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Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas
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adalah benar- benar karya sendiri, bukan plagiat dan dibuatkan orang
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diberi tanda citasi (kutipan) dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.
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Surakarta, 6 Februari 2012
Yang membuat pernyataan,

Novita Mayasaras
NIM. C 0806021
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MOTTO

 Sedikit Hasil Karya Lebih Baik Daripada Segudang Teori
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu
telah selesai dari sesuatu urusan kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang
lain. (QS. Alam Nasyrah : 6-7)
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DESAIN INTERIOR
SOLO DOG COMMUNITY CENTER
DENGAN PENDEKATAN KARAKTERISTIK ANJING SEBAGAI TEMA
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ABSTRAK
Novita Mayasaras. C0806021 2012. Desain Interior Solo Dog Community Center.
Pengantar Tugas Akhir: Jurusan Desain Interior Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
”Perencanaan dan Perancangan Interior Solo Dog Community Center
merupakan judul dari proyek perencanaan interior ini. Suatu wadah
perkembangan komunitas penggemar Anjing Ras di Surakarta yang mempunyai
konsep informasi, penjualan, perawatan, pelatihan dan komersial, yang bersifat
menghibur dan informatif. Lokasi perencanaan ini berada di kota Surakarta.
Perencanaan dan perancangan interior Solo Dog Community Center ini
dibatasi pada ruang pet shop, cliic, training area dan fasilitas pendukung yaitu
cafe dan mempertimbangkan tuntutan pelaku aktifirtas yang dapat diwadahi
sebagai daya tarik pengunjung.
Rumusan masalah yang ditampilkan adalah bagaimana merancang
interior Solo Dog Community Center yang dapat menciptakan tema yang sesuai
dengan gaya modern atraktif, dan merancang desain interior yang dapat
menghadirkan suasana atmosfer interior yang sesuai dengan anjing ras dan
sebagai tempat usaha komersial yang mampu mewadahi konsep desain dan juga
menarik minat masyarakat khususnya penggemar, pemelihara anjing ras untuk
datang dan masuk dalam aktivitas yang direncanakan.
Tujuan dari karya ini adalah merencanakan suatu comersial space yang
berada di Kota Solo dimana ditujukan bagi para komunitas anjing ras yang
sampai saat ini belum memiliki tempat khusus untuk mampu menggali
,mengupas, merumuskan dan memecahkan masalah dari perancangan interior
Solo Dog Community Center untuk mengakomodir kebutuhan dari pemelihara
anjing.
Sasaran desain dari perancangan ini adalah untuk pemelihara maupun
komunitas anjing ras sebagai wadah berkumpul bagi para penggemar anjing ras
di kota Solo dan sekitarnya dan menambah ilmu mengenai kesehatan dari pada
anjing, dan cara menanggulangi, pelatihan anjing ras.
Perancangan interior Solo Dog Community Center ini diharapkan
bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat memberikan wawasan, hiburan dan
pengetahuan tentang pemeliharaan anjing ras.

1Mahasiswa,

Jurusan Desain Interior dengan NIM C0806021
Pembimbing 1
3Dosen Pembimbing 2
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DESAIN INTERIOR
SOLO DOG COMMUNITY CENTER
DI SURAKARTA
(Dengan Pendekatan Karakteristik Anjing Sebagai Tema)
Novita Mayasaras1
Drs. Supriyatmono, MSn2
Silfia Mona A, ST,M.Arch 3

ABSTRAK
2012. Desain Interior Solo Dog Community Center. Pengantar
Tugas Akhir: Jurusan Desain Interior Fakultas Sastra dan Seni
Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Perencanaan dan Perancangan Interior Solo Dog Community
Center merupakan judul dari proyek perencanaan interior ini.
Suatu wadah perkembangan komunitas penggemar Anjing Ras di
Surakarta yang mempunyai konsep informasi, penjualan,
perawatan, pelatihan dan komersial, yang bersifat menghibur dan
informatif. Lokasi perencanaan ini berada di kota Surakarta.
Perencanaan dan perancangan interior Solo Dog Community
Center ini dibatasi pada ruang pet shop, cliic, training area dan
fasilitas pendukung yaitu cafe dan mempertimbangkan tuntutan
pelaku aktifirtas yang dapat diwadahi sebagai daya tarik
pengunjung.
Rumusan masalah yang ditampilkan adalah bagaimana merancang
interior Solo Dog Community Center yang dapat menciptakan tema
yang sesuai dengan gaya modern atraktif, dan merancang desain
interior yang dapat menghadirkan suasana atmosfer interior yang
sesuai dengan anjing ras dan sebagai tempat usaha komersial yang
mampu mewadahi konsep desain dan juga menarik minat
masyarakat khususnya penggemar, pemelihara anjing ras untuk
datang dan masuk dalam aktivitas yang direncanakan.

1

Mahasiswa, Jurusan Desain Interior dengan NIM C0806021
Dosen Pembimbing I
3
Dosen Pembimbing II
2

Tujuan dari karya ini adalah merencanakan suatu comersial space
yang berada di Kota Solo dimana ditujukan bagi para komunitas
anjing ras yang sampai saat ini belum memiliki tempat khusus
untuk mampu menggali ,mengupas, merumuskan dan memecahkan
masalah dari perancangan interior Solo Dog Community Center
untuk mengakomodir kebutuhan dari pemelihara anjing.
Sasaran desain dari perancangan ini adalah untuk pemelihara
maupun komunitas anjing ras sebagai wadah berkumpul bagi para
penggemar anjing ras di kota Solo dan sekitarnya dan menambah
ilmu mengenai kesehatan dari pada anjing, dan cara
menanggulangi, pelatihan anjing ras.
Perancangan interior Solo Dog Community Center ini diharapkan
bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat memberikan wawasan,
hiburan dan pengetahuan tentang pemeliharaan anjing ras.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Banyak orang yang beranggapan hewan yang paling pinta adalah
anjing. Karena anjing memiliki insting yang tajam, sehingga akhirnya
banyak orang memanfaatkan kepandaiannya tersebut untuk berbagai hal.
Diantaranya sebagai penjaga rumah, pelacak dan teman bermain. Karena
kepandaiannya tersebut, anjing dianggap sebagai hewan pantas di pelihara.
Salah satu penggemar anjing, Lili Kartika Dewi mengungkapkan,
“anjing itu binatang yang menyenangkan dan lucu mereka dapat diajak
bermain serta bersahabat baik dengan sesama anjing maupun dengan
manusia. Perawatannya mudah dengan menjaga kebersihan dan harus
telaten karena kalau tidak peka kulit si anjing dapat iritasi” . (JogloSemar,
Senin 25 Oktober 2010).
Di Solo banyak penggemar pemelihara anjing. Karena hewan ini
termasuk peliharaan yang paling populer. Mereka sudah menjadi teman
manusia sejak lama. Selain jinak, anjing bisa dilatih untuk menuruti
perintah, karena termasuk hewan yang cerdas.
Disamping maraknya pecinta anjing di Solo, mereka lantas langsung
membentuk sebuah perkumpulan atau kelompok organisasi yang tak
tanggung-tanggung karena jumlah perkumpulan pecinta anjing ras ini ada
commit to user
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Solo Pitbull Community yang di sebut SPC, dan yang terakhir Solo Dog
Loverz atau SDL.
Ketiga komunitas tersebut adalah wadah tempat berkumpulnya para
pencinta anjing itu sendiri. Dan ternyata hal serupa juga dilakukan,
dibentuk, terbentuk komunitas-komunitas anjing di luar kota Solo seperti
Yogyakarta, Malang, Klaten, Sragen, Madiun, Jakarta, Hingga Pekan
Baru.
Dan bisa di bilang komunitas Solo termasuk eksis semarak karena tiap
minggunya kita mengadakan event, setiap minggu berkumpul di saat Car
Free Day tepatnya di depan Stadion Sriwedari Solo. Juga lomba kreatifitas
anjing, seperti lomba makan, fashion show, dan masih banyak lagi.
(Bambang, pendiri GOREZ, hasil wawancara, Kamis 04 Oktober 2011).

Perkembangan komunitas penggemar anjing trah di Surakarta dan
kota-kota lainnya pada umumnya, dengan beragam aktivitas mereka saat
ini merupakan satu hal yang positif, terlebih event yang di selenggarakan
memperhatikan lingkungan sekitar.
Tidak hanya dilihat sebagai bentuk hiburan dan hobbies pemelihara
anjing trah yang tergabung dalam komunitas ini memperhatikan berbagai
aspek lainnya seperti nilai sosial melalui beberapa event.
Di sinilah yang menjadi latar belakang pemikiran penulis untuk
merancang sebuah wadah tempat berkumpul dan bertukar informasi
mengenai perkembangan pemeliharaan anjing trah dengan di lengkapi
fasilitas perawatan, penjualan , pelatihan dan entertainment. Dan semakin
commit to user
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banyak muncul petshop-petshop di tengah masyarakat kota Solo dengan
kelebihan dan kekurangannya masing-masing tetapi belum ada dari satu
petshop tersebut yang mengangkat khusus pusat pemeliharaan anjing trah,
dengan fasilitas ruang antara lain shop, salon dan grouming, traning indoor
dan ourdoor area, clinic dan cafe.
Hal tersebut merupakan suatu peluang bisnis, melihat animo
masyarakat yang membutuhkan tempat hobi pemeliharaan anjing dan
marak nya event komunitas, maka perlu diciptakan sebuah wadah untuk
berkumpul, dan kegiatan lain para pecinta dan perkumpulan seperti ini
perlu dibuat perencanaan pembangunan interiornya, yaitu Desain Interior
Solo Dog Community Center Di Surakarta.

B. BATASAN MASALAH
Karena pada dasarnya Solo Dog Community Center ini memiliki
tujuan entertainment, dan beberapa aspek di bidang lainnya seperti
promosi, distribusi maupun informasi mengenai dog community, maka
diperlukan adanya suatu tempat yang tepat untuk mewadahinya segala
kebutuhan tersebut.
Adapun batasan-batasan yang ada pada Desain Interior Solo Dog
Community Center Di Surakarta adalah :
1. Keluasan bangunan minimal 1200 m²
2. Perencanaan ditekankan pada masalah interior dalam Solo Dog
Community

Center

dengan

mempertimbangkan

commit to user
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persyaratan aktivitas dan pelaku aktivitasnya dapat diwadahi, dan
komunikatif sebagai salah satu upaya menarik pengunjung.
3. Perencanaan akan di tekankan pada Shop, Clinic & Grouming ,
Pelatihan Indoor & outdoor, dan beberapa sarana pendukung seperti
Cafe.

C. RUMUSAN MASALAH
Perancangan Solo Dog Community Center di Surakarta ini akan di
titik beratkan pada :
1. Bagaimana merancang Desain Interior “Solo Dog Community Center”
yang sesuai dengan kebutuhan pecinta anjing di Solo ?
2. Bagaiman

merancang

Desain

Interior

yang

menghadirkan

suasana/atmosfer interior yang sesuai pada “Solo Dog Community
Center” ?
3. Bagaimana merancang desain interior agar pengunjung tertarik datang
ke “Solo Dog Community Center” ?
4. Bagaimana merancang Desain Interior “Solo Dog Community Center”
yang mendukung kelancaran sirkulasi sebagai aktifitas utama ?

D. TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan
a. Merancang interior “Solo Dog Community Center” sesuai dengan
fungsinya yaitu sebagai sarana Informasi dan entertainment dan wadah
commit toSolo
userDog Community Center.
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b. Menghadirkan suasana interior yang sesuai pada “Solo Dog
dengan

Community Center”

menonjolkan

karakteristik

anjing

peliharaan yang populer di kalangan pecinta anjing sebagai tema
atmosfer tiap ruang yang ada pada solo dog community center dan
tetap mempertimbangkan nilai estetik sebagai ciri khas utamanya,
sehingga orang yang berada didalamnya merasa nyaman dan terkesan.
c. Merancang fasilitas penunjang sebagai daya tarik pengunjung pada
“Solo Dog Community Center”.
d. Merancang interior yang efektif dan efisien mendukung kelancaran
sirkulasi sebagai aktifitas utama dalam “Solo Dog Community
Center”.

2. Sasaran
a. Sasaran Pengunjung
1)

Kalangan komunitas anjing di kota Solo

2) Pemilik anjing , yang membutuhkan fasilitas dari Solo dog
Community Center
3)

Masyarakat umum kota Solo dan sekitarnya.

b. Sasaran Desain
1) Merancang interior dengan mempertimbangkan kebutuhan dan
aktivitas secara fungsional pada “Solo Dog Community Center”
2) Merancang interior dengan mempertimbangkan nilai estestik sebagai
ciri khas utama pada “Solo Dog Community Center”
commit to user
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3) Merancang interior dengan mempertimbangkan karakteristik anjing,
dengan mengaplikasikan unsur atraktif dengan karakter beberapa
anjing yang di anggap sebagai anjing yang populer di kalangan
pecinta anjing sebagai atmosfer tiap ruangan yang ada di “Solo Dog
Community Center”

E. MANFAAT
1. Bagi Penulis/ Desainer
a. Dapat mengembangkan ide dan gagasan untuk merencanakan dan
merancang suatu interior yang disesuaikan dengan kebutuhan pecinta
dan fungsi dari ruang-ruang yang ada di dalam “Solo Dog
Community Center”.
b. Mendapatkan pengalaman untuk memecahkan masalah-masalah
yang ada di dalam proyek perencanaan dan perancangan interior
“Solo Dog Community Center” dengan menerapkan ide, gagasan
serta analisa yang ada.
2. Bagi Dunia Akademik
a. Mengetahui bentuk perkembangan interior sebuah “Solo Dog
Community Center”.
b. Mengenalkan salah satu perkembangan interior baru dalam dunia
akademik.
3. Bagi Masyarakat
a. Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang “Solo Dog
Community Center”.
commit to user
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b. Menjadi sebuah sarana hiburan yang mampu dijadikan sebagai wadah
untuk berkumpul, menjalin hubungan sesama komunitas, berbagi
informasi dan pengalaman di kalangan pecinta anjing.

F. METODE DESAIN

Bagan 1.1
Matode Desain

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
commit to user
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G. SKEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir melalui beberapa tahap
antara lain adalah sebagai berikut :
1.Pendahuluan
Terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan
masalah, tujuan dan sasaran, manfaat, metode desain, sistematika
penulisan dan skema pola pikir desain.
2.Kajian Teori dan Studi Lapangan
a. Kajian Teori
Merupakan uraian yang mengemukakan kajian teoritis hasil proses
pengumpulan data dan studi literatur. Yang kemudian digunakan
sebagai dasar dan pedoman perancangan dalam mendesain Solo
Dog Community Center di Surakarta.
b. Studi Lapangan
Merupakan uraian tentang data-data hasil survei lapangan yang
berhubungan dengan proyek interior yang akan dikerjakan
nantinya, dalam hal ini adalah data-data survei lapangan yang
berhubungan dengan pemelihara anjing dan komunitas anjing. Hal
ini nantinya akan digunakan baik sebagai dasar acuan atas
pemilihan lokasi mendesain, maupun sebagai bahan pembanding
dan juga bahan pengayaan bagi proses analisa dari konsep desain
interior Solo Dog Community Center di Surakarta.
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3.Desain Interior Solo Dog Community Center Di Surakarta
Merupakan uraian tentang ide dan gagasan yang akan melatar
belakangi terciptanya proyek desain interior Solo Dog Community
Center di Surakarta.
A. Analisa Penempatan Lokasi Perancangan
B. Programing
1. Status Kelembagaan Proyek.
2. Struktur Organisasi.
3. Sistem operasional
4. Kegiatan
5. Fasilitas Pengisi Ruang
6. Fasilitas Ruang
7. Besaran Ruang (studi ruang dan anthropometri)
8. Sistem sirkulasi
9. Hubungan Antar Ruang
10. Zoning dan Grouping
C. Konsep Perancangan
1. Ide dasar
a) Paradigma, slogan, dll
b) Bentuk
c) Suasana
2. Tema
a) Sebagai pemecahan masalah
b) Sebagai dekorasi
commit to user
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3. Aspek suasana dan karakter ruang
4. Aspek penataan ruang/ lay out
a) Sistem sirkulasi
b) Organisai ruang
5. Aspek pembentuk ruang
6. Aspek bentuk, bahan dan warna
7. Interior sistem (pencahayaan, penghawaan, akustik)
8. Sistem keamanan (kebakaran dan keamanan)
9. Aksesbilitas (fasilitas)
D. Penutup
1. Kesimpulan
Berisi kesimpulan dari keseluruhan analisa konsep dan keputusan
desain yang nantinya akan diterapkan pada Solo Dog Community
Center di Surakarta.
2. Saran
Berisi saran- saran yang berasal penulis mengenai desain interior
Solo Dog Community Center di Surakarta.

commit to user
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H. SKEMA LANGKAH DESAIN

Bagan 1.2
Skema langkah desain

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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BAB II
KAJIAN LITERATUR

A. KAJIAN TEORI
1. TINJAUAN KOTA SURAKARTA
1. Sejarah Kota Solo
Kota Surakarta didirikan pada tahun 1745, ditandai dengan dimulai
pembangunan Keraton Mataram sebagai ganti keraton di Kartasura yang
hancur akibat pemberontakan orang-orang Tionghoa melawan kekuasaan
Pakubuwono (PB) II yang bertahta di Kartasura pada tahun 1742.
Dengan bantuan VOC, pemberontakan dapat ditumpas dan Kartasura
direbut kembali, tapi keraton sudah hancur. Sunan Pakubuwana II kemudian
mencari lokasi Ibukota Kerajaan Mataram Islam yang baru. Maka
dibangunlah keraton baru di Surakarta (menurut pihak tertentu, nama asli
adalah "Salakarta"), 20 km ke arah tenggara dari Kartasura, pada 1745, di
desa Sala di tepi Bengawan Solo.
Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) menyebabkan Surakarta
menjadi pusat pemerintahan Kasunanan Surakarta, dengan rajanya PB III.
Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan Kasultanan Yogyakarta, dengan
rajanya

Mangkubumi

(Sultan

Hamengkubuwono

(HB)

I).

(www.wikipedia.org)
2. Keadaan Geografis Kota Solo
Kota Solo terletak di dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih
user berarti lebih rendah atau hampir
92 meter diatas permukaancommit
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sama tingginya dengan permukaan sungai Bengawan Solo. Selain
Bengawan Solo dilalui juga beberapa sungai, yaitu Kali Pepe, Kali Anyar
dan Kali Jenes yang semuanya bermuara di Bengawan Solo. Kota Surakarta
terletak diantara: 110 45’ 15”- 110 45’35” Bujur Timur, 70 36’ - 70 56’
Lintang Selatan.
Batas Wilayah Kota Solo yakni di sebelah utara berbatasan dengan
Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali, di sebelah timur
berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo, di
sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, di sebelah barat
berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
Gambar 2.1
Peta Kota Solo

(Sumber : www.surakarta.go.id.)
Keadaan Cuaca Kota Solo yakni suhu udara maksimum 32,4 C dan
suhu udara minimum 21,6 C sedangkan tekanan udara rata-rata adalah
1008,74 mbs dengan kelembaban udara 79 %. Kecepatan angin berkisar 4
knot dengan arah angin 188 serta beriklim panas. (www.surakarta.go.id)
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Gambar 2.2
Pembagian Sub Pembangunan Wilayah Kota Solo.

(Sumber : www.surakarta.go.id.)
Dalam Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) tahun 1993-2013,
Kota Surakarta dibagi dalam 10 SWP (Sub Pembangunan Wilayah), yaitu:
1) Pucang Sawit, meliputi Pucang Sawit, Jagalan, Gandekan, Sangkrah,
Kampung Sewu, dan Semanggi
2) Kampung Baru, meliputi Kampung Baru, Kepatihan Kulon, Kepatihan
Wetan, Purwodiningratan, Gilingan, Kestalan, Keprabon, Ketelan,
Timuran, Punggawan, Stabelan, dan Dinoprajan.
3) Gajahan, meliputi Joyotakan, Danukusuman, Serengan, Kratonan,
Jayengan, Kemlayan, Pasar Kliwon, Gajahan, Kauman, Baluwarti,
Kedung Lumbu dan Jogosuran.
4) Sriwedari, meliputi Tipes, Bumi, Panularan, Penumping, Sriwedari,
Purwosari, Manahan, dan
Mangkubumen.
commit
to user
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5) Sondakan, meliputi Pajang, Laweyan, dan Sondakan.
6) Jajar, meliputi Jajar, Karang Asem, dan Kerten.
7) Sumber, meliputi Sumber dan Banyuanyar.
8) Jebres, meliputi Jebres dan Tegalharjo.
9) Kadipiro, meliputi Kadipiro dan Nusukan.
10) Mojosongo.
c. Keadaan Demografi Kota Solo
Kota Solo mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2003 adalah
552.542 jiwa terdiri dari 270.721 laki-laki dan 281.821 wanita, tersebar di
lima kecamatan yang meliputi 51 kelurahan. Sex ratio nya 96,06% yang
berarti setiap 100 orang wanita terdapat 96 orang laki-laki. Jumlah
penduduk tahun 2003 jika dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil
sensus tahun 2000

yang sebesar 488.834 jiwa, berarti dalam 3 tahun

mengalami kenaikan sebanyak 83.708 jiwa. Meningkatnya jumlah
penduduk ini disebabkan oleh urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi.
Kota Solo mempunyai 2 Perguruan Tinggi negeri dan 24 perguruan
tinggi swasta. Keberadaan pendidikan tinggi tersebut menunjukkan bahwa
Kota Solo telah memiliki lembaga pendidikan tinggi yang relatif lengkap.
(www.surakarta.go.id)

2. TINJAUAN ANJING RAS

Anjing trah (bahasa Inggris: purebred dog) mengacu kepada anjing dari
ras anjing modern yang karakteristiknya sangat mirip dengan anjingcommit to user
anjing lain dalam ras yang sama, dan memiliki garis keturunan yang
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dicatat dalam buku silsilah, serta didaftarkan ke salah satu induk
organisasi anjing. Dokumen tertulis (sehingga anjing diketahui berasal
dari keturunan moyang yang spesifik) dan pendaftaran anjing
membedakan anjing trah dari berbagai ras anjing atau varian lokal yang
terbentuk akibat campur tangan manusia dalam waktu yang lama untuk
melakukan jenis pekerjaan tertentu.

Di Indonesia, anjing trah adalah jenis anjing yang diakui oleh Federasi
Kinologi Internasional (FCI) dan Perkumpulan Kinologi Indonesia
sebagai induk organisasi anjing di Indonesia.

Seperti halnya akta

kelahiran pada manusia, surat silsilah (populer dengan sebutan
stambom atau pedigree) adalah bukti asal usul dan garis keturunan
seekor anjing. Surat silsilah dikeluarkan oleh induk organisasi anjing
trah tingkat nasional dan diakui secara internasional. Di dalamnya
ditulis tanggal lahir, nama pemilik, nama pembiak, dan garis keturunan
kedua orang tua hingga ke moyang pihak jantan (sire) dan pihak betina
(dam).

3. TINJAUAN ANJING RAS TERPOPULER DI KOTA SOLO
Di kota Solo pecinta anjing sudah ada sejak lama, sampai terbentuk
komunitas-komunitas pecinta anjing. Dan anjing ras yang terpopuler
yang banyak digemari oleh pecinta anjing yang bersumber dari
komunitas anjing dan blog pecinta anjing antara lain :
a) Anjing Pom-Pom
Ciri Ciri Anjing Pomeranian
commit to user

17
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Anjing kecil ini pada mulanya adalah anjing gembala yang
cukup besar namun dengan proses berkembang biak yang
selektif, orang berhasil memperkecil ukuran Pomeranian hingga
1/10-nya. Pomeranian memiliki intelegensi yang cukup tinggi. Ia
juga mudah belajar dan mau menerima perintah walaupuna ia
bersifat independen. Beberapa orang melihat ini sebagai tambang
emas sehingga Pomeranian kerap kali dijumpai dalam acara
sirkus.Anjing Pomeranian kerap kali dijumpai di layar kaca
ataupun film layar lebar. Beberapa di antaranya adalah Angel
dalam film The Lady and the Tramp II, produksi Walt Disney,
salah satu anjing milik Nicole Richie (The Simple Life), Foxxy
Cleopatra, anjing milik si centil London Tipton, Ivana, dalam
The Suite Life of Zack and Cody, bahkan dalam film serial lama
The Nanny, digambarkan bahwa C.C. Babcock mempunyai
anjing Pomeranian, yang tidak lain tidak bukan merupakan
anjing milik Fran sendiri, Chester.
Jenis pomerian adalah Toy
Karakter

anjing pomerian ini adalah pandai, mudah belajar,

ekstrovert, patuh, senang sirkus.Perkiraan usia sampai 9 – 15
tahun.
b) Anjing Chow-chow
Ciri Ciri Anjing Chow Chow
Chow-Chow diyakini berasal dari Mongolia. Mereka dibawa
bermigrasi ke Cina sekitar 2.000 tahun yang lalu. Terjemahan
commit to user
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bebas untuk Chow-Chow adalah "anjing yang kuat". Nama ini
mungkin ada hubungannya dengan mimik Chow-Chow yang
menyerupai singa Chow-Chow pernah memasuki lingkungan
kerajaan Inggris,saat ia menjadi salah satu hadiah Cina bagi Ratu
Victoria di tahun 1865. Setelah beberapa saat ras tersebut mulai
mendapat popularitas dan masuk ke jajaran ras-ras anjing
pilihan.
Jenis Chow chow Non-Sporting
Karakter anjing Chow-chow kuat, berpotensi sebagai anjing
penjaga, jinak, sopan, serius, dan loyal terhadap majikannya.
Perkiraan usia sampai 9 – 15 tahun
c) Anjing Pudel
Ciri Ciri Anjing Poodle
Poodle mungkin adalah anjing yang dikenal di seluruh belahan
dunia.

Mungkin

potongan

rambutnya

yang

unik

yang

membuatnya demikian. Akan tetapi, Poodle juga dikenal akan
kepandaiannya beradaptasi dalam berbagai aktifitas dari
olahraga hingga pameran anjing. Terdiri dari tiga jenis Poodle,
yaitu Poodle Standard, Poodle Toy, dan Poodle Miniature.
Poodle yang tingginya lebih dari 15 inci masuk dalam kategori
standard. Yang tingginya 10 - 15 inci masuk dalam kategori
Poodle Miniature. Sedangkan Poodle yang tingginya di bawah
10 inci termasuk dalam kategori Poodle Toy. Ras ini juga
tercatat sebagai salah satu anjing yang banyak digunakan dalam
commit to user

19
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

kelompol sirkus dalam pertunjukan mereka. Walau begitu, ras
yang sama juga akrab dengan keluarga kerajaan. Dalam dunia
cinema, salah satunya Poodle muncul dalam film Look Who's
Talking Now sebagai Daphne.
Jenis anjing pudel Toy
Karakter

anjing ini adalah pandai, mudah beradaptasi,

lembut/imut Perkiraan usia sampai 9 – 15 tahun.
d) Anjing Golden
Ciri Ciri Anjing Golden Retriever
Inilah ras yang sangat populer di kalangan pecinta anjing.
Golden Retreiver merupakan hasil campuran Tweed Water
Spaniel (yang kini sudah pundah) dan Yellow Retriever. Sebagai
seekor retriever, Golden Retriever memiliki potensi untuk
bergerak di alam bebas. Keunggulan ras ini adalah sifat
ekstrovertnya. Ia mudah bergaul dengan manusia atau binatangbinatang lain di sekitarnya. Mereka juga dapat beradaptasi
menjadi binatang peliharaan, anjing penunjuk jalan, bahkan
detektori narkoba.Golden Retriever banyak muncul di film-film
Hollywood. Yang paling terkenal di antaranya adalah Buddy,
dalam film Air Bud. Dalam serian film ini, para pecinta anjing
dapat melihat Buddy bermain basket, sepakbola, volley, bahkan
rugby.
Jenis anjing Golden adalah Sporting
commit to user

20
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Karakter

anjing

golden

pandai,

lembut,

setia,

mudah

bergaul/ekstrovert sejati, senang olah raga dan perkiraan usia 12
– 18 tahun
e) Anjing Pitbul
Ciri Ciri Anjing American Pit Bull Terrier
American Pit Bull Terrier merupakan anjing cukup besar. Ada
kejadian yang melibatkan penyerangan yang dilakukan oleh
anjing APBT ini, dan menyebabkan anjing ini tidak terdaftar di
American Kennel Club (AKC). Hal ini juga menyebabkan
adanya stereotype yang mengatakan bahwa APBT merupakan
anjing yang galak. Tetapi di luar kabar burung tentang
kegalakannya ini, kebanyakan APBT bukanlah ancaman di
tempat di mana anak-anak kecil berada. Mereka mengetahui
kekuatan mereka. Jarang sekali mereka "menyerang" anak-anak
dengan sengaja, kecuali terpaksa (Inilah alasan mengapa
dibutuhkan adanya latihan).Walau bagaimanapun juga, APBT
tidak boleh dibiarkan bertemu dengan anjing lain tanpa
pengawasan. Sikapnya yang agresif terhadap anjing lain dapat
menyebabkan penyerangan.
Jenis anjing pitbul adalah Terrier
Karakter anjing ini galak, tangguh, penuh keingin tahuan, pandai,
ingin diperhatikan, tapi dapat juga agresif terhadap anjing lain.
"The Locking-jaw" (dapat menggigit dengan sangat kuat tanpa
commit to user
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terlepas seperti mengunci, baik terhadap seekor babi hutan
ataupun seorang agitator). Dan perkiraan usia anjing ini 12 tahun.
f) Anjing Husky
Ciri Ciri Anjing Siberian Husky
Sesuai dengan namanya, Siberian Husky berasal dari Siberia.
Mereka dibiakkan mulanya oleh orang Chukchi sebagai anjing
penarik kereta salju. Setelahnya, ia dibawa bermigrasi ke Alaska
pada tahun 1909. Tidak seperti penampilannya yang tampak
garang, Siberian Husky ramah pada manusia, juga pada anjing
lainnya sehingga ia kurang cocok untuk dijadikan anjing
penjaga.Ras ini senang bermain dan berlari sehingga perlu
diawasi di alam bebas.Rambut Siberian Husky mudah rontok,
jadi

luangkanlah

cukup

waktu

untuk

merawat

dan

membersihkannya. Salah satu anjing Siberian Husky yang
berjasa dalam hidup manusia adalah Balto. Walaupun ada orang
yang mengatakan bahwa Balto adalah anjing Alaskan Malamute
ataupun keturunan serigala, tanpa adanya Balto yang memimpin
sekawanan anjing membawa serum ke kota Nome, banyak
penduduk di kota tersebut yang meninggal dunia karena
diphtheria. Siberian Husky banyak muncul dalam film juga. Di
antaranya adalah anjing bernama D. J. yang bermain dalam film
Snowdogs dan juga film Eight Below, yang keduanya
diproduksi oleh Walt Disney Pictures .
Jenis anjing husky Working
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Karakter

anjing ini adalah ramah, waspada, lembut, mudah

bergaul dan perkiraan usia 12 – 15 tahun.

4. TINJAUAN KOMUNITAS ANJING RAS KOTA SOLO
Dengan maraknya pecinta anjing jelas mempunyai dampak akan
kurangnya fasilitas dan wadah berkumpul, sharing bertukar informasi
antar sesama penggemar anjing ras. Sekitar tahun 2010 mulai terbentuk
Komunitas pecinta anjing di kota solo dan sampai sekarang ada tiga
komunitas pecinta anjing yang kerap membuat event-event yang
memacu kreatifitas anjing sendiri bahkan event sosial. Komunitas yang
ada sampai sekarang antara lain Golden Retrever Solo yang kerap
disebut GOREZ, Solo Pitbull Community (SPL), dan Solo Dog Loverz
(SDL).
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BAB III
STUDI LAPANGAN

A. OBSERVASI
1. Passion Of Groomer
a) Tentang Passion Of Groomer
Passion Of Groomer Indonesia merupakan pionir goomer
bersrtifikat dan juga salo0n hewan pertama di indonesia dengan
konsep seperti salon manusia dan berstandart internasional,
hewan peliharaan akan mendapatkan pelayanan, perlakuan,
perawatan layaknya sang pemilik ke salon.
Kelebihan dari Passion Of Groomer Indonesia terletak pasa
groomernya yang bersetifikat (certified groomer), staf groomergroomer menjalani pendidikan formal grooming di luar negeri,
mereka dididik, dilatih untuk dapat mengrooming dengan benar,
baik,

dan

mendapatkan

aman,

mereka

sertifikat

jugan

(standart

menjalani

ujian

internasional),

untuk
faktor

keselamatan di tempat ini sangat di utamakan, sehingga
pengunung yang datang tidak perlu khawatir anjing akan trauma
gunting kuku, takut melihat gunting kuku, atau menyerang jika
akan di gunting kukunya. Selain itu tempat ini tidak
menyediakan klinik, hal ini dilakukan untuk menjaga kesehatan
anjing yang grooming di tempat ini agar yang datang hanya
anjing-anjing yang
sehat to
saja.
commit
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Passion Of Groomer memiliki tema ruang yaitu Black and
white yang dilengkapi dengan cctv room untuk mengawasi
keamanan hewan peliharaan yang berada di tempat ini, waiting
room untuk pemilik anjing / kucing/ kelinci yang menunggu
dengan tema homey dengan tujuan pelanggan dapat merasa
nyaman seperti bersantai di rumah sendiri sambil menunggu
hewan peliharaannya sedang di grooming juga disediakan
pemesanan makanan dan minuman bagi pelanggan yang sedang
menunggu. Passion Of Groomer juga menyediakan fasilitas yang
menunjang kebutuhan hewan pelharaan seperti pet shop,
pelatihan hewan, dan penitipan hewan.
b) Lokasi Passion Of Groomer
Lokasi Passion Of Groomer ini terletak di Ruko Tol
Boulevard, A no 5, BSD City, Tanggerang.
c) Fasilitas Passion Of Groomer
- Pet Shop
Passion Of Grommer menyediakan fasilitas shop dimana
custumer yang datang dapat membeli makanan, vitamin yang
semuanya sudah melalui proses seleksi dan aksesoris dari
hewan peliharaan seperti menyediakan baju, tempat makan,
aneka tali tuntun, choke chain, prog collar dan lain lain.
Interior ruangan di buat simple dengan tema black and
white ruangan terdiri dari display-display yang di tata rapi.
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Gambar 3.1
Pet Shop

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

- Pet Salon
Passion Of Groomer menyediakan salon untuk hewan
peliharaan khususnya anjing. Layanannya meliputi basic
grooming, full grooming, pawscure, massage, perawatan bulu
dan masalah kulit, basmi kutu, make over (biasannya untuk
anjing yang akan show)
Interior ruang ny dengan tema black and white menjadikan
ruangan terlihat tegas dan bersih, sesuai visi mereka yang
selalu mengutamakan kebersihan. Salon di buat dengan
ornamen anjing seperti tulang tulang yang di aplikasikan
pada cermin salon.
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Gambar 3.2
Pet Salon

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
- Training/Pelatihan
Passion Of Groomer menyediakan pelatihan bagi hewan
peliharaan khususnya anjing. Metode pelatihannya dengan
sistem reward. Dengan pelatih yang bersertifikat pelatih luar
negeri,

yang

langsung

dibawah

pengawasan

Dog

Rehabilitator, VVIP, Trainer Melvin Grani “The Great
Dogdini”.
Pelatihan yang diajarkan meliputi kepatuhan, proteksi,
toilet training, agility, pelatihan untuk show, handler show.
Dan pelatihan di lakukan tidak di tempat ini tapi dilakukan
langsung di rumah custumer.

commit to user

27
digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

Gambar 3.3
Dog Training

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
- Boarding/Penitipan
Passion Of Groomer menyediakan fasilitas penitipan hewan
peliharaan bagi custumer yang hendak berpergian dengan
waktu yang cukup lama.
Interior ruang nya terdiri dari beberapa kandang, di
lengkapi dengan AC 24 jam, CCTV dengan tema nya di
samakan dengan ruang lain yaitu black and white.
Gambar 3.4
Dog Boarding

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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- Ruang- ruang Penunjang
Fasilitas lain dari Passion Of grommer terdiri dari beberapa
ruang

yaitu

resepsionist

room

custumer

langsung

mendaftarkan hewan peliharaannya dan setelah selesai dapat
kembali untuk membayar,
datang di

sediakan

waiting room custumer yang

tempat

untuk

menunggu hewan

peliharaannya dengan ruangan yang di buat homey agar
custumer tidak seperti menunggu tetapi seperti bersantai di
rumah nya sendiri, cctv room ruangan dimana karyawan dari
Passion Of Groomer dapat mengawasi hewan peliharaan.
Gambar 3.5
Waiting Room

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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Gambar 3.6
Resepsionis & CCTV Room

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
2. Vita Pet Clinic
a) Tentang Vita Pet Clinic
Klinik Hewan Vitapet telah terus-menerus probided tingkat
pertama pelayanan medis untuk klien dan similtaneously
canggih untuk perawatan medis demi arena hewan. Juga telah
ambraced negara-of-the-art teknologi seperti anestesi gas
canggih, peralatan radiologi, dan kedokteran hewan berbasis
peralatan

laboratorium

dalam

perawatan medis yang unggul.

upaya

untuk

memberikan

Selain itu, klinik ini sangat

menyadari ikatan yang kuat dan khusus antara hewan peliharaan
dan pemiliknya. Tidak mengherankan, staf kami mencintai
hewan peliharaan. Tak tergoyahkan dan tujuan, mereka bekerja
sebagai tim yang kuat merawat semua pasien dan menawarkan
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pilihan terbaik untuk pelanggan dan dengan 24 jam pelayanan
fasilitas hewan perawatan penuh.
Vita Pet Clinic memiliki visi dan misi yaitu menjadi Klinik
Hewan yang menyediakan Jasa Konsultasi dan Perawatan
Intensif Medis Veteriner, Profesional dan Maksimum didasarkan
pada kesiapan Sumber D aya Manusia yang ada dan
Memberikan prioritas untuk menciptakan Penyembuhan Hidup,
Kenyamanan dan Kesejahteraan Hewan yang lebih baik dan
kebahagiaan bagi pemiliknya. Layanan Fasilitas yang lengkap di
bawah satu atap Kerjasama Memberi dan Menerima dengan
senyum Transparan / Terbuka Penjelasan Kedokteran Kreatif
dan Inovatif.
Vita Pet Clinic juga memiliki konsep ruang yaitu dengan
mengambil tema modern minimalis. Pengambilan tema modern
minimalis mempunyai maksud dengan konsep yang minimalis
ruangan clinic nampak simple dan mempermudah sirkulasi dari
kegiatan klinik sendiri, dan di setiap ruang muncul warna
dominan seperti merah, hijau, oranye, yang di padujan dengan
putih dengan maksud agar klinik ini memeiliki suasana yang fun
tidak terkesan menyeramkan justru bersahabat dengan hewan
peliharaan secara psikologi dan di tambah dengan ornamenornamen anjing seperti tulang dan cap kaki anjing.
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b) Lokasi Vita Pet Clinic
Lokasi Vita Pet Clinic ini terletak di Jl. Pluit raya 200 Blok I No.
8-8A
Jakarta Utara 14440, Indonesia.
c) Fasilitas Vita pet Clinic
- Medicines Clinic ( Apotik)
Gambar 3.7

Apotik Vita Pet
(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

- Speciality Clinic (Klinik Khusus)
Pada Klinik Hewan Vitapetini mengkhususkan diri dalam
memberikan pasien kami perawatan yang terbaik mungkin.
Dan menawarkan perawatan hewan khusus oleh rujukan dan
setelah jam perawatan darurat, Oftalmologi Klinik, Klinik
Dermatologi dan Alergi, Klinik Kardiologi, Klinik Gigi,
Akupunktur, Othopedic, Reproduksi dan Vertility, Diabetes
Endokrinologi Klinik, Hewan Konseling, perilaku Tumor /
Kanker Klinik.
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Gambar 3.8
Speciality Clinic Vita Pet

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

- Surgery and Anesthetic Unit (Unit bedah dan Anestesi)
Berikut di Klinik Hewan Vitapet, disiapkan untuk melakukan
operasi darurat setiap saat, siang atau malam. Pengalaman
yang luas Vitapet dalam perawatan darurat dan kritis
mungkin paling tercermin dalam tingkat keberhasilan yang
tinggi kami dengan operasi kritis dan prosedur anestesi.
Gambar 3.9
Surgery&Anesthetic Vita Pet

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

- X-Ray and USG
Klinik menawarkan pencitraan radiografi darurat dengan inhouse komputer kita X-ray dan prosesor otomatis. Selain
radiograf

polos,
melakukan studi
kontras
yang
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kemih.

Ultrasonografi

(USG)

dapat

menjadi

metode

pencitraan pilihan. Pertama, itu memungkinkan melihat realtime. Kedua, memberikan kontribusi bagi perbaikan hewan.
Gambar 3.10
Xray&USG Vita Pet

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

- EKG ( Electrocardiograph )
EKG adalah alat penting dalam menentukan status jantung
binatang. Vita Pet

juga merekomendasikan EKG sebagai

bagian dari penilaian pra-op dari setiap pasien yang lebih tua
menjalani anestesi.

Gambar 3.11

EKG Vita Pet
(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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- Laboratory Unit
Hewan-hewan

perlu

penanganan

yang

tenang

dan

bertanggung jawab, oleh orang-orang yang memahami
kebutuhan hewan. Adalah penting bahwa hewan mengetahui
orang-orang dengan siapa mereka sedang ditangani. Hewan,
apakah mereka hewan ternak, hewan peliharaan atau hewan
laboratorium, dapat dengan mudah takut dengan orang asing.
Dengan mengurangi stres, kita dapat mencapai hasil
penelitian yang lebih baik, dan karena itu menggunakan lebih
sedikit binatang.
Gambar 3.12
Laboratory Vita Pet

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
d) Suasana Interior Ruang
Penulis juga mendokumentasikan suasana interior dari Vita Pet
Clinic hewan ini, yang di kelompokan menjadi resepsiononist
dan waiting room, polyclinic, laboratory, xray dan operating
room, critical care dan boarding pet yang dapat di lihat sebagai
berikut:
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-

Resepsionist dan Waiting Room
Gambar 3.13
Resepsionist & Waiting roomVita Pet

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

-

Polyclinic
Gambar 3.14

Polyclinic Vita Pet

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
-

Laboratory
Gambar 3.15
Lab. Vita Pet
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(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
-

X-ray dan Operating room
Gambar 3.16
x-

ray&Operating room Vita Pet
(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

-

Critical care dan Boading pet
Gambar 3.17

Critical care & Boardingpet Vita Pet
(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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3. Wawancara
Berikut adalah data mengenai komunitas anjing di Surakarta, yang
di dapatkan dalam wawancara dengan nara sumber
a)

Bapak Bambang Priyambodo, selaku pecinta anjing dan ketua
dari komunitas Golden Retrever Solo yang sering di sebut Gorez
1. Komunitas ini berdiri pada tanggal 17 Agustus 2010.
Berawal dari keinginan dari beberapa pecinta anjing jenis
Golden Retriever yang berdomisili di Solo dan sekitarnya
untuk berkumpul dan saling bertukar informasi antar
sesama pemilik maupun pecinta anjing pada umumnya
dan Golden Retriever pada khususnya.
2. Kegiatan rutin Golden Retriever setiap hari minggu pukul
05.00-09.00 berkumpul di saat Car Free Day tepatnya di
depa Stadion Sriwedari Solo. Juga lomba kreatifitas
anjing, seperti lomba makan, Fashion Show, dan masih
banyak lagi.
3. Kalo ada tanggal merah agenda dari Golden Retrever
melatih hewan pelihaannya berenang yang biasa kumpul
di Umbul Arjo, Tirtomoyo, karena dengan adanya arus
bisa melatih pernapasan anjing ras.
4. Komunitas ini dibentuk dengan tujuan memfasilitasi dan
menjadi tempat saling berbagi ilmu tentang memelihara
dan merawat anjing dengan baik. Golden Retriever Solo
dan Dog Lover Solo juga ingin memperlihatkan kepada
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masyarakat umum jika anjing merupakan peliharaan yang
baik dan aman.
5. Kegiatan sosial juga tidak dilewatkan komunitas pecinta
Anjing Solo ini, saat bencana Merapi mereka turut
membantu

meringankan

beban

pengungsi

dengan

mengadakan pencarian dana dengan cara foto bersama
anjing yang sudah tampil keren. Golden Retriever Solo
dan Dog Lover Solo juga sering mengadakan seminarseminar tentang merawat dan melatih anjing dengan baik.
6. Kami berharap dengan diciptakannya grup Golden
Retriever Solo (GORES) dapat mengajak para pecinta
anjing untuk bergabung bersama kami semoga grup ini
tidak hanya sebatas status belaka, tetapi bisa menjalin
persaudaraan, persahabatan, dan kekeluargaan.
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BAB IV
PROGRAMMING

A. DEFINISI PROYEK
1. Nama Proyek
“Desain Interior Solo Dog Community Center”
2. Definisi Proyek
Pengertian judul ditelaah berdasarkan tiap kata yang menyusunnya,
adalah sebagai berikut :
a.

Desain
Desain

adalah

seni

terapan,

arsitektur,

dan

berbagai

pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata
"desain" bisa digunakan baik sebagai kata benda maupun kata
kerja. Sebagai kata kerja, "desain" memiliki arti "proses untuk
membuat dan menciptakan obyek baru". Sebagai kata benda,
"desain" digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah
proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal,
atau berbentuk obyek nyata.
(www.wikipedia.org, 03 Oktober 2011)
Desain adalah menemukan komponen-komponen fisik yang
tepat dari suatu strtuktur fisik.
(Alexander, 1963)
Desain adalah pengembalian keputusan, dalam menghadapi
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(Asimow, 1962)
b.

Interior
Sela-sela antara dua atau empat deret tiang dibawah kolom
rumah atau bangunan dari suatu tempat yang dibatasi oleh
plafon, dinding dan lantai yang kemudian di isi dengan
elemen-elemen ruang.
Interior adalah bagian dari gedung atau bangunan.
(Sumber: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus
Besar Bahasa Indonesia ed.2, Jakarta: Balai Pustaka, 1996,
p.741)
Interior adalah tatanan perabot didalam ruang dalam dari
sebuah gedung.
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan 3, 1990, halaman
331)

c.

Surakarta atau Solo
(Juga disebut Solo atau Sala) adalah nama sebuah kota di
Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Di Indonesia, Surakarta
merupakan

kota

peringkat

kesepuluh

terbesar

(setelah

Yogyakarta). Sisi timur kota ini dilewati sungai yang
terabadikan dalam salah satu lagu keroncong, Bengawan Solo.
Kota ini dulu juga tempat kedudukan dari residen, yang
membawahi

Karesidenan

Surakarta

di

masa

awal

kemerdekaan. Posisi ini sekarang dihapuskan dan menjadi
commit gubernur".
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semboyan BERSERI yang merupakan akronim dari Bersih,
Sehat, Rapi, dan Indah
Solo juga memiliki slogan pariwisata Solo the Spirit of Java
yang diharapkan bisa membangun pandangan kota Solo
sebagai pusat kebudayaan Jawa.
(www.wikipedia.org, 03 Oktober 2011)
d.

Dog
Dalam bahasa Indonesia dog mempunyai arti anjing,
Anjing adalah mamalia yang telah mengalami domestikasi dari
serigala sejak 15.000 tahun yang lalu atau mungkin sudah
sejak 100.000 tahun yang lalu berdasarkan bukti genetik
berupa penemuan fosil dan tes DNA. Penelitian lain
mengungkap sejarah domestikasi anjing yang belum begitu
lama.

(www.wikipedia.org, 03 Oktober 2011)
e.

Community atau Club
Perkumpulan yang kegiatannya mengadakan persekutuan
tertentu untuk maksud tertentu ; gedung tempat pertemuan
anggota pertemuan.
(Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III.Departemen
Pendidikan Nasional.2001.Jakarta:Balai Pustaka.Halaman
576 )

f.

Center
Dalam bahasa Indonesia Center adalah Pusat
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“Desain Interior Solo Dog Community Center” merupakan
bangunan

yang direncanakan sebagai

pusat

Informasi,

Pelatihan, kesehatan, Penjualan maupun wadah kegiatan dan
apresiasi dari gaya hidup masyarakat, komunitas yang
mempunyai maksud serta tujuan yang sama dan juga hobi atau
kesenangan yang sama dikalangan pemelihara anjing di kota
Solo.

B. ASUMSI LOKASI
1. Asumsi Lokasi
Dalam menentukan pemilihan lokasi perancangan yang tepat perlu
adanya berbagai pertimbangan baik secara fisik maupun secara
ekologis, yang tentunya ini sangat berpengaruh terhadap minat
pengunjung. Adapun pertimbangan-pertimbangan tersebut, antara
lain:
a. Lokasinya tidak jauh dari kebiasaan para pemelihara anjing
berkumpul seperti Bale Kambang. Lapangan Manahan dan jalan
Slamet Riyadi.
b. Lokasi tersebut mempunyai akses yang tinggi terhadap kegiatan
hobbies penggemar hewan.
c. Lokasi tersebut mempunyai akses terhadap fasilitas dan sarana
penunjang operasional.
d. Lokasi tersebut merupakan salah satu tempat konsentrasi publik
sehingga mudah untuk dijangkau.
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Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat
ditentukan lokasi proyek Desin Interior Solo Dog Community Center
yaitu berada di kawasan Manahan .
Adapun alasannya, antara lain adalah sebagai berikut :
a. Jalan Manahan merupakan salah satu pusat keramaian jalan kota
Solo.
b. Tidak jauh dengan kebiasaan para community berkumpul yaitu
Balekambang.
c. Merupakan salah satu titik konsentrasi massa di kota Solo
Gambar 4.1
Site Plan

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

Batas-batas lokasi “Solo Dog Community Center” adalah sebagai
berikut :
a.

Sebelah Utara

: Berbatasan dengan Kantor Deltomed

b.

Sebelah Timur

: Berbatasan dengan Stadion Manahan

c.

Sebelah Selatan commit
: Berbatasan
to user dengan Poltabes
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d.

Sebelah Barat

: Berbatasan dengan Perumahan Akpol

C. STATUS KELEMBAGAAN
Status kelembagaan dari Solo Dog Community Center di Kota
Surakarta ini merupakan bangunan milik swasta/pribadi, dengan
manajemen mandiri sebagai suatu badan usaha

yang bergerak

dibidang pelayanan jasa bagi masyarakat dan bersifat komersial
dengan tujuan untuk menarik pengunjung sebanyak-banyaknya.
Sehingga kebutuhan akan sarana dan prasarana demi memenuhi
kebutuhan bagi pengunjung sangat diperlukan untuk kenyamanan
para pengunjung.

D. STRUKTUR ORGANISASI
Bagan 4.1
Struktur Organisasi

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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E. SISTEM OPERASIONAL
Solo

Dog

Community

Center

ini

menggunakan

sistem

operasional yaitu sistem general yaitu pengujung dari mulai
penggemar anjing hingga pengunjung yang hanya ingin menikmati
suasana tempat ini dapat masuk. Adapun fasilitas yang ada adalah
Tranning Area, Salon dan Grouming, Shop , Clinic, Cafe.

Jadi

pengunjung tidak harus menjadi member dari komunitas anjing yang
berada di kota Solo.
Solo Dog Community Center ini buka setiap hari. Untuk fasilitas
Tranning Area, dan Salon dan Grouming buka dari pukul 08.00
WIB – 18.00 WIB. Sedangkan untuk faslitas Clinic, Shop, dan Cafe
buka dari pukul 10.00 WIB – 21.00 WIB.

F. PROGRAM KEGIATAN
a) Kegiatan Obyek TA
Lingkup kegiatan pada Solo Dog Community Center , di
bagi menjadi Tiga fungsi kegiatan antara lain adalah:
a. Kegiatan Utama
1) Penjualan
Yaitu merupakan sarana atau temppat untuk beraktifitas
jual dan beli antara management Solo Dog Community
Center dengan Pengunjung yang datang yang mempunyai
tujuan Komersial. Penjualan di bagi menjadi dua objek yaitu
penjualan hewan peliharaan itu sendiri yaitu anjing trah dan
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perlengkapan anjing mulai dari makanan, vitamin, pakaian,
sampai asesoris anjing. Tempat ini yang di beri nama Dog
Shop.
2) Perawantan Kecantikan Dan Kesehatan
Merupakan kegiatan dimana pemelihara dan pecinta anjing
dapat merawat, mempercantik hewan peliharaan mereka di
tempat ini yang di beri nama Barber And Grouming.
Dan merupakan tempat dimana pemelihara dan pecinta
anjing dapat memeriksakan anjing mereka secara medis di
tempat ini yang di beri nama Dog Clinic.
3) Pelatihan
Merupakan sarana untuk komunitas anjing dan pemelihara
umum

yang tidakk tergabung dalam komunitas dalam

kegiatannya membutuhkan wadah atau tempat untuk melatih
anjing mereka.
Sarana pelatihan dalam Solo Dog Community Center ini di
bagi menjadi dua yaitu Training area indoor dan tranning area
outdoor.
b. Kegiatan Pendukung
1)

Café
Merupakan tempat untuk berkumpul, bertukar informasi

tentang peliharaan mereka, tempat untuk kegiatan talk show atau
pengunjung datang untuk hanya sekedar menikmati suasana
cafe.
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c.

Kegiatan Pengelola

1)

Kegiatan pengelolaan administrasi umum

2)

Kegiatan pengelolaan operasional

b) Kegiatan Manusia
1) Pola kegiatan Penjualan
a. Pengelola
Bagan 4.2
Kegiatan Pengelola

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
b. Pengunjung
Bagan 4.3
Kegiatan Pengunjung

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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2) Pola kegiatan Perawatan dan kesehatan
a. Pengelola
Bagan 4.4
Kegiatan Pengelola

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

b. Pengunjung
Bagan 4.5
Kegiatan Pengunjung Perawatan & Kesehatan

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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3) Pola kegiatan Pelatihan
c. Pengelola
Bagan 4.6
Kegiatan Pengelola

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

d. Pengunjung
Bagan 4.7
Kegiatan Pengunjung

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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4) Pola kegiatan Pendukung
e. Pengelola
Bagan 4.8
Kegiatan Pengelola

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
f. Pengunjung
Bagan 4.9
Kegiatan Pengunjung

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

G. FASILITAS RUANG
1.) Fasilitas Penerimaan
a.)

Lobby

b.)

Recepsioniscommit
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2.) Fasilitas Penjualan
a.)

Dog Shop
- Cashier
- Display acecoris area
- Display dog area

3.) Fasilitas Perawatan dan Kesehatan
a) Salon and Groumming
- Waiting room
- Cashier
- Salon area
- Gromming Area
b) Clinic
- Waiting Room
- Cashier
- Ruang periksa

4.) Fasilitas Pelatihan
a) Training Area
- Resepsionist & Penitipan barang
- Waiting room
- Training indoor area
- Training outdoor
areato user
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- Lavatory

5.) Fasilitas pendukung
a) Cafe
- Recepsionis Area
- Dining Area
- Dining Area VIP
- Stage
- Back Stage
- Dapur
- Storage
- Lavatory
- Rest Room

6.) Fasilitas Pengelolaan
Office
-

Manager room

-

Staf Area

-

Meeting Room

-

Lounge

- Lavatory
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H. BESARAN RUANG
Penentuan Besaran ruang mengacu pada standart yang di ambil dari:
a. Studi Besaran Ruang dan Asumsi (ASS)
b. Data arsitek, Ernest Neufert (DA)
c.

Time Sever Standart For BuildingType, Joseph De Chiara
(TSS)

Data besaran ruang Solo Dog Community Center yang dikelompokan
sebagai berikut
Tabel 4.1

Besaran Ruang Lobby
(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

Tabel 4.2
Besaran Ruang Pet Shop
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(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

Tabel 4.3
Besaran Ruang Salon&Grooming

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

Tabel 4.4
Besaran Ruang Clinic

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
Tabel 4.5
Besaran Ruang Boarding/Penitipan
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(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

Tabel 4.6
Besaran Ruang Treaning Area

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

Tabel 4.7
Besaran Ruang Cafe

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
Tabel 4.8
Besaran Ruang Office

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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I. SISTEM KEAMANAN
a. Bahaya Pencurian
Dasar pertimbangan ;
1) Sistem

operasionalnya

kemampuan tinggi

yang

mudah

dan

memiliki

untuk melindungi bangunan

2) Tidak mengganggu penampilan bangunan
3) Bentuk dan luasan bangunan
4) Jenis sistem yang digunakan :
a. Sistem CCTV (Close Circuit Television), adalah yang
digunakan untuk memantau atau memonitor kegiatan
yang sedang berlangsung dengan menggunakan camera
TV sebagai alat monitoring
b Sistem door and exit control
c Merupakan sistem dengan pemakaian pintu sebagai alat
untuk mengatasi bahaya yang datang dari luar
bangunan. Pintu-pintu yang berhubungan dengan luar
bangunan diberi dan diawasi oleh seperangkat alat
pendeteksi elektronik.
b. Bahaya Kebakaran
Suatu perancangan yang baik tentunya memperhatikan
masalah keamanan dari segi fisik bangunn dan terutama yang
menyangkut kenyamanan pengunjung dari hal-hal yang
mengganggu serta membahayakan jiwa seseorang. Maka
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diperlukan sarana peralatan yang berhubungan dengan
keamanan yang dapat diletakkan paada titik utilitas bangunan.
Peralatan tersebut dapat berupa :
1) Hidran air : pipa dengan kran air dimana tersedia selang dan
alat semprot air dengan lampu kontrol guna mengantisipasi
bahaya kebakaran
2) Sprinklers : alat kran air yang dipasang dengan jarak
tertentu dihubungkan dengan pipa air diatasnya, dipasang
satu sistem dengan heat detektor, sehingga jika kondisi
panas dengan suhu tertentu atau terjadi kebakaran alat
tersebut otomatis menyemprotkan air
3) Tabung gas berisi gas CO2 atau obat kimia anti api yang
dilengkapi dengan alat penyemprot ( liquid foam )
4) Tersedia tangga penyelamat sebagai jalur alternatif
5) Sistem keamanan dengan alarm, barcode detektor, kamera
dan layar pengawas, satuan keamanan yang dilengkapi
dengan alat komunikasi yang beroperasi selama 24 jam

J. SISTEM ORGANISASI RUANG
Organisasi ruang adalah dasar-dasar cara menghubungkan ruangruang suatu bangunan sehingga terorganisisr menjadi pola-pola
bentuk ruang yang koheren. (Francis DK Ching, 1996, hal. 194)
Pada perancangan Desain Interior Solo Dog Community Center ini
mengambil sistem organigasi ruang adalah menyebar (radial), Dasar
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pertimbangan yang digunakan antara lain berdasar pada sistem
pelayanan, aktivitas pengunjung, dan pencapaian tujuan atau tema
yang diangkat, maka dipilihlah bentuk menyebar (radial) karena
massa bangunan disusun meluas dan terdapat ruang pusat yaitu
lobby sehingga seluruh bagian dapat digunakan sesuai dengan fungsi
pada masing-masing ruangnya.
Tabel 4.9
Sistem Organisasi Ruang

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

K. SISTEM SIRKULASI
Dasar pertimbangan yang digunakan antara lain berdasar pada sistem
pelayanan, aktivitas pengunjung, dan pencapaian tujuan atau tema
yang diangkat, maka secara analisis sistem sirkulasi yang tepat
adalah:
a. Sirkulasi Pengunjung
Menggunakan system sirkulasi radial (radiating sirkulation) yaitu
sirkulasi alternative dengan arah keluar acces point sehingga
pengunjung lebih leluasa memilih fasilitas yang mereka inginkan
b. Sirkulasi Pengelola
Menggunakan system sirkulasi linier yaitu sirkulasi dengan system
langsung dari access point menuju ke akhir sirkulasi.
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L. HUBUNGAN ANTAR RUANG

Gambar 4.2
Hubungan Antar Ruang

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

M. ZONING DAN GROUPING
Bangunan Solo Dog Community ini dapat dibagi menjadi beberapa
group pengguna yang berhubungan dengan sifat ruang, kegiatan
pengguna dan penggunaannya yaitu :
a

Publik, merupakan ruang yang langsung berhubungan dengan
khalayak ramai atau pengunjung umum tanpa dibatasi secara
protokoler atau administrasi

b

Semi Publik, merupakan ruang yang bersifat resmi baik dari segi
pengguna maupun kegiatan penggunaannya.

c

Privat, merupakan daerah yang tertutup untuk umum dan hanya
commit
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d

Service,merupakan

area

dimana

pengunjung

dapat

memanfaatkan ruangan tersebut, seperti toilet maupun lavatory.
Dari pembagian beberapa jenis ruang diatas, maka dapat dijadikan
faktor pertimbangan dalam menentukan zoning dan grouping.
Zonning dan Grouping dari bangunan ini dapat dilihat pada gambar
di bawah ini :
Gambar 4.3
Zoning

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

Gambar 4.4

Grouping

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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BAB V
KONSEP DESAIN
A. IDE GAGASAN
Maraknya penggemar anjing ras di kalangan masyarakat Solo dan
seiring banyaknya event event komunitas anjing

ras,

menjadi

semakin terlihat bahwa kebutuhan akan fasilitas yang menunjang
kebutuhan anjing ras di kota Solo sangat minim. Ide gagasan Desain
Interior Solo Dog Community Center ini bermula dari bagaimana
menciptakan sebuah wadah atau sarana yang tepat bagi para pecinta
anjing di kota Solo untuk menjalin hubungan akrab sehingga
terbentuk suasana rekreasi yang mampu menghilangkan kepenatan
karena aktifitas sehari-hari yang terkadang sangat melelahkan. Dan
juga mengfasilitasi akan kebutuhan anjing ras tersebut seperti Pet
shop, Salon dan Grooming, Clinic dan Boarding, Treatment indoor
dan outdoor, dan yang r=terakhir adalah cafe. Keterlibatan anakanak muda maupun di kalangan profesi yang terbiasa dengan
aktivitas kongkow-kongkow, menjadi lebih inspiraktif jika dilakukan
dengan mengumpulkan para penggemar anjing ras dalam satu wadah
semacam Solo Dog Community Center ini.

B. TEMA
Tema yang diterapkan dalam Desain Interior Solo Dog Community
Center ini berkaitan langsung dengan judul proyek perancangan
dimana “anjing ras”
menjadi sumber ide gagasan dengan
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pendekatan karakter dari beberapa anjing ras maka dipilihlah
Modern Atraktif sebagai tema dari perencanaan interior ini.
Tema dari Solo Dog Community Center sendiri mengadopsi dari
karakteristik setiap anjing ras, karena anjing ras yang di akui banyak
jenisnya maka pemilihan anjing ras berdasarkan anjing terpopuler,
banyak di gandrumi oleh masyarakat di Kota Solo dengan gaya
interior modern atraktif. Tema atraktif sendiri mengadopsi dari sifat
dasar dari anjing yaitu aktif. Yang mana konsep ruang dari setiap
ruang yang ada di dalam Solo Dog Community Center ini
mencerminkan gaya yang modern tetapi atraktif dengan berbagai
unsur elemen ruang dan tidak meninggalkan karakter dari setiap
karakteristik anjing populer yang di pilih.
Bagan 5.1
Tema Solo Dog Community Center

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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C. SUASANA RUANG

Suasana yang di ambil dari Desain Interior Solo Dog
Community Center, ini dengan pendekatan karakter anjing yang
mana setiap anjing memiliki sifat berbeda antara anjing yang satu
dengan anjing yang lain.
Karakter anjing yang di angkat berdasarkan berdasarkan anjing
yang paling banyak di gandrumi oleh masyarakat, komunitas pecinta
anjing dan familier ditengah masyarakat surakarta khusus nya dan
masyarakat luas pada umumnya, karakter anjing tersebut akan
terlihat di suasana setiap ruang yang ada di Solo Dog Community
Center. Pemilihan anjing terpopuler di pilih berdasarkan hasil survei
yang ada antara lain anjing Golden, anjing Pudel, anjing Husky,
anjing Chow Chow, anjing Pomerian dan anjing Pitbul. Karakteristik
yang menonjol dari anjing tersebut akan di aplikasikan pada interior
ruang dari solo dog community center antara lain ruang pet shop,
salon dan grooming, klinik dan boarding, training area indoor dan
outdoor, dan cafe. Yang mana karakter satu anjing yang di pilih
mewakili atmosfer satu ruang. Anjing Golden mewakili ruang pet
shop, anjing Husky mewakili clinic, anjing Pudel mewakli salon dan
grooming, anjing Chow-chow mewakili ruang penitipan, anjing
Pomerian mewakili ruang Treaning indoor dan outdoor, Anjing
Pitbull mewakili ruang cafe. Sehingga atmosfer yang diterapkan
merupakan bentuk penerjemahan karakteristik anjing yang di
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aplikasikan langsung terhadap ruang interior, bagan penerjemahan
dapat dilihat di bawah ini :
Bagan 5.2
Atmosfer Pet Shop

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

Bagan 5.3
Atmosfer Clinic

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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Bagan 5.4
Atmosfer Salon&Grooming

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

Bagan 5.5
Atmosfer Boarding

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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Bagan 5.6
Atmosfer Trainint Area

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

Bagan 5.7
Atmosfer Cafe

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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D. POLA PENATAAN RUANG

Pada bangunan Desain Interior Solo Dog Community Center ini,
penataan ruang yang direncanakan adalah penataan yang menyebar
sesuai dengan fungsi dari ruangan-ruangan tersebut, peletakan ruang
utama di bagi menjadi satu fungsi yaitu sarana informasi yaitu lobby
dan front office, di sekeliling area lobby terdapat pintu masuk dari
pusat Solo Dog Center ini yaitu pusat penjualan atau Pet shop
berada di kiri lobby, pusat prawatan anjing ras yaitu Clinic, Salon
dan Grooming ada di sebelah kiri atas dari lobby, pusat penitipan
anjing ras yaitu Boarding ada di utara dari lobby, pusat pelatihan
anjing yaitu Treatment indoor dan outdoor berada di sebelah kanan
atas dari lobby, pusat hiburan yaitu cafe berada di sebelah kanan dari
lobby. Penataan ruang ini dimaksudkan untuk mempermudah
sirkulasi pada bangunan ini dan juga untuk mempermudah dalam
pengorganisasian ruang dan aktivitas dari pengguna bangunan ini.
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E. PEMBENTUK RUANG
a) Lantai (flooring)
Penggunaan material lantai :
Tabel 5.1
Pembentuk ruang (Lantai)

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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b) Dinding
Penggunaan material dinding:
Tabel 5.2
Pembentuk ruang (Dinding)

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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c) Ceiling
Penggunaan material ceiling :

Tabel 5.3
Pembentuk ruang (Ceiling)
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F. SISTEM INTERIOR
a) Pencahayaan
Tabel 5.4
Spesifikasi Pencahayaan
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b) Penghawaan

Tabel 5.5
Spesifikasi Penghawaan

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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c) Akustik
Tabel 5.6
Spesifikasi Akustik

(Sumber

:

Analisa

Penulis,

2011)

G. DESAIN FURNITURE
Pertimbangan furniture yang akan digunakan dalam Desain Interior
Solo Dog Community Center adalah :
a. Fungsi (sebagai ruang multi fungsi, furniture diharapkan bersifat
fleksible)
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b. Faktor kenyamanan (karena digunakan dalam jangka waktu yang
lama, untuk kegiatan pertemuan lama duduk sekitas 8 jam) dan
keselamatan ergonomic.
c. Ketahanan, baik secara konstruksi maupun terhadap perubahan
temperature
d.Mudah dalam perawatan maupun kebersihan.
e. Nilai estetis, disesuaikan dengan tema yang akan ditampilkan
adalah Modern dengan pendekatan karakteristik anjing populer.
f. Berikut adalah bentuk-bentuk furniture yang menampilkan
karakter dari masing masing anjing ras antara lain :
Bagan 5.8

Furniture
Pet Shop

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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Bagan 5.9

Furniture

Salon&Grooming

(Sumber
2011)

Bagan 5.10
Furniture Clinic
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(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

Bagan 5.11

Furniture

Boarding/Penitipan

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

Bagan 5.12

Furniture
Training
Area

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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Bagan 5.13

Furniture
Cafe

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)

H. DESAIN ELEMEN ESTETIS
a. Fungsi, Bahan dan Teknis
Dalam menentukan ketiga unsur yang saling berkaitan ini
perlu adanya pertimbangan akankah solusi yang diambil akan
mendukung

terciptanya

atmosfer

yang

mengacu

pada

terwujudnya tema yang diangkat.
Dalam menentukan ketiga hal diatas perlu dipertimbangkan
pula bahwa alternatif yang dipilih harus :
a.Mendukung tema yang diangkat
b.Mudah perawatan
c.Tahan dalam cuaca dan kelembapan
d.Mendukung akustik
e.Tidak menyimpan bibit penyakit
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b.Estetis
Fungsi dari elemen estetis adalah untuk menambah keindahan suatu
benda pada bangunan. Penerapan elemen estetis harus dapat diatur
dengan bentuk, fungsi dan strukturalnya agar dapat mencapai
suasana yang diinginkan. Dalam perancangan suatu ruangan,
hubungan antar unsur-unsur dekorasi dalam interior harus terpadu
dengan eksteriornya .unsur-unsur ini antara lain proporsi, warna,
garis dan tekstur.
1).Warna
Sebagai komponen seni ,warna memegang peranan yang kuat dan
mutlak selalu berhadapan dengan indera penglihatan manusia yang
selalu mempunyai penilaian hal tentang warna diungkap oleh
Neufert Ernst : warna pada bangunan sangat membantu penampilan
bangunan, terutama bagi para arsitek, warna adalah alat bantu untuk
dapat merancang suatu keindahan dan kenyamanan, juga dapat
menjadi alat pemacu penampilan suatu rancangan.
Dalam perancangan pemilihan warna digunakan warna magenta
yang memberikan efek psykologis bersemangat, warna kuning yang
memotivasi, warna orange yang menggambarkan keceriaan, warna
hijau yang memberikan kesejukan dan warna biru memberikan
kesegaran. Warna-warna tersebut dipadukan dalam gradasi warna
kontras maupun monokromatis untuk menciptakan suasana ’trippy’
(menuju alam khayal) yang dapat memotivasi semangat dalam
berkarya dengan atmosfer kesegaran dan penuh keceriiaan.
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2).Garis
Salah satu unsur penentu terwakilinya tema adalah garis ,dimana
garis yang terbentuk akan memberikan efek psikologis. Garis
menentukan bentuk dan dimensi dari ruang yang dibentuk, tentu saja
memberi efek psikologis.
1) Garis horisontal memberi kesan membumi, hal yang tidak
bergerak dan memuaskan .
2) Garis vertikal memberi kesan kewibawaan dan megah.
3) Garis diagonal memberi kesan ketidakstabilan atau suatu yang
bergerak.
Aplikasi pada perancangan ialah garis-garis diagonal dengan bentukbentuk geometris untuk memberikan kesan bergerak atau optis
sehingga suasana yang ingin dimunculkan tercapai yaitu suasana
’trippy’ (menuju alam khayal). Selain itu juga memberikan kesan
dinamis.
3).Tekstur
Pengertian tekstur adalah rasa permukaan atau penggambaran dari
sifat permukaan dari suatu objek (benda atau bidang). Tekstur dapat
memberikan

pengaruh

dari

pandangan

atau

sentuhan

dan

memberikan kesan atau pesan dari permukaan yang ditampilkannya :
1) Halus, memberi kesan menyenangkan dan tidak mempengaruhi
dominasi ruang .
2) Kasar, memberi kesan keras, kuat dan mendominasi penampilan
bentuk. Untuk membangun suasana atau membentuk image dari
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suatu desain tekstur merupakan salah satu unsur pendukung yang
memegang peranan, sehingga penggunaan tekstur pada tiap eleman
pembentuk interior juga berbeda tergantuang pada kesan atau image
yang akan ditampilkan .

I. SKEMA BAHAN DAN WARNA
Sesuai dengan karakteristik dari tema dan konsep dari Desain Interior
Solo Dog Community Center, maka bentuk dan warna yang
digunakan merupakan cerminan dari interior dengan karakteristik
Modern Atraktif. Bentuk yang dipergunakan adalah bentuk-bentuk
yang lebih mengacu pada kombinasi atau perpaduan antara bentukbentuk geometris (kotak,bulat, dll) dengan pengembangannya.
Untuk

pemilihan

warna

yang

akan

digunakan

dengan

mempertimbangan fungsi psikologis serta adanya proporsi dan
balance. Dengan tuntutan suasana yang diharapkan yakni retro,
tenang namun menyenangkan (tidak monoton) maka warna-warna
yang digunakan adalah warna yang memberi kesan warna kombinasi,
yaitu warna-warna warm dan cool, sehingga pengguna ruangan akan
merasa nyaman dan santai.
Pemilihan bahan dan warna dalam perencanaan Solo Dog
Community Center yang digunakan tentunya sesuai dengan
karakteristik tema yang diangkat dengan tetap mempertimbangkan
fungsi, kenyamanan, dan nilai estetik. Sehingga karakteristik
penerapan tema atraktif dapat tercapai.
commit
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Gambar 5.1
Skema Bahan

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
Gambar 5.2
Skema Warna

(Sumber : Analisa Penulis, 2011)
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BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Solo Dog Community Center Di Surakarta adalah bangunan yang
berfungsi sebagai alternatif tempat berkumpulnya para penggemar dan
pecinta anjing ras. Yang mana Solo Dog Community Center ini juga
dibuka untuk umum dan tentu saja terbuka untuk komunitas anjing mana
saja ataupun masyarakat di luar komunitas. Para pengunjung pecinta
anjing ras dapat melakukan banyak hal di tempat ini seperti mengontrol
kesehatan peliharaan, menyalonkan dan gromming peliharaan, melatih
anjing peliharaan dengan suasana indoor ataupun outdoor, membeli
perlengkapan peliharaan, menitipkan anjing peliharaan atau berkumpul
bertukar informasi dengan sesama pecinta anjing ras.
Tema yang di angkat dalam Desain Interior Solo Dog Community Center
ini berkaitan langsung dengan judul proyek perancangan yaitu “Dog dan
Center” dengan penerapan atmosfir dari “karakter anjing”.
Tema dari Solo Dog Community Center sendiri mengambil beberapa
karakter anjing. Yang mana pemilihan anjing berdasar dari anjing yang
banyak di gandrumi oleh pecinta anjing bahkan hingga menjadi sebuah
komunitas tersendiri. Dasar pemilihan anjing melalui survei dari beberapa
komunitas dan masyarakat pecinta anjing di kota Solo antara lain adalah
Anjing Golden, Pitbul, Pudel, Husky, Pom, Chow Chow.
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Demikian hal-hal yang dapat penulis kemukakan tentang Desain
Interior Solo Dog Community Center di Surakarta. Dalam uraian ini
tentunya masih banyak kekurangan disebabkanketerbatasan dalam
mengumpulkan data serta teknik penyusunannya. Semoga karya ini
bermanfaat bagi perkembangan desain interior Indonesia.

B. SARAN
Desain Interior

Solo Dog Community Center ini diharapkan mampu

memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan
sebagai tolak ukur ataupun pertimbagan-pertimbangan dalam meningkatkan
perkembangan apresiasi desain interior.
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