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BAB V 
LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR  

SAFARI PARK JAWA TENGAH 

 

5.1 Konsep Dasar Perencanaan 
Berdasarkan dari uraian pada bab-bab sebelumnya, berdasarkan tinjauan pustaka 

dan beberapa data pendukung, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis akan 
merancang Safari Park yang berada di kawasan Jateng Park. 

Jateng Park ini merupakan proyek Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dimana 
lokasi dari Jateng Park ini berada pada Wana Wisata Penggaron, Semarang. 

Pada dasarnya yang membedakan antara taman safari dengan kebun binatang 
ialah, dimana kebun binatang pengunjung berjalan mengunjungi kandang tiap satwa, 
namun untuk taman safari pengunjung berkeliling mengunjungi koleksi satwa dan 
pengunjung  berada di dalam lingukungan satwa yang mirip seperti habitatnya. Namun 
hal ini tidak boleh terlepas dari fungsi lainnya yaitu sebagai wahana rekreasi. 

 
5.2 Konsep Perancangan 

5.2.1 Aspek Fungsional 
 Fungsi dari Safari Park Jawa Tengah ialah sebagai sebuah Lembaga Konservasi 
yang menjadikan tempat Habitat Ex-Situ para satwa. Di dalam Lembaga Konservasi 
tersebut terdapat 3 fungsi utama yaitu: 
- Lembaga konservasi ex-situ, sarana perlindungan dan pelestarian alam 
- Sarana penyuluhan dan pendidikan masyarakat, tempat penelitian serta 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang konservasi alam. 
- Sarana rekreasi edukatif yang sehat. 
 
5.2.2 Aspek Kontekstual 

 
 Lokasi Safari park pada kawasan Jateng Park dapat dibilang sangat 
menguntungkan. Akses menuju safari park berdekatan dengan sculpture utama Jateng 
Park yang berada di dekat Gerbang Utama. Sehingga memudahkan pengunjung untuk 
mencapai Safari Park. 
 Jateng Park memiliki kondisi tapak yang beragam, dari kemiringan curam 
hingga kemiringan landai berada di dalam kawasan Jateng Park. Lokasi Safari Park sendiri 
memiliki kemiringan lahan yang landau dimana kemiringan tersebut hanya sebesar 0-20%, 
sehingga dalam perhitungan lokasi Jateng Park terbebas dari areal yang rawan longsor. 
Konsep perencanaan pun akan dekat dengan konsep arsitektur lingkungan dimana 
perancangan mengalah kepada kondisi tapak yang ada dan mengurangi kerusakan pada 
tapak seminimal mungkin. 

 
5.2.3 Aspek Arsitektural 

a. Konsep Bangunan 
Konsep pada Safari Park ini menjunjung tinggi kesejahteraan untuk 

semua. Dari pengelola, pengunjung, hingga satwa dapat menjalankan aktivitas 
di dalam Safari Park dengan nyaman. Dimana pengunjung dari yang normal 
hingga penyandang disabilitas dapat nyaman dalam rekreasi, hingga satwa 
yang dapat nyaman didalam Lembaga Konservasi ini. 

b. Sirkulasi dan Konfigurasi Jalur 
Sirkulasi yang dibuat harus senyaman mungkin dimana sirkulasi 

pengelola tidak mengganggu sirkulasi pengunjung begitu pula sebaliknya. 
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Sirkulasi tersebut juga dibuat setegas mungkin dimana agar tidak mengganggu 
satwa yang ada. 

Sedangkan untuk konfigurasi jalur yang digunakan dalam perancangan, 
penulis akan menggunakan system linear untuk fasilitas tunnel dimana 
pengunjung berjalan mengelilingi area satwa. Dimana diharapkan dengan 
menerapkan prinsip ini pengunjung dapat nyaman untuk beraktivitas tanpa 
memikirkan sirkulasi yang sulit dipahami. 

Untuk Safari journey yang menggunakan bus, konfigurasi jalur yang 
digunakan menggunakan system jaringan. Dimana pada area satwa ini 
terdapat banyak jalan yang saling berhubungan satu sama lain, walau 
pengunjung, pengelola serta satwa memiliki akses masing-masing. 

c. Penekanan Desain 
Penekanan desain pada Safari Park ini ialah Universal desain dan 

arsitektur hijau. Dimana Universal desain ini ditekankan untuk segala 
golongan, baik pengunjung, pengelola hingga satwa yang ada. Untuk 
lingkungan sendiri ditekankan sedemikian mungkin agar tidak merusak 
lingkungan tapak yang ada. 

Pada dasarnya yang membedakan antara taman safari dengan kebun 
binatang ialah, dimana kebun binatang pengunjung berjalan mengunjungi 
kandang tiap satwa, namun untuk taman safari pengunjung berkeliling 
mengunjungi koleksi satwa dan pengunjung  berada di dalam lingukungan 
satwa yang mirip seperti habitatnya. Namun hal ini tidak boleh terlepas dari 
fungsi lainnya yaitu sebagai wahana rekreasi. 
 

 
5.2.4 Aspek Kinerja 

 Instalasi Elektrikal 
Sumber energi listrik PLN dan Genset 
Rudenim harus mempunyai sumber energi listrik utama untuk operasional alat-
alat listrik yang didapat dari sumber listrik PLN. Jika terjadi padam aliran listrik 
PLN , harus mempunyai cadangan sumber listrik yaitu dari genset. 

 
Panel dan Peralatan Listrik 
Panel dan peralatan listrik adalah material untuk mengalirkan energi listrik 
sehingga peralatan listrik yang ada dapat berfungsi sebagaimana mestinya.  
Persyaratan panel dan peralatan listrik harus sesuai standar SNI. Kebutuhan 
disesuaikan dengan kebutuhan. 
 
Lampu Penerangan 
Kebutuhan lampu penerangan dihitung berdasarkan luas area dan kekuatan 
lampu yang distandarkan. 
 

 Pendingin Ruang 
Pendingin ruang adalah sebuah metode yang mengalirkan udara bersih pada 
sebuah area (ruangan) dengan temperatur dan kelembaban yang tepat.  
 

 Instalasi Air 
Instalasi air harus direncanakan dengan baik agar dapat memenuhi kebutuhan 
yang ada. Instalasi air minimal harus terdapat: 
 
- Pompa Air dan Penampungan Air 
- Plumbing, dengan memperhatikan: 
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a. Sistem pemipaan air bersih 
b. Sistem pemipaan air kotor/ limbah 
c. Sistem pemipaan air hujan 
d. Septic Tank 

 

 Instalasi dan Perangkat Pemadam Kebakaran 
- Pemadam Api Ringan (Portable Fire Extinghuister) 

Merupakan alat pemadam api ringan berupa tabung pemadam yang di 
dalamnya berisi dry chemical powder yang dapat memadamkan api yang 
tidak terlalu besar.  

- Sistem Hydrant 
Merupakan sistem terminal air darurat yang dapat digunakan untuk 
mengatasi terjadinya kebakaran.  

 

 Perangkat Keamananan 
 

 Sistem Pengelolaan Sampah 
Sampah pada bangunan dilakukan secara manual dengan menyediakan tempat 
sampah pada titik-titik tertentu dengan memeberi dua tempat sampah yaitu 
sampah organik dan sampah anorganik. 
 

 Sistem Jaringan Komunikasi 
Jaringan komunikasi yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

 Jaringan Komunikasi Internal 
Yaitu komunikasi yang terjadi di dalam bangunan dengan menggunakan intercom 
dan HT (Handy Talky) terutama untuk pihak antar pengelola dan juga ditambah 
dengan penggunaan speaker dalam jaringan audio bangunan. 

 Jaringan Komunikasi Eksternal 
Yaitu penyaluran informasi keluar bangunan berupa telepon telkom, pos, dan 
faksimile. 
 

1.2.5 Aspek Teknis 

Dalam perencanaan Safari Park, terkhususnya pada bagian plaza, sistem 
struktur yang akan digunakan adalah: 

 Sub structure 

Untuk sub structure, struktur yang digunakan adalah pondasi tiang pancang 

 Middle structure 

Untuk middle structure menggunakan struktur grid yang dapat mempermudah 
dalam perencanaan pembagian ruang. 

 Upper structure 

Untuk upper structure (rangka atap) menggunakan system membrane atau 
truss yang disesuaikan dengan rancangan bangunan. 

 
 
5.2.6 Program Dasar Perancangan Arsitektur 

5.2.6.1 Rekapitulasi Program Ruang 
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Tabel 5.1 Rekapitulasi Program Ruang 
 

KELOMPOK KEGIATAN UTAMA SATWA                       149,356.44  

KELOMPOK KEGIATAN UTAMA PENGUNJUNG                           4,320.00  

KELOMPOK KEGIATAN PENGELOLA                           2,450.79  

KELOMPOK KEGIATAN PENUNJANG                           2,026.40  

KELOMPOK SERVIS DAN PARKIR                         15,790.45  

TOTAL                       173,944.08  

Sumber: analisa pribadi 

 
5.2.6.2 Peraturan Pembangunan 

Menurut RTRW Kabupaten Semarang tahun 2011-2031, Wana Wisata 
Penggaron terletak dalam Wilayah Peruntukan Pariwisata I, meliputi kecamatan 
Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Pringapus dan Bawen dengan pusat 
pengembangan di kota Ungaran.  
 Untuk Kawasan Sempadan Sungai sebagai mana dimaksud dalam 
Perlindungan Setempat adalah meliputi: 

- Sekurang kurangnya 30 meter dari tepi kiri kanan sungai tidak bertanggul dengan 
kedalaman lebih dari 20 m di kawasan perkotaan 

- Sekurang kurangnya 50 meter dari tepi kiri kanan sungai tidak bertanggul yang 
berada di luar kawasan perkotaan. 
Peraturan yang berlaku pada kawasan Wana Wisata Penggaron ini terdapat: 
KDB: 60% 
KLB: 3 
Ketinggian Bangunan : 1-5 lantai 

 
 
 
 

 


