 

Wisata edukasi kebudayaan merupakan wisata yang berbasis 

pada bidang kebudayaan, baik seni, adat istiadat, dan lain lain 

4) Wisata Edukasi Agrobisnis 

Merupakan wisata edukasi yang berbasis kepada pendidikan 

agro atau pertanian dan peternakan yang juga merupakan bisnis dari 

suatu perusahaan maupun perseorangan. 
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2.1.5. Bangunan Penunjang  

a. Museum 

Museum berdasarkan definisi yang diberikan International 

Council of Museums, adalah institusi permanen, nirlaba, melayani 

kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha 

pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan 

memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, 

pendidikan, dan kesenangan. Karena itu ia bisa menjadi bahan studi oleh 

kalangan akademis, dokumentasi kekhasan masyarakat tertentu, ataupun 

dokumentasi dan pemikiran imajinatif di masa depan. Museum 

merupakan suatu badan yang mempunyai tugas dan kegiatan untuk 

memamerkan dan menerbitkan hasil-hasil penelitian dan pengetahuan 

tentang benda-benda yang penting bagi Kebudayaan dan llmu 

Pengetahuan. 

Pada Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu , 

museum ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengunjung 

mengenai seluk beluk burung hantu mulai dari jenis, habitat, kebiasaan 

maupun hal lainnya. Museum ini dikemas dengan menggunakan 

teknologi agar menjadi daya tarik dan lebih representatif.  

 

Gambar 2.1. National Museum of Natural History 

Sumber: azurebreeze.wordpress.com 
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1) Kegiatan Museum.  

a) Kegiatan Pendidikan 

mampu memberikan pengetahuan tambahan mengenai koleksi-

koleksi yang dipamerkan kepada masyarakat umum.  

b) Kegiatan penelitian dan studi ilmiah 

hasil penelitian akan digunakan sebagai bahan acuan tambahan 

pengetahuan tentang benda koleksi yang dipamerkan kepada 

publik pengunjung museum.  

c) Kegiatan rekreasi 

museum dapat menyajikan benda-benda koleksi yang 

dipamerkan secara menarik sehingga tidak membosankan bagi 

pengunjung bahkan dapat menjadi daya tarik untuk 

mengunjungi museum.  

d) Kegiatan Konservasi 

Museum melakukan perlundungan dan pelestarian terhadap 

benda yang dipamerkan. 

2) Penyajian Koleksi Museum 

Berdasarkan cara penyajian obyek pamer dilakukan dengan 

memamerkan obyek pamer melalui sarana penyajian yang ada. 

Penyajian yang paling tepat yaitu dengan menggunakan pameran, 

baik bentuk tetap, pameran khusus maupun pameran keliling. Teknik 

pameran adalah suatu pengetahuan yang meminta fantasi, imajinasi, 

daya improvisasi dan keterampilan teknis serta artistik tersendiri. 

Untuk obyek dua dimensi hanya diperlukan dinding atau 

bidang pameran dan penempatannya menggunakan penglihatan 

yang baku, sedangakan untuk obyek tiga dimensi diperlukan 

ruangan yang cukup luas dan diupayakan agar obyek tiga dimensi 

dapat dilihat dari segala arah dan komposisi ruangan dan isinya 

cukup memberikan rasa lega. 
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Gambar 2.2. Pengamatan Pria dan Wanita Posisi Berdiri 

Sumber : Human Dimension & Interior Space, 2016 

 

 

3) Aspek Perencanaan Ruang Pamer 

Sebuah ruang pamer memiliki beberapa prinsip-prinsip umum 

penataan atau desain, seperti : 

a) Sistematika atau jalan cerita yang akan dipamerkan 

b) Tersedianya benda-benda koleksi yang akan menunjang cerita 

atau materi dalam pameran 

c) Tekni atau metode pameran yang akan dipakai 

Selain ketiga prinsip di atas, sebuah ruang pamer tentunya 

memiliki aspek-aspek atau faktor yang mempengaruhi tingkat 

keberhasilan dalam pameran, antara lain adalah : 

a) Display 

Berfungsi sebagai tempat perletakan obyek dalam daerah 

pandang pengamat, pelindung benda pamer, tempat perletakan 

cahaya buatan dan pembatas ruang. Pada fungsi galeri dan teater 

dibutuhkan desain penataan rang yang fleksibel, sehingga dapat 

dengan mdah diubah pengaturannya sesuai fungsi pameran atau 

pertunjukkan yang akan diwadahi di dalamnya. Display dalam 

suatu ruang pamer dapat berupa dinding, panel, penyangga 

maupun almari. 
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Gambar 2.3. Standard Jarak dan Sudut Pandang Display 

Sumber : Neufert, Arsitek Data Jilid 2 

 

 
Gambar 2.4. Display segala sisi dan 2 sisi 

Sumber : Neufert, Arsitek Data Jilid 2 

 

 
Gambar 2.5. Display 1  sisi 

Sumber : Neufert, Arsitek Data Jilid 2 
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Gambar 2.6. Display segala sisi dan 3 sisi 

Sumber : Neufert, Arsitek Data Jilid 2 

 

b. Galeri Hidup 

Galeri Hidup yang dimaksud dalam Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu  ini merupakan suatu area yang memfasilitasi 

pengunjung untuk berinteraksi dengan burung hantu. Seperti halnya 

museum, Galeri hidup memiliki area display namun benda yang 

dipamerkan dalam galeri hidup ini merupakan benda hidup yaitu burung 

hantu. Dalam area ini terdapat beberapa jenis burung hantu seperti halnya 

burung hantu tyto alba, Strix seloputo, srix leptogrammica, Bubo 

Sumatranus dan Buffy Fish Owl. Pengunjung dapat memberi makan 

maupun memegang burung hantu secara langsung dengan didampingi 

petugas dan menggunakan glove atau sarung tangan khusus agar cakar 

burung hantu tudak melukai pengunjung. 

 

Gambar 2.7. Taman burung TMII 

Sumber: Zoochat.com 
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2.2. Penangkaran Burung Hantu 

2.2.1. Tinjauan Penangkaran 

a. Penangkaran 

Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan 

dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan 

kemurnian jenisnya. Penangkaran tumbuhan dan satwa liar berbentuk : 

1) Pengembangbiakan satwa, 

2) Pembesaran satwa, yang merupakan pembesaran anakan dari telur 

yang diambil dari habitat alam yang ditetaskan di dalam 

lingkungan terkontrol dan atau dari anakan yang diambil dari alam 

(ranching/rearing), 

3) Perbanyakan tumbuhan secara buatan dalam kondisi yang 

terkontrol (artificial propagation). 

Pengembangbiakan satwa adalah kegiatan penangkaran berupa 

perbanyakan individu melalui cara reproduksi kawin (sexual) maupun 

tidak kawin (asexual) dalam lingkungan buatan dan atau semi alami serta 

terkontrol dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. 

Pembesaran satwa adalah kegiatan penangkaran yang dilakukan dengan 

pemeliharaan dan pembesaran anakan atau penetasan telur satwa liar dari 

alam dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Perbanyakan 

tumbuhan (artificial propagation) adalah kegiatan penangkaran yang 

dilakukan dengan cara memperbanyak dan menumbuhkan tumbuhan di 

dalam kondisi yang terkontrol dari material seperti biji, potongan (stek), 

pemencaran rumput, kultur jaringan, dan spora dengan tetap 

mempertahankan kemurnian jenisnya 

b. Tujuan Penangkaran 

Tujuan penangkaran adalah untuk : 

1) Mendapatkan spesimen tumbuhan dan satwa liar dalam jumlah, 

mutu, kemurnian jenis dan keanekaragaman genetik yang terjamin, 

untuk kepentingan pemanfaatan sehingga mengurangi tekanan 

langsung terhadap populasi alam. 
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2) Mendapatkan kepastian secara administratif maupun secara fisik 

bahwa pemanfaatan spesimen tumbuhan atau satwa liar yang 

dinyatakan berasal dari kegiatan penangkaran adalah benar-benar 

berasal dari kegiatan penangkaran. 

c. Pelaksanaan Penangkaran 

1) Pengadaan Induk dan Legalitas Asal Induk 

induk satwa untuk keperluan penangkaran, dapat diperoleh dari: 

a) Penangkapan satwa dari alam, 

b) Sumber-sumber lain yang sah meliputi : hasil penangkaran, 

Luar Negeri, rampasan, penyerahan dari masyarakat, temuan 

dan dari Lembaga Konservasi. 

Pengadaan induk penangkaran : 

a) Pengadaan induk dari penangkapan dari alam. 

b) Pengadaan induk dari hasil penangkaran 

c) Pengadaan induk penangkaran dari luar negeri  

d) Pengadaan induk penangkaran yang berasal dari hasil rampasan, 

penyerahan dari masyarakat atau temuan 

Induk penangkaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi 

yang berasal dari habitat alam (W) dinyatakan sebagai milik negara 

dan merupakan titipan negara. Induk penangkaran satwa liar 

generasi pertama (F1) hasil penangkaran jenis satwa liar yang 

dilindungi dinyatakan sebagai milik negara dan merupakan titipan 

negara. Spesimen induk satwa liar yang dilindungi yang berasal dari 

habitat alam, dan atau hasil penangkaran generasi pertama (F1) 

satwa liar yang dilindungi, tidak dapat diperjualbelikan dan wajib 

diserahkan kepada negara apabila sewaktu-waktu diperlukan. 

2) Pelaksanaan 

Dalam rangka menjamin kemudahan kontrol hasil 

penangkaran, maka setiap anakan harus dipisahkan dari induk-

induknya. Pemisahan anakan dari induk harus dapat dilakukan untuk 

membedakan antar generasi dimana generasi pertama (F1) harus 

dapat dibedakan dengan generasi-generasi berikutnya. Dalam 

rangka menjaga kemurnian jenis satwa liar, unit penangkaran 
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dilarang melakukan pengembangbiakan silang (hibrida) baik antar 

jenis maupun antar anak jenis, bagi jenis-jenis yang dilindungi yang 

bersasal dari habitat alam. Hal ini dikecualikan untuk mendukung 

pengembangan budidaya peternakan atau perikanan. Untuk menjaga 

keanekaragaman genetik jenis satwa, penangkaran satwa dilakukan 

dengan jumlah paling sedikit dua pasang atau bagi jenis-jenis satwa 

yang poligamous minimal dua ekor jantan. Dan dilakukan dengan 

menghindari penggunaan induk-induk satwa yang mempunyai 

hubungan kerabat atau pasangan yang berasal dari satu garius 

keturunan 

3) Penandaan dan Sertifikasi 

Pelaksana penangkaran wajib melakukan penandaan dan 

sertifikasi terhadap indukan maupun hasil penangkarannya. 

Penandaan pada hasil penangkaran merupakan pemberian tanda 

yang bersifat permanen pada bagian tumbuhan maupun satwa 

dengan menggunakan teknik tagging/banding, cap (marking), 

transponder, pemotongan bagian tubuh, tattoo dan label yang 

mempunyai kode berupa nomor, huruf atau gabungan nomor dan 

huruf. Penandaan bertujuan untuk membedakan antara induk dengan 

induk lainnya, antara induk dengan anakan dan antara anakan 

dengan anakan lainnya serta antara spesimen hasil penangkaran 

dengan spesimen dari alam. Untuk memudahkan penelusuran asal 

usul (tracking) spesimen tumbuhan atau satwa, penandaan 

dilengkapi dengan sertifikat. Bagi jenis-jenis yang karena sifat 

fisiknya tidak memungkinkan untuk diberi tanda hanya dilakukan 

pemberian sertifikat. Dalam rangka perdagangan luar negeri, unit 

penangkaran jenis-jenis Appendix I CITES (Convention on 

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 

Flora), yang dilakukan melalui kegiatan pengembangbiakan satwa 

di dalam lingkungan terkontrol (captive breeding) dan perbanyakan 

tumbuhan secara buatan dalam kondisi terkontrol (artificial 

propagation), wajib diregister pada sekretariat CITES (Convention 

on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
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Flora). Registrasi hanya dapat diajukan oleh unit penangkaran yang 

telah memenuhi standar kualifikasi penangkaran 

 

2.2.2. Penangkaran Burung Hantu 

a. Perkembangbiakan Alami 

Dalam satu tahun, burung hantu ini mampu bertelur sebanyak dua 

kali, yakni pada bulan Mei sampai Juli. Telur-telurnya ditempatkan di 

dalam lubang pohon yang tinggi, bekas sarang burung pemangsa yang 

lain, atau pada bangunan. Jumlah telur bervariasi antara 5-11 

butir/induk/musim kawin. Ukuran telur jenis burung hantu ini lebih kecil 

seikit daripada telur ayam kampung dan cangkang telur berwarna putih. 

Telur sejumlah 5-11 butir tersebu dihasilkan dalam jangka waktu 2-3 

minggu karena tidak setiap burung ini bertelur. Masa peletakkan telur 

berlangsung setiap 1-3 hari sekali. 

Ketika telur yang dihasilkan telah berjumlah 3-4 butir, burung hantu 

Tyto alba mulai mengerami telurnya sambil terus kawin dan bertelur. 

Jenis burung hantu ini akan berhenti bertelur setelah jumlah telurnya 

mencapai 11 butir. Karena masa bertelur dan mengerami berbeda, maka 

masa penetasan telur menjadi tidak seragam. Telur pertama hingga telur 

keempat biasanya menetas secara bersamaan karena masa 

pengeramannya dimulai pada waktu yang sama. Sedangkan telur kelima 

hingga telur paling akhi, masa tetasnya akan mundur masing-masing 2-3 

hari. Dengan demikian, waktu penetasan telur menjadi lama, yakni 

sekitar satu bulan. 

Perbedaan masa tetas menyebabkan tingkat pertumbuhan tiap 

kelompok penetasan berbeda. Anak tertua biasanya paling kuat makan 

dan selalu menang dalam berebut pakan. Sedangkan anak termuda selalu 

kalah sehingga tubuhnya paling lemah di bandingkan dengan saudara-

saudaranya yang lain. Akibatnya, pertumbuhan anak burung yang 

termuda sering terganggu, bahkan sering tumbuh kurang normal atau 

mati. 

Dari sekian banyak telur yang dihasilkan, terkadang banyak pula 

telur yang tidak menetas (keberhasilan penetasan 0-100%). Kegagalan 
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penetasan telur biasanya terjadi pada saat rawan pangan karena waktu 

untuk mengeram digunakan untuk mencari makan. Namun kegagalan 

penetasan telur juga dapat disebabkan oleh kanibalisme induk, suhu, dan 

kelembaban udara  yang ekstrim, serta serangan hama ataupun penyakit. 

Sifat kanibalisme induk sering muncul pada saat paceklik, yakni pada 

saat tikus sukar didapat. Anak yang paling lemah dan terkecil umumnya 

sering menjadi sasaran sifat kanibalisme induknya, kemudian menyusul 

anak yang agak kuat. Bila kerawanan pangan terus berlanjut, maka 

seluruh anak yang dihasilkan akan di makan semuanya. 

Perkembangbiakan burung hantu Tyto alba sangat dipengaruhi oleh 

populasi tikus sebagai pakan alami. Jumlah burung muda yang berhasil 

mencapai umur dewasa sekitar 3-4 ekor. Rendahnya angka populasi 

burung hantu antara lain dipengaruhi oleh faktor ketersediaan makanan 

dan keamanan lingkungan alamnya. 

Bila anakan burung hantu dapat hidup dan tumbuh dengan selamat, 

maka pada saat mencapai umur sekitar 2,5-3 bulan burung hantu muda 

tersebut akan segera meninggalkan induk dan saudara-saudaranya untuk 

mencapai tempat baru. Pada usia sekitar 8 bulan, burung hantu muda ini 

mencari pasangan hidupnya. Selanjutnya, mereka akan kawin dan 

berkembang biak terus menerus setiap 4,5-5,5 bulan sekali. 

b. Perkembangbiakan Buatan 

Burung hantu dapat dikembangbiakan dengan cara ditangkarkan. 

Penangkaran burung hantu ini membutuhkan kandang yang cukup luas, 

sarang yang menyerupai habitat aslinya, ketersediaan tikus yang cukup 

sebagai bahan pakan. Dengan ketersediaan tikus yang cukup, maka 

burung hantu yang ditangkarkan dapat memperoleh makanan minimal 2 

ekor tikus setiap hari untuk satu ekor burung hantu. 

Dilihat dari prospek, tingkat kebutuhan tiap areal pertanian, 

permintaan, dan biaya yang dikeluarkan untuk pengendalian tikus, maka 

penangkaran burung hantu dapat menjadi peluang usaha yang 

menguntungkan. Di samping itu, cara budidaya, biaya perawatan, dan 

pemelihaaraannya relatif murah. Adapun persyaratan yang harus 

diperhatikan dalam menangkarkan burung hantu adalah sebagai berikut. 
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1)  Pemilihan Bakalan untuk Induk 

Anak (bakalan) burung hantu yang hendak ditangkarkan 

minimum sudah berumur 3 bulan atau sudah dapat di pastikan bahwa 

anak burung hantu tersebut adalah jantan atau betina. Ciri-ciri 

burung hantu jantan adalah bulu leher depan berwarna putih 

berbintik hitam dan ukuran tubuhnya kecil. Sedangkan ciri-ciri 

burung hantu betina adalah bulu leher depan berwarna kuning 

berbintik hitam dan ukuran tubuhnya lebih besar daripada yang 

jantan. 

Penjodohan induk jantan dan betina dilakukan dengan melepas 

beberapa pasang burung hantu dalam kandang penangkaran 

(polier/aviary) yang cukup besar. Burung hantu tersebut biasanya 

akan memilih pasangannya sendiri-sendiri. Penjodohan secara paksa 

tidak dianjurkan karena burung hantu mudah sekali mengalami 

stress. 

2) Kandang Penangkaran Burung 

 

Gambar 2.8.  Ukuran Penangkaran Ideal 
Sumber: Analisis (2016) 
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Gambar 2.9. Ukuran penangkaran kapasitas 30 pasang 

Sumber: Analisis (2016) 

 

Kandang penangkaran (polier/aviary) untuk burung hantu dapat 

dibuat dengan konstruksi besi berpagar anyaman kawat berukuran 

1,5 cm  x 1,5 cm. Ukuran kandang penangkaran yang ideal untuk 

burung hantu adalah 2m x 3m x 4m atau bisa juga menggunakan 

ukuran 6m x12m x 7m dengan kapasitas ±30 pasang burung hantu. 

Kandang penangkaran tersebut sedapat mungkin berada pada tempat 

yang sejuk dan jauh dari keramaian. 

 

Gambar 2.10. Nestbox/ rumah burung 

Sumber: Omkicau.com 
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Gambar 2.11. Burung Hantu dalam Nestbox 

Sumber: arkive.org 

 

Kandang penangkaran perlu di lengkapi dengan 

pagupon/nestbox/rumah burung, tenggeran, dan tempat minum. 

Pada bagian alas dan pinggir kandang penangkaran diplester dengan 

pasir semen dan di beri tembok stinggi 0,5m. Konstruksi kandang 

seperti ini akan memudahkan pekerja untuk membersihkan kotoran 

dan mencegah tikus yang diberikan kepada burung lari keluar 

kandang. 

 

2.3. Tinjauan Burung Hantu 

Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman jumlah 

jenis burung hantu yang tinggi. Sedikitnya 54 jenis burung hantu hidup di Indonesia 

dari sekitar 240-an spesies burung hantu dunia. Bahkan dari ke-54 jenis tersebut, 

beberapa diantaranya merupakan spesies burung hantu endemik Indonesia. Burung 

Hantu adalah kumpulan burung yang dikelompokkan dalam ordo Strigiformes. 

Ordo ini terdiri atas dua suk (famili) yaitu Tytonidae (burung serak) dan Strigidae 

(burung hantu sejati). Indonesia memiliki jenis-jenis dari kedua famili burung hantu 

tersebut. Burung hantu merupakan hewan buas (karnivora) dan hewan 

nokturnal (aktif di malam hari). Penampilan fisik dan perilakunya khas. 

Berbagai mitos yang umumnya menyeramkan kerap diberikan pada burung 

Strigiformes ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Mungkin karena mitos 

dan penampilannya tersebut burung ini dinamai sebagai burung hantu. 

 

 

 



32 
 

2.3.1. Kebiasaan hidup Burung hantu 

Kebanyakan jenis burung hantu berburu di malam hari, meski 

sebagiannya berburu ketika hari remang-remang di waktu subuh dan sore 

(krepuskular) dan ada pula beberapa yang berburu di siang hari. 

Mata yang menghadap ke depan, sehingga memungkinkan mengukur 

jarak dengan tepat; paruh yang kuat dan tajam; kaki yang cekatan dan mampu 

mencengkeram dengan kuat; dan kemampuan terbang tanpa berisik, 

merupakan modal dasar bagi kemampuan berburu dalam gelapnya malam. 

Beberapa jenis bahkan dapat memperkirakan jarak dan posisi mangsa dalam 

kegelapan total, hanya berdasarkan indera pendengaran dibantu oleh bulu-

bulu wajahnya untuk mengarahkan suara. 

Burung hantu berburu aneka binatang seperti serangga, kodok, tikus, 

dan lain-lain. 

Sarang terutama dibuat di lubang-lubang pohon, atau di antara pelepah 

daun bangsa palem. Beberapa jenis juga kerap memanfaatkan ruang-ruang 

pada bangunan, seperti di bawah atap atau lubang-lubang yang kosong. 

Bergantung pada jenisnya, bertelur antara satu hingga empat butir, 

kebanyakan berwarna putih atau putih berbercak. 

 

2.3.2. Burung Hantu dalam Ruang 

Untuk menciptakan kondisi ruang yang nyaman bagi burung hantu, 

maka perlu adanya penyesuaian dalam penyediaan ruang maupun dalam 

perawatan burung hantu.  

a. Burung hantu akan lebih nyaman jika ditaruh di kayu sebagai pijakan 

mereka. 

b. Burung hantu terlatih dapat merespon panggilan. Untuk memanggil 

burung hantu, gunakan tikus sebagai umpan. 

c. Untuk berinteraksi secara langsung pergunakan glove  

d. Burung hantu yang ditaruh di dalam sangkar kecil cenderung memiliki 

tingkat stress yang tinggi.  

e. Pemberian makan harus cukup dan tidak berlebihan 

f. Pemberian makan berupa hewan hewan hidup. 

g. jangan taruh burung hantu di tempat yang terpapar matahari. 
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Gambar 2.12. batang kayu sebagai pijakan 

Sumber: scotowlblog.wordpress.com 

 
Gambar 2.13. Interaksi dengan Burung Hantu 

Sumber: Analisis (2016) 

 

2.3.3. Jenis Burung Hantu di Indonesia 

Burung hantu tersebar hampir di seluruh dunia kecuali di Antartika. 

Jumlah jenisnya diperkirakan mencapai 141 spesies atau lebih. Di Indonesia 

saja, sedikitnya 54 spesies burung hantu asli Indonesia. Berikut adalah 

beberapa jenis burung hantu yang akan ada dalam Taman Wisata Edukatif 

dan Penangkaran Burung Hantu dan penjelasan singkat lainnya. 
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a. Burung Hantu Tyto alba 

 

Gambar 2.14. Tyto alba 

Sumber: owlpages.com 

 

Dikenal juga dengan nama Burung hantu Tito, atau Serak Jawa atau 

Barn Owl. Jenis burung hantu ini bertubuh besar dengan tubuh bagian 

atas berwarna kuning tua kecokelatan dengan bercak halus, sedangkan 

bagian bawah berwarna putih dengan bintik hitam. Tingginya mungkin 

sekitar 34 cm. Ciri-ciri burung hantu Tito adalah memiliki wajah yang 

berwarna putih yang berbentuk seperti hati.   

Habitat burung hantu tito alba ini adalah daerah berpohon di tepi 

hutan, perkebuann, hingga taman kota dengan ketinggian mencapai 

1.600 m di atas permukaan laut. Burung hantu jenis ini dapat ditemukan 

di seluruh benua, kecuali Antartika. 
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b. Strix Leptogramica 

 

Gambar 2.15. strix leptogramica 

pinterest.com 

 

Burung hantu yang dikenal juga dengan nama Brown Wood Owl ini 

memiliki nama latin Strix leptogrammica. Mereka termasuk jenis burung 

hantu berbadan besar. Tubuhnya setinggi 45-47 cm.  Makanan utama  

Strix leptogrammica adalah burung, mamalia dan reptil berukuran kecil. 

Burung ini jarang terlihat di siang hari. Jika terganggu pada siang hari, 

burung akan menggugurkan bulu-bulunya sehingga nampak seperti 

sepotong kayu mati dan melihat dengan mata setengah tertutup. Sarang 

dari strix leptogramica adalah tumpukan kasar dari sampah, yang 

diletakkan didalam dasar lubang pada pohon. 
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c. Bubo sumatranus (Beluk Jampuk, Hingkik) 

 

Gambar 2.16. Bubo Sumatranus 

Sumber: pinterest.com 

 

Beluk Jampuk berukuran 40-46 cm. Hidup dihutan-hutan dataran 

rendah sampai ketinggian 1000 m dpl. Mangsa berupa mammalia kecil 

seperti tikus, ular, ikan-ikan kecil dan burung-burung kecil yang 

diperoleh dengan berburu menyambar dari tenggeran dan melompat-

lompat dengan cekatan ditanah. Salah satu aktivitas dan kebiasaan Bubo 

sumatranus adalah bertengger diranting pohon selain itu bubo 

sumatranus gemar untuk mandi di kolam ataupun di sungai. 
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d. Buffy Fish Owl 

 

Gambar 2.17. Buffy Fish 

Sumber: cikanangawildlifecenter.com 

 

Buffy Fish atau Beluk Ketupa berukuran 40-48 cm dengan rentang 

sayap sekitar 295-390 mm, panjang ekor sekitar 160-181 mm dan berat 

sekitar 1-2 kg. Ukuran tubuh Bubo ketupu betina lebih besar 

dibandingkan dengan yang jantan. Makanan utama buffy fish adalah ikan. 

Habitat asli merupakan area yang dekat dengan sumber air. Maka dari itu 

diperlukan perancangan dengan menambahkan kolam ikan bagi buffy 

fish. 

 Sarang burung hantu Bubo ketupu biasanya berupa bekas sarang 

burung lain atau lubang di pohon. Tak jarang mereka menghuni bekas 

sarang burung yang berada di pucuk pohon pakis, atau cabang yang 

diselimuti lumut dan anggrek, dan terkadang juga di celah bebatuan. 
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e. Strix Seloputo 

 

 

Gambar 2.18. Strix seloputo 

Sumber: tumblr.com 

 

Burung yang dikenal juga dengan nama Spotted Wood Owl ini 

memiliki nama latin Strix seloputo. Termasuk kedalam spesies burung 

hantu yang berbadan besar. Tingginya sekitar 47 cm. Burung hantu ini 

Sering berada di hutan dataran rendah, dan rumpun hutan dekat desa, atau 

juga di kota-kota. Makanan berupa Mamalia kecil, anakan burung, dan 

serangga. 
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f. Celepuk rajah 

 

Gambar 2.19. celepuk rajah 

Sumber: htkutilang.or.id 

 

Burung hantu yang hanya berukuran sekitar 23 cm ini emiliki nama 

latin Otus brookei. Bisa dibilang burung hantu kecil ini merupakan yang 

paling tidak populer dibandingkan dengan jenis burung hantu lainnya di 

Indonesia. Karena memang hanya pernah ditemukan beberapa spesimen 

saja yang berasal dari daerah pegunungan di Sumatera, Kalimantan, dan 

Jawa Timur. Makanan dari burung hantu jenis ini adalah serangga seperti 

jangkrik. 

 

2.4. Tinjauan Burung Hantu Tyto alba  

Burung Hantu Tyto alba atau Serak Jawa  dikenal juga dengan nama Barn 

Owl. 'Tyto alba' sendiri sebenarnya adalah nama latin dari burung hantu berukuran 

besar ini. Burung hantu Tyto atau Tyto alba yang sudah dewasa memiliki panjang 

tubuh sekitar 34 cm. Tyto alba betina cenderung memiliki ukuran tubuh yang lebih 

besar (lebih besar sekitar 25%) dibandingkan dengan Tyto alba jantan. 

Bulunya yang dominan putih membuatnya menjadi spesies burung hantu 

yang paling mudah dikenali diantara yang lainnya. Terlebih lagi bentuk wajahnya 

yang putih bersih yang menyerupai bentuk hati terlihat begitu khas. Tyto alba 

sebenarnya sudah lama dikenal di dunia ini, tetapi baru dideskripsikan oleh seorang 

naturalis berkebangsaan Italia yang bernama Giovanni Scopoli pada tahun 1769.  
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2.4.1. Morfologi  

Badan bagian atas berwarna abu-abu terang dengan garis-garis gelap 

dan bintik-bintik pucat yang tersebar pada bulu-bulunya. Pada sayap dan 

punggung terdapat bintik-bintik lusuh. Badan bagian bawah berwarna putih 

dengan beberapa bintik-bintik hitam (terkadang tidak ada). Bulu-bulu pada 

kaki bagian bawah biasanya jarang (tipis). Bentuk muka menyerupai jantung 

berwarna putih dengan tepi berwarna kecoklatan dan pada tepi lingkar mata 

terdapat bintik- bintik berwarna coklat. Iris mata berwarna hitam. Kaki 

berwarna putih kekuning-kuningan sampai kecoklatan Ukuran tubuh jantan 

dan betina biasanya hampir serupa. Betina dan anakan lebih banyak memiliki 

bintik-bintik gelap.  

 

Gambar 2.20. Perbedaan Bulu jantan dan betina 

Sumber: xcult-xcult.blogspot.co.id 
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Gambar 2.21. Fase pertumbuhan tyto alba 

Sumber: www.raptor-central.com 
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Gambar 2.22. Ukuran Tubuh Tyto Alba 

Sumber: Analisis (2016) 

 

a. Ukuran tubuh betina: 

1) Panjang badan: 34 – 40 cm 

2) Rentang sayap: ± 110 cm 

3) Berat badan: ± 570 gr 

b. Ukuran tubuh jantan: 

1) Panjang badan: 32 – 38 cm 

2) Rentang sayap: ± 107 cm 

3) Berat badan: ± 470 gr 

 

2.4.2. Fisiologi  

a. Kemampuan terbang 

Strategi perburuan dari Tyto alba sangat berbeda dengan jenis-jenis 

burung predator yang lain. Burung-burung predator lain, mengandalkan 

kecepatan dan kejutan untuk mendatangi dan menangkap mangsa. Dalam 

perburuan mangsa, Tyto alba sangat bergantung pada cara terbangnya 

yang tanpa suara dan pada pendengarannya yang sangat tajam. Suara 

yang timbul akibat pergerakan sayap, diredam oleh semacam lapisan 

yang tampak seperti beludru pada permukaan bulu-bulu sayapnya. Selain 

itu, tepi sayap Tyto alba memiliki jumbai-jumbai yang sangat halus yang 

juga berfungsi untuk meredam bunyi kepakan sayap. Cara terbang yang 
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tanpa suara ini menyebabkan mangsa tidak mampu mendengar 

pergerakan Tyto alba dan juga membantu pendengaran Tyto alba sendiri. 

 

 
Gambar 2.23. Cara terbang Tyto alba 

Sumber: www.wexphotographic.com 

 

b. Indera Penglihatan 

Mata Tyto alba sangat peka sehingga dapat melihat pada 

kegelapan. Untuk mendeteksi lokasi mangsa, mata dan pendengaran Tyto 

alba bekerja bersama-sama dalam suatu harmoni yang serasi. Bola mata 

Tyto alba diketahui memiliki kedudukan tetap pada tempatnya, 

menghadap ke depan dan memberikan penglihatan yang bersifat 

binokuler dan stereoskopik. Kedudukan mata yang tetap memiliki 

kelemahan, terutama dalam hal mendeteksi lingkungan sekitar. Untuk 

menanggulangi hal ini, Tyto alba memiliki leher yang sangat fleksibel 

sehingga kepalanya dapat diputar 270 derajat dalam empat arah: ke arah 

kiri, kanan, atas dan bawah. Mata Tyto alba memiliki adaptasi yang baik 

untuk melihat pada intensitas cahaya yang sangat rendah. Hal ini ditandai 

dengan ukuran pupil yang sangat besar dan retina yang tersusun dari sel-

sel yang sangat sensitif, yang memberikan efek penglihatan 

monokromatik. Kemampuan melihat dalam gelap ini dikatakan sekitar 3 

– 4 kali kemampuan manusia. Bola mata Tyto alba dilengkapi dengan 

lapisan membran penutup yang dapat dibuka dan ditutup. Gerakan buka-

tutup dari membran tersebut berfungsi untuk membersihkan bola mata 

dari debu dan kotoran yang menempel pada permukaan mata. 
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c. Indera Pendengaran 

Tyto alba memiliki susunan letak lubang telinga  yang cukup unik, 

karena tidak simetris dimana letak pada kepala antara satu dengan yang 

lainnya tidak sama tinggi dan dengan sudut yang berbeda pula. Lubang-

lubang telinga tersebut diselubungi oleh suatu lapisan fleksibel yang 

tersusun dari bulu-bulu pendek seperti bulu-bulu yang menyelimuti 

lingkar mukanya. Lapisan tersebut berfungsi sebagai keping pemantul 

(reflektor) suara. Kelengkapan pendengaran seperti itu membuat Tyto 

alba memiliki pendengaran yang peka dan bersifat mengarah 

(direksional) terhadap sumber bunyi, sehingga Tyto alba mampu 

mendeteksi lokasi mangsa (dalam arah dan jarak) secara tepat walau 

dalam keadaan gelap gulita sekalipun. Pada Tyto alba columella di 

bagian tengah telinga, berfungsi mengirimkan getaran dari membrane 

tympani ke bagian telinga dalam, koklea ada meskipun tidak berbentuk 

spiral sempurna. 

d. Perilaku Makan 

 

Gambar 2.24. Cara Makan Tyto Alba 

Sumber: Arkive.org 

 

Makanan burung hantu Tyto alba antara lain adalah tikus, kadal, 

bahkan ular. Tyto alba memiliki kebiasaan makan yang unik. Tergantung 

ukuran mangsa yang tertangkap, Tyto alba dapat menelan utuh 

mangsanya atau membaginya dalam ukuran yang lebih kecil sebelum 

ditelan. Daging dan bagian yang lunak dari tubuh mangsa akan dicerna, 

sementara bulu-bulu dan tulang belulang tidak dicerna dan kemudian 
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secara berkala dimuntahkan kembali dalam bentuk pellet. Dibandingkan 

jenis lain, burung ini mempunyai laju metabolisme yang lebih tinggi, 

sehingga membutuhkan lebih banyak makanan. Diukur dari 

perbandingan berat, burung ini memangsa rodensia lebih banyak 

daripada binatang lain. Para petani menganggap burung ini lebih efektif 

secara ekonomi daripada penggunaan racun dalam mengatasi serangan 

binatan mengerat, sehingga mereka menyediakan tempat untuk burung 

ini bersarang supaya mau tinggal 

 

Gambar 2.25. Bagan proses memangsa 

Sumber: analisis (2016) 

 

 

 
Gambar 2.26. Pergerakan Tyto Alba Memangsa 

Sumber: Arkive.org 
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Burung hantu Tyto alba mampu mengkonsumsi 2-3 ekor perhari 

dan mampu berburu tikus melebihi jumlah yang dimakannya. Daya 

penglihatan dan pendengarannya pada malam hari sangat tajam. Burung 

hantu Tyto alba mampu mendengar suara (cicitan) tikus pada jarak 500m. 

Penglihatan burung hantu Tyto alba sangat tajam karena ia memiliki sinar 

infra merah sehingga mampu melihat dengan jelas pada malam hari yang 

gelap. Disamping itu, burung hantu Tyto alba juga memiliki  bulu yang 

di lapisi lilin sehingga ketika terbang menyambar tikus tidak bersuara. 

Burung hantu Tyto alba memiliki kawasan berburu yang tetap dan 

teratur. Ia tidak akan meninggalkan kawasan perburuannya selama di 

tempat tersebut masih ada tikus. Burung hantu Tyto alba mempunyai 

daya jelajah terbang sejauh 12 km. Walaupun begitu, burung hantu Tyto 

alba tetap setia pada kandannya selama kandang tersebut masih dirasa 

aman. 

Saat berburu, Tyto alba tidaklah mengandalkan kecepatan 

menerkam mangsa, melainkan lebih mengandalkan indera 

pendengarannya yang sangat tajam serta cara terbangnya yang nyaris 

tidak ada suara. Dengan kemampuan terbangnya yang tanpa suara, 

mangsa tidak akan menyadari kehadiran mereka. Selain itu, kemampuan 

terbangnya tersebut juga membuat pendengarannya jauh lebih tajam. 

 

2.4.3. Habitat burung hantu tyto alba  

Habitat burung hantu Tyto alba antara lain di tepi hutan, lahan 

budidaya, hingga taman kota. Secara umum bisa dibilang mereka hidup di 

daerah yang banyak pohon dengan ketinggian mencapai sekitar 1.600 mdpl. 

Mereka sering bertengger di dahan yang rendah. Daerah Penyebaran burung 

hantu Tyto alba adalah di seluruh benua kecuali antartika. 

Burung hantu adalah binatang nokturnal, mereka aktif di malam hari. 

Mata Tyto alba sangat peka terhadap cahaya, sehingga mereka dapat melihat 

dengan baik di dalam kegelapan malam. Namun Tyto alba sering kali juga 

terlihat terbang di saat senja atau bahkan saat siang hari. 
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Gambar 2.27. Tyto Alba dalam Habitat alami 

Sumber: Arkive.org 

 

Burung hantu Tyto tidak pernah membuat sarangnya sendiri. Mereka 

akan menempati lubang gua, celah batu, rumah tua, atau sarang burung lain 

yang sudah ditinggalkan. Mereka juga tidak akan merenovasi sarang-sarang 

tersebut. 

 

2.5. Tinjauan Arsitektur Ekologis 

Arsitektur Ekologis merupakan penekanan desain dimana bangunan Taman 

Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu  ini mengarah pada bangunan 

arsitektur yang menggunakan teknologi yang berwawasan lingkungan. Arsitektur 

ekologi adalah pembangunan sebagai kebutuhan manusia dalam hubungan timbal 

balik dengan lingkungan alamnya yang mempertimbangkan keberadaan dan 

kelestarian alam, disamping konsep-konsep arsitektur bangunan itu sendiri.  

Menurut Kristanto (2002) Ekologi didefinisikan sebagai ilmu tentang 

hubungan timbal balik antara makluk hidup dengan lingkungan. Ekologi sendiri 

berasal dari bahasa yunani, oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. 

Sehingga secara harafiah ekologi berarti ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. 
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2.5.1. Pengertian arsitektur ekologis 

Frick (1998) berpendapat bahwa, eko-arsitektur tidak menentukan apa 

yang seharusnya terjadi dalam arsitektur, karena tidak ada sifat khas yang 

mengikat sebagai standar atau ukuran baku. Namun mencakup keselarasan 

antara manusia dan alam. Eko-arsitektur mengandung juga dimensi waktu, 

alam, sosio-kultural, ruang dan teknik  bangunan. Oleh karena itu eko 

arsitektur adalah istilah holistik yang sangat luas dan mengandung semua 

bidang. Heinz Frick memiliki beberapa prinsip bangunan ekologis yang 

antara lain seperti : 

a. Penyesuaian terhadap lingkungan alam setempat, 

b. Menghemat sumber energi alam yang tidak dapat diperbaharui dan 

menghemat penggunaan energi, 

c. Memelihara sumber lingkungan (udara, tanah, air), Memelihara dan 

memperbaiki peredaraan alam, 

d. Mengurangi ketergantungan kepada sistem pusat energi (listrik, air) dan 

limbah (air limbah dan sampah), 

e. Kemungkinan penghuni menghasilkan sendiri kebutuhannya seharihari. 

f. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar kawasan perencanaan untuk 

sistem bangunan, baik yang berkaitan dengan material bangunan maupun 

untuk utilitas bangunan (sumber energi, penyediaan air). 

 

Gambar 2.28. Bagan arsitektur ekologis 

Sumber: analisis (2016) 
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Gambar 2.29. perbedaan sirkulasi energi  

Sumber: Heinz Frick (1998) 

 

2.5.2. Karakter Arsitektur Ekologis 

Pada dasarnya prinsip Ekologi (Eko-Arsitektur) penjabarannya adalah 

sebagai berikut : 

a. Holistis, berhubungan dengan sistem secara keseluruhan, sebagai suatu 

kesatuan yang lebih penting dari sekedar kumpulan bagian.  

b. Memanfaatkan pengalaman manusia (tradisi dalam pembangunan) dan 

pengalama lingkungan alam terhadap manusia.  

c. Pembangunan sebagai proses yang bersifat dinamis dan bukan sebagai 

kenyataan tertentu yang statis.  

d. Kerja sama antara manusia dengan alam sekitarnya demi keuntungan 

kedua belah pihak 

Pola perencanaan ekologi adalah membentuk keseimbangan antara 

manusia dan lingkungannya. Alam sebagai pola perencanaan arsitektur 

ekologis mempunyai berbagai persyaratan sebagai berikut : 

1) Penyesuaian pada lingkungan alam setempat 

 Suatu bangunan baru harus menyesuaikan dengan lingkungan 

alam setempat. Hal ini akan menimbulkan dampak positif bagi 

lingkungan sehingga akan terlihat hasil yang dicapai oleh arsitektur 

ekologis. 
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2) Menghemat sumber energi alam yang tidak dapat diperbaharui dan 

mengirit penggunaan energi. 

 Energi yang dapat diperbaharui dapat dimanfaatkan dalam 

perencanaan arsitektur ekologis karena kurang membebani 

lingkungan alam seperti penggunaan energi surya (air panas, listrik), 

angin (penyejukan udara), arus air sungai (pengairan, listrik), ombak 

laut (listrik), dan sebagainya. 

3) Memelihara sumber lingkungan (udara, tanah, air)  

Manusia selalu merusak lingkungan, hal ini berkaitan dengan 

aktivitas manusia dalam kehidupannya. Kerusakanlingkungan ini 

berupa pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah 

yang akibatnya juga merugikan atau mengurangi kualitas hidup 

manusia itu sendiri.  

4) Memelihara dan memperbaiki peredaran alam  

Semua ekosistem merupakan sistem peredaran alam dimana 

manusia diharapkan tidak merusaknya. Oleh karena itu dalam 

perencanaan, semua kegiatan membangun diarahkan sebagai sebuah 

rantai peredaran alam yang sedapat-dapatnya mampu memelihara 

alam maupun memperbaikinya.  

5) Mengurangi ketergantungan pada sistem pusat energi (listrik, air) 

dan limbah (air limbah, sampah)  

Jaringan listrik dan air minum membutuhkan banyak energi 

serta pembuangan limbah yang belum teratur akan mengancam 

lingkungan alam. Maka dari itu pengalihan ke energi lain (surya) dan 

pengolahan limbah secara alami akan mencegah ketergantungan itu. 

6) Menggunakan teknologi sederhana  

Dampak buruk teknologi dapat diatasi dengan penggunaan 

teknologi sederhana (intermediate technology), teknologi alternatif, 

atau teknologi lunak daripada teknologi keras (high tech). 
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2.5.3. Kriteria Bangunan Sehat Dan Ekologis 

a. Menciptakan kawasan hijau di antara kawasan bangunan 

Tujuan dari diciptakannya kawasan hijau adalah sebagai salah satu 

upaya untuk mencegah global warming . Berikut adalah contoh sebagai 

bentuk menciptakan kawasan hijau disekitar kawasan pembangunan : 

1) Menciptakan taman ekologis disekitar bangunan 

Taman ekologis berfungsi sebagai salah satu pencegahan global 

warming dan juga sebagai view yang menarik bagi siapa saja yang 

melihat . 

Prinsip- prinsip-prinsip pembangunan taman ekologis yang 

dapat diterpakan: 

a) Pembentukan jalan setapak dengan bentuk yang beraneka ragam 

b) Penciptaan sudut yang nyaman, sejuk serta teduh 

c) Menggunakan penghijauan pada pagar atau dinding taman 

d) Pemilihan tanaman tertentu 

e) Pemilihan tanaman yang sesuai dengan tempat dan mudah 

dalam perawatannya. 

2) Urban Farming ( urban agriculture) 

Urban farming merupakan cara untuk penghijauan sekitar 

bangunan fungsi dari urban farming yaitu untuk 

a) mengurangi pemansan global, 

b) menciptakan view yang menarik 

c) memperbaiki kesuburan tanah 

d) penghematan karena bahan makanan nabati dapat dihaslkan 

sendiri 

b. Memilih tapak bangunan yang sesuai dengan perencanaan yang 

berkarakter ekologis 

Tapak yang digunakan sesuai dengan proyek yang dihasilkan , tetapi 

tetap dengan melihat kesinambungan antara lingkungan dan gedung. 

Pada lahan yang akan digunakan untuk membangun sebuah gedung , 

Berikut adalah hal – hal yang sebaiknya diperhatikan dalam membangun 

sebuah bangunan : 
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1) hal pertama yang seharusnya dipertimbangkan adalah apakah 

kesuburan tanah itu dapat dibuat tandus oleh gedung. Tannah yang 

sangat subur sebaiknya dipertahankan sebagai lahan tanaman dan 

bukan digunakan sebagai tempat parkir, laahn bangunana ataupun 

jalan.kedua  

2) hal kedua kedahan lahan yang ditumbuhi oleh tanaman yang sudah 

ada misalnya pohon peneduh, semak, dan bunga , sebaiknya tanaman 

tersebut dipertahankan sebanyak mungkin. 

3) Hal ketiga adalah pertimbangkan tanaman yang akan direalisasikan. 

c. Menggunakan bahan bangunan buatan lokal 

Sekarang ini mulai banyak perkembangan bahan bangunan , 

munculnya pekembangan bahan bangunan dikarenakan adanya 

kesadaran masyarakat terhadap ekologi lingkungan dan fisika bangunan. 

Bahan bangunan yang alami tidak mengandung zat yang dapat merusak 

kesehatan manusiamaka berikut ini merupakam penggolongan bahan 

bangunan menurut bahan mentah dan tingkat transformasinya : 

 

Tabel 2.1 penggolongan bahan bangunan menurut bahan mentah dan 

tingkat transformasinya 

Penggolongan ekologis Contoh Bahan bangunan 

Bahan bangunan yang regneratif Kayu, bambu, rotan, rumbia, 

alang-ang, serabut kepa, kulit 

kayu, kapas ,kapuk, kulit 

binatang dan wol 

Bahan bangunan yang dapat 

digunakan kembali 

Tanah, tanah liat, lempung, tras, 

kapur, batukali, batu alam 

Bahan bangunan recyaling Limbah, potongan, sampah, 

ampas, bahan kemasan, serbuk 

kayu, potongan kaca. 

Bahan bangunan aklam yang 

mengalami tranformasis 

sederhana 

Batumerah, genting tanah liat, 

batako, conblok, logam, kaca , 

semen 

Bahan bangunan alam alam yang 

mengalami beberapa tingkat 

perubahan transformasi 

Plastik, bahan sintesis, epoksi 

Bahan banguann komposit Beton bertulang, pelat serat 

semen, beton komposit, cat 

kimia, perekat. 
Sumber: Heinz Frick (2006) 
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Bahan banguan yang ekologis seharusnya memenuhi syaratsyarat 

berikut:  

1) Produksi bahan banguanan menggunakan energis sesedikit 

mungkin.  

2) Tidak mengalami perubahan bahan yang dapat dikembalikan ke 

alam.  

3) Eksploitasi , pembuatan (produksi), penggunaan bahan bangunan 

sesedikit mungkin mencemari lingkungan.  

4) Bahan bangunan berasal dari sumber lokal. 

d. Menggunakan ventilasi alam dalam bangunan 

Ventilasi berfungsi untuk pertukaran udara . udara yang berkaiatan 

dengan  arsitektur ekologis tentunya yang berkaiatan dengan unsur alam 

salah satunya yaitu penggunaan ventilasi dari alam .ventilasi berkaitan 

dengan kualitas di dalam ruangan . 2 hal yang berkaitan dengan kualitas 

udara yaitu penghawaan dan pencahayaan . penhawaana oleh angin dan 

pencahayaan oleh sinar matahari . berikut ini adalah penjelasan tentang 

kualitas dalam ruangan yang baik dan benar beradsaarkan buku arsitektur 

ekologis versi heinz frick 

1) Penghawaan 

Pada daerah yang beriklim tropis kelembapan udara dan suhu 

juga tinggi .angin sedikit bertiup dengan arah yang berlawanan pada 

musim hujan dan musim kemarau..pengaruh angin dan lintasan 

matahari terhadap bangunan dapat dimanfaatkan dengan: 

a) gedung yang dibuat secraa terbuka dengan jarak yang cukup 

diantara bangunan tersebut agar gerak udara terjamin  

b) orientasi banguanan ditempatkan diantara lintasan matahari dan 

angin sebagai kompromi antara letak gedung berarah dari timur 

ke barat, dan yang terletak tegak lurus terhadap arah angin ,  

c) gedung yang baik sebaiknya berbentuk persegi panjang yang 

nantinya berguna untuk ventilasi silang  

d) ruang disekitar bngunan sebaiknya dilengkapi pohon peneduh.  

e) menyiasaka minimal 30% lahan banguanan terbuka untuk 

penghijauan dan tanaman 
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Gambar 2.30. sirkulasi udara dalam ruang menggunakan  jack roof 

Sumber: Frick  (2007) 

 

 

Gambar 2.31. percedaan sirkulasi angin terhadap bukaan 

Sumber: Frick (2007) 

 

2) Pencahayaan 

Cahaya sangat penting bagi makhluk hidup , terutama untuk 

manusia , cahaya digunakan untuk megenali lingkungan sekitar dan 

juga untuk menjalankan aktivitas. Dalam hal ini letak bangunan  

a) Cahaya dari permukaaan atap dan dinding  

Cahaya berasal dari sinar matahari yang masuk ke dalam 

ruangan melalui lubang atap dan / atau lubang dinding. Berbgai 

macam variasi bentuk tergantung dari bentuk dan arah matahari 

terhadap bangunan itu sendiri . pelubangan bangunan untuk 

cahaya alam berdampak pada kesilauan bila bentuk dan arah 

lubang tidak tepat dalam pengguanaanya.  

b) Perlindungan terhadap silau matahari  

Intensitas matahari terkadang juga berlebihan , cahaya yang 

berlebihan menyaebabkan silau . silau akibat sinar matahri yang 

berlebihan akan menyebakan ketidaknyamanan visual dan dapat 

melelahkan mata . Untuk mengatasi hal tersebut berbagai 

macam cara untuk menghindari atau mengurangi silau tersebut. 
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Salah satunya dengan Penyediaan selasar disamping bangunan 

maupun Pembuatan atap tritisan atau pemberian sirip/kanopi 

pada jendela 

Jendela atap yang terjal atau vertikal selalu harus dipasang 

di depan bagian yang akan dicahayai. Dengan penggunaan 

jendela atap yang miring (bukan vertikal) pencahayaan di 

bawahnya lebih besar 

Pencahayaan bertingkat mengguntungkan penerangan 

karena bagian jendela lebih tinggi. Pencahayaan bertingkat 

dengan tingkat dua yang terlalu dekat pada dinding belakang 

ruang akan mengakibatkan kesilauan 

3) Pewarnaan 

Warna memilki sifat-sifat terntentu, warna tidak hanya 

berpengaruh pada kenyamanan manusia, tetapi juga berpengaruh 

pada suasan dan kesan pada suatu ruang,  

e. Menggunakan energi terbarukan 

Energi terbarukan merupakan energi yang dapat dihasilkan sendiri. 

berikut ini adalah beberapa macam alat yang adapat digunakan untuk 

meciptakan energi snediri yang diambil dari buku arsitektur ekologis jilid 

2 heinz frick  

1) Energi Surya 

Tabel 2.2. Tabel Energi Kolektor Surya 

No Kolektor Surya Daya Kerja Penyimpanan 

1  Menghasilkan uap (untuk 

mesin uap, yang 

membangkitkan 

listrik),memasak, air panas 

untuk mencuci, mesin 

pendingin absorbsi. 

Dengan menggunakan alat 

penyimpanan panas, dengan 

bahan pelarut (air)atau 

massa(batu-batuan) 

2  Menghasilkan air panas 

untuk mandi dan mencuci, 

menghasilkan udara panas. 

Dengan menggunakan alat 

penyimpan panas, dengan 

bahan pelarut (air) atau 

massa (batubatuan) 

Sumber: Frick  (2006), Arsitektur Ekologis, Penerbit Kanisius, Yogyakarta 
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Tabel 2.3. Tabel Energi Sel Surya 

No Sel surya Daya kerja Penyimpanan 

1  Membangkitkan listrik 12 

V arus searah (dengan 

mengguanakan perata arus 

dan transformer terdapat 

220 V arus bolak balik) 

Tenaga listrik sulit disimpan, 

kecuali dengan mengisis aki 

(biasanya 12 V arus searah. 

Sumber: Frick (2006), Arsitektur Ekologis, Penerbit Kanisius, Yogyakarta 

 

2) Energi Air 

Energi air secara tradisional digunakan kincir air 

a) Dengan pukulan ke atas 

b) Dengan pukulan bawah 

c) Untuk membangkitakan listrik iguanaakn turbin 

3) Energi Angin 

Energi angin dapat dimanfaatkan dengan menggunakan kincir 

angin sesuai kebutuhan tenaga. Energi geotermal memanfaatkan 

panas bumi untuk menghasilkan uap yang dapat digunakan untuk 

membangkitkan tenaga . pembangkit listrik dengan menggunakab 

panas (uap)merupakan sistem yang kurang efisien (faktor efisiensi< 

27%) 

f. Memilih lapisan permukaan dinding dan langit-langit ruang yang mampu 

mengalirkan uap air. 

Permukaan dinding dan lapisan langit – langit ruang termasuk 

dalam upaya penghijauan rumah . upaya untuk penghijauan dilakukan 

untuk mengatur tata air, suhu, pencemaran udara dan juga unntuk 

perlindungan terhadap lingkungan sekitar. Menurut buku eckb ,1964 dan 

fakuaea,1987 yang ditulis dalam buku arsitektur ekologis hal 108 fungsi 

penghijauan pada dinding dan atap rumah adalah sebagai berikut : 

1) Tanaman sebagai penghijauan rumah dalam pertumbuhannya 

menghasilkan O2 yang diperlukan bagi makhluk hidup untuk 

bernapas.  

2) Sebagai pengtaur lingkungan (mikro), vegetasi akan menimbulkan 

hawa lingkungan setempat sejuk,nyaman dan segar.  

3) Pencipta lingkungan hidup (ekologis). Penghijauan dapat 

menciptakan ruang hidup bagi makhluk hidup di alam. 
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Penyeimbangan alam (adaptis) merupakan pembentukan 

tempattempat hidup bagi stawa yang hidup disekitarnya 

4) Perlindungan (protektif) terhadap kondisi fisik alami sekitarnya (air 

hujan, angin kencang dan terik matahari )  

5) Keindahan (estetika) . dengan terdapatnya unsur-unsur penghijauan 

yang direncanakan secara akan menciptakan kenyamanana visual.  

6) Kesehatan (hygiene), untuk terapi mata karena penghijauan 

mengikat gas dan debu.  

7) Mengurangi kebisingan di dalam gedung, terutamam pada atap 

bertanam yang menambah bobot (massa) sebagai penanggulangna 

suara/bising.  

8) Rekreasi dan pendididkan (edukatif). Jalur hijau dengan aneka 

vegetasi mengandung nilai-nilai ilmiah 

9) Sosial politik ekonomi 

g. Menjamin bahwa bangunan tidak menimbulkan permasalahn lingkungan 

Bangunan yang baik adalah bangunan yang tidak merugikan 

lingkunagan . memang saat banguanan tersebut dibangun sudah 

mengurangi komunitas hewan yang sebelumnya ada dilahan tersebut . 

tetapi kita sebagai manusia yang bijak adan peduli akan lingkungan 

seharusnya mengaganti lahan yang menjadi komunitas mereka dengan 

cara melakukan penghijauan disekitar bangunan . berbagai macam cara 

yang digunakan yaitu 

1) Melakuakan penghijauana pada bangunana 

2) Mendesain taman 

h. Menciptakan bangunan bebas hamtan (dapat digunakan semua umur) 

Banguan yang baik merupakan bangunan yang dapat digunakan 

disegala usia baik anak-anak mauapun orang tua , selain itu diguanakan 

juga bagi orang yang cacat tubuh,orang sakit , maupun orang dewasa 

yang sehat misalnya diberikan jalur bagi mereka yang menggunakan 

kursi roda. banyak hambatan bagi bangunan saat ini yang tidak 

memperhatikan hal – hal tersebut antara lain perbedaan tingi lantai yang 

emnyusahkan orang yang sangat tua maupun anakanak , taanda orientasi 
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ruang kurang jelas, tidak ada kursi untuk beristiarhata, dan masih banyak 

lagi . 

Berikut ini adalaha prinsip –prinsip banguanan diambil dari frick, 

(2006) 

1) Pilihlah perlengkapan yang bebas hambatan jika biaya tidak lebih 

mahal daripada pelrengkapan yang tidak bebeas hambatan .  

2) Dalam gedung umum, hindarilah konstruksi tangga. Jika harus 

dibuat tangga, pilih tangga yang lurus dilengkapi dengan jalan landai 

landai  

3) Sediakan cukup banyak tempat yang ebbas hambatan sehingga kursi 

roda dapat dikemudikan dan dilangsir dengan mudah.  

4) Ukuran huruf pada tulisan informasi harus jelas dibaca, 

pemasangannya setinggi mata manusia , dengan penerangan yangs 

esuai dengan kemampuan orang yang melihatnya (juga yang kemah 

penglihatannya)  

5) Semua leemn pelayanan pada telepon umum,lift dan sebagainya 

harus dipasang pada tinggi yang optimal  

6) Kamar mandi/ wc dibentuk sedemikian rupasehingga dapat 

digunakan sendiri oleh pengguna kursi roda tanpa bantuan orang 

lain.  

7) Pintu sorong dapat dibuka lebih mudah oleh pengguan kursi roda 

dibandingkan dengan pintu sayap biasa . 
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2.5.4. Penerapan Konsep Arsitektur Ekologis Pada Bangunan 

a. Penghawaan alami 

 

Gambar 2.32. Penghawaan Alami 

Sumber: gudangroster.blogspot.co.id 

 

Pangunan akan menggunakan banyak bukaan pada berbagai sisi 

terutama pada area yang melibatkan burung hantu sebagai pelaku di 

dalamnya. dengan menggunakan bukaan pada berbagai sisinya akan 

membuat iklim dalam ruang menjadi lebih sejuk. hal ini juga tentu lebih 

menghemat energi. 

b. Penncahayaan alami 

Penggunaan kaca supaya cahaya matahari dapat masuk, sehingga 

pada siang hari meminimalisir penggunaan lampu. Hal ini dapat 

dimaksimalkan juga dengan penggunaan jendela tingkat atau 

pemasangan jendela pada posisi tinggi dan juga rendah sekaligus. 

c. Roof garden 

 

Gambar 2.33. Material Roof Garden 

Sumber : myrooff.com 
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Roof garden memberikan manfaat tersendiri pada bangunan. Selain 

untuk menurunkan suhu udara secara alami, roof garden juga dapat 

mengurangi tingkat polusi udara. Roof garden juga bermanfaat untuk 

mengurangi tingkat kebisingan. Sehingga dengan adanya roof garden 

pada bangunan dapat memberikan efek ketenangan bagi burung hantu.  

Selain penggunaan roof garden pada bangunan bangunan utama, 

untuk ruang karantina yang pada umumnya hanya menggunakan kawat 

besi sebagai penutupnya juga akan ditutupi dengan tanaman rambat. 

Tanaman rambat ini sangat berguna sebagai peneduh. 

d. Taman vertikal 

Menurut Yeh (2010), vertical garden adalah suatu sistem yang 

menempelkan (melekatkan) tanaman pada dinding dan stuktur bangunan 

atau bisa sebagai penghijauan pada fasad bangunan dimana dinding 

secara parsial atau keseluruhan tertutup oleh vegetasi dan memiliki 

tampilan yang terlihat hijau. 

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Stec et al. (2005), 

menyebutkan bahwa tanaman yang menutup permukaan fasad bangunan 

dapat memberikan kontribusi terhadap kenyamanan ruang indoor dan 

penghematan energi. Tanaman, khususnya yang menggunakan sistem 

vertical garden mampu melindungi selubung bangunan dari radiasi 

matahari dan cuaca dingin yang mana hal tersebut sangat bermanfaat 

terhadap sifat termal baik indoor maupun outdoor bangunan (Mir, 2011). 

Dalam penerapannya vertikal garden ini difungsikan salah satu unsur 

estetis pada bangunan sekain itu juga sebagai salah satu peredam 

kebisingan dan juga pengatur suhu dalam ruang. Vertikal garden ini 

dapat diterapkan salah satunya pada unit resort guna memberi 

kenyamanan pada pengunjung yang menginap. 
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2.6. Studi Kasus 

2.6.1. Budidaya Burung Hantu di Desa Tlogoweru 

 

Gambar 2.34. Desa Tlogoweru 

Sumber: Survey 2016 

 

Desa Tlogoweru merupakan salah satu desa yang memanfaatkan burung 

hantu sebagai pembasmi hama tikus di area persawahan. Bapak Pujo arto 

bersama warga desa setempat mendirikan Karantina Tyto alba sebagai 

penangkaran burung hantu yang merupakan predator alami bagi tikus. Selain 

itu, di tengah sawah dibangun lebih dari 70 unit rumah burung hantu (rubuha). 

Menurut bapak Pujo Arto, langkah awal untuk memperoleh burung hantu 

adalah dengan melakukan investigasi di tempat yang diduga ada burung 

hantunya di alam (daerah pertanian, dikebun, gedung tua dan dibangunan 

sekolahan) baik di daerah desa sendiri maupun di daerah lain yang nantinya 

untuk dikembangkan. Mereka melakukan ivestigasi tersebut pada sore hingga 

malam hari untuk mempelajari habitan dan perilaku burung hantu dari ingin 

tahu masa kawin, jumlah telur dan cara indukan member makan anaknya. 

Perlu diketahui burung hantu adalah jenis hewan nokturnal artinya hewan 

yang aktif pada malam hari pada siang hari burung hantu cenderung pasif 

biasanya hanya berdiam diri sarangnya, oleh karena itu melakukan 

pengamatan akan lebih efektif jika dilakukan pada malam hari. 

Dari hasil pengamatan itulah maka diketahui bahwa Tyto alba jantan 

pada umumnya berpasangan dengan seekor betina saja (monogami) meski 

ada juga yang memiliki pasangan lebih dari satu pada masa penjodohan, 
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burung hantu akan mengeluarkan jeritan khasnya yang menandakan wilayah 

teritorialnya, hal itu juga bukan hanya untuk mengusi pesaingnya tetapi untuk 

menarik perhatian dari burung hantu betina. 

Burung hantu betina dapat menghasilkan telur 4-7 butir, banyaknya telur 

tergantung dari banyak tidaknya sumber makanan yang dimakan, dan periode 

masa kawin burung hantu terjadi 2 kali dalam setahun telur-telur akan dierami 

selama 21-18 hari dan keberhasilan menetasnya telur mncapai 80%, piyik 

akan di asuh induknya selama 60 hari sampai mereka keluar sarang tetapi 

anakan baru bisa berburu umumnya pada usia 3-4 bulan dan burung Tyto alba 

yang sudah bisa berburu mencari makan sendiri itulah yang dimanfaatkan 

petani untuk menjaga persawahan dan mulai ditempatkan di sarang buatan 

(robuha/pagupon) di area persawahan. 

Selama dalam robuha/pagupon Tyto alba muda di latih untuk beradaptasi 

dengan lingkungan dan sarang barunya, selama latihan burung hantu masih 

diberi makan berupa tikus kecil atau potongan-potongan daging tikus hal ini 

dilakukan selama 1 minggu dengan tujuan agar Tyto alba cumbu/ mengenal 

sarang barunya. Setelah burung hantu muda mampu beradaptasi dengan 

lingkungan dan sarang barunya maka burung hantu akan mencari makan 

sendiri berburu di area persawahan. Mereka akan keluar dari robuha/pagupon 

pada malam hari untuk menjalankan tugasnya membantu para petani 

Untuk menjaga sawah dalam satu hektar bisa dibangun hingga 5-10 

robuha/pagupon hal ini tentunya disesuaikan dengan radius kemampuan 

burung hantu menjaga wilayah teritorialnya dengan daya jelajah bias 

mencapai 12 Km. Perlu diketahui bahwa Tyto alba sangat territorial untuk 

menjaga wilayahnya. Sebagaimana merpati, burung hantu akan kembali ke 

sarangnya (robuha/pagupon) selama burung tersebut merasa aman dan 

nyaman oleh karena itu dianjurkan untuk tidak menggangu sarang 

(robuha/paupon) terutama pada pada siang hari dikarenakan pada siang hari 

penglihatan mata burung hantu cenderung kurang baik ada kemungkinan 

burung hantu enggan kembali ke sarangnya. 
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Gambar 2.35. Rumah burung hantu ( rubuha ) 

Sumber: Survey 2016 

 

Adanya Rubuha di suatu wilayah memerlukan komitmen dalam 

masyarakat dan perangkat pemerintah setempat dalam menjaga dan 

melestarikan Tyto alba. Penyuluhan bagi masyarakat setempat untuk 

melarang berburu/menembak, menangkap, mengambil telur, mengganggu 

dan memperjualbelikan Tyto alba dan bagian-bagiannya. Hal ini sebagaimana 

dilaksanakan di DesaTlogoweru Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, 

dengan adanya Peraturan Desa No. 4 Tahun 2011 Tentang Burung Predator 

Tikus (Tyto alba). Sosialisasi peraturan seperti ini tentunya dilakukan terus 

menerus oleh masyarakat dan perangkat dengan salah satunya memberi papan 

peringatan di lokasi strategis. 
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Gambar 2.36. ukuran standar rubuha 

Sumber: 1.bp.blogspot.com 

 

Rubuha dibuat dengan cor beton atau kayu. Pembuatan dengan cor beton 

mempunyai keuntungan lebih awet dan lebih kuat terhadap terpaan angin. 

Ukuran rumah burung hantu baik cor beton atau dari kayu dengan panjang 60 

cm   lebar 40 cm dan tinggi 50 cm . Pada sisi luar diberikan teras/tempat 

bertengger selebar 20 cm. Pintu dibuat di sisi kiri dengan ukuran panjang 12 

cm dan lebar 10 cm,  dan pintu dibuat tidak sejajar dengan dasar kandang dan 

diberi tinggi 5 cm dari dasar kandang. Pada rubuha diberi sekat pada bagian 

tengahnya sejajar dengan lebar kandang, untuk menjaga telur untuk 

berkumpul pada satu tempat. 

Rubuha dari bahan kayu ukurannya sama dengan rubuha dari cor beton 

dan tiang penahannya dari kayu atau bambu. Penempatan rubuha di pematang 

sawah dengan tinggi 3,5 sampai 4 meter dari dasar. 

Burung Tyto alba yang ditempatkan di Rubuha sebaiknya usia 4 sampai 

5 bulan yang sudah siap terbang dan bisa mencari makan sendiri. Penempatan 

Tyto alba yang dewasa pada Rubuha, biasanya hewan tidak akan kembali ke 

Rubuha dan akan kembali ke tempat asal atau mencari tempat tinggal yang 

lain. 

Burung Tyto alba usia 4 sampai 5 bulan ini dapat kita dapatkan dari 

karantina Tyto alba yang mempersiapakan untuk pengembangan Tyto alba di 

tempat lain. Di karantina Tyto alba, burung diberikan pengajaran untuk 

menangkap tikus dan cara terbang.  Penempatan Tyto alba usia 4 sampai 5 
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bulan dalam kandang rubuha, dengan cara ditempatkan pada rubuha selama 

1-2 minggu dengan pintu tertutup dan diberikan makan setiap harinya. 

Setelah 2 minggu, pintu kandang dibuka dan berharap Tyto alba dapat 

mengenali rumahnya. Dengan adanya rubuha ini akan dapat menyediakan 

tempat tinggal yang nyaman bagi Tyto alba dan mengembangkan Tyto alba 

di suatu lokasi wilayah.  

 

Gambar 2.37. karantina burung hantu desa Tlogoweru 

Sumber: survey dan Analisis 2016 

 

 

Gambar 2.38. Eksisting Karantina burung hantu Desa Tlogoweru 

Sumber: Survey 2016 
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Desa Tlogoweru memiliki 1 tempat karantina bagi burung hantu dengan 

luasan sekitar 4x6 m2 yang dikelilingi kawat besi. Tempat karantina ini 

berfungsi untuk menampung burung hantu yang kecil, burung hantu yang 

terluka maupun burung hantu terlantar lainnya. Biasanya burung hantu yang 

terluka dirawat di dalam karantina dengan pengobatan sederhana dan diberi 

makan sampai burung hantu itu dapat pulih kembali dan dikembalikan ke 

alam. Namun apabila ada burung hantu yang mengalami luka cukup parah 

dan tidak bisa terbang maka burung hantu akan dirawat terus oleh pengelola. 

 

2.6.2. Budidaya Burung Hantu Desa Babalan 

 

Gambar 2.39. Papan Rumah Karantina Desa Babalan 

Sumber: Survey 2016 

 

Pada Desa Babalan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati terdapat tempat 

budidaya burung hantu. Seperti halnya budidaya yang ada d Demak,  

Budidaya ini dibangun dengan tujuan mengembangbiakkan burung hantu 

jenis tyto alba yang selanjutnya dimanfaatkan untuk membasmi hama tikus 

di area persawahan.  

Pada lokasi budidaya burung hantu desa Babalan terdapat satu ruang 

karantina berukuran 4x6m2 yang terletak di dekat area persawahan. Ruang 

karantina ini dimanfaatkan untuk penangkaran / pembudidayaan sekaligus 

juga sebagai tempat mengisolasi burung hantu yang sakit maupun tidak dapat 

terbang.  
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Gambar 2.40. Karantina burung hantu Desa Babalan 

Sumber: Survey 2016 

 

Terdapat beberapa rubuha (rumah burung hantu) pada area persawahan. 

Dimana rubuha ini ditempati oleh burung hantu yang siap memagsa tikus dan 

juga rubuha ini merupakan tempat pembiakan alami dari burung hantu. Selain 

di area persawahan terdapat pula rubuha di dalam rumah karantina, rubuha 

ini berukuran sekitar 50x40 cm2 

 

Gambar 2.41. rumah burung hantu Desa Babalan 

Sumber: Survey 2016 
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BAB III 

TINJAUAN LOKASI 

 

3.1. Tinjauan Kabupaten Demak 

3.1.1. Kondisi Kabupaten Demak 

 

Gambar 3.1. Peta Wilayah Kabupaten  Demak 

Sumber: pa-demak.go.id 

 

Kabupaten Demak, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah. Ibukotanya adalah Demak. Letak geografis Kabupaten Demak 

berada di Propinsi Jawa Tengah bagian utara dan merupakan daerah yang 

berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan pusat 

pemerintahan dan perekonomian di Jawa Tengah, sehingga sangat potensial 

sebagai daerah penyangga roda perekonomian Jawa Tengah dan berada pada 
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lalu lintas yang cukup ramai yaitu jalur Pantai Utara Jawa. Kabupaten Demak 

terletak pada koordinat 60 43’ 26” – 70 09’ 43” Lintang Selatan dan 1100 27’ 

58” – 1100 48’ 47” Bujur Timur. 

Kabupaten Demak dengan bentang Barat ke Timur sepanjang 49 km 

dan bentang Utara ke Selatan sepanjang 41 km, mempunyai batas;batas 

wilayah sebagai berikut:  

a. Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa  

b. Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan  

c. Sebelah Selatan: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang  

d. Sebelah Barat : Kota Semarang 

Wilayah Kabupaten Demak termasuk iklim tropis dengan dua musim, 

yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Menurut data pada 

Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (PSIPD) Kabupaten Demak 

Tahun 2010 Semester II (Dua), curah hujan terendah yang ada di Kabupaten 

Demak mencapai 1.827 mm per tahun sedangkan curah hujan tertinggi 

mencapai 3.017 mm per tahun. Sementara jumlah hari hujan paling banyak 

berada di wilayah Brambang Kec. Karangawen dan paling sedikit terjadi di 

Purwosari. Curah hujan tertinggi di daerah Mijen dan paling sedikit di 

wilayah Jebor Bango Kec. Demak. 

Wilayah Kabupaten Demak terdiri atas dataran rendah, pantai serta 

kawasan perbukitan, dengan ketinggian permukaan antara 0 – 100 meter. 

Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten 

Demak dibatasi atas tiga region meliputi:  

a. Region A:  

Elevasi 0 – 3 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, 

Karangtengah, Mijen, Sayung dan Wedung; 

b. Region B:  

1) Elevasi 3 – 10 meter, meliputi sebagian besar dari tiaptiap kecamatan 

di Kabupaten Demak;  

2) Elevasi 10 – 25 meter meliputi sebagian dari Kecamatan Dempet, 

Karangawen dan Mranggen;  

3) Elevasi 25 – 100 meter meliputi sebagian kecil dari Kecamatan 

Mranggen dan Kecamatan Karangawen;  



70 
 

c. Region C:  

Elevasi lebih dari 100 meter meliputi sebagain kecil dari Kecamatan 

Karangawen dan Mranggen. 

Dilihat dari tekstur tanahnya, wilayah Demak terdiri atas: 

1) tekstur tanah halus (liat) seluas 49.066 ha  

2) tekstur tanah sedang (lempung) seluas 40.677 ha.  

Sebagian besar kondisi tanah di Kabupaten Demak pada musim 

kemarau menjadi keras dan retak-retak, sehingga tidak dapat digarap secara 

intensif untuk pertanian, sedangkan pada musim penghujan tanahnya bersifat 

lekat sekali dan volumenya membesar, serta lembab, sehingga agak sukar 

untuk digarap, dan memerlukan sistem drainase yang memadai. 

Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari 

pertanian, sebagaian besar wilayah Kabupaten Demak terdiri atas lahan 

sawah yang mencapai luas 50.360 ha (56,12%), dan selebihnya seluas 39.383 

ha (43,88%) adalah lahan kering. Menurut penggunaannya, sebagian besar 

lahan sawah yang digunakan berpengairan teknis 36,53%, setengah teknis 

15,62%, dan tadah hujan (34,58%). Sedangkan untuk lahan kering 35, 40% 

digunakan untuk tegal/kebun, 29,20% digunakan untuk bangunan dan 

halaman, serta 18,14% digunakan untuk tambak. 
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3.1.2. Wilayah Pengembangan dan Pembagian Tata Guna Lahan  

 

 

Gambar 3.2. Wilayah Pembangunan Kabupaten  Demak 

Sumber: demakkab.go.id 

 

 Pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak 

Tahun 2011;2031, struktur tata ruang Kabupaten Demak dibagi dalam 5 

(lima) Sub Wilayah Pembangunan (SWP), yaitu:  

a. SWP I, meliputi wilayah Kecamatan Sayung, Kecamatan 

Karangtengah, Kecamatan Demak, dan Kecamatan Wonosalam dengan 

pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Demak;  

b. SWP II, meliputi wilayah Kecamatan Mranggen, Kecamatan 

Karangawen, dan Kecamatan Guntur dengan pusat pelayanan di 

Kawasan Perkotaan Mranggen;  

c. SWP III, meliputi wilayah Kecamatan Wedung dan Kecamatan Bonang 

dengan pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Wedung;  

d. SWP IV, meliputi wilayah Kecamatan Gajah, Kecamatan Karanganyar, 

dan Kecamatan Mijen dengan pusat pengembangan di Ibukota 

Kecamatan Gajah;  
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e. SWP V, meliputi wilayah Kecamatan Dempet dan Kecamatan 

Kebonagung dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan 

Dempet. 

Tabel 3.1 Sistem Perwilayahan Kabupaten Demak 
SWP PUSAT 

PELAYANAN 

WILAYAH 

PELAYANAN 

RENCANA FUNGSI PENOPANG 

KEGIATAN WILAYAH 

SWP I Demak Sayubg, 

Karangtengah, 

Wonosalam 

• Pusat Pemerintah 

Kabupaten 

• Perdagangan dan jasa 

• Pertanian 

• Perikanan 

• Peternakan 

• Industri 

• Transportasi 

• Pariwisata 

SWP II Mranggen Karangawen, 

Guntur 

• Pertanian 

• Perdagangan dan Jasa 

• Peternakan 

• Industri 

SWP III Wedung Bonang • Pertanian 

• Perikanan 

• Perdagangan dan jasa 

• Peternakan 

• Industri 

• Pariwisata 

SWP IV Gajah Karanganyar, 

Mijen 

• Pertanian 

• Perdagangan dan Jasa 

• Perikanan 

• Peternakan 

• Industri 

SWP V Dempet Kebonagung • Pertanian 

• Perdagangan dan Jasa 

• Peternakan 

• Industri 

Sumber: RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011;2031 

 

Tabel 3.2 Sistem Perwilayahan Kabupaten Demak 
SWP WILAYAH 

KECAMATAN 

ARAH PENGEMBANGAN 

SWP I Demak, Sayubg, 

Karangtengah, 

Wonosalam 

Kawasan SWP I merupakan Kawasan Ibukota 

Kabupaten dan memiliki fungsi pokok sebagai pusat 

aktivitas kabupaten. Kegiatankegiatan yang 

berkembang di SWP I merupakan kegiatan perkotaan 

yang telah didukung oleh berkembangnya sarana dan 

prasarana seperti listrik, air bersih, gas, transportasi, 

dan telekomunikasi. Selain itu juga berkembang 

aktivitas di sektor industri pengolahan, perdagangan 

dan jasa, perikanan dan pariwisata yang dapat 

mendukung perkembangan perekonomian wilayah. 
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SWP WILAYAH 

KECAMATAN 

ARAH PENGEMBANGAN 

Sektor pertanian terutama pertanian pangan 

dikembangkan di sekitar hinterland. 

SWP II Mranggen, 

Karangawen, 

Guntur 

Kawasan SWP II merupakan kawasan yang 

dikembangkan sebagai kawsan yang dapat 

memberikan pelayanan strategis dan pengembangan 

potensi lokal. Fungsi kegiatan yang dikembangkan 

meliputi perdagangan dan jasa, pertanian, peternakan, 

dan industri. 

SWP III Wedung, 

Bonang 

Kawasan SWP III merupakan kawasan 

pengembangan potensi lokal yaitu pengembangan 

sektor pertanian lokal dan industri pertanian. Selain itu 

dengan potensi alam yang cukup memadai, maka 

dapat dikembangkan sebagai kegiatan pariwisata. 

Aktivitas-aktivitas lain yang berkembang di Kawasan 

SWP III yaitu aktivitas perdagangan dan jasa, 

perikanan, peternakan dan industri. 

SWP IV Gajah, 

Karanganyar, 

Mijen 

Kawasan SWP IV merupakan kawasan 

pengembangan potensi lokal yaitu pengembangan 

sektor pertanian lokal dan industri. Aktivitasaktivitas 

lain yang berkembang di Kawasan SWP IV yaitu 

aktivitas perdagangan dan jasa, perikanan, dan 

peternakan. 

SWP V Dempet, 

Kebonagung 

Kawasan SWP V merupakan kawasan 

kawasan pengembangan potensi lokal yaitu 

pengembangan sektor pertanian lokal dan industri. 

Fungsi kegiatan yang dikembangkan meliputi 

perdagangan dan jasa, dan peternakan. 

Sumber: RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011;2031 

 

3.2. Tinjauan Lokasi Perencanaan Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran 

Burung Hantu 

 Dalam menentukan dan memilih lokasi atau site perencanaan Taman Wisata 

Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu, maka perlu memperhatikan sifat atau 

karakteristik kegiatan kegiatan yang ada pada bangunan Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu dengan kegiatan utama budidaya burung hantu dan 

wisata edukasi.  

 

3.2.1. Kriteria Lokasi Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung 

Hantu 

Dalam pemilihan lokasi Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran 

Burung Hantu diperlukan sebuah kriteria khusus yang akan dijadikan acuan 

untuk menentukan lokasi perencanaan. Kriteria pemilihan lokasi sebagai 
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dasar pertimbangan yang harus diperhatikan dalam persyaratan lokasi untuk 

bangunan Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu antara 

lain: 

a. Merupakan Kawasan dengan fungsi budidaya atau peternakan 

b. Merupakan kawasan dengan fungsi pariwisata 

c. Terdapat infrastruktur dan fasilitas pendukung yang memadahi seperti 

jaringan air bersih dan air kotor, jaringan telepon, dan jaringan listrik 

d. Aksesibilitas atau pencapaian menuju site harus mudah untuk dicapai 

oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.  

e. Tingkat Kebisingan harus rendah. 

f. Luas lahan yang mampu mewadahi semua aktifitas di dalamnya 

 

3.2.2. Pendekatan Pemilihan Lokasi 

Berdasarkan kriteria–kriteria yang telah ditetapkan, untuk mendapatkan 

lokasi yang memenuhi syarat sebagai bangunan Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu yang direncanakan secara obyektif. Setelah 

menentukan kriteria pemilihan lokasi seperti yang telah dipaparkan diatas, 

selanjutnya tentukan kawasan atau SWP yang kriterianya dianggap sesuai 

dengan bangunan yang direncanakan.  Dalam perencanaan Taman Wisata 

Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu, pemilihan lokasi sangatlah penting 

yaitu karena harus sesuai dengan peruntukkan tata guna lahan di Kabupaten 

Demak.  

Peruntukkan lahan yang tepat untuk merencanakan Taman Wisata 

Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu yaitu budidaya/ peternakan dan juga 

pariwisata. Hal ini dikarenakan Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran 

Burung Hantu didalamnya terdapat aktivitas pembudidayaan burung hantu 

serta pariwisata yang berupa wisata edukasi  

Dengan melihat potensi dan fungsi pada tiap SWP Kabupaten Demak, 

SWP yang sesuai dengan kriteria lokasi untuk bangunan Taman Wisata 

Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu yang tepat yaitu berada di SWP  I 

(Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak, dan 

Kecamatan Wonosalam), dan SWP III (Kecamatan Wedung dan Kecamatan 

Bonang). 
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a. SWP I (Sayung, Karangtengah, Demak, Wonosalam) 

 

Gambar 3.3. Wilayah SWP I 

Sumber: http://demakkab.go.id/ 

 

b. SWP III (Wedung dan Bonang) 

 

Gambar 3.4. Wilayah SWP III 

Sumber: http://demakkab.go.id/ 

 

http://demakkab.go.id/
http://demakkab.go.id/
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3.3. Tinjauan Site  

3.3.1. Kriteria Pemilihan Site 

Lokasi yang baik untuk Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran 

Burung Hantu harus sesuai dengan rencana peruntukan lahan yang diatur 

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak atau 

dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah 

Kabupaten Demak, dengan memperhatikan faktor pendukung lokasi site, 

antara lain :  

a. Lokasi/ Tata Guna Lahan  

Sebagai bangunan yang bersifat pendidikan maka Taman Wisata 

Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu perlu berada di lokasi dengan 

tata guna lahan yang sesuai dan menerangkan mengenai KDB/KLB pada 

lahan tersebut.  Faktor ini mepengaruhi pemilihan site sebanyak 15% 

b. Topografi  

 Topografi merupakan pengaruh bentuk permukaan tanah terhadap 

perletakan masa bangunan di dalam site seperti tanah berbentuk rata, 

landai, atau curam. Topografi yang baik diperlukan dalam pemilhan 

lokasi/site. Site berkontur memiliki batasan; batasan perencanaan yang 

mengikat, namun Site datar lebih bebas terhadap perencanaan yang 

mengikat. Dengan adanya karakteristik topografi pada site juga 

berpengaruh terhadap perencanaan seperti jaringan drainase atau resapan 

air. Faktor ini mepengaruhi pemilihan site sebanyak 5 % 

c. Aksesibilitas  

 Pencapaian menuju site harus mudah dicapai untuk kendaraan 

pribadi maupun kendaraan umum. Jarak pencapaian menuju tapak relatif 

mudah dicapai. Faktor ini mepengaruhi pemilihan site sebanyak 10% 

d. Kebisingan  

 Kebisingan lingkungan sekitar berpengaruh terhadap kondisi atau 

suasana di dalam. Selain itu, ketenangan lingkungan sangat penting dan 

menjadi faktor utama guna memberi kenyamanan terhadap burung hantu. 

Faktor ini mepengaruhi pemilihan site sebanyak 25% 
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e. Orientasi  

 Orientasi Site berpengaruh terhadap bentukan masa bangunan yang 

membentuk sifat orientasi terbuka, publik atau privat sebagai penentu arah 

hadap atau orientasi bangunan. Faktor ini mepengaruhi pemilihan site 

sebanyak 10% 

f. Kepadatan Bangunan  

 Kepadatan bangunan si sekitar site berpengaruh cocok atau tidaknya 

lahan tersebut digunakan sebagai penangkaran. Faktor ini mepengaruhi 

pemilihan site sebanyak 15% 

g. Jaringan Infrastruktur / Utilitas  

 Kelengkapan infrastruktur eksisting untuk menunjang kegiatan 

bangunan juga harus dipertimbangkan dengan baik seperti jaringan air 

bersih dan air kotor, jaringan komunikasi, serta jaringan listrik. Faktor ini 

mepengaruhi pemilihan site sebanyak 10% 

 

3.3.2. Alternatif Site  

a. Alternatif Site 1 

 Alternatif site 1 terletak di Jalan Raya Kudus Demak, Desa Bongo, 

Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Site ini termasuk dalam Sub 

Wilayah Pembangunan (SWP) I Kabupaten Demak 

 

Gambar 3.5. Alternatif Site 1 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 
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Gambar 3.6. Foto Pendukung Alternatif Site 1 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 

 

1) Kondisi Eksisting Site 

a) Luas Site   : 35418,35 m² 

b) Tata Guna Lahan : Pariwisawa dan Peternakan 

c) Lebar Jalan  : 16 meter 

d) Site Eksisting  : Persawahan 

e) Kondisi Tapak  : Datar 

2) Batas Batas Batas Site 

Utara  : Lahan Kosong / Persawahan 

Timur  : Pemukiman 

Selatan : Sungai 

Barat  : Lahan Kosong / Persawahan 
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3) Karakteristik Site 

a) Lokasi / Tata Guna Lahan 

Site berada pada wilayah dengan tata guna lahan yang 

diperuntukkan sebagai Pusat Pemerintah, Peternakan, dan 

Pariwisata Kabupaten Demak 

b) Topografi 

Site berada pada lahan yang sejajar dengan jalan raya, namun 

terpisah oleh Sungai. Dan kondisi site cenderung landai, 

sehingga lebih bebas dalam perencanaan. 

c) Aksesibilitas 

Pencapaian ke site melalui jalan raya Kudus-Demak. Site 

terletak di tepi sungai yang memisahkan site dengan jalan 

utama, sehingga perlu adanya jembatan penghubung antara site 

dan jalan utama. Kondisi jalan yang cukup lebar membuat site 

bisa diakses dengan dua arah yang berlawanan 

 

Gambar 3.7. Sirkulasi Pencapaian Site 1 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 
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d) Kebisingan 

Sumber kebisingan terbesar berasal dari Jalan Raya Kudus-

Demak, namun dengan adanya sungai besar yang memisahkan 

jalan raya dengan site membuat kebisingan dari jalan raya tidak 

terlalu berimbas pada site 

 

Gambar 3.8. Kebisingan Site 1 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 

 

e) Klimatologi 

(1) Arah Matahari 

arah matahari pada alternatif site 1 yaitu sebagai berikut : 

 

Gambar 3.9. Klimatologi Matahari 1 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 
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f) Orientasi dan View 

Orientasi bangunan utama menghadap ke jalan raya dan 

sedikit menyerong mengikuti buntuk utama site. 

Untuk view, site ini memiliki 2 arah view. Yang pertama 

adalah view ke arah barat dimana viewnya adalah area 

persawahan yang hijau dan akan beberapa burung hantu yang 

dilepaskan pada area tersebut. Selain itu pada sore hari terlihat 

matahari terbenam dari site ini. Laly view kedua ada pada arah 

selatan site dimana terdapat sungai yang cukup besar sebagai 

view. 

 

 

Gambar 3.10. Orientasi dan view 1 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 
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g) Kepadatan Bangunan 

Kepadatan area sekitar site terletak pada sisi sebrang jalan 

dari lokasi site, sedangkan area sebelah utara dan barat site 

merupakan area persawahan. Hal ini menguntungkan karena 

dengan lokasi yang cenderung tenang dapat memberi 

kenyamanan bagi burung hantu. 

 

Gambar 3.11. Kepadatan Site 1 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 

 

h) Jaringan Infrastruktur / utilitas 

Jaringan infrastruktur pada wilayah alternatif site 1 sudah 

memenuhi yaitu dengan adanya bahu jalan, listrik, sumber air, sistem 

drainase dan jaringan utilitas lainnya 

 

Gambar 3.12. Infrastruktur site 1 

Sumber: Analisis (2016) 

 



83 
 

b. Alternatif Site 2 

Alternatif site 2 terletak di Jalan Lingkar Demak, Desa Botorejo, 

Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Site ini termasuk dalam Sub 

Wilayah Pembangunan (SWP) I Kabupaten Demak 

 

Gambar 3.13. Alternatif Site 2 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 
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Gambar 3.14. Gambar Pendukung Alternatif Site 2 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 

 

1) Kondisi Eksisting Site 

a) Luas Site   : 23432,17 m² 

b) Tata Guna Lahan : Pariwisata dan Peternakan 

c) Lebar Jalan  : 21 meter 

d) Site Eksisting  : Lahan Kosong 

e) Kondisi Tapak  : Datar 

2) Batas Batas Batas Site 

 Utar  : Lahan Kosong / Persawahan 

 Timur  : SPBU Pertamina 

 Selatan  : Jl. Lingkar Demak 

 Barat  : Lahan Kosong / Persawahan 

 

 

 

 



85 
 

3) Karakteristik Site 

a) Lokasi / Tata Guna Lahan 

Site berada pada wilayah dengan tata guna lahan yang 

diperuntukkan sebagai Pusat Pemerintah, Peternakan, dan 

Pariwisata Kabupaten Demak 

b) Topografi 

Site berada pada lahan yang sejajar dengan jalan raya. Dan 

kondisi site cenderung landai, sehingga lebih bebas dalam 

perencanaan. 

c) Aksesibilitas 

Pencapaian menuju ke site melalui jalan lingkar Demak. 

Kondisi jalan yang cukup lebar membuat site bisa diakses 

dengan dua arah yang berlawanan 

 

Gambar 3.15. Sirkulasi Pencapaian Site 2 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 
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d) Kebisingan 

Sumber kebisingan terbesar berasal dari Jalan Lingkar 

Demak, Hal ini disebabkan banyaknya kendaraan besar 

melewati Jalan Ini.  

 
Gambar 3.16. Kebisingan Site 2 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 

 

e) Klimatologi 

(1) Arah Matahari 

arah matahari pada alternatif site 2 yaitu sebagai berikut : 

 

Gambar 3.17. Klimatologi Arah Matahari 2 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 
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f) Orientasi dan View 

Orientasi bangunan utama mengarah ke jalan utama.  

Untuk view terdapat 1 view berupa area persawahan 

kearah barat laut 

 

Gambar 3.18. Orientasi dan view 2 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 

g) Kepadatan Bangunan 

Area sekitar site merupakan area persawahan. Namun pada 

sisi bagian timur site terdapat 2 buah SPBU. Selain itu, ada pula 

beberapa tempat makan di area sekitar site 

 

Gambar 3.19. Kepadatan Site 2 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 
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h) Jaringan Infrastruktur / utilitas 

Jaringan infrastruktur pada wilayah alternatif site 2 sudah 

memenuhi yaitu dengan adanya bahu jalan, listrik, sumber air, sistem 

drainase dan jaringan utilitas lainnya 

 

 

Gambar 3.20. Infrastruktur site 2 

Sumber: Analisis (2016) 

 

c. Alternatif Site 3 

Alternatif site 3 terletak di Jalan Raya Welahan, Desa Sedo, 

Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Site ini termasuk dalam Sub 

Wilayah Pembangunan (SWP) I Kabupaten Demak 

 
Gambar 3.21. Alternatif site 3 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 
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Gambar 3.22. Foto Pendukung Alternatif Site 3 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 

 

1) Kondisi Eksisting Site 

a) Luas Site   : 48480,55 m² 

b) Tata Guna Lahan : Pariwisata dan Peternakan 

c) Lebar Jalan  : 8 meter 

d) Site Eksisting  : Persawahan 

e) Kondisi Tapak  : datar 

2) Batas Batas Batas Site 

 Utara  : Lahan Kosong / Persawahan 

 Timur  : Jl. Raya Welahan 

 Selatan  : Sungai 

 Barat  : Lahan Kosong / Persawahan 
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3) Karakteristik Site 

a) Lokasi / Tata Guna Lahan 

Site berada pada wilayah dengan tata guna lahan yang 

diperuntukkan sebagai Pusat Pemerintah, Peternakan, dan 

Pariwisata Kabupaten Demak 

b) Topografi 

Site berada pada lahan dengan ketinggian 0,5m dibawah 

garis jalan. Dan kondisi site cenderung landai, sehingga lebih 

bebas dalam perencanaan. 

c) Aksesibilitas 

Pencapaian ke site melalui jalan raya Welahan. Jalan ini 

tidak terlalu lebar, namun cukup untuk 2 jalur berlawanan. 

 

Gambar 3.23. Sirkulasi Aksesibilitas Site 3 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 
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d) Kebisingan 

Sumber kebisingan terbesar berasal dari Jalan Raya 

Welahan, namun kebisingan ini masih terbilang aman, karena 

kepadatan jalan hanya terjadi di jam jam tertentu. 

 

Gambar 3.24. Kebisingan Site 3 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 
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e) Klimatologi 

(1) Arah Matahari 

arah matahari pada alternatif site 1 yaitu sebagai berikut : 

 
Gambar 3.25. Klimatologi Matahari Site 3 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 
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f) Orientasi dan View 

Orientasi bangunan utama menghadap ke arah jalan utama. 

Terdapat 1 arah view yang menyajikan pemandangan area 

persawahan sekaligus juga sungai kecil di sisi barat daya site. 

 

Gambar 3.26. Orientasi dan view 3 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 
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g) Kepadatan Bangunan 

Kepadatan area sekitar site terletak pada sisi sebrang jalan 

dari lokasi site yang merupakan pemukiman warga dan juga 

sentra pengrajin kayu. sedangkan area sebelah utara, selatan dan 

barat site merupakan area persawahan.  

 
Gambar 3.27. Kepadatan Site 3 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 

 

h) Jaringan Infrastruktur / utilitas 

Jaringan infrastruktur pada wilayah alternatif site 3 sudah 

memenuhi yaitu dengan adanya bahu jalan, listrik, sumber air, sistem 

drainase dan jaringan utilitas lainnya 

 

Gambar 3.28. Infrastruktur Site 3 

Sumber: Analisis (2016) 
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3.4. Scoring 

 Diperlukan pembobotan atau scoring site untuk menentukan alternatif site 

terbaik untuk dijadikan site perencanaan dan perancangan pada  Taman Wisata 

Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu di Demak. Berikut pembobotan yang 

mencakup aspek kriteria yang sudah dianalisa pada pemilihan alternatif site : 

Tabel 3.3. scoring 

Sumber: Analisis (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kriteria 

Alt. Tapak 1 Alt. Tapak 2 Alt. Tapak 3 

Kondisi N %N Kondisi N %N Kondisi N %N 

1 
Aksesibilitas 

10% 

1. Terletak di 

Jalan Raya 

Kudus Demak 

2. Jalan utama 

dua arah. 

L=16m 

 

90 9 

1. Terletak di 

Jalan 

Lingkar 

Demak 

2. Jalan utama 

dua arah. 

L=21m 

80 8 

1. Terletak di 

Jalan Raya 

Welahan 

2. Jalan utama 

dua arah. 

L=8m 

70 7 

2 
Tata Guna 

Lahan 15% 

Area Pariwisata 

dan Peternakan  
90 13,5 

Area Pariwisata 

dan Peternakan  
90 13,5 

Area Pariwisata 

dan Peternakan  
90 13,5 

3 

Kepadatan 

bangunan 

15% 

Dekat dengan 

Kota, 

perumahan dan 

pertokoan 

80 12 
Dekat dengan 

SPBU 
80 12 

Dekat dengan 

sentra pengrajin 

kayu 

90 13,5 

4 Utilitas 10% 
Semua utilitas 

terpenuhi. 
90 13,5 

Semua utilitas 

terpenuhi. 
90 13,5 

Semua utilitas 

terpenuhi. 
90 13,5 

5 Topografi 5% Lahan datar 80 12 Lahan datar 80 12 Lahan datar 80 12 

6 
Klimatologi 

10% 
Cukup baik 80 8 Cukup baik 80 8 Cukup baik 80 8 

7 
Orientasi dan 

view 10% 
View menarik 90 9 

View kurang 

menarik 
70 7 

View cukup 

menarik 
80 8 

8 
Kebisingan 

25% 
Tidak bising 80 20 Sangat Bising 70 17,5 Tidak bising 90 22,5 

Jumlah 97 91,5 98 
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3.1. Site Terpilih 

 Dengan melihat potensi yang ada pada setiap site dengan kelebihan dan 

kelemahan masing-masing site. Dengan pegangan analisa dan pembobotan alternatif 

site. Maka site yang terpilih adalah alternatif site 3, sebuah lahan kosong dengan 

luas ±48480,55 m² Lokasi site berada di kawasan SWP I Kabupaten Demak, yaitu 

di Jalan Raya Welahan, Desa Sedo, Kecamatan Demak. 

 
Gambar 3.29. Site Terpilih 

Sumber: Analisis (2016) 

 

1) Kondisi Eksisting Site 

f) Luas Site   : 48480,55 m² 

g) Tata Guna Lahan : Pariwisata dan Peternakan 

h) Lebar Jalan  : 8 meter 

i) Site Eksisting  : Persawahan 

j) Kondisi Tapak  : datar 

2) Batas Batas Batas Site 

 Utara  : Lahan Kosong / Persawahan 

 Timur  : Jl. Raya Welahan 

 Selatan  : Sungai 

 Barat  : Lahan Kosong / Persawahan 
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3) Karakteristik Site 

a) Lokasi / Tata Guna Lahan 

Site berada pada wilayah dengan tata guna lahan yang 

diperuntukkan sebagai Pusat Pemerintah, Peternakan, dan 

Pariwisata Kabupaten Demak 

b) Topografi 

Site berada pada lahan dengan ketinggian 0,5m dibawah 

garis jalan. Dan kondisi site cenderung landai, sehingga lebih 

bebas dalam perencanaan. 

c) Aksesibilitas 

Pencapaian ke site melalui jalan raya Welahan. Jalan ini 

tidak terlalu lebar, namun cukup untuk 2 jalur berlawanan. 

 

Gambar 3.30. Sirkulasi Aksesibilitas Site  

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 
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d) Kebisingan 

Sumber kebisingan terbesar berasal dari Jalan Raya 

Welahan, namun kebisingan ini masih terbilang aman, karena 

kepadatan jalan hanya terjadi di jam jam tertentu. 

 

Gambar 3.31. Kebisingan Site  

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 
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e) Klimatologi 

(1) Arah Matahari 

arah matahari pada alternatif site 1 yaitu sebagai berikut : 

 
Gambar 3.32. Klimatologi Matahari Site  

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 
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f) Orientasi dan View 

Orientasi bangunan utama menghadap ke arah jalan utama. 

Terdapat 1 arah view yang menyajikan pemandangan area 

persawahan sekaligus juga sungai kecil di sisi barat daya site. 

 

Gambar 3.33. Orientasi dan view site terpilih 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 
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g) Kepadatan Bangunan 

Kepadatan area sekitar site terletak pada sisi sebrang jalan 

dari lokasi site yang merupakan pemukiman warga dan juga 

sentra pengrajin kayu. sedangkan area sebelah utara, selatan dan 

barat site merupakan area persawahan.  

 

Gambar 3.34. Kepadatan Site  

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 

 

h) Jaringan Infrastruktur / utilitas 

Jaringan infrastruktur pada wilayah alternatif site 3 sudah 

memenuhi yaitu dengan adanya bahu jalan, listrik, sumber air, sistem 

drainase dan jaringan utilitas lainnya 

 

 

Gambar 3.35. Infrastruktur Site 

Sumber: survey lapangan dan analisis (2016) 
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BAB IV 

PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

 

 

4.1. Dasar Pendekatan 

Metode pendekatan dimaksudkan sebagai acuan dalam menyusun Landasan 

Program dan Perancangan Arsitektur Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran 

Burung Hantu di Demak dengan Metode Pendekatan Arsitektur Ekologis, dengan 

adanya metode pendekatan ini, diharapkan perancangan dan perencanaan Taman 

Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu di Demak akan lebih mendekati 

kelayakan dalam memenuhi persyaratan pembangunan sebuah bangunan Taman 

Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu di Demak. 

Dasar pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan sebuah Taman Wisata 

Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu di Demak dengan suatu alternatif baru 

bagi masyarakat dengan fasilitas rekreasi sekaligus edukasi. 

a. Pendekatan Fungsional 

b. Pendekatan Kontekstual 

c. Pendekatan Teknis 

d. Pendekatan Kinerja 

e. Pendekatan Arsitektural 

 

4.2. Pendekatan Aspek Fungsional 

4.2.1. Analisis Pelaku 

Pendekatan pelaku pada bangunan Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran 

Burung Hantu merupakan mereka yang secara langsung melakukan aktifitas 

di dalam bangunan tersebut. Berdasarkan kegiatan diatas, maka pelaku yang 

terdapat dalam Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu 

dapat dikelompokan menjadi : 

a. Burung Hantu 

Burung hantu pada Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung 

Hantu ini sebagian besar adalah burung hantu jenis Tyto alba. Karena 

Pengembangbiakan utama adalah jenis ini. Namun pada galeri 
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hidupdimana pengunjung dapat berinteraksi langsung juga terdapat 

burung hantu jenis lain seperti halnya ; Strix seloputo, srix 

leptogrammica, Bubo Sumatranus, Buffy Fish Owl 

b. Pengunjung 

 Pengunjung Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu 

adalah masyarakat semua golongan, baik pelajar, umum maupun 

komunitas yang mempunyai ketertarikan lebih terhadap Burung hantu 

maupun Budidaya burung hantu itu sendiri.Untuk pengunjung Taman 

Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu ini sendiri dibedakan 

menjadi 2 kategori yaitu: 

1) Pengunjung Umum 

Pengunjung umum ini merupakan pengunjung dengan latar 

belakang kunjungan untuk berwisata dengan melihat ataupun 

berinteraksi langsung dengan burung hantu maupun melakukan 

wisata edukatif untuk menambag pengetahuan mengenai burung 

hantu secara umum. 

2) Pengunjung Khusus 

Pengunjung khusus merupakan pengunjung yang memiliki latar 

belakang kunjungan untuk mendapat informasi dan pengetahuan 

mengenai burung hantu secara mendetail baik dalam 

pengembangbiakan maupun melakukan penelitian mengenai 

burung hantu. 

c. Pengelola 

 Pengelola Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu 

adalah meraka yang diberi wewenang untuk mengelola bangunan dan 

memenuhi kebutuhan pengunjung terhadap fasilitas uang diperlukan. 

Pengelola sebuah Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung 

Hantu staff kantor, staff Penangkaran dan staff service and 

maintenance. 
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d. Servis 

 Kelompok Servis merupakan pegawai atau staff yang mengurus 

segala keperluan yang berhubungan dengan teknis bangunan.  Dalam 

hal ini terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu antara lain : 

1) Kelompok Keamanan 

2) Kelompok Teknisi 

 

4.2.2. Analisis Aktifitas dan Kebutuhan Ruang 

Dalam merencanakan kebutuhan ruang pada Taman Wisata Edukatif 

dan Penangkaran Burung Hantu maka diperlukan tabel aktivitas atau 

kegiatan pada tiap pelaku. Aktivitas yang kemungkinan dilakukan oleh tiap 

pelaku antara lain sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Aktifitas dan Kebutuhan Ruang Burung Hantu 

No AKTIVITAS KEBUTUHAN RUANG 

1 Perawatan Ruang karantina 

2 Berkembang biak Ruang Pengembangbiakan 

3 Berlatih Terbang Area Latih Terbang 

4 Interaksi dengan pengunjung Galeri hidup 

5 Penyediaan stokmakanan Penyimpanan makanan 

6 Penyembuhan Klinik 

Sumber : Analisis (2016) 

 

Tabel 4.2 Aktifitas dan Kebutuhan Pengunjung 

No AKTIVITAS KEBUTUHAN RUANG 

Pengunjung Umum 

1 Mamarkirkan kendaraan Parkir 

2 Membeli Tiket Loket 

3 Berkumpul Lobby, Lounge 

4 Berinteraksi dengan burung hantu Galeri hidup 

5 
Mempelajari lebih dalam burung 

hantu 
Museum 

6 Makan dan Minum restaurant 

7 Membeli souvenir souvenir 

8 Buang air besar / Buang air kecil Toilet 

9 Beribadah Mushola 

10 Membaca Buku Perpustakaan 

Pengunjung Khusus 

1 menginap penginapan 

2 Melakukan penelitian Laboratorium  

3 Diskusi  Ruang seminar 

Sumber : Analisis (2016)  
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Tabel 4.3 Aktifitas dan Kebutuhan Pengelola 

No AKTIVITAS KEBUTUHAN RUANG 

1 Mengelola  

a. Pengelola Utama 

1) Ruang direktur utama 

2) Ruang wakil direktur 

b. Pengelola Penangkaran 

1) Ruang Kabag Penangkaran 

2) Ruang Perawat Burung hantu 

3) Ruang staff 

c. Pengelola Galeri hidup  

1) Ruang Kabag galeri hidup 

2) Ruang Petugas 

3) Ruang staff galeri hidup 

  

d. Pengelola Museum 

1) Ruang kepala bagian 

2) Ruang staff museum 

3) Ruang Penyimpanan 

2 Rapat Ruang rapat 

4 Makan dan minum Pantry / foodcourt 

5 
Buang air besar / Buang 

air kecil 
Toilet 

6 Beribadah Mushola 

7 Memarkirkan kendaraan Parkir 

Sumber : Analisis (2016) 

 

Tabel 4.4 Aktifitas dan Kebutuhan Servis 

No AKTIVITAS KEBUTUHAN RUANG 

1 Memarkirkan kendaraan Parkir 

2 Makan dan Minum Pantry 

3 Buang air besar / buang air kecil Toilet 

 

Bekerja 

a. Kelompok keamanan 
1) Ruang Kepala Keamanan 

2) Pos Keamanan 

b. Kelompok Teknisi 

1) Ruang Cleaning Service 

2) Ruang ME 

(a)  Ruang Panel 

(b) Ruang Genset 

(c) Shaft 

(d) Penampungan Air 

Bersih 

(e) Bak Sampah 

Sumber : Analisis (2016) 
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Dalam merencanakan sebuah ruang diperlukan jumlah pengguna di 

dalamnya. Berikut jumlah pada tiap kelompok pengguna pada perencanaan Taman 

Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu: 

a. Jumlah Pengunjung 

1) Pengunjung Umum 

Menurut data kunjungan dari Bali  Bird Park setiap harinya 

berjumlah ±250 pengunjung. Berdasarkan data ini maka rencana 

jumlah pengunjung yang direncanakan pada area Galeri Hidup dan 

Museum yaitu 250 pengunjung perhari dengan estimasi lonjakan 

pengunjung sebesar 50% sehingga total menjadi 375 pengunjung. 

2) Pengunjung Khusus 

bagi pungunjung khusus terdapat berbagai fasilitas dimana 

terdapar ruang seminar dengan kapasitas 200 orang, 5 buah 

penginapan bagi peneliti dengan kapasitas masing masing 2 orang, 

dan untuk kunjungan ke area penangkaran dibatasi untuk 50 orang 

perhari. Maka dari itu, total pengunjung khusus mencapai 260 

orang. 

Jumlah keseluruhan pengunjung Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu adalah 635 pengunjung 

b. Jumlah Pengelola 

Pengelola dalam Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung 

Hantu terbagi menjadi 3 kelompok pengelola. 

Tabel 4.5 Jumlah Pengelola 

Kelompok Pengelola Jumlah 

a. Pengelola Utama 

1) direktur utama 

2) wakil direktur 

 

1 

1 

b. Pengelola Penangkaran 

1) direktur 

2) Perawat Burung hantu 

3) staff 

 

1 

10 

6 
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Kelompok Pengelola Jumlah 

c. Pengelola Galeri hidup dan museum 

1) Direktur 

2) Kabag galeri hidup 

3) kabag museum  

4) perawatan 

5) penyimpanan 

6) staff galeri hidup 

7) staff museum 

8) Pengelola Perpustakaan dan staf 

9) Penjual Souvenir 

10) Pengelola Cafe dan staf 

 

 

1 

1 

1 

4 

2 

30 

20 

5 

5 

15 

jumlah 84 

Sumber : Analisis (2016) 

 

c. Jumlah Servis 

Tabel 4.5 Jumlah Servis 

Kelompok Servis Jumlah 

a. Kelompok Keamanan 

1) Kepala Keamanan 

2) Penjaga Keamanan (security) 

 

1 

4 

b. Kelompok Teknisi 

1) Cleaning Service 

(a) Penangkaran 

(b) Galeri Hidup dan Museum 

2) Mekanikal 

 

 

12 

12 

15 

jumlah 44 

Sumber : Analisis (2016) 
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4.2.3. Analisis Kelompok Ruang dan Sirkulasi Ruang   

a. Analisis Kelompok Ruang 

Aktivitas yang ada pada Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran 

Burung Hantudikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok kegiatan 

yaitu kelompok kegiatan utama, kegiatan penunjang, pengelola dan 

servis. Berikut ini adalah diagram pengelompoan kegiatan tersebut.  

 

Gambar 4.1. Diagram Kelompok Kegiatan 

Sumber : Analisis, 2016 

 

1) Kelompok Kegiatan Utama 

Kelompok kegiatan utama merupakan kelompok kegiatan yang 

berupa galeri hidup dan museum pada Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu 

2) Kelompok Kegiatan Penunjang 

Kelompok kegiatan penunjang merupakan kelompok kegiatan 

pada area penangkaran 

3) Kelompok Kegiatan Pengelola 

Kelompok kegiatan pengelola adalah kelompok kegiatan yang 

dilakukan pengelola yang bekerja untuk mengelola semua kegiatan 

yang ada di Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung 

Hantu. 

4) Kelompok Kegiatan Servis 

Kelompok kegiatan servis ini adalah kelompok kegiatan yang 

sifatnya menunjang semua kegiatan utama, penunjang dan 

pengelola yang ada di Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran 

Burung Hantu 
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Tabel 4.7. Kelompok kegiatan 

Kelompok Ruang Ruang 

 a. Area Penerimaan 

1) Lobby  

2) Resepsionis 

3) Toilet 

b. Galeri hidup  

1) Lobby  

2) Ruang interaksi dengan 

burung hantu 

3) Toilet/lavatory 

4) Souvenir shop 

5) R. Penyimpanan pakan 

6) Ruang petugas 

c. Museum 

1) Toilet 

2) R. Display 

3) R. Audiovisual 

4) R. Penyimpanan 

5) Loading Dock 

6) Perpustakaan 

 

d. Café 

1) Kasir 

2) Ruang makan 

3) Dapur 

4) gudang 

5) toilet 

Kegiatan Penunjang a. Area Penangkaran 

1) Lobby 

2) R. Karantina 

3) R. Pengembangbiakan 

4) Area latih terbang 

5) Klinik  

6) Penyimpanan pakan burung 

7) Toilet 

b. Area Penelitian 

1) Penginapan Peneliti 

2) cafetaria 

3) Laboratorium 

4) toilet 

c. Ruang Seminar 

Pengelola a. Pengelola Utama 

1) Ruang Direktur Utama 

2) Ruang wakil Direktur Utama 
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Kelompok Ruang Ruang 

b. Pengelola Penangkaran 

1) Ruang kepala bagian 

2) Ruang Perawat Burung hantu 

3) Ruang staff 

c. Pengelola Galeri hidup dan 

Museum 

1) Ruang Kabag galeri hidup 

2) Ruang kabag museum dan 

seminar 

3) Ruang staff 

Servis a. Parkir 

b. Toilet 

c. Kelompok Keamanan 

1) Ruang Kepala Keamanan 

2) Pos Keamanan 

d. Kelompok Teknisi 

1) Ruang Cleaning Service 

2) Ruang Pengolah Sampah 

3) Gudang 

4) Loading Dock 

5) Ruang ME 

(a) Ruang Genset 

(b) Ruang Panel 

(c) Shaff 

(d) Penampungan Air Bersih 

(e) Ruang Sampah 

Sumber : Analisis (2016) 

Untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam penataan 

ruang, maka dibuat sesuai dengan fungsinya dan kelompok ruang dalam 

hubungannya dengan ruang yang lain. Hubungan kelompok ruang ini 

dapat dilihat pada diagram berikut : 

 

Gambar 4.2. Kubungan Kelompok kegiatan 

Sumber : Analisis (2016) 

Hubungan Sangat Erat 

Hubungan Kurang Erat 

Kelompok Kegiatan 

Utama 

Kelompok Kegiatan 

Servis / Pelayanan 

Kelompok 

KegiatanPenunjang 
 

Kelompok Kegiatan 

Pengelola 
 



111 
 

b. Sirkulasi Ruang 

Berdasarkan pengelompokan diatas, maka tiap pelaku kegiatan 

memiliki alur sirkulasi yang berbeda-beda pula. Berikut sirkulasi ruang 

sesuai dengan analisis pelaku kegiatan 

1) Pengunjung 

 

Gambar 4.3. Sirkulasi ruang pengunjung 

Sumber : Analisis (2016) 
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2) Pengelola 

 

Gambar 4.4. Sirkulasi ruang pengelola 

Sumber : Analisis (2016) 
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3) Servis 

 

Gambar 4.5. Sirkulasi ruang servis 

Sumber : Analisis (2016) 
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4.2.4. Studi Kapasitas dan Besaran Ruang  

Dalam menentukan standar ruang yang nyaman maka dibutuhkan studi 

ruang baik berdasarkan literatur maupun studi kasus 

 

a. Besaran Ruang pada Kelompok kegiatan Utama 

Tabel 4.8. Besaran Ruang pada Kelompok kegiatan Utama 

No Nama Ruang Pendekatan Sumber Kapasit

as 

Dimensi Luas 

1 Lobby 

Lounge 

2m
2
/ org NAD 30 

orang 

300x2 m
2
 600 m

2
 

2 informasi 9m
2
/org HMC 2 orang 9 m

2
x2 18 m

2
 

3 Loket 14m
2
/org HMC 4 orang 14 m

2
x4 56 m

2
 

4 Toilet pria 0.89 m
2
/ur 

1.53 m
2
/wc 

0.92 m
2
/ws 

= 3.34 m
2
 

=4m
2 

TSS 6 unit 4 m
2
x6 24 m

2
 

5 Toilet wanita 1.53 m
2
/wc 

0.92 m
2
/ws 

= 2.45 m
2
 

=3m
2
 

TSS 6unit 3 m
2
x6 18 m

2
 

6 

 

souvenir 9m
2
/ruang  10 unit 9 m

2
x10 90 m

2
 

Jumlah 806 m
2
 

Galeri hidup 

1 Lobby lounge 2m
2
/ org NAD 150 

orang 

150x2 m
2
 300 m

2
 

2 Tiketing 2/org NAD 3 orang 2x3 6 m
2
 

3 Ruang 

Interaksi 

400m
2
/jenis AS 6 jenis 

burung 

400 m
2
x6 2400 

4 Toilet pria 0.89 m
2
/ur 

1.53 m
2
/wc 

0.92 m
2
/ws 

= 3.34 m
2
 

=4m
2 

TSS 6 unit 6x4 m
2
 24 m

2
 

5 Toilet wanita 1.53 m
2
/wc 

0.92 m
2
/ws 

= 2.45 m
2
 

=3m
2
 

TSS 6 unit 6x3 m
2
 18 m

2
 

6 penyimpanan 

Pakan 

9m
2 

 6 unit 6x9 m
2
 54 m

2
 

Jumlah 2802  m
2
 

Museum 

1 Ruang display 4m
2
/org PPMU 100 

orang 

100x4 m
2
 400 m

2
 

2 Ruang 90m
2
/ruang AS 1 unit 1x90m

2
 90 m

2
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Sumber : Analisis (2016) 

 

Audiovisual 

3 Ruang 

Penyimpanan 

25m
2
/ruang PPMU 1 unit 25m

2 
25 m

2
 

4 perpustakaan 

R. Katalog dan 

buku 

10 m
2
 / 1000 

vol 
NAD 

8000 

buah 
10 x 8 m

2
 

80 m
2
 

R. Baca 2.32 m
2
/org NAD 

15 

orang 

15 x 2.32 

m
2
 

34,8 m
2
 

Ruang 

Komputer 

1 m
2
/org 

NAD 3 orang 3 x 1 m
2
 

3 m
2
 

5 Loading Dock 30 m
2
 AS 2 unit 30 m

2
x2 60 

6 Toilet pria 0.89 m
2
/ur 

1.53 m
2
/wc 

0.92 m
2
/ws 

= 3.34 m
2
 

=4m
2 

TSS 6 unit 6 x 4 m
2
 24 m

2
 

7 Toilet wanita 1.53 m
2
/wc 

0.92 m
2
/ws 

= 2.45 m
2
 

=3m
2
 

TSS 6 unit 6 x3  m
2
 18 m

2
 

 734,8 m
2
 

Cafe 

1 Kasir 2m
2
/ org NAD 3 orang 2 m

2
x3 6 m

2
 

2 Ruang makan 2m
2
/ org NAD 150 

orang 

150 x 2 m
2
 300 m

2
 

3 Dapur 1 m
2
/kursi NAD 150 

orang 

150x1 m
2
 150 m

2
 

4 Gudang basah 0,1 m
2
/kursi NAD 150 

orang 

150x0,1 m
2
 15 m

2
 

5 Gudang kering 0,12 m
2
/kursi NAD 150 

orang 

150x0,12 

m
2
 

18 m
2
 

6 Toilet pria 0.89 m
2
/ur 

1.53 m
2
/wc 

0.92 m
2
/ws 

= 3.34 m
2
 

=4m
2 

TSS 3  unit 4 m
2
 x 3 12 m

2
 

7 Toilet wanita 1.53 m
2
/wc 

0.92 m
2
/ws 

= 2.45 m
2
 

=3m
2
 

TSS 3 unit 3 m
2
 x 3 9 m

2
 

Jumlah 510 m
2
 

Jumlah Kelompok Kegiatan Utama 

Jumlah 4852,8 

Sirkulasi 30% 1455,84 

Jumlah Keseluruhan 6308,64 
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Keterangan : 

AS : Asumsi Sendiri (studi ruang) 

SK : Studi Kasus  

NAD : Neufert Architect Data 

TSS : Times Saver Standart 

HMC : Hotel, motel, and condominium 

PPMU : Pedoman Pembakuan Museum Umum (berdasarkan  

  buku Pedoman Penyelengaraan dan Pengelolaan 

  Museum dan Pedoman Penyelengaraan 

  Permuseuman Jakarta) 

 

b. Besaran Ruang pada Kelompok kegiatan penunjang 

Tabel 4.9.Besaran Ruang pada Kelompok kegiatan penunjang 

No Nama Ruang Pendekatan Sumber Kapasit

as 

Dimensi Luas 

Pengembangbiakan Burung Hantu 

1 R. Karantina 72 m
2
/ 30 

pasang 

burung 

SK 3 unit 72m
2
x1 216 m

2
 

2 R. 

Pengembangbi

akan 

72 m
2
/ 30 

pasang 

burung 

SK 2 unit 72m
2
x2 144 m

2
 

3 Area Latih 

Terbang 

40m
2
/burung SK 6 

burung 

6x40 240 m
2
 

4 Klinik 40 m
2
 AS 1 unit 40 m

2
 40 m

2
 

5 Penyimpanan 

Pakan 

9 m
2
/ruang SK 2 unit 9x2 18 m

2
 

6 Gudang  16m
2 

AS 1 unit 16m
2
x1 16 m

2
 

7 R. Peengawas 9 m
2
/ruang SK 2 unit 9 m

2
x2 18 m

2
 

8 Toilet pria 0.89 m
2
/ur 

1.53 m
2
/wc 

0.92 m
2
/ws 

= 3.34 m
2
 

=4m
2 

TSS 2  unit 4 m
2
x2 8 m

2
 

9 Toilet wanita 1.53 m
2
/wc 

0.92 m
2
/ws 

= 2.45 m
2
 

=3m
2
 

TSS 2 unit 3 m
2
x2 6 m

2
 

Jumlah 706 m
2
 

Area Penelitian 

1 Penginapan 

Peneliti 

24m
2
/ unit HMC 5 unit 24m

2
x5 120 

2 Laboratorium 40m
2 

SK 1 unit 40m
2
x1 40 

3 Toilet pria 0.89 m
2
/ur 

1.53 m
2
/wc 

0.92 m
2
/ws 

= 3.34 m
2
 

TSS 2  unit 4 m
2
x2 8 m

2
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=4m
2 

4 Toilet wanita 1.53 m
2
/wc 

0.92 m
2
/ws 

= 2.45 m
2
 

=3m
2
 

TSS 2 unit 3 m
2
x2 6 m

2
 

Jumlah 174 m
2
 

Ruang Seminar 

1 R. seminar/ 

diskusi 

2m
2
/orang NAD 200 

orang 

2m
2
x200 400m

2
 

2 Toilet pria 0.89 m
2
/ur 

1.53 m
2
/wc 

0.92 m
2
/ws 

= 3.34 m
2
 

=4m
2 

TSS 4  unit 4 m
2
x4 16 m

2
 

4 Toilet wanita 1.53 m
2
/wc 

0.92 m
2
/ws 

= 2.45 m
2
 

=3m
2
 

TSS 4 unit 3 m
2
x4 12 m

2
 

Jumlah 428 m
2
 

Jumlah Kebutuhan Ruang Kegiatan Penunjang 

Jumlah  1308m
2
 

Sirkulasi 30% 392,4 m
2
 

Jumlah Keseluruhan 1700,4 m
2
 

Sumber: Analisis (2016) 

Keterangan : 

AS : Asumsi Sendiri (studi ruang) 

SK : Studi Kasus  

NAD : Neufert Architect Data 

TSS : Times Saver Standart 

HMC : Hotel, motel, and condominium 

 

c. Besaran Ruang pada Kelompok kegiatan pengelola 

Tabel 4.10. Besaran Ruang pada Kelompok kegiatan pengelola 

No Nama Ruang Pendekatan Sumber Kapasit

as 

Dimensi Luas 

Pengelola Utama 

1 Ruang 

Direktur 

Utama 

20 m
2
/org 

NAD 1 orang 

1 x 20 m
2
 

20 m
2
 

2 Ruang Wakil 

Direktur 

Utama 
20 m

2
/org 

NAD 1 orang 

1 x 20 m
2
 

20 m
2
 

Pengelola Pengembangbiakan 

1 Ruang direktur 20 m
2
/org NAD 1 orang 1 x 20 m

2
 20 m

2
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2 ruang perawat 

burung 

2.5 m
2
/org NAD 10 

orang 

2,5x10 25 m
2
 

3 staff 2.5 m
2
/org NAD 6 orang 2,5x6 15 m

2
 

Pengelola Galeri hidup dan Museum 

1 Ruang 

Direktur 

20 m
2
/org NAD 1 orang 

1 x 20 m
2
 

20 m
2
 

2 Ruang Kabag 

galeri hidup 

10 m
2
/org NAD 1 orang 10 m

2
 10 m

2
 

3 Ruang kabag 

museum dan 

seminar 

10 m
2
/org NAD 1 orang 10 m

2
 10 m

2
 

4 Ruang Staff 

Galeri hidup 

2.5 m
2
/org NAD 30 

orang 

2,5 m
2
x30 75 m

2
 

5 Ruang Staff 

Museum 

2.5 m
2
/org NAD 20 

orang 

2,5 m
2
x20 50 m

2
 

6 Pengelola 

Perpustakaan 

dan Staff 

2.5 m
2
/org NAD 5 orang 2,5 m

2
x5 12,5 m

2
 

7 Penjual 

Souveneer 

2.5 m
2
/org NAD 3 orang 2,5 m

2
x3 7,5 m

2
 

8 Pengelola Cafe 

dan Staff 

2.5 m
2
/org NAD 15 

orang 

2,5 m
2
x15 37,5 m

2
 

Jumlah Kebutuhan Ruang Kegiatan Penunjang 

Jumlah 322,5 m
2
 

Sirkulasi 30 % 96,75 m
2
 

Jumlah Keseluruhan 419,25 m
2
 

Sumber: Anlisis (2016) 

Keterangan : 

AS : Asumsi Sendiri (studi ruang) 

SK : Studi Kasus  

NAD : Neufert Architect Data 

 

d. Besaran Ruang pada Kelompok kegiatan servis 

Tabel 4.11. Besaran Ruang pada Kelompok kegiatan servis 

No Nama Ruang Pendekatan Sumber Kapasit

as 

Dimensi Luas 

1 Ruang Loker - AS 1 Unit - 15 m
2
 

2 Ruang Genset - MEE 1 Unit 1 x 60 m
2
 60 m

2
 

3 Ruang Panel - MEE 1 Unit 1 x 9 m
2
 9 m

2
 

4 Ruang PABX - NAD 1 Unit 1 x 15 m
2
 15 m

2
 

5 Ruang Trafo - NAD 1 Unit 1 x 9 m
2
 9 m

2
 

6 Ruang MDP - MEE 1 Unit 1 x 16 m
2
 16 m

2
 

7 Ruang SDP - MEE 2 Unit 

1 x 5 = 5 

m
2 

5 x 2 unit 

= 10 m
2
 

10 m
2
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8 Ruang Sampah - NAD 1 Unit 1 x 8 m
2
 8 m

2
 

10 Roof Tank - AS 2 Unit 2 x 60 m
2
 120 m

2
 

11 Ground Tank - AS 2 Unit 2 x 60 m
2
 120 m

2
 

15 Loading Dock 2.4 m
2
/org AS 10org 

10 x 2.4 

m
2
 

24 m
2
 

Jumlah 538,4 m
2
 

 161,52 m
2
 

 699,92 m
2
 

Sumber: Anlisis (2016) 

Keterangan : 

AS : Asumsi Sendiri (studi ruang) 

NAD : Neufert Architect Data 

TSS : Times Saver Standart 

MEE : Mechanical Electrical Equipment 

 

e. Besaran Ruang Area Parkir 

1) Pengunjung 

Jumlah keseluruhan pengunjung pada tiap harinya sekitar 635 orang. 

a) Menggunakan transportasi umum (asumsi 5%) 

b) Menggunakan Sepeda Motor (asumsi 60%) 

 =381 (asumsi 1 motor= 2 orang, jadi butuh parkir 191 

c) Menggunakan mobil (asumsi 30%) 

 =191 pengunjung (asumsi 1 mobil = 2 orang, jadi butuh parkir 

mobil 96 buah) 

d) Menggunakan Bis Pariwisata (asumsi 5%) 

=32 pengunjung (asumsi 1 bis = 21 orang, jadi butuh parkir bis 

2 buah) 

2) Pengelola 

Jumlah keseluruhan pengelola adalah 84 orang, dimana asumsi 

kebutuhan parkir pengelola yang diperlukan sebagai berikut : 

a) Menggunakan transportasi umum (asumsi 15 %) 

 = 13 Orang (tidak memerlukan parkir) 

b) Menggunakan sepeda motor (asumsi 50 %) 

 = 42 Orang (memerlukan parkir sepeda motor 42 buah) 

c) Menggunakan mobil (asumsi 35 %) 

 = 30 Orang (memerlukan parkir mobil 30 buah 
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3) Servis 

Jumlah keseluruhan servis adalah 44 orang, dimana asumsi 

kebutuhan parkir servis yang diperlukan sebagai berikut : 

a) Menggunakan transportasi umum (asumsi 40 %) 

= 18 Orang (tidak memerlukan parkir) 

b) Menggunakan sepeda motor (asumsi 60 %) 

=27 Orang (Memerlukan parkir sepeda motor 27 buah) 

 

Tabel 4.12. Besaran Ruang Area Parkir 

No Nama Ruang Pendekatan Sumber Kapas

itas 

Dimensi Luas 

 
Parkir Motor 

pengunjung 
2,1 m

2
/motor NAD 191 191 x 2,1 m

2
 401,1 m

2
 

 
Parkir Mobil 

Pengunjung 
15 m

2
/mobil NAD 96 96 x 15 m

2
 1440 m

2
 

 Parkir Bus 40,8 m
2
/bis NAD 2 2x 40,8 m

2
 81,6 m

2
 

 
Parkir motor 

pengelola 
2,1 m

2
/motor NAD 42 42 x 2,1 m

2
 88,2 m

2
 

 
Parkir mobil 

pengelola 
15 m

2
/mobil NAD 30 30 x 15 m

2
 450 m

2
 

 
Parkir motor 

servis 
2,1 m

2
/motor NAD 27 27x2,1 m

2
 56,7 m

2 

 
Parkir mobil 

inventaris 

kantor 

15 m
2
/mobil NAD 2 2 x 15 m

2 
30 m

2
 

Jumlah 2547,6m
2
 

 764,28m
2
 

 3311,88 m
2
 

Sumber: Anlisis (2016) 

Keterangan : 

AS : Asumsi Sendiri (studi ruang) 

SK : Studi Kasus  

NAD : Neufert Architect Data 

  buku Pedoman Penyelengaraan dan Pengelolaan 

  Museum dan Pedoman Penyelengaraan 

  Permuseuman Jakarta) 

 

 

 

 

 

 



121 
 

f. Rekapitulasi Luas Total Besaran Ruang 

Tabel 4.13. Pendekatan Total Besaran Ruang 

Perhitungan Ruang Luas (m
2
) 

Perhitungan Luas Kelompok Kegiatan Utama 6308,64 m
2
 

Perhitungan Luas Kelompok Penunjang 1700,4 m
2
 

Perhitungan Luas Kegiatan Pengelola 419,25 m
2
 

Perhitungan Luas Kegiatan Servis  699,92 m
2
 

Perhitungan Luas Area Parkir 3311,88 m
2
 

Total Luas  12440,09 m
2 

Sumber: Anlisis (2016) 

Luas site terpilih 48480,55 m² dengan batasan KDB 30% karena 

merupakan area konservasi. Maka, luas lahan yang boleh dibangun 

adalah :  

48480,55 m² x 30% 

= 14544,156 

Rekapitulasi luas total besaran ruang adalah 12440,09 m
2
. Sehingga 

besaran ruang ini tidak melewati batas KDB. 

 

4.3. Pendekatan Aspek Kontekstual 

Dalam penentuan lokasi beberapa aspek seperti potensi, persyaratan dan 

kondisi lingkungan harus diperhatikan karena aspek-aspek itulah yang akan 

menjadi penunjang dan memberikan pengaruh pada bangunan. Untuk menentukan 

site yang tepat untuk bangunan Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung 

Hantu, maka pemilihan lokasi yang jauh darikebisingan adalah salah satu upaya 

untuk melindungi kenyamanan burung hantu. Sebagai sebuah bangunan publik 

yang mengusung tema rekreasi dan edukasi,  dibutuhkan wahana-wahana yang 

mengusung tema pengenalan, pembelajaran dan pengembangan tentang seluk 

beluk burung hantu 

Banyak ragam pola pencapaian yang dapat diterapkan dalam sirkulasi seperti 

langsung, tersamar, atau memutar. Konfigurasi alur gerak linier (linier pada 

sirkulasi utama, dan radial pada pertemuan simpul dari jalan), serta pengadaan 

lahan parkir, open spacedan jalur pejalan kaki yang representatif sebagai 

konektorantara masa bangunan atau antar aktifitas. 
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Penggunaan hard material dan soft material perlu diterapkan pada bangunan 

komersial sebagai penunjang dalam pemenuhan keselarasan bangunan dengan 

lingkungannya. 

4.3.1. Lokasi Site 

 Lokasi site perencanaan dan perancangan Taman Wisata Edukatif 

dan Penangkaran Burung Hantu berada di Jalan Raya Welahan, Desa 

Sedo, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.. Site ini termasuk dalam 

Sub Wilayah Pembangunan (SWP) I Kabupaten Demak. Luas lahan 

48480,55m²  dengan KDB 30% karena area yang akan dibangun adalah 

area kinservasi. Kondisi site cenderung datar. Lokasi site yang berada di 

dalam kecamatan Demak yang merupakan daerah stategis. Letak site 

merupakan kawasan dengan perutukan fasilitas pariwisata dan peternakan.  

 

Gambar 4.6. Site 

Sumber: Analisis (2016) 

4.3.2. Analisis Zoning Site 

Dalam menentukan zoning site pada Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu dapat dikelompokkan dalam 4 zona kegiatan 

yaitu: 
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a. Area Kegiatan Utama meliputi area penerimaan, galeri hidup, museum, 

dan cafe 

b. Area Kegiatan Penunjang diperuntukkan untuk area Penangkaran 

c. Area Kegiatan Pengelola 

d. Area Kegiatan Servis 

 Dalam menganalisiszoning perlu diperhatikan beberapa aspek yang 

mendukung, yaitu: (1) Analisis Aksesibilitas; (2) Analisis Kebisingan; (3) 

Analisis view. 

a. Analisis Aksesibilitas 

Lokasi site berasa di Jalan Raya Welahan dngan 2 arah akses menuju 

site. Lebar jalan 8 m. Akses masuk dan keluar site dibuat searah dengan 

arus kendaraan, sehingga tidak menyulitkan akses. 

 
Gambar 4.7. Analisis Aksesibilitas 

Sumber : Analiaia (2016) 
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b. Analisis Kebisingan 

Analisis kebisingan berdasarkan kondisi sekitar site. Site berada di tepi 

jalan raya yang sedikit ramai. Untuk itu, area yang melibatkan burung 

hantu seperti pada area kegiatan utama dan juga penunjang diletakkan 

menjauhi sumber kebisingan tersebut. Dan Untuk mengurangi 

kebisingan yang masuk kedalam site dapat menggunakan vegetasi 

sebagai barier. 

 

 
Gambar 4.8. Analisis Kebisingan 

Sumber : Analiaia (2016) 
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c.     Analisis View 

Untuk pemanfaatan view, perlu peletakan bangunan pada area yang 

tepat. View utama adalah area persawahan  

 

 

 
 

Gambar 4.9. Analisis View 

Sumber : Analiaia (2016) 
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4.4. Pendekatan Aspek Teknis 

 Dalam sebuah perencanaan dan perancangan sebuah Taman Wisata 

Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu pendekatan aspek teknis berupa 

pendekatan sistem modul, sistem struktur dan bahan bangunan menjadi 

pertimbangan utama dalam desain. 

4.4.1. Sistem Modul   

Untuk menentukan ukuran lebar, tinggi dan jarak antar kolom suatu 

bangunan, sistem modul merupakan salah satu langkah untuk 

mempermudahnya. Sistem modul dibagi menjadi dua macam yaitu modul 

vertikal dan horizontal. 

a. Modul Vertikal 

Modul vertikal meliputi jarak antar dua elemen penyusun ruang 

yaitu antara lantai dengan lantai atau antara lantai dengan plafond. 

Sedangkan jarak antara plafond ke lantai di atasnya akan menyesuaikan 

dengan sistem utilitas yang digunakan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi modul dasar vertikal adalah sebagai berikut : 

1) Pengunaan  bahan 

2) Tinggi dari lantai ke lantai 

3) Ekonomis 

Ukuran yang bisa dipakai untuk menentukan modul dasar vertikal 

misalnya tinggi meja maupun lemari, jarak antar lantai, dinding partisi 

dan anak tangga. 

b. Modul Horizontal 

modul horizontal adalah modul yang berhubungan dengan ukuran 

panjang dan lebar. Ukuran tersebut digunakan untuk menentukan luas 

ruangan berdasarkan kelipatan dari modul yang dipakai. Modul 

horizontal biasanya jga disebut dengan grid struktur. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi modul dasar horizontal adalah sebagai berikut : 

1) Perabot 

2) Ruang gerak dan aktivitas 

3) Bahan bangunan yang digunakan, misal plafond, dinding dan lantai 
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Gambar 4.10. Grid Struktur Suatu Bangunan  

Sumber : Ridwan, Wahyu, 2007 

 

4.4.2. Sistem Struktur  

Struktur dalam konteks hubungannya dengan bangunan adalah sebagai 

sarana untuk menyalurkan beban dan akibat penggunaannya dan atau 

kehadiran bangunan ke dalam tanah. (Scodek, 1998) 

Kekuatan sistem struktur bangunan sangatlah penting untuk menjadi 

pertimbangan dalam merencanakan sebuah bangunan. Daya dukung tanah 

dan kondisi hidrologis, konstruksi bangunan serta nilai estetika pada 

bangunan juga menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan dan 

perancangan sebuah bangunan. 

a. Sub Struktur 

Merupakan struktur bangunan bagian bawah atau pondasi, yang 

bertugas meneruskan beban-beban dari semua unsur bangunan yang 

dipikulnya pada tanah. Penentuan jenis pondasi didasari dengan 

pertimbangan daya dukung tanah pada tapak dan daya dukung beban 

pada bangunan. 

Alternatif dalam pemilihan sub struktur adalah sebagai berikut : 

1) Foot Plat 

Pondasi foot plat merupakan pondasi yang biasa digunakan 

untuk bangunan bertingkat atau bangunan diatas tanah lembek. 

Pondasi ini terbuat dari beton bertulang dan letaknya tepat di 

bawah kolom dan kedalamannya sampai pada tanah keras. 

a) Kelebihan : 

(1) Pondasi ini lebih murah bila dihitung dari sisi biaya 
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(2) Galian tanah lebih sedikit, hanya pada kolom struktur saja 

(3) Untuk bangunan bertingkat penggunaan pondasi ini lebih 

handal daripada pondasi batu belah 

b) Kekurangan : 

(1) Harus dipersiapkan bekisting atau cetakan terlebih dahulu, 

otomatis persiapan lebih lama 

(2) Diperlukan waktu pengerjaan lebih lama, harus menunggu 

beton kering/sesuai umur beton 

(3) Tidak semua tukang bisa mengerjakannya 

(4) Diperlukan pemahaman terhadap ilmu struktur 

(5) Pekerjaan rangka besi dibuat dari awal dan harus selesai 

setelah dilakukan galian tanah 

 

Gambar 4.11. Pondasi FootPlat 

Sumber : belajarsipil.blogspot.com, 2016 
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2) Pondasi Sumuran 

Pondasi sumuran adalah jenis pondasi dalam yang dicor di 

tempat dengan menggunakan komponen beton dan batu belah 

sebagai pengisinya. Disebut pondasi sumuran karena pondasi ini 

dimulai dengan menggali tanah berdiameter 60-80 cm seperti 

menggali sumur. Kedalaman pondasi ini dapat mencapai 8 meter. 

a) Kelebihan 

(1) Alternatif penggunaan pondasi dalam, jika material batu 

banyak dan bila tidak dimungkinkan pengangkutan tiang 

pancang 

(2) Tidak diperlukan alat berat 

(3) Biayanya lebih murah untuk tempat tertentu 

b) Kekurangan 

(1) Bagian dalam dari hasil pasangan pondasi tidak dapat 

dikontrol, karene batu dan adukan dituang dari atas 

(2) Pemakaian bahan boros 

(3) Tidak tahan terhadap gaya horizontal, karena tidak ada 

tulangan 

(4) Untuk tanah lumpur, pondasi ini sangat sulit digunakan 

karena kesulitan dalam menggalinya 

 

Gambar 4.12. Pondasi Sumuran 

Sumber : belajarsipil.blogspot.com, 2016 
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3) Pondasi Tiang Pancang 

Pondasi tiang pancang adalah konstruksi pondasi yang mampu 

menahan gaya orthogonal ke sumbu tiang dengan jalan menyerap 

lenturan. Pelaksanaan pekerjaan pemancangan menggunakan diesel 

hammer yang memiliki sistem kerja dengan pemukulan sehinga 

dapat menimbulkan suara keras dan getaran pada daerah sekitar. 

Itulah sebabnya cara pemancangan pondasi ini menjadi 

permasalahan tersendiri pada lingkungan sekitar. 

Ukuran tiang pancang yang ada pada intinya dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu : 

a) Mini Pile 

Tiang pancang berukuran kecil ini digunakan untuk 

bangunan-bangunan bertingkat rendah dan keadaan tanah 

relatif baik. Ukuran dan kekuatan yang ditawarkan adalah : 

(1) Berbentuk penampang segitiga dengan ukuran 28, mampu 

menopang beban 25-30 ton 

(2) Berbentuk penampang segitiga dengan ukuran 32, mampu 

menopang beban 35-40 ton 

(3) Tiang pancang berbentuk bujur sangkar berukuran 20x20 

mampu menopang tekanan 30-35 ton 

(4) Tiang pancang berbentuk bujur sangkar berukuran 25x25 

mampu menopang tekanan 40-50 ton 

b) Maxi Pile 

Tiang pancang ini berbentuk bulat (spun pile) atau kotak 

(square pile). Tiang pancang ini digunkan untuk menopang 

beban yang besar pada bangunan bertingkat tinggi. Bahkan 

untuk ukuran 50x50 dapat menopang beban sampai 500 ton. 
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Gambar 4.13. Pondasi Tiang Pancang 

Sumber :www.larsenpiling.com, 2016 

 

Kelebihan : 

(1) Karena dibuat dengan sistem fabrikasi, maka mutu beton 

terjamin, 

(2) Bisa mencapai daya dukung tanah yang paling keras, 

(3) Daya dukung tidak hanya dari ujung tiang, tetapi juga 

lekatan pada sekeliling tiang, 

(4) Pada penggunaan tiang kelompok atau grup (satu tiang 

ditahan oleh dua atau lebih tiang), daya dukungnya sangat 

kuat, 

(5) Harga relatif murah dibandingkan pondasi sumuran 

Kekurangan : 

(1) Untuk daerah proyek dengan akses jalan yang sempit akan 

mengalami kesulitan dalam hal angkutan, 

(2)  Sistem ini baru ada di daerah kota dan sekitarnya, 

(3) Untuk daerah dan penggunaan volumenya sedikit, harga 

lebih mahal, 

(4) Proses pemancangan menimbulkan getaran dan 

kebisingan. 

b. Top Structure 

Struktur atas pada bangunan merupakan struktur yang letaknya 

paling atas pada bangunan yaitu berupa rangka atap.  Atap adalah 

bagaian paling atas dari suatu bangunan, yang melilndungi gedung dan 

penghuninya secara fisik maupun metafisik (mikrokosmos atau 

makrokosmos). 
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1) Rangka Atap Baja Ringan 

Material baja ringan mempunyai kekuatan dan kekakuan yang 

terbatas, namun akan efektif jika dipasangkan pada jarak tertentu. 

Rangka atap baja ringan mempunyai berat sendiri sekitar 6 kg/m
2
 

hingga 9 kg/m
2
. 

2) Rangka Atap Baja Konvensional 

Rangka atap baja ringan mempunyai elemen lentur gording 

dari profil lipped channel dan elemen aksial dari profil siku 

maupun lipped channel dengan ketebalan beragam di atas 3 mm, 

sehingga jarak kuda-kuda bisa mencapai 6 meter, dengan bentang 

kuda-kuda mencapai puluhan meter bahkan bisa sampai 50 meter 

lebih.   

Jadi rangka baja konvensinal akan cocok jika digunakan untuk 

bentang-bentang besar, dan tidak cocok untuk bentang kecil seperti 

rumah tinggal maupun bangunan gedung kantor, karena akan 

mempunyai berat bahan yang besar. Untuk bangunan sederhana, 

rangka atap baja konvensional mempunyai berat sendiri sekitar 

20kg/m
2
 – 25kg/m

2
. 

3) Sistem Rangka Space Frame 

 

Gambar 4.14. Space Frame 

Sumber :jasasipil.com 

 

Space frame adalah suatu sistem kontruksi rangka ruang 

dengan menggunakan sistem sambungan antar batang. Batang-
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batang tersebut disambungkan menggunakan bola baja atau ball 

joint. Sistem sambungan space frame akan membentuk segitiga 

dengan joint-joint bola baja. Struktur rangka space frame ini mudah 

dipasang, dibentuk dan dibongkar kembali. Sehingga pemasangan 

struktur ini lebih cepat. 

Sistem struktur rangka space frame sangat cocok digunakan 

pada bangunan dengan bentangan besar yang menginginkan tidak 

ada kolom di tengah bangunan. Jika dilihat dari bawah sistem space 

frame ini akan membentuk seperti pyramid, dome, dan lainnya. 

Berdasarkan pengalaman, desain dengan sistem space frame ini 

lebih efisien dibanding desain rangka baja profil dengan bentang 

yang panjang. Bangunan yang sering menggunakan space frame 

adalah pabrik, stadion, skylight, dan sebagainya. 

 

4.4.3. Bahan Bangunan   

Bahan bangunan dipilih sesuai dengan kebutuhan ruang dan bentuk 

bangunan. Bahan bangunan yang akan digunakan harus sesuai dengan 

fungsi serta ketahanan terhadap kondisi alam 

Tabel 4.14.  :Bahan Bangunan 

Bahan 

Bangunan 
Kelebihan dan kekurangan  Gambar 

Parquet 

Kelebihan :  

Natural; hangat; meredam aliran 

listrik; kuat menahan beban; 

mudah dibersihkan. 

Kekurangan :  

Membutuhkan perawatan 

khusus; tidak tahan gores 

 

 

 

Keramik 

Kelebihan : 

banyak pilihan motif ; warna 

dan ukuran ; pemasangan dan 

perawatannya mudah ; lebih 

tahan terhadap goresan. 
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Bahan 

Bangunan 
Kelebihan dan kekurangan  Gambar 

Kekurangan : 

Bagian nat terlihat jelas; ukuran 

terbesar keramik hanya 

60x60cm,  

 

 

Granit 

Kelebihan :  

Kuat, tahan gores, tahan lama, 

kaya akan bentuk dan corak, 

pemasangan, penggantian, dan 

perawatan mudah. 

Kekurangan :  

Dalam tahap pengerjaan 

pemotongan memerlukan pisau 

khusus karena keras dan tebal; 

harga lebih mahal dibandingkan 

keramik. 

 

 

 

 

Batu bata 

Kelebihan : 

Kuat menahan beban; tahan 

panas dan dingin; keras; harga 

relatif murah 

Kekurangan: 

Waktu pemasangan cukup lama; 

beban batu bata cukup berat 

terhadap struktur bangunan 

 

 

 

 

Kaca 

Kelebihan : 

Tahan air; tembus pandang; 

mudah dibersihkan; murah; kuat 

tehadap cuaca; praktis dan 

ekonomis 
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Bahan 

Bangunan 
Kelebihan dan kekurangan  Gambar 

Kekurangan : 

Tidak tahan getaran 

 

Batu Alam 

Kelebihan : 

Kesan alami; elegan; mewah; 

ukuran fleksibel 

Kekurangan : 

Pori-pori yang besar sehingga 

harus kembali dilapisi dengan 

bahan khusus; material 

cenderung berat. 

 

 

 

Bambu 

Kelebihan : 

Ramah lingkungan; kesan alami 

Kekurangan : 

Tidak tahan lama 

 

 

Genteng 

Beton 

Kelebihan : 

Kuat; ekonomis; cocok untuk 

bangunan minimalis 

Kekurangan : 

Bobot yang berat sehingga 

membebani struktur; rentan 

korosi 

 

Dak beton 

Kelebihan: 

Cocok untuk bangunan modern 

dan kontemporer 

Kekurangan: 

Mudah bocor sehingga perlu 
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Bahan 

Bangunan 
Kelebihan dan kekurangan  Gambar 

tambahkan material 

waterproofing 

 

Sumber: Analisis (2016) 

 

4.5. Pendekatan Aspek Kinerja 

4.5.1. Sistem Pemadam Kebakaran  

Keamanan dan pencegahan bahaya kebakaran sangat penting pada 

bangunan Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu.  Upaya 

pencegahan kebakaran di dalam bangunan dapat dilengkapi dengan sistem 

pengamanan sebagai berikut: 

a. Fire detector dan fire alarm, untuk mendeteksi bahaya dini kebakaran 

melalui sensor asap, api dan panas.  

 

Gambar 4.15. Fire Detector 

Sumber : www.hoip-telecom.co.uk 
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b. Sprinkle, diterapkan pada langit-langit bangunan untuk deteksi asap dan 

panas dari api.  

 

Gambar 4.16. Sprinkle 

Sumber :.minnanfire.en.alibana.com 

 

c. Hydrant box, diletakkan pada daerah yang mudah terlihat dan terjangkau 

di dalam ruangan dengan ketentuan panjang selang ±30m untuk 

pencegahan pada area yang tidak terjangkau sprinkle.  

 
Gambar 4.17. Hydrant Box 

Sumber : minnanfire.en.alibana.com 
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d. Hydrant pilar, diletakkan di luar bangunan untuk memadamkan api. 

 

Gambar 4.18. Hydrant Pilar 

Sumber : minnanfire.en.alibana.com 

 

e. Fire extinguisher, diletakkan pada lokasi strategis yang rawan kebakaran.  

 

Gambar 4.19. Fire Extinguisher 

Sumber : www.minnanfire.en.alibana.com 
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f. Tangga darurat, dilengkapi sistem pintu dengan material yang tahan api 

untuk menahan panas yang masuk dari tempat kebakaran menuju tangga. 

 

 

Gambar 4.20. Tangga Darurat 

Sumber :sistemmanajemenkeselamatankerja.blogspot 

 

4.5.2. Sistem Transportasi   

Jaringan transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antara 

lantai satu dengan lantai lainnya adalah: 

a. Tangga 

b. Eskalator, berupa tangga jalan yang dapat dioperasikan dengan mesin. 

c. Ramp, dapat digunakan sebagai alat transportasi dalam bangunan 

maupun luar bangunan 

 

4.5.3. Sistem Pengkondisian Udara  

Menurut Hartono Poerbo dalam Utilitas Bangunan, 1992, salah satu yang 

mempengaruhi kenyamanan fisik suatu ruang adalah masalah pengkondisian 

udara pada suatu ruangan, yang meliputi temperatur, kelembaban dan 

penghawaan atau aliran udara. Untuk mengetahui kenyamanan fisik ruang 

digunakan penghawaan ruang antara lain : 

a. Penghawaan Mekanis 

Sistem penghawaan mekanis biasanya digunakan pada ruang-ruang 

tertentu yang tidak mungkin mendapat sirkulasi udara ilmiah, seperti 

dapur berguna untuk menyedot asap dan bau-bauan keluar agar tidak 

mencemari ruangan lain, tangga darurat dan ruang mesin.  
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Penghawaan mekanis yang digunakan berupa Exhause fan sebagai 

penghisap udara di dalam ruangan, sehingga tekanan udara menurun dan 

udara dapat masuk ke dalam ruangan. Selain itu dapat berupa focal fan 

yang berguna untuk menukar udara dalam dengan udara luar yang lebih 

bersih.  

b. Penghawaan Buatan 

Penghawaan buatan menggunakan Air Conditioning (AC) yang 

dipergunakan apabila ventilasi alami tidak memungkinkan untuk 

menciptakan sebuah ruangan dengan kondisi udara yang baik dan sehat. 

1) AC Sentral atau terpusat, dengan Air Handling Unit (AHU) di setiap 

lantai bangunan digunakan untuk kelompok ruang yang bersifat 

umum dengan kapasitas besar dan memiliki control suhu di 

dalamnya. 

 

 

Gambar 4.21. AC Central 

Sumber : karangmulya.com, 2016 
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2) AC Split 

 

Gambar 4.22. Sistem AC Split 

Sumber : karangmulya.com, 2016 

 

c. Penghawaan Alami 

Sistim penghawaan jenis ini mengoptimalkan sirkulasi udara 

dengan bukaanbukaan pada dinding dan atap. Pengaturan suhu dari 

tingkat keenyamanan yang ideal berkisar 25-270C dengan kelembaban 

40-70 % dan pergerakan udara 0,1-1,5 m/ 

 

Gambar 4.23. Penghawaan Alami 

Sumber : Krisna Yoga, 2014 

4.5.4. Sistem Pencahayaan  

a. Pencahayaan Alami 

Untuk pencahayaan alami ini menggunakan cahaya matahari 

sebagai sumber cahaya, sehingga di dalam pengolahan bentuk serta 

luasan untuk elemen bukaannya harus memperhatikan arah edar dan 
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karakteristik matahari itu sendiri. Selain itu intensitasnya juga diatur 

supaya tercipta suhu ruangan yang tidak panas. 

Berikut berapa strategi untuk mendapatkan penerangan alami : 

1) Menggunakan filter pengantara seperti pohon terhadap masuknya 

cahaya matahari. 

2) Menghindari cahaya matahari langsung di siang dan sore hari 

(salah satunya dengan penggunaan kaca mempunyai spek khusus 

sebagai pelindung paparan sinar matahari). 

3) Menggunakan canopi sebagai penghalang cahaya.  

 

Gambar 4.24. Pencahayaan Alami dengan pendekatan ekologi 

Sumber: Tagelichtnutzung (1996) 
 

b. Pencahayaan Buatan  

Pencahayaan buatan merupakan bentuk pencahayaan pada suatu 

ruangan atau banunan dengan cara memberikan penerangan lampu yang 

dialiri listrik, pencahaan buatan kebanyakan dilakukan pada malam hari 

namun terkadang dilakukan pada siang hari juga, sebagai elemen 

pendukung. Pencahayaan buatan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu ; 

1) Pencahayaan langsung (direct lighting) 

a) Wall washer, pencahayaan kebawah dipasang pada permukaan 

dinding . 

b) Down light, pencahayaan kebawah, langsung pada obyek dan 

dipasang pada plafond. 
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c) Track light, pemasangan lampu sorot secara linear sepanjang 

dinding atau tergantung pada aplikasi pada ruang yang cukup 

luas. 

d) Spot light, penyinaran dengan cahaya kuat atau terang untuk 

obyek utama. 

2) Pencahayaan tidak langsung (indirect lighting) 

a) Cove light, pencahayaan diarahkan ke langit-langit sehingga 

pantulannya memberikan cahaya pada ruangan. 

b) Valance light, diarahkan keatas atau kebawah dari sumber 

yang disembunyikan oleh papan horizontal. 

c) Cornice lighting, diarahkan kebawah secara vertikal dari 

aksesoris interior pada langit-langit. 

 
Gambar 4.25. Pencahayaan tidak langsung 

Sumber: neufert  

 

4.5.5. Sistem Penangkal Petir  

a. Sistem Franklin 

1) Cara Kerja 

Saat muatan listrik negatif di bagian bawah awan sudah 

tercukupi, maka muatan listrik positif di tanah akan segera tertarik. 

Muatan listrik kemudian segera merambat naik melalui kabel 

konduktor , menuju ke ujung batang penangkal petir. Ketika 

muatan listrik negatif berada cukup dekat di atas atap, daya tarik 

menarik antara kedua muatan semakin kuat, muatan positif di 

ujung-ujung penangkal petir tertarik ke arah muatan negatif. 

Pertemuan kedua muatan menghasilkan aliran listrik. Aliran listrik 

itu akan mengalir ke dalam tanah, melalui kabel konduktor, dengan 

demikian sambaran petir tidak mengenai bangunan. 
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2) Kelebihan 

a) Sistem proteksi instalasi penangkal petir konvensional lebih 

cocok diterapkan pada daerah yang bangunannya padat dan 

tidak dari bahan logam semua. Misalnya untuk daerah 

pemukiman penduduk yang padat dan jarak antar bagunan 

sangat rapat. 

b) Sistem ini cukup praktis dan biayanya murah 

c) Sistem ini  lebih cocok menggunakan pada bangunan yang 

beratap kerucut / kubah atau selisih tinggi bumbungan dan 

lisplang lebih dari 1 meter. 

3) Kekurangan 

a) Jangkauannya terbatas 

b) Untuk gedung yang dipenuhi peralatan elektronik sistem 

Franklin tidak dianjurkan karena medan yang ditimbulkan 

ketika terjadi sambaran dapat memperpendek waktu kerja 

perangkat elektronik terutama untuk perangkat yang memakai 

sinyal. 

b. Sistem Faraday / Bentuk Instalasi Sangkar 

1) Cara Kerja 

Sangkar faraday adalah suatu piranti yang dimanfaatkan 

menjaga agar medanlistrik di dalam ruangan tetap nol meskipun di 

sekelilinganya terdapat gelombangelektromagnetik dan arus listrik. 

Piranti tersebut berupa konduktor yang  dipasang sedemikian rupa 

sehingga ruangannya terlingkupi oleh konduktor tersebut. Efek 

sangkar Faraday adalah suatu fenomena kelistrikan yang 

disebabkan oleh adanyainteraksi partikel subatomik yang 

bermuatan (seperti : proton, elektron). Ketika ada medan listrik 

yang mengenai sangkar konduktor maka akan ada gaya yang 

menyebabkan partikel bermuatan mengalami perpindahan tempat, 

gerakan perpindahan tempat partikel bermuatan akan menghasilkan 

medan listrik yang berlawanan dengan medan listrik yang 

mengenainya sehingga tidak ada medan listrik yang masuk 

kedalam sangkar konduktor tersebut. 
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2) Kelebihan dan kekurangan 

System ini cocok untuk bangunan yang luas tetapi 

Mengganggu estetika bangunan 

c. Sistem Penangkal Petir Sistem Thomas 

1) Cara Kerja 

Penangkal Petir Thomas System   menghasilkan  streamer 

positif  ketika menjadi subjek di area listrik. Ketika dihasilkan, 

streamer tidak berlanjut berkembang menuju awan.Sehingga 

Streamer yang dihasilkan oleh penangkal petir Thomas system 

tidak Mengundang Petir menyambar, lebih tepatnya menghasilkan 

jalur yang memudahkan petir untuk disambar apabila dalam radius 

jangkauan  proteksi. 

              Streamer yang dihasilkan Penangkal Petir Thomas 

System dan Gent Menunggu dengan sabar dan meluas ketika 

terdapat Leader dari petir yang mendekat. Setelah petir dan 

streamer bertemu , Dengan jalur  terbentuk lengkap , arus mengalir 

antara penangkal petir dan awan. Peyaluran arus listrik merupakan 

jalan alamiah untuk menetralkan perbedaan potensial yang terjadi. 

2) Kelebihan 

a) Merupakan Penangkal Petir yang sangat aman dan ramah 

Lingkungan. 

b) Penggunaanya Hanya membutuhkan satu down conductor. 

sehingga tidak merusak dan menjadikan gedung atau bangunan 

yang diproteksi tidak sedap di pandang mata. 

c) Mempunyai radius protection yang luas 

3) Kekurangan 

a) Down conductor memiliki fungsi sebagai penyalur arus listrik 

dari sambaran petir  yang tertangkap oleh Penangkal Petir 

Thomas sytem menuju ke tanah untuk dinetralisasi, untuk itu 

down conductor yang baik harus langsung terkoneksi dengan 

elektrode yang di bumikan dengan jarak seminimal mungkin. 
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4.5.6. Sistem Jaringan Listrik  

Sumber utama berasal dari PLN dan sumber cadangan dari genset. 

Jaringan listrik akan melayani beban AC, penerangan, pompa dan peralatan 

listrik lainnya. Bila listrik dari PLN padam, selang sembilan detik generator 

akan menyala dengan back up listrik 80 % dari kapasitas listrik PLN. 

Peletakan genset dalam hal ini memerlukan suatu perhatian khusus karena 

sifat generator yang cenderung berisik, menimbulkan polusi udara atau bau 

solar dan getaran yang ditimbulkan pada saat generator bekerja. 

 

Gambar 4.26. Sistem Elektrikal  
Sumber : Wardhani, Wahyu Dwi, 2006 

 

 

Gambar 4.27. Tampak Mesin Genset 

Sumber : Guntur Okvianto, 2003 

 

 

4.5.7. Sound Sistem dan Audio Visual 

Menggunakan System Public Addres untuk mengumumkan informasi di 

dalam bangunan, microphone dan speaker sebagai alat pengeras suara pada 

aktifitas di dalam teater 
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4.5.8. Sistem Plumbing  

a. Jaringan Air Bersih 

Pemenuhan kebutuhan air bersih pada suatu bangunan tergantung 

dari lokasi bangunan serta fasilitas di sekitarnya. Untuk memenuhi 

kebutuhan air pada suatu bangunan, sumber air dapat dibedakan atas:  

1) PDAM  

2) Sumber sendiri, berupa sumur artesistant, deep well, dll.  

3) Gabungan PDAM dan sumber sendiri.  

Untuk gedung-gedung yang terletak di daerah yang tidak tersedia 

fasilitas penyediaan air bersih untuk umum, misalnya di daerah-daerah 

terpencil di pegunungan, penyediaan air akan diambil dari sungai, air 

tanah dangkal atau dalam, dan sebagainya. dalam hal ini air terssebut 

harus diolah dalam gedung instalasi pengolahan agar dapat dicapai 

standar kualitas air yang baku. 

 

Gambar 4.28. Instalasi Air Bersih 

Sumber : Ilmu Teknik Sipil.com 

 

 Sumber Air bersih didapat dari 2 sumber antara lain : dari PDAM 

dan dari air sumur(deep well), dimana air yang bersumber di keduanya 

ini akan masuk ke dalam ground water tank. didalam ground water 

tankterdapat 2 sekat bak penampungan air yaituraw water tank dan 
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clean water tank, Secara detail bagian-bagian dari sistem air bersih ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Deep Well 

 Sumber pengadaan air bersih berasal dari air sumur (deep 

well). sumur ini menyuplai seluruh kebutuhan air bersih, baik untuk 

kebutuhan air sehari-hari maupun untuk sistem pemadam 

kebakaran. Air dari kedua buah sumur tersebut disalurkan ke bak 

airRaw Water Tank menggunakan pipa GIP(Galvanized Iron Pipe). 

Deep Well akan mengisi air secara otomatis jika air padaRaw Water 

Tank kosong dan akan mati jika sudah penuh. 

2) Transfer Pump 

 Transfer Pump atau pompa transfer berfungsi untuk 

memindahkan air dari Ground Water Tank menuju ke roof water 

tank. Transfer Pump biasanya berjumlah dua unit dimana satu 

pompa bekerja dan pompa yang lain sebagai cadangan. 

3) Sand Filter 

 Sand Filter berfungsi untuk menyaring kotoran didalam air 

yang berasal dari bak air Raw Water Tank. Peralatan ini berjumlah 

dua buah unit dan dipasang secara paralel, dimana jika satu Sand 

Filter bekerja maka Sand Filter yang lain sebagai cadangan. dan 

untuk membersihkannya dioperasikan secara manual (manual back 

wash). Sand Filter ini dilengkapi dengan pressure gauge di bagian 

pipa masuk dan pipa keluar untuk mengukur tekanan air. 

4) Packaged Booster Pump 

 Berfungsi untuk mendistribusikan air bersih dari roof tank ke 

pengguna. Distribusi air bersih pada dua lantai teratas 

menggunakan packaged booster pump, sedangkan untuk lantai-

lantai dibawahnya dialirkan secara gravitasi.  Perlengkapan dan 

aksesoris di dalam ruang pompa antara lain : 

a) Butterfly Valve : membuka atau menutup aliran air 

b) Gate Valve : membuka atau menutup aliran air 

c) Strainer : menyaring kotoran pada bagian hisap pompa 

(suction) 
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d) Flexible Joint : menahan getaran pompa terhadap instalasi pipa 

e) Check Valve : menahan balik aliran air 

f) Pressure Tank : mengatur (setting) besarnya tekanan air 

g) WLC : Water Level Control, mengendalikan pengoperasian 

pompa  

b. Jaringan Air Kotor 

Sistim pembuangan limbah cair atau air kotor yang berasal dari 

WC, binatu, dapur dan lavatory akan langsung dibuang ke bak kontrol 

untuk menyaring material yang masih bersifat padatan (seperti: plastik, 

pembalut wanita dan sebagainya) untuk kemudian dialirkan ke dalam 

STS (Sewage Treatdment System) dengan bahan kimia yang bersifat 

menghancurkan dan mengencerkan limbah. Setelah melewati STS, 

limbah dianggap sudah layak untuk dibuang ke riol kawasan yang 

kemudian berlanjut ke riol kota karena dianggap sudah tidak banyak 

mengandung bahan kimiawi yang membahayakan lingkungan. 

 

Gambar 4.29. Sistem IPAL  

Sumber : Teknologi Lingkungan Tepat Guna, 2012 

 

4.5.9. Sistem Pengolahan Sampah 

Sampah dikumpulkan di box/ tong sampah kemudian dibawa oleh 

pengumpul komunal menuju ke tempat pembuangan akhir lalu dibuang ke 

folder dimana sampah-sampah tersebut akan diolah setelah diolah akan 

menghasilkan sisa pembuangan yang memenuhi standar untuk dibuang ke 

laut kembali sehingga menghindari pencemaran. 
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Gambar 4.30. Skema Sistem Pengolahan Sampah 
Sumber : Wardhani, Wahyu Dwi, 2006 

 

4.5.10. Sistem Keamanan  

selain petugas keamanan yang berpatroli setiap selang waktu tertentu 

juga digunakan peralatan canggih yang berbentuk CCTV yang ditempatkan 

dibeberapa sudut ruangan dan dipantau dibeberapa pos keamanan. Dengan 

penerapan teknologi ini diharapkan pengunjung Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu tetap merasa aman tanpa kehadiran fisik 

petugas keamanan yang bertugas disekeliling mereka.  

CCTV (Closed Circuit Television) merupakan peralatan kamera yang 

digunakan untuk memantau situasi dan kondisi secara visual pada semua 

ruang/wilayah di lingkungan terminal bandara dalam rangka pengamanan. 

 

Gambar 4.31. CCTV 

Sumber : karangmulya.com, 2016 

 

http://bandara.net/bandara/fasilitas-keamanan-bandara.html/attachment/cctv-system
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4.6. Pendekatan Aspek Arsitektur Ekologis 

Tabel 4.15. Tabel Analisis Pendekatan Arsitektur Ekologis 

Analisis Pendekatan 

Terhadap 

Berdasarkan 

Karakteristik Site 

Berdasarkan Arsitektur 

Ekologis 

M 

A 

T 

A 

H 

A 

R 

I 

Bentuk / 

fasade 

Fasade menyesuaiakan 

bentukan site 

Menggunakan bukaan 

kaca untuk menangkap 

matahari 

Memperbanyak bukaan pada 

fasade untuk memanfaatkan 

cahaya matahari sebagai 

pencahayaan alami. 

Massa 

Bangunan 

Menangkap ke arah 

datangnya dan 

tenggelamnya matahari. 

Bangunan dan landscape 

mampu menangkap 

cahaya matahari dari 

segala arah. 

Mampu menangkap 

datangnya cahaya matahari 

untuk penerangan alami. 

Panas matahari dapat 

diantisipasi dengan roof 

garden  

 

Orientasi Ada upaya 

mengorientasikan bukaan 

ruang ke arah datangnya 

matahari. 

Cahaya matahari masuk 

ke dalam ruangan bukan 

merupkan cahaya 

langsung. 

Orientasi pada matahari 

ditahan dengan vegetasi dan 

pemberian sun shading. 

Material / 

Tekstur 

Penggunaan material 

yang tahan terhadap 

perubahan cuaca. 

Penggunaan material dari 

lingkungan sekitar 

Memanfaatkan penggunaan 

material alam atau material 

sekitar maupun material 

pabrikasi.  

Penggunaan material sesuai 

prindip ekologis 

 

K 

E 

S 

I 

M 

P 

U 

L 

A 

N 

a. Bentuk / Fasade : fasad memiliki banyak bukaan untuk 

memanfaatkan cahaya matahari sebagai pencahayaan alami. 

b. Massa Bangunan : bentuk massa bangunan dibuat dengan 

mengkondisikan arah datangnya cahaya matahari baik matahari 

pagi dan sore hari.   

c. Orientasi : orientasi terhadap matahari dilakukan dengan 

pengadaan vegetasi khususnya pohon-pohon yang tinggi dan sun 

shading. 

d. Material / Tekstur : penggunaan material-material yang alami 

atau material yang berasal dari lingkungan sekitar dan dikombinasi 

dengan material pabrikasi sebagai kesan kekinian dengan tetap 

berpedoman pada prinsip ekologis 

 

A 

N 

G 

I 

Bentuk / 

fasade 

Mampu memecah 

pergerakan angin 

Memiliki banyak 

bukaan-bukaan untuk 

cross sirculation / 

Memiliki banyak bukaan 

untuk cross sirculation / 

penghawaan alami.  
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Analisis Pendekatan 

Terhadap 

Berdasarkan 

Karakteristik Site 

Berdasarkan Arsitektur 

Ekologis 

N penghawaan alami. 

Massa 

Bangunan 

Massa bangunan 

meninggi dan ramping 

untuk memperlancar 

pergerakan angin. 

Perlindungan massa 

bangunan dari angin yang 

datang dapat dipecah dengan 

penambahan pohon-pohon. 

Orientasi Bukaan untuk 

memasukan angin pada 

bangunan. 

Berorientasi terhadap upaya 

pemerataan aliran angin. 

Material / 

Tekstur 

Material yang digunakan 

mampu menahan 

pengikisan terhadap 

angin dalam jangka 

waktu yang lama sesuai 

dengan kondisi di 

lingkungannya.  

Penggunaan material dari 

daerah sekitar 

Material yang digunakan 

mampu menahan pengikisan 

terhadap angin dalam jangka 

waktu yang lama sesuai 

dengan kondisi di 

lingkungannya. 

Material disesuaikan dengan 

prindip arsitektur ekologis 

K 

E 

S 

I 

M 

P 

U 

L 

A 

N 

a. Bentuk / Fasade : Fasade yang muncul merupakan fasade yang 

mampu memecah datangnya arah angin. 

b. Massa Bangunan : massa bangunan dibuat ramping dengan 

bentuk dasar yang mampu memecah angin. 

c. Orientasi : orientasi utama bangunan untuk memecah angin pada 

arah datangnya angin yang datang.  

d. Material / Tekstur : menggunakan material yang mampu 

menahan terpaan angin dalam jangka waktu yang lama. 

S 

I 

R 

K 

U 

L 

A 

S 

I 

Bentuk / 

fasade 

Tidak mengganggu 

sirkulasi manusia dan 

kendaraan. 

Tidak mengganggu sirkulasi 

manusia dan kendaraan. 

Massa 

Bangunan 

Perbedaan karakter 

massa yang muncul pada 

sirkulasi disesuaikan 

dengan kondisi 

aktifitasnya. 

Harus jelas antar massa 

apabila terjadi perbedaan 

sirkulasi. 

Orientasi Orientasi sirkulasi 

diarahkan pada area 

sekitar site. 

Orientasi sirkulasi diarahkan 

pada area site dan 

mempertimbangkan antara 

aktifitas utama dan 

penunjang.   

Material / 

Tekstur 

Menggunakan material 

yang menarik untuk 

sirkulasi ruang dalam.  

Perkerasan pada ruang 

luas disesuaikan dengan 

kebutuhan aktifitas. 

Perbedaan material 

digunakan untuk 

membedakan aktifitas di 

dalamnya. 

K 

E 

S 

I 

M 

a. Bentuk / Fasade : fasade disesuaikan dengan kondisi site. Tidak 

terjadi cross sirculation antara sirkulasi manusia dengan kendaraan. 

Wujud alur sirkulasi berupa  alur yang disarankan, alur yang tidak 

berstruktur, dan alur yang diarahkan.  

b. Massa Bangunan : perbedaan sirkulasi pada tiap massa harus 
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Analisis Pendekatan 

Terhadap 

Berdasarkan 

Karakteristik Site 

Berdasarkan Arsitektur 

Ekologis 

P 

U 

L 

A 

N 

jelas. 

c. Orientasi : tiap sirkulasi mendapat orientasi yang berbeda 

tergantung dengan aktifitas didalamnya.  

d. Material / Tekstur : kebutuhan material pada tiap sirkulasi ruang 

dalam dibuat menarik dan nyaman bagi penggunanya 

 

K 

E 

B 

I 

S 

I 

N 

G 

A 

N 

Bentuk / 

fasade 

Fasade banguunan 

didesain tertutup pada 

bagian yang terdekat 

dengan sumber suara 

yang mengganggu 

Fasade banguunan tertutup 

pada bagian yang terdekat 

dengan sumber suara yang 

mengganggu 

Massa 

Bangunan 

Menyamarkan 

kebisingan dengan 

penanaman pohon  

Menjauhkan massa 

bangunan dari sumber 

kebisingan yang 

mengganggu 

Menyamarkan kebisingan 

dengan penanaman pohon  

Menjauhkan massa 

bangunan dari sumber 

kebisingan yang 

mengganggu 

Orientasi Bangunan tidak 

diorientasikan pada 

sumber kebisingan yang 

mengganggu 

Bangunan tidak 

diorientasikan pada sumber 

kebisingan yang 

mengganggu 

Material / 

Tekstur 

Menggunakan material 

yang mampu meredam 

suara 

Memperbanyak vegetasi 

untuk menangkal 

kebisingan  

Menggunakan material yang 

mampu meredam suara 

Memperbanyak vegetasi 

untuk menangkal kebisingan 

K 

E 

S 

I 

M 

P 

U 

L 

A 

N 

a. Bentuk / Fasade : Fasade banguunan tertutup pada bagian yang 

terdekat dengan sumber suara yang mengganggu 

b. Massa Bangunan :. Menyamarkan kebisingan dengan penanaman 

pohon dan Menjauhkan massa bangunan dari sumber kebisingan 

yang mengganggu 

c. Orientasi : Bangunan tidak diorientasikan pada sumber 

kebisingan yang mengganggu 

d. Material / Tekstur : Menggunakan material yang mampu 

meredam suara. Memperbanyak vegetasi untuk menangkal 

kebisingan 

 

Sumber: Analisis (2016) 
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BAB V 

KONSEP PERENCANAAN 

DAN PERANCANGAN 

 

 

5.1. Konsep Fungsional 

5.1.1. Pelaku 

Pelaku dalam Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu  

dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu: 

a. Burung Hantu 

 Burung hantu yang dominan adalah jenis tyto alba 

b. Pengunjung 

1) Pengunjung Umum 

2) Pengunjung Khusus 

c. Pengelola 

Terdapat beberapa kelompok yaitu  

1) pengelola utama  

2) pengelola Penangkaran 

3) Pengelola Galeri hidup dan Museum 

d. Servis 

Servis dibedakan dalam 2 kelompok yaitu keamanan dan teknisi 

 

5.1.2. Kelompok Ruang dan Hubungan Kelompok Ruang 

Aktivitas yang ada pada Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran 

Burung Hantu  dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok kegiatan yaitu 

kelompok kegiatan utama, kegiatan penunjang, pengelola dan servis. 

a. Kelompok Ruang 

Tabel 5.1. Kelompok kegiatan 

Kelompok Ruang Ruang 

 a. Area Penerimaan 

1) Lobby  

2) Resepsionis 

3) Toilet 

b. Galeri hidup  
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Kelompok Ruang Ruang 

1) Lobby  

2) Ruang interaksi dengan 

burung hantu 

3) Toilet/lavatory 

4) Souvenir shop 

5) R. Penyimpanan pakan 

6) Ruang petugas 

c. Museum 

1) Toilet 

2) R. Display 

3) R. Audiovisual 

4) R. Penyimpanan 

5) Loading Dock 

6) Perpustakaan 

 

d. Café 

1) Kasir 

2) Ruang makan 

3) Dapur 

4) gudang 

5) toilet 

Kegiatan Penunjang a. Area Penangkaran 

1) Lobby 

2) R. Karantina 

3) R. Pengembangbiakan 

4) Area latih terbang 

5) Klinik  

6) Penyimpanan pakan burung 

7) \Toilet 

b. Area Penelitian 

1) Penginapan Peneliti 

2) cafetaria 

3) Laboratorium 

4) toilet 

c. Ruang Seminar 

Pengelola a. Pengelola Utama 

1) Ruang Direktur Utama 

2) Ruang wakil Direktur Utama 

b. Pengelola Penangkaran 

1) Ruang kepala bagian 

2) Ruang Perawat Burung hantu 

3) Ruang staff 

c. Pengelola Galeri hidup dan 

Museum 

1) Ruang Kabag galeri hidup 

2) Ruang kabag museum dan 

seminar 
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Kelompok Ruang Ruang 

3) Ruang staff 

Servis a. Parkir 

b. Toilet 

c. Kelompok Keamanan 

1) Ruang Kepala Keamanan 

2) Pos Keamanan 

d. Kelompok Teknisi 

1) Ruang Cleaning Service 

2) Ruang Pengolah Sampah 

3) Gudang 

4) Loading Dock 

5) Ruang ME 

(a) Ruang Genset 

(b) Ruang Panel 

(c) Shaff 

(d) Penampungan Air Bersih 

(e) Ruang Sampah 

Sumber : Analisis (2016) 

 

b. Hubungan Kelompok Ruang 

 
Gambar 5.1. Hubungan Kelompok ruang 

Sumber: Analisis (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan Sangat Erat 

Hubungan Kurang Erat 

Kelompok Kegiatan 

Utama 

Kelompok Kegiatan 

Servis / Pelayanan 

Kelompok Kegiatan 

Penunjang 
 

Kelompok Kegiatan 

Pengelola 
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5.1.3. Organisasi Ruang 

 

Gambar 5.2. Organisasi Ruang 

Sumber: Analisis (2016) 
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5.1.4. Besaran Ruang 

a. Besaran Ruang pada Kelompok kegiatan Utama 

Tabel 5.2. Besaran Ruang pada Kelompok kegiatan Utama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Analisis (2016) 

 

No NamaRuang Kapasitas Luas 

Area Penerimaan 

1 Lobby Lounge 100 orang 400 m2 

2 Resepsionis 1 unit 48 m2 

3 Toilet pria 4 unit 32 m2 

4 Toilet wanita 3unit 24 m2 

Jumlah 504 m2 

Galerihidup 

1 Lobby lounge 50 orang 200 m2 

2 RuangInteraksi 2 unit 2300 

3 Toilet pria 4unit 32 m2 

4 Toilet wanita 3 unit 24 m2 

5 penyimpananPakan 1 unit 100 m2 

6 souvenir 1 unit 100 

7 Ruang petugas 1 unit 60 

Jumlah 2816  m2 

Museum 

1 Ruang display 2 unit  1120 m2 

2 Ruang Audiovisual 1 unit 300 m2 

3 Ruang Penyimpanan 1 unit 60 m2 

4 perpustakaan 1 unit 200 

5 Loading Dock 2 unit 30 

6 Toilet pria 4 unit 24 m2 

7 Toilet wanita 3 unit 18 m2 

8 Ruang kontrol 1 unit 30 

Jumlah 1782 m2 

Cafe 

1 Kasir 2 orang 8 m2 

2 Ruang makan 150 orang 460 m2 

3 Dapur 150 orang 74 m2 

4 Gudang 150 orang 20 m2 

5 Toilet pria 3  unit 12 m2 

6 Toilet wanita 3 unit 9 m2 

Jumlah 603 m2 

JumlahKelompokKegiatanUtama 

Jumlah 5705 

Sirkulasi 30% 1711.5 

JumlahKeseluruhan 7416.5 
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b. Besaran Ruang pada Kelompok kegiatan penunjang 

Tabel 5.3. Besaran Ruang pada Kelompok kegiatan penunjang 

No NamaRuang Kapasitas Luas 

PengembangbiakanBurungHantu 

1 lobby 40 orang 160 

2 R. Karantina 4 unit 380 

3 R. Pengembangbiakan 4 unit 380 

4 Area LatihTerbang 6 burung 480 m2 

5 Klinik 1 unit 520 m2 

6 PenyimpananPakan 2 unit 50 m2 

7 Toilet pria 2  unit 8 m2 

8 Toilet wanita 2 unit 6 m2 

9 mushola 1 unit 70 

Jumlah 2054 m2 

Area Penelitian 

1 PenginapanPeneliti 5 unit 160 m2 

2 Laboratorium 1 unit 72 m2 

3 cafetaria 1 ruang 60 m2 

Jumlah 344 m2 

Ruang Seminar 

1 R. diskusi 200 orang 298m2 

2 Toilet pria 2 unit 8 m2 

3 Toilet wanita 2 unit 6 m2 

Jumlah 312 m2 

Jumlah Kebutuhan Ruang Kegiatan Penunjang 

Jumlah  2710 m2 

Sirkulasi 30% 813 m2 

Jumlah Keseluruhan 3523 m2 

 

Sumber: Analisis (2016) 
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c. Besaran Ruang pada Kelompok kegiatan pengelola 

Tabel 5.4. Besaran Ruang pada Kelompok kegiatan pengelola 

No NamaRuang Kapasitas Luas 

PengelolaUtama 

1 Ruang Direktur Utama 1 orang 20 m2 

2 Ruang Wakil Direktur 

Utama 

1 orang 20 m2 

PengelolaPengembangbiakan 

1 Ruang kabag 

pengembangbiakan 

1 orang 12 m2 

2 Ruang perawat burung 10 orang 40 m2 

3 staff 6 orang 20 m2 

PengelolaGalerihidup dan Museum 

1 Ruang Kabag galeri 

hidup 

1 orang 12 m2 

2 Ruangkabag museum  1 orang 12 m2 

3 Ruang Staff Galeri hidup 30 orang 75 m2 

4 Ruang Staff Museum 10 orang 25 m2 

5 Pengelola Perpustakaan 

dan Staff 

5 orang 12,5 m2 

Jumlah Kebutuhan Ruang Kegiatan Penunjang 

Jumlah 248.5 m2 

Sirkulasi 30 % 74,55 m2 

Jumlah Keseluruhan 323,05 m2 

Sumber: Anlisis (2016) 
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d. Besaran Ruang pada Kelompok kegiatan servis 

Tabel 5.5. Besaran Ruang pada Kelompok kegiatan servis 

No NamaRuang Kapasitas Luas 

1 RuangGenset 1 Unit 10 m2 

2 Ruang Panel 1 Unit 9 m2 

3 RuangTrafo 1 Unit 9 m2 

4 RuangSampah 1 Unit 8 m2 

5 Ground Tank 1 Unit 60 m2 

6 Gudang 1 Unit 10 m2 

7 Loading Dock 10 org 24 m2 

Jumlah 130 m2 

Sirkulasi 30 % 39 m2 

Jumlah Keseluruhan 169 m2 

Sumber: Anlisis (2016) 

 

e. Besaran Ruang Area Parkir 

Tabel 5.6. Besaran Ruang Area Parkir  

No NamaRuang Kapasitas Luas 

1 Parkir Motor pengunjung 191 401,1 m2 

2 Parkir Mobil Pengunjung 96 1440 m2 

3 Parkir Bus 2 81,6 m2 

4 Parkir motor pengelola 42 88,2 m2 

5 Parkir mobil pengelola 30 450 m2 

6 Parkir motor servis 27 56,7 m2 

7 
Parkir mobil inventaris 

kantor 
2 30 m2 

Jumlah 2547,6m2 

Sirkulasi 30 % 764,28m2 

Jumlah Keseluruhan 3311,88 m2 

Sumber: Anlisis (2016) 
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f. Rekapitulasi Luas Total Besaran Ruang 

Tabel 5.7. Total Besaran Ruang 

Perhitungan Ruang Luas (m2) 

Perhitungan Luas Kelompok Kegiatan Utama 7416.5 m2 

Perhitungan Luas Kelompok Penunjang 3523 m2 

Perhitungan Luas Kegiatan Pengelola 323,05 m2 

Perhitungan Luas Kegiatan Servis  169 m2 

Perhitungan Luas Area Parkir 3311,88 m2 

Total Luas  14743.43 m2 

Sumber: Anlisis (2016) 

 

5.2. Konsep Kontekstual 

 Lokasi site perencanaan dan perancangan Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu berada di Jalan Raya Welahan, Desa Sedo, 

Kecamatan Demak, Kabupaten Demak.. Site ini termasuk dalam Sub Wilayah 

Pembangunan (SWP) I Kabupaten Demak. Luas lahan 48480,55m²  dengan KDB 

30% karena area yang akan dibangun adalah area kinservasi. Kondisi site 

cenderung datar. Lokasi site yang berada di dalam kecamatan Demak yang 

merupakan daerah stategis. Letak site merupakan kawasan dengan perutukan 

fasilitas pariwisata dan peternakan.  

 
Gambar 5.3. Site  

Sumber: Analisis (2016) 
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5.2.1. Zoning Kawasan 

a. Hasil Zoning Aksesibilitas 

 

Gambar 5.4. Zoning aksesibilitas 

Sumber: Analisis (2016) 

 
  

b. Hasil Zoning Kebisingan 

 

Gambar 5.5. Zoning Kebisingan  

Sumber: Analisis (2016) 
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c. Hasil Zoning View 

 

Gambar 5.6. Zoning view 

Sumber: Analisis (2016) 

 

d. Zoning akhir 

 

Gambar 5.7. Proses zoning 

Sumber: Analisis (2016) 
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Gambar 5.8. Zoning 

Sumber: Analisis (2016) 

 

5.3. Konsep Teknis 

5.3.1. Sistem Modul  

a. Modul Horisontal 

Modul horisontal pada bangunan ini menggunakan sistem grid yang 

disesuaikan dengan bentuk bangunan 

b. Modul Vertikal 

1) Jarak antara lantai ke plafond 3,3 m.  

2) jarak antara plafond dengan lantai diatasnya adalah 1,2 m, dimana 

jarak ini dapat dimanfaatkan sebagai jaringan utilitas untuk lantai 

diatasnya. 

3) Pada bangunan galeri hidup memiliki jarak lantai dengan plafon 

yang lebih tinggi, yaitu berkisar 8m.  
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5.3.2. Sistem Struktur  

a. Sub Structure 

Pondasi yang digunakan untuk bangunan Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu  adalah pondasi tiang pancang. Pondasi ini 

dapat menyalurkan beban bangunan melewati lapisan tanah yang lemah 

di bagian atas ke lapisan bawah yang lebih keras. 

b. Mid Structure 

Terdapat dua kolom yaitu kolom utama (struktur) dan kolom praktis. 

Kolom utama akan diteruskan langsung ke pondasi tiang pancang.   

c. Upper Structure 

Struktur atap yang digunakan yaitu struktur space frame. Struktur ini 

dinilai lebih fleksibel dan tidak memerlukan banyak kolom 

dibawahnya. Hal ini sesuai untuk area display pada museum dan area 

galeri hidup. Dan pada bangunan bangunan penunjang lain dapat 

menggunakan struktur baja konvensional 

 

5.3.3. Bahan Bangunan   

Bahan bangunan yang dipilih untuk pada bangunan Taman Wisata 

Edukatif dan Penangkaran Burung Hantu  dengan pendekatan arsitektur 

ekoogis bisa berupa material pabrikasi maupun material alam. 

a. Lantai  

1) Area publik seperti hall, lobby menggunakan lantai dengan bahan 

granit. Dengan pertimbangan lantai tidak mudah pecah/rusak, halus 

dan mudah dalam perawatan. 

2) Parquet digunakan untuk ruang dalam galeri hidup dan museum. 

Dengan pertimbangan material ini dapat memberikan kesan 

menyatu dengan alam. 

b. Dinding 

1) Kaca Digunakan sebagai cladding wall pada eksterior bangunan. 

Kaca dapat memberikan pencahayaan alami yang baik sehingga 

dapat meminimalkan penggunaan listrik.  

2) Green Brick Digunakan sebagai dinding eksterior bangunan. 

Merupakan batu bata yang dapat digunakan sebagai vertical garden 
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(dapat ditanami tanaman) tetapi tidak merusak kualitas dari batu 

bata tersebut. Sesuai dengan penekan desainnya yaitu arsitektur 

ekologi arsitektur. 

3) Batu bata Digunakan sebagai pembatas antara ruang didalam 

bangunan yang merupakan ruang-ruang dengan tingkat privasi 

tinggi. 

c. Langit-langit 

Material yang dipilih untuk langit-langit berupa kalsiboard dan 

Akustik Board dipilih untuk ruang-ruang tertentu yang membutuhkan 

ketenangan.  

d. Penutup Atap 

Genteng metal dan dikombinasikan dengan dak beton yang 

ditambahkan waterproofing sebagai antisipasi terhadap kebocoran. 

Pada beberapa area akan menggunakan roof garden 

 

 

5.4. Konsep Kinerja 

5.4.1. Sistem Pemadam Kebakaran  

Untuk pendeteksian terhadap api menggunakan heat + smoke detector. 

Untuk pemadaman terhadap api menggunakan sistim Sprinkler, Hydrant 

Box, Hydrant Pillar dan Fire Extingusier. 

  

 

Gambar 5.9. Sistem pemadam kebakaran 

Sumber : Analisis (2016) 
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5.4.2. Sistem Transportasi   

Jaringan transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antara 

lantai satu sengan lantai atasnya yaitu menggunakan  tangga dan ramp. 

 

 

Gambar 5.10. Sistem transportasi 

Sumber: Analisis (2016) 

 

 

 

Gambar 5.11. Kemiringan Ramp Maksimal 

Sumber: Pedoman Fasilitas Difable 

 

 

5.4.3. Sistem Pengkondisian Udara   

a. Alami 

Penghawaan alami menggunakan bukaan-bukaan cross ventilation 

system. Penghawaan alami diterapkan pada sebagian besar ruang. 
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b. Buatan  

Penghawaan buatan AC, kipas angin, dan exhaust fan. Digunakan pada 

ruang-ruang yang dihindarkan dari debu dan kotoran seperti : ruang 

pengelola/ staff, ruang display pada museum 

1) Exhaust fan, berfungsi untuk penyedotan udara dari dalam ruangan 

keluar ruangan, seperti KM/WC, Dapur, Ruang Genset, Ruang 

Pompa, Ruang Instalasi air.  

2)  AC Split, karena ruangan tidak terlau besar dan tinggi. 

Penggunaan AC Split sangat efisien. 

 

 

Gambar 5.12. Sistim Penghawaan Buatan (AC Split) 

Sumbe : Analisis, 2015 

5.4.4. Sistem Pencahayaan  

a. Pencahayaan Alami 

Pencahayaan alami pada Taman Wisata Edukatif dan Penangkaran 

Burung Hantu  melalui dinding kaca dan juga pemanfaatan sistem 

skylight yang dapat diterapkan pada galeri hidup Kapasitas cahaya 

terang langit dapat diatur dengan pengaturan ketinggian, dan pemberian 

tritisan. Dengan begitu jumlah pembayangan kedalam bangunan dapat 

diatur 
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Gambar 5.13. Pencahayaan Buatan 

Sumber : Analisis, 2016 

b. Pencahayaan Buatan 

Pencahayaan buatan digunakan pada sebagian besar ruangan Beberapa 

bentuk lampu yang digunakan: 

1) Down lighting untuk mendapatkan pencahayaan langsung.  

2) Lampu hias digunakan untuk mendapatkan efek khusus pada 

sebuah ruang dan obyek. 

 

Gambar 5.14. Pencahayaan Buatan 

Sumber : Analisis, 2016 

5.4.5. Sistem Penangkal Petir  

Sistim penangkal petir menggunakan sistim penangkal petir Faraday 

Cage mengingat bangunan yang akan dirancang merupakan bangunan 

bertingkat dan di sekeliling bangunan merupakan area ruang terbuka. Sistim 

ini menggunakan sistim pencairan radioaktif. Pencairan ini terdiri atas 

partikel berupa ion-ion yang akan menghantarkan arus listrik ke dalam 

tanah. Alat ini cara kerjanya hampir sama dengan sistim franklin hanya 

radiasinya lebih luas 
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Gambar 5.15. Sistim Penangkal Petir 

Sumber :Analisis, 2015 

 

Gambar 5.16. Sistim Penangkal Petir Kawasan (Faraday Cage) 

Sumber : Analisis, 2015 

 

5.4.6. Sistem Jaringan Listrik  

Suplai listrik utama pada bangunan ini berasal dari PLN, sedangkan 

untuk cadangan, menggunakan genset. UPS dan AST digunakan untuk 

mendukung kinerja genset 

 

Gambar 5.17. Sistem Jaringan Listrik 

Sumber: Analisis 2016 
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5.4.7. Sound Sistem dan Audio Visual 

Menggunakan System Public Addres untuk mengumumkan informasi di 

dalam bangunan, microphone dan speaker sebagai alat pengeras suara pada 

aktifitas di dalam teater 

 

Gambar 5.18. Sistem Audio visual 

Sumber: Analisis (2016) 

 

5.4.8. Sistem Plumbing  

a. Jaringan Air Bersih 

Untuk sistem penyediaan air bersih bersal dari sumber air PDAM 

diambil dari jaringan kawasan, dialirkan ke site, disaring dan ditampung 

di tandon pusat, kemudian langsung didistribusikan ke tiap-tiap kran air 

dengan menggunakan pompa atau up feed distribution. Sedangkan 

dalam keadaan darurat, menggunakan sistem down feed distribution, 

dimana didistribusikan ke pompa dan roof tank baru kemudian 

didistribusikan 

 

Gambar 5.19. Sistim Distribusi Air Bersih 

Sumber : Analisis, 2015 

b. Jaringan Air Kotor 

Air kotor yang berasal dari limbah saniter yang berasal dari urinoir, 

floor drain, dan wastafel tiap toilet dialirkan melalui pipa air kotor 

melewati shaft di tiap toilet ke lantai bawah. Kemudian secara 

horizontal dengan kemiringan 0,02% dialirkan ke resapan pada area 

jangkuannya. Untuk kotoran dari kloset dialirkan melalui pipa kotoran 

melewati shaft ke lantai bawah untuk dialirkan secara horizontal dengan 

kemiringan 0,02% ke tangki septik pada area jangkauannya. 
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5.4.9. Sistem Pengolahan Sampah 

Sampah dikumpulkan di box/ tong sampah kemudian dibawa oleh 

pengumpul komunal menuju ke tempat pembuangan akhir lalu dibuang ke 

folder dimana sampah-sampah tersebut akan diolah setelah diolah akan 

menghasilkan sisa pembuangan yang memenuhi standar untuk dibuang ke 

laut kembali sehingga menghindari pencemaran. dan untuk sampah organik 

akan dijadikan pupukkompos 

 

Gambar 5.20. Skema Sistem Pengolahan Sampah 

Sumber : Wardhani, Wahyu Dwi, 2006 

 

5.4.10. Sistem Keamanan  

Sisem keamanan menggunakan CCTV yang dipantau pos keamanan untuk 

mengawasi keadaan pada ruangan-ruang ada di Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu . 

 

Gambar 5.21. Sistem keamanan 

Sumber: Analisis (2016) 
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5.5. Konsep Arsitektural 

5.5.1. Konsep Bentuk 

a. Galeri Hidup 

Bentuk bangunan galeri hidup dalam Taman Wisata Edukatif dan 

Penangkaran Burung Hantu  membawa konsep Aritektur Ekologis. 

Konsep ini mengarah pada pendekatan bentuk bangunan yang bebas 

namun tetap memperhatikan unsur alam.  

Bentuk massa bangunan galeri hidup berasal dari sebuah oval. Dan 

pada bagian tengah bangunan terdapat taman untuk burung 

hantu.Dimana taman ini juga dipadukan dengan bukaan kaca yang 

mengarah ke taman ataupun area luar. 

 

 

Gambar 5.22. Konsep Bentuk Galeri Hidup 

Sumber: Analisis (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

b. Penangkaran 

Untuk Area Penangkaran menggunakan bentuk dasar persegi dan 

dipadukan dengan bentuk melengkung pada bagian atas. Untuk 

bangunan ini terbuat dari kawat jaring agar burung hantu mendapat 

penghawaan alami yang maksimal. Dan untuk menangani terik 

matahari menggunakan tanaman rambat yang melingkupi massa. 

 Selain itu, pada massa ini ditanami pohon selain sebagai peneduh 

juga sebagai pijakan burung hantu. Untuk memfasilitasi peneliti 

ataupun pengunjung dengan latar belakang khusus juga disediakan 

lorong tersendiri pada sisi penangkaran. 

 

Gambar 5.23. Konsep Bentuk Penangkaran 

Sumber: Analisis (2016) 
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5.5.2. Konsep Eksterior 

Penggunaan roof garden pada bangunan bangunan penunjang dengan tujuan 

memperindah bangunan dan juga sebagai pencegah masuknya hawa panas 

ke dalam bangunan. 

 

Gambar 5.24. Roof garden 

Sumber: Analisis (2016) 

 

Penggunaan vertikal garden pada beberapa dinding bangunan 

 

Gambar 5.25. Vertikal garden Eksterior 

Sumber: Pinterest.com 
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Untuk segi esterika, diletakkan ornamen pada main entrance museum 

 

Gambar 5.26. ornamen 

Sumber: Analisis (2016) 

 

5.5.3. Konsep Interior 

 

 
Gambar 5.27. Vertikal garden interior 

Sumber: Rumahminim.com 
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