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ABSTRAK 

RESIANA CHARTIKA. Perencanaan Lanskap Taman Margasatwa Ragunan 

Jakarta Berbasis Bioregion. Dibimbing oleh QODARIAN PRAMUKANTO. 

Taman Margasatwa Ragunan (TMR) mempunyai fungsi sebagai tempat 

konservasi, edukasi, penelitian, dan rekreasi alam. Sejalan dengan upaya 

menyejahterakan satwa serta memberikan pengalaman di dunia satwa bagi 

pengunjung, TMR perlu menata kawasan konservasi satwa ex-situ dengan tema 

lanskap alami yang menyerupai habitat aslinya. Simulasi habitat yang alami dapat 

terbentuk dari penataan kawasan berbasis bioregion. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu studi untuk mengetahui karakteristik habitat satwa yang mempengaruhi 

perencanaan lanskap tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun rencana 

lanskap TMR berbasis bioregion. Metode perencanaan lanskap dilakukan dengan 

survei, analisis deskriptif, dan analisis spasial. Tahap analisis yang dilakukan yaitu 

menganalisis konsep bioregion melalui analisis karakteristik bioklimat yang 

merupakan faktor signifikan penyusun bioregion, menganalisis karakteristik 

eksisting kawasan konservasi ex-situ TMR, dan menyusun rencana lanskap. Hasil 

penelitian berupa perencanaan lanskap kebun binatang yang berupaya menyediakan 

ruang untuk mendukung fungsi utama dari kebun binatang tersebut. Perencanaan 

lanskap TMR ini menghasilkan rencana ruang, rencana aktivitas dan fasilitas, 

rencana sirkulasi, dan rencana vegetasi.  

 

Kata kunci: bioregion, konservasi ex-situ, perencanaan lanskap, simulasi habitat, 

Taman Margasatwa Ragunan 

 

ABSTRACT 

RESIANA CHARTIKA. Landscape Planning of Taman Margasatwa Ragunan 

Jakarta based on Bioregion. Supervised by QODARIAN PRAMUKANTO 

Taman Margasatwa Ragunan has been serviced  as a conservation, education, 

research, and outdoor recreation functions. TMR arranges an ex-situ wildlife 

conservation area with a natural landscape resembles its natural habitat. This is in 

line to supports the welfare of its animal, and provide to visitors a total 

environtmental experience and an opportunity to rediscover the beauty and value 

of natural fauna and flora in urban oasis. In line with the efforts, TMR needs to 

organize ex-situ animal conservation areas with natural landscape themes that 

resemble their natural habitat. Natural habitat simulation can be formed from the 

arrangement of bioregion-based areas. Therefore, a study is needed to determine 

the characteristics of animal habitats that affect landscape planning. The purpose 

of this study is to develop a bioregion-based TMR landscape plan. This landscape 

planning method is based on a field survey, descriptive and spatial analysis. The 

results of research in the form of zoo landscape planning which seeks to provide 

space to support the main functions of the zoo. The TMR landscape planning then 

produces spatial plans, activity and facility plans, circulation path plans, and 

vegetation plans.  

 
Keywords: bioregion, ex-situ conservation, habitat simulation, landscape planning, 

Taman Margasatwa Ragunan 
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Taman satwa atau Taman margasatwa menurut Peraturan Menteri 

Kehutanan Nomor P.31/MENHUT-II/2012, adalah kebun binatang yang 

melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan terhadap jenis satwa yang 

dipelihara berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa sebagai sarana 

perlindungan dan pelestarian jenis dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, 

penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi 

yang sehat. Namun dalam praktiknya, seringkali sarana pemeliharaan satwa di 

lembaga konservasi ex-situ yang standar belum memenuhi kesejahteraan satwanya. 

Upaya yang dapat dipertimbangkan untuk mewujudkan kesejahteraan satwa ada 

dua macam, yaitu mengusahakan satwa hidup sealami mungkin atau membiarkan 

satwa hidup dengan perjalanan fungsi biologisnya (Moss 1992 dalam Gustina 2010). 

Satwa liar di abitat aslinya mampu memenuhi segala kebutuhan fisik dan psikologis 

dengan insting dan naluri yang dimilikinya. Mereka dapat mencari makan dan 

minum sendiri, bermain dan bersenda gurau dengan teman-teman sekawanannya, 

tumbuh dan berkembang menjalani hidup yang sehat dan sejahtera. 

Taman Margasatwa Ragunan (TMR) merupakan salah satu taman 

margasatwa di Indonesia yang berada di Ibukota DKI Jakarta, tepatnya di daerah 

Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. TMR memiliki luas 114 hektar dengan 

lanskap yang cukup indah dan nyaman, serta mendukung penghijauan di Jakarta. 

TMR memiliki koleksi satwa yang beragam, beberapa merupakan satwa endemik. 

Sebagai satu-satunya kebun binatang di Jakarta dengan harga tiket yang terjangkau, 

TMR selalu ramai didatangi pengunjung. Sebagian besar pengunjung pergi ke TMR 

dengan tujuan rekreasi dan melihat koleksi satwa (Anggraeni 2013). Pengelola 

TMR menempatkan koleksi satwa berdasarkan kelas satwanya, yaitu kelas aves, 

mammalia, pisces, dan reptilia.  

Kegiatan mengamati  satwa liar kini tidak hanya sebagai individu yang 

terisolasi tetapi sebagai anggota kelompok sosial yang kompleks, lengkap dengan 

lingkungan yang mendekati habitat aslinya. Kegiatan mengunjungi kebun binatang 

untuk mendapatkan pengetahuan juga harus menjadi pengalaman yang 

menyenangkan bagi pengunjung. Selain itu kesempatan rekreasi pun harus 

disediakan untuk menyegarkan pikiran dan badan, dan tetap sejalan dengan tujuan 

utama kebun binatang (Jones et al. 1976). TMR diharapkan menjadi lembaga ilmu 

hayati yang menunjukkan nilai dan keindahan serta adaptasi perilaku dan fisik dari 

kehidupan satwa. Dengan demikian penekanan utama seharusnya ada pada 

pembinaan publik tentang kehidupan satwa dan hubungannya dengan sistem 

ekologi. 

Kegiatan rekreasi/wisata pada kawasan konservasi secara langsung maupun 

tidak langsung dapat menimbulkan gangguan pada kesejahteraan satwa yang 

dikelola, baik dari aktivitas pengelola maupun pengunjung. Penelitian berupa 

perencanaan lanskap kebun binatang diharapkan lebih memperhatikan aspek 

ekologi satwa dan lingkungannya. Perencanaan lanskap merupakan suatu 

penyesuaian antar lanskap dan program yang akan dikembangkan untuk menjaga 

kelestarian ekosistem dan pemandangan lanskap sehingga tercapai penggunaan 

terbaik. Proses perencanaan yang baik harus berupa proses dinamis, saling terkait 
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dan saling menunjang (Gold 1980). TMR perlu menata kawasan konservasi satwa 

ex-situ dengan tema lanskap yang alami menyerupai habitat aslinya. Simulasi 

habitat yang alami dapat terbentuk dari perencanaan lanskap dengan pendekatan 

yang lebih ekologis. Salah satu pendekatan ekologis dalam perencanaan lanskap 

adalah konsep bioregion. Konsep bioregion merupakan unit ruang dalam 

pengelolaan sumberdaya alam yang batas-batasnya tidak ditentukan oleh batasan 

politik dan administratif, tetapi dibatasi oleh batasan geografis, dan sistem ekologi. 

Melalui perencanaan lanskap berbasis bioregion diharapkan dapat menjadi 

alternatif untuk mengkonservasi satwa dengan memperhatikan faktor geografi dan 

ekologi yang memengaruhinya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam perencanaan lanskap TMR Jakarta, yaitu : 

a) penataan unit konservasi exsitu yang ada di TMR masih berdasarkan 

taksonomi satwa. 

b) eksibisi pada unit konservasi exsitu masih dilakukan berdasarkan sistem 

konvensional. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah: 

a) mengidentifikasi dan menganalisis aspek biofisik kawasan TMR Jakarta. 

b) mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik habitat satwa 

berdasarkan konsep bioregion. 

c) menyusun rencana lanskap TMR Jakarta berbasis bioregion. 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan: 

a) mengetahui unit konservasi ex-situ yang sesuai dengan karakter habitat 

satwa berdasar konsep bioregion. 

b) memberikan rekomendasi rencana lanskap untuk TMR Jakarta berbasis 

bioregion. 

1.5 Kerangka Pikir Penelitian 

Dasar dari kerangka pikir penelitian ini adalah untuk menyusun rencana 

lanskap kawasan konservasi ex-situ berbasis bioregion khususnya pada lanskap 

Taman Margasatwa Ragunan Jakarta. Melalui upaya konservasi ex-situ ini dapat 

dilakukan melaui penyusunan rencana lanskap yang sesuai dengan habitat asli 

satwa. Habitat asli sebagai tempat hidup dari satwa dianalisis dengan pendekatan 

bioregion. Faktor yang signifikan dalam menentukan zona bioregion ini yaitu aspek  

bioklimat berupa aspek iklim, topografi, vegetasi, dan satwa. Secara lengkap aspek 

iklim, topografi, dan vegetasi akan membentuk peta zona bioklimat. Dari hasil 

komposit zona bioklimat kemudian membentuk rencana blok yang menentukan 

konsep dasar dan arahan pengembangan ruang untuk mendukung fungsi konservasi 

ex-situ, penelitian dan edukasi, serta rekreasi alam. Tahapan akhir yaitu menyusun 

rencana lanskap Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan menjadi tapak yang 

merepresentasikan konservasi dan eksibisi satwa secara bioregion dan sesuai 

standar kesejahteraan satwa. Secara sistematis dapat dilihat pada Gambar 1. 



 

3 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konservasi Ex-situ 

Konservasi ex-situ merupakan metode konservasi yang mengkonservasi 

spesies di luar habitat alaminya. Konservasi ini merupakan proses melindungi 

spesies tumbuhan dan hewan (langka) dengan mengambilnya dari habitat yang 

tidak aman atau terancam dan menempatkannya atau bagiannya di bawah 

perlindungan manusia. Bentuk-bentuk konservasi ex-situ antara lain kebun binatang, 

kebun raya, arboretum, taman hutan raya, taman safari, kebun botani, taman burung, 

taman kupu-kupu, dan berbagai penangkaran satwa (Muntasib dan Masy’ud dalam 

Anggraeni 2013). 

Konservasi ex-situ ini sangat bermanfaat untuk melindungi biodiversitas, 

tetapi kurang untuk menyelamatkan spesies dari kepunahan. Metode ini digunakan 

sebagai cara terakhir terhadap konservasi in-situ karena tidak dapat menciptakan 

kembali habitat secara keseluruhan, seluruh variasi genetik dari suatu spesies, 

pasangan simbiotiknya, atau elemen-elemennya, yang dalam jangka panjang, 

mungkin membantu suatu spesies beradaptasi pada lingkungan yang berubah. 

Konservasi ex-situ melindungi spesies di bawah kondisi semi-terisolasi di mana 

evolusi alami dan proses adaptasi dihentikan sementara atau dirubah dengan 

mengintroduksi spesimen pada habitat yang tidak alami. 

2.2 Taman Margasatwa 

Taman Satwa atau Taman Margasatwa menurut Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.31/MENHUT-II/2012, adalah Kebun Binatang yang melakukan upaya 

perawatan dan pengembangbiakan terhadap jenis satwa yang dipelihara 

berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa sebagai sarana perlindungan dan 

pelestarian jenis dan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat. 

Taman Margasatwa adalah lembaga konservasi yang memelihara jenis-jenis satwa 

berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa yang terdiri dari jenis/spesies 

dalam satu kelas tertentu. Kriteria Taman Satwa meliputi :  

a) koleksi satwa yang dipelihara sekurang-kurangnya 2 (dua) kelas, baik yang 

dilindungi maupun yang tidak dilindungi undang-undang dan atau ketentuan 

Convention of International Trade on Endangered Spesies of Flora Fauna 

(CITES);  

b) memiliki lahan seluas sekurang-kurangnya 1 (satu) hektar;  

c) memiliki ketersediaan sumber air dan pakan yang cukup;  

d) memiliki sarana pemeliharaan satwa, antara lain: kandang pemeliharaan, 

kandang perawatan, kandang karantina, kandang pengembangbiakan/ 

pembesaran dan prasarana pendukung pengelolaan satwa yang lain;  

e) memiliki kantor pengelola dan sarana pengelolaan pengunjung;  

f) tersedia tenaga kerja sesuai bidang keahliannya antara lain dokter hewan, ahli 

biologi atau konservasi, kurator, perawat dan tenaga keamanan.   
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2.3 Habitat 

Menurut Shaw (1985) habitat merupakan suatu tempat atau area yang khas, 

dan untuk memahami bagaimana habitat dapat memengaruhi populasi satwa, 

pertama yang harus dilakukan yaitu menjabarkan komponen-komponen 

pembentuknya. Empat komponen utama dari habitat satwa ialah makanan, naungan, 

air, dan ruang.  

Komponen yang paling utama dari habitat satwa manapun ialah makanan. 

Ketersediaan makanan berubah-ubah sejalan dengan perubahan musim, khususnya 

pada zona iklim sedang dan zona iklim arktik yang dapat terjadi kelimpahan makan 

pada satu musim, dan kekurangan makanan di musim satunya. Perbedaan 

kebutuhan makanan juga berbeda antara hewan karnivora dan herbivora. Umumnya 

kegunaan tutupan/naungan yaitu untuk melarikan diri dari serangan predator, 

maupun untuk lebih dekat dengan mangsa. Naungan juga memproteksi dari 

berbagai cuaca, memberi naungan di kala  panas siang hari, meringankan efek angin 

kencang, maupun untuk melindungi dari dinginnya malam hari. Selain itu naungan 

ini dapat menjadi tempat bersarang. 

Sebagian besar spesies satwa melengkapi cairan tubuh dengan meminum air 

permukaan. Ketika air tidak tersedia, beberapa spesies dapat bertahan dengan 

meminum embun  atau yang tersedia pada tanaman sukulen. Secara tidak langsung 

air dapat memengaruhi kehidupan di habitat tersebut. Habitat yang paling produktif 

lagi mudah terkena gangguan yaitu habitat lahan basah, contohnya area rawa dan 

area sempadan. Individu satwa membutuhkan bermacam-macam ruang untuk 

mencari makanan, tutupan/naungan, air, serta sarang. Populasi satwa bahkan 

memerlukan ruang yang lebih besar. Besarnya ruang yang dibutuhkan berdasarkan 

dari besarnya  populasi. Besarnya populasi terbentuk berdasarkan ukuran spesies 

satwanya, dan cara mencari makanannya. 

2.4 Bioregion 

Bioregion berasal dari kata bio (hidup) dan region (territorial/wilayah) yang 

dapat diartikan sebagai tempat hidup (life place) yaitu suatu lingkungan yang 

memiliki kekhasan dimana batas-batasnya ditentukan oleh tatanan alam yang 

mampu mendukung keunikan aktivitas komunitas biotik di dalamnya (Thayer 

2003). Bioregion didefinisikan bervariasi terdiri dari geografi Daerah Aliran Sungai 

(DAS), ekosistem tumbuhan dan hewan, landform, serta budaya khas manusia yang 

tumbuh dari potensi alam. Pendekatan ini membagi lanskap ke dalam bagian-bagian 

atau unit lanskap berdasarkan kondisi geologi dan hidrologinya bukan dengan 

metode politik. Komponen utama yang penting dari bioregion adalah budaya 

manusia yang dibangun di dalam dan terintegrasi dalam area tanpa batas yang kaku 

dan dibedakan oleh bentukan alami seperti flora, fauna, tanah, iklim, geologi, dan 

area drainase. Bioregion merupakan unit perencanaan ruang dalam pengelolaan 

sumbar daya alam yang tidak ditentukan oleh batasan politik dan administratif, 

tetapi dibatasi oleh batasan geografis, komunitas manusia serta sistem ekologi, 

dalam suatu cakupan bioregion, secara ekologis. 
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2.5 Perencanaan Lanskap 

Lanskap adalah bentang alam yang memiliki karakteristik tertentu yang dapat 

dinikmati oleh seluruh indra manusia, dimana karakter suatu lanskap menyatu 

secara harmonis dan alami untuk memperkuat lanskap tersebut. Karakter lanskap 

terbentuk oleh elemen-elemen yang dibagi menjadi elemen lanskap utama dan 

elemen lanskap penunjang. Elemen lanskap utama adalah elemen yang tidak dapat 

diubah atau sukar sekali diubah seperti gunung, lembah, sungai, daratan, pantai, 

danau, lautan dan sebagainya. Elemen lanskap penunjang adalah elemen lanskap 

yang dapat diubah sesuai keinginan perencana atau pemakainya seperti bukit, anak 

sungai dan aliran air yang kecil (Simonds,2006). 

Menurut Simonds (2006), perencanaan adalah suatu alat yang sistematik 

digunakan untuk menentukan saat awal yang diharapkan dan cara terbaik untuk 

mencapai keadaan tersebut. Tujuan utama perencanaan adalah untuk menentukan 

tempat yang sesuai daya dukung dan keadaan umum masyarakat sekitar. 

Perencanaan lanskap merupakan suatu penyesuaian antar lanskap dan program 

yang akan dikembangkan untuk menjaga kelestarian ekosistem dan pemandangan 

lanskap sehingga tercapai penggunaan terbaik. Tujuan perencanaan lanskap untuk 

menyelamatkan dan memperbaiki lanskap kolektif, membantu mempertemukan 

berbagai penggunaan yang berkompetisi dan menggabungkannya ke dalam suatu 

lanskap dimana tidak terjadi pengrusakan alam dan sumber daya cultural tempat 

lanskap dijumpai (Turner,1986). Proses perencanaan yang baik harus merupakan 

suatu proses yang dinamis, saling terkait dan saling menunjang (Gold 1980). 

2.6 Perencanaan Kebun Binatang Jangka Panjang 

Jones et al.(2007) menyatakan bahwa dalam proses merencanakan kebun 

binatang untuk jangka panjang, dari permulaan pengerjaan hingga rekomendasi 

akhir, maka setiap tahapan setiap proses diharapkan menyukseskan tujuan tanpa 

membuang-buang atau terjadi ketidakseimbangan  pada satu area pun.Untuk alasan 

ini, metode heliks direkomendasikan. Metode heliks melalui dua siklus tahapan 

desain yang terdiri dari: inventarisasi data, analisis, turunan alternatif, dan 

menyeleksi dan menyempurnakan alternatif. Pada proses siklus yang pertama 

menghasilkan preliminary, sedangkan pada siklus yang kedua adalah tahap 

pengujian lanjutan untuk menyempurnakan pengembangan konsep. Pendekatan 

dua siklus ini responsif terhadap kebutuhan pengembangan tapak dan memberikan 

kriteia untuk fasilitas penunjang beserta desain unit eksibisi yang dibutuhkan.  

Tahapan dalam metode ini yaitu: 

a) Mengidentifikasi tapak eksisting untuk menemukan potensi dan 

kapabilitas tapak 

b) Mengubah kondisi ekologi dan geografi dari habitat asli ke tapak kebun 

binatang. 

c) Menganalisis seluruh bagian kebun binatang yang diinventaris dan 

penelitian 

d) Menentukan spesies satwa yang cocok dengan unit eksisbisi 

e) Mengintegrasikannya pada seluruh desain. 



 

7 

2.7 Desain Kebun Binatang 

Menurut Jones et al.(2007) mendesain kebun binatang memerlukan ketaatan 

terhadap tiga kesatuan. Satwa sebagai patner desain kita; Staf sebagai pengawas 

dan pengurus; dan Bumi sebagai klien kita. Komitmen dapat ditunjukkan dengan 

menciptakan habitat yang natural untuk satwa, menghargai alam, dan 

mengikutsertakan kepekaan intelektual dan estetika. 

Kebun binatang harus menunjukkan kesadaran ekologi dan komitmen kepada 

alam untuk memastikan kepedulian terhadap kedudukan satwa liar serta 

memuaskan pengunjung. Simulasi habitat merupakan kunci keberhasilan untuk 

mencapai pengalaman dunia satwa (zoo experience) dengan menampilkan hewan 

senatural mungkin: menempatkan satwa pada grup sosialnya dengan bioklimat 

lanskapnya masing-masing. Kebun binatang tidak hanya menampilkan nilai dan 

keunikan kehidupan satwa, tetapi juga dengan kebiasaan dan cara beradaptasinya 

untuk mencapai kepahaman publik terhadap hubungan antara satwa dan 

ekosistemnya. Selain itu kebun binatang harus bisa memperkaya kesadaran publik 

tentang pengaruh manusia terhadap satwa dan habitatnya. Mendesain kebun 

binatang sebaiknya menintegrasikan lima prioritas yaitu etika, konservasi, 

entertainment, edukasi, dan penelitian. Kelima hal ini terwujud dengan 

menintegrasikan empat visi yaitu realisme, penyisipan lanskap habitat satwa,  

resonansi budaya, dan pengayaan prilaku. 

2.8 Sosial Biologi sebagai Tema Eksibisi Satwa 

Kebun binatang harus lebih dari sekedar museum sejarah alam, karena 

berkaitan dengan satwa hidup, dengan potensinya untuk menunjukkan perilaku 

satwa. Oleh karena itu penting untuk memberikan satwa semua kesempatan yang 

diperlukan untuk mengekspresikan perilaku alami, demi kepentingan kesejahteraan 

satwanya dan juga pengunjung. Sejalan dengan tema yang ingnin dikembangkan, 

sosial biologi merupakan disiplin ilmu yang berakar dari ilmu ekologi dan etologi. 

Sosial biologi mempelajari aspek sosial dari prilaku.  

Dibutuhkan cara baru dalam mengamati satwa, tidak hanya sebagai individu 

yang terisolasi tetapi sebagai anggota dari kelompok sosial yang kompleks, yang 

belajar untuk beradaptasi dan bertahan hidup. Jika memungkinkan kebun binatang 

dapat menampilkan ukuran sebenarnya dari populasi satwa, misalnya, sekumpulan 

singa, pasukan babun, atau sepak serigala. Dengan cara ini pengunjung tidak hanya 

dapat mengobservasi bentuk atau ukuran satwa, tetapi juga dengan prilaku interaktif 

satwa bersama kawanannya. Harapannya, dengan menjadikan kehidupan sosial 

satwa sebagai cermin, pengunjung kebun binatang dapat dengan mudah 

merefleksikan beberapa permasalahan dan manfaat yang datang dari kehidupan 

bersama, untuk manusia yang juga merupakan makhluk sosial.  

2.9 Zona Bioklimat sebagai Konsep Perencanaan 

Konsep kebun binatang tradisional mengarahkan pengunjung dari satu 

bagian untuk melihat semua jenis burung, kemudian ke bangunan lain untuk 

melihat semua jenis kucing, dan juga area lain untuk melihat semua jenis primata, 

bertentangan dengan realita yang ada di alam. Satwa liar hidup dalam lingkungan 

tertentu di dunia, dengan batasan area yang terbentuk dari efek gabungan iklim dan 

vegetasi. Pembagian tipe lingkungan di dunia yang terbentuk dari iklim dan 
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vegetasi ini kemudian disebut zona bioklimat. Alih-alih membagi kebun binatang 

berdasarkan taksonomi, atau benua yang berbeda, atau zona zoogeographic, maka 

diperlukan analisis untuk menemukan bioklimat mana yang dapat direplikasi, dan 

di mana bioklimat ini harus ditempatkan di situs kebun binatang. Tujuan dari tema 

ini yaitu diharapkan pengunjung akan menikmati pengalaman lingkungan yang 

menyeluruh dan kesempatan untuk menemukan keindahan dan nilai dari fauna dan 

flora di urban oasis. 

Meskipun telah banyak ahli sains yang mengembangkan teknik untuk 

membagi habitat, dipilih salah satunya yang paling objektif yaitu klasifikasi oleh 

Holdridge (1972). pembagian klasifikasi zona bioklimat oleh Holdridge ini 

menggunakan tiga parameter: 1) temperatur; 2) presipitasi; dan 3) evapotranspirasi. 

2.10 Kesejahteraan Satwa 

Kesejahteraan satwa (Animal welfare) tidak hanya sekedar pemenuhan 

kebutuhan fisik atau ketidakadaannya luka atau penyakit. Meskipun fungsi-fungsi 

fisik dan kondisi keseluruhan adalah aspek penting dalam kesejahteraan satwa, 

kesejahteraan suatu satwa masih dapat dikatakan buruk walaupun tidak terdapat 

masalah fisik yang nyata dalam tubuhnya. Sebagai contoh jika satwa berada dalam 

keadaan takut, bosan, frustasi, cemas atau menderita stress kronis mereka mungkin 

nampak “normal” tetapi sebenarnya mereka tidak berada dalam keadaaan sejahtera. 

Pada tahun 1965, komisi Bramble yang berbasis di Inggris meninjau kembali 

kesejahteraan satwa peternakan yang digunakan dalam pemanfaatan pertanian 

secara intensif. Mereka memformulasikan seperangkat standar minimum 

kesejahteraan yang akhirnya dikenal sebagai ‘Prinsip Lima Kebebasan’. Selama 

bertahun-tahun standart ini direvisi oleh Dr. John Webster dkk. Revisi yang paling 

baru oleh Komite Kesejahteraan Hewan Peternakan Inggris terjadi pada tahun 1993. 

Kelima kebebasan satwa tersebut adalah: 

a) kebebasan dari rasa haus, lapar dan kekurangan gizi dengan menyediakan akses 

air minum segar dan makanan yang terus menerus untuk menjaga kesehatan 

dan kekuatannya. 

b) kebebasan dari ketidaknyamanan secara fisik dan cuaca panas dengan 

menyediakan suatu lingkungan yang sesuai termasuk tempat berlindung dan 

tempat istirahat yang nyaman. 

c) kebebasan dari rasa sakit, luka dan penyakit melalui pencegahan atau diagnosis 

cepat dan perawatan rutin. 

d) kebebasan untuk mengekspresikan perilaku secara normal dengan 

menyediakan ruangan yang cukup luas, fasilitas yang sesuai dan berkelompok 

e) Kebebasan dari rasa takut dan tertekan dengan memastikan kondisi dalam 

kandang dan merawatnya untuk menghindarkan mereka dari penderitaan 

mental. 
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III METODE 

3.1 Waktu dan Tempat 

Kegiatan penelitian dilaksanakan di Taman Margasatwa Ragunan (TMR) 

yang berada dalam wilayah Jakarta Selatan. Secara geografis TMR terletak diantara 

6o18’30” sampai 6o19’00” Lintang Selatan dan 106o49’00” sampai 106o49’30” 

Bujur Timur. Secara administratif TMR terletak di Jalan Harsono RM No.1, 

Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lahan TMR saat ini adalah 

milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan luas wilayah sebesar 147 hektar.  

Lokasi TMR pada bagian utara berbatasan dengan Kelurahan Ragunan yang 

terletak di Jalan Harsono R.M. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan 

Jagakarsa yang terletak di Jalan Sagu. Sebelah barat berbatasan langsung dengan 

jalan Kavling Polri dan jalan Cilandak Raya. Sebelah timur berbatasan dengan 

Kelurahan Kebagusan yang terletak di jalan Kebagusan Raya.Peta lokasi TMR 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2 Peta lokasiTMR 

(a) Peta Provinsi DKI Jakarta (b) Peta Jakarta Selatan (c) Peta lokasi TMR Jakarta 

(Sumber : Google Earth) 
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3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan digunakan untuk menunjang seluruh kegiatan penelitian. 

Adapun kebutuhan alat dan bahan tersebut digunakan untuk pekerjaan gambar, 

dokumentasi, serta mengolah dan menganalisis data yang diuraikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1 Alat dan bahan 

Alat dan Bahan Fungsi 

Hardware  

Kamera Dokumentasi penelitian. 

Laptop Mengoprasikan berbagai software dan 

pengolahan data. 

Software  

Adobe Photoshop CS6 Pengolahan data raster (editing) 

Autocad 2013 

ArcMAP 10.2 

Pengolahan data vektor 

Pengolahan data citra satelit 

Microsoft Excel 2013 Pengolahan data 

Microsoft Word 2013 Pengolahan data 

3.3 Data Penelitian 

Data yang dikumpulkan selama kegiatan penelitian ini meliputi data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei langsung pada tapak dan 

wawancara dengan pengelola TMR divisi urusan pendidikan dan penelitian. Data 

sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan informasi dari instansi terkait, yaitu 

BMKG dan Unit Pelayanan Teknis Badan Layanan Umum Daerah (UPT BLUD) 

TMR. Berikut merupakan jenis dan bentuk data yang digunakan dalam peelitian ini 

diuraikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2 Jenis data 

Jenis Data Bentuk data Interpretasi data Sumber 

Spasial Deskriptif 

Letak 

geografis dan 

administratif  

tapak 

√ √ Batas tapak UPT BLUD TMR  

Iklim  √ Suhu dan curah 

hujan 

BMKG 

Topografi, 

tanah, 

hidrologi 

√ √ lereng, jenis 

tanah, sungai, 

dan danau 

Peta RBI 

Citra satelit √  Tutupan 

vegetasi 

Citra satelit Bing 

Maps Satelite 

Satwa √ √ Jenis satwa, unit 

konservasi ex-

situ 

Divisi urusan 

pendidikan dan 

penelitian TMR  
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3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, 

analisis deskriptif, dan analisis spasial. Penelitian ini dilakukan dalam lima tahapan 

yaitu persiapan, inventarisasi, analisis, sintesis, dan perencanaan. Tahapan 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.  

Tabel 3 Tahapan penelitian 

Tahapan Kegiatan 

Persiapan Pengumpulan informasi awal tapak, penyusunan proposal 

usulan penelitian 

Survei Pengumpulan data primer melalui survei langsung pada 

tapak dan wawancara kepada pihak terkait, serta 

pengolahan data sekunder 

Analisis Menganalisis potensi dan kendala dari karakter biofisik 

tapak berdasarkan pendekatan komponen bioregion 

Sintesis Melakukan evaluasi terhadap hasil analisis dan arahan 

pengembangan lanskap kebun binatang jangka panjang 

Perencanaan Membuat rencana lanskap Taman Margasatwa Ragunan 

berbasis bioregion 

 Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahap awal pelaksanaan penelitian yang 

dilakukan sebelum memulai survei lapang. Tahap ini meliputi penetapan tujuan dan 

manfaat, pencarian informasi umum mengenai kondisi eksisting, serta menentukan 

metode yang digunakan dalam proses penelitian. Selanjutnya menyusun rincian 

data yang diperlukan dan cara mendapatkan serta mengolahnya. Kemudian 

mempersiapkan administrasi untuk perizinan penelitian ke beberapa pihak terkait, 

diantaranya pihak pengelola TMR. Jenis peta yang disiapkan dalam penelitian ini 

adalah peta dasar dan peta tematik. Peta dasar digunakan sebagai acuan 

pengembangan peta tematik. 

Tahapan berikutnya dari kegiatan persiapan ini adalah mempersiapkan peta 

dasar. Peta dasar pada penelitian ini dibuat dengan cara mengkompilasikan citra 

dari google earth dan google map, serta peta wisata TMR. Informasi yang 

digunakan dari citra google earth yaitu tutupan vegetasi, sedangkan citra dari 

google map memberikan informasi batas tapak beserta sirkulasi. Kemudian peta 

wisata TMR memberikan informasi sebaran satwa eksisting yang dieksibisi. 

Tahapan selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data dan pengolahan 

informasi tematik secara spasial. Peta tematik merupakan peta digunakan untuk 

melakukan penilaian pada masing-masing aspek yang dibutuhkan dalam proses 

analisis dan pengembangan rencana. Peta tematik diperoleh dari TMR dan 

informasi dari lembaga terkait, seperti pemerintah daerah dan BMKG. Pengolahan 

data citra  menggunakan software GIS. Jenis peta tematik yang dibutuhkan pada 

penelitian ini, diantaranya peta iklim, peta topografi, jenis tanah, peta tutupan 

vegetasi (treecover), dan peta unit konservasi ex-situ satwa.  
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 Inventarisasi 

Tahap inventarisasi merupakan tahap megamati, mengumpulkan data dan 

imformasi mengenai kondisi umum tapak. Inventarisasi dilakukan untuk 

menggambarkan kondisi umum tapak. Pada penelitian ini data dan informasi yang 

dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data inventarisasi yang 

diperlukan meliputi aspek bioklimat yang dikelompokan menjadi empat kelompok 

informasi: iklim, bentukan lahan (tanah, kemiringan, dan hidrologi), tutupan 

vegetasi, serta satwa. Setelah kebutuhan data dan informasi terkumpul, selanjutnya 

membuat peta inventarisasi kondisi eksisting dan pemaparan kondisi umum secara 

deskriptif sebagai dasar penilaian dan analisis untuk pengembangan rencana. 

 Analisis 

Tahap analisis merupakan proses untuk mengetahui potensi dan kendala di 

dalam tapak serta berbagai kemungkinan tindakan yang dapat dilakukan untuk 

memanfaatkan potensi dan mengatasi atau meminimalisir kendala tersebut. Habitat 

sebagai tempat hidup dari satwa dianalisis dengan pendekatan bioregion. Faktor 

yang signifikan dalam menentukan zona bioregion ini yaitu aspek bioklimat berupa 

aspek iklim, topografi, vegetasi, dan satwa. Secara lengkap aspek iklim, topografi, 

dan vegetasi akan membentuk peta zona bioklimat. Kriteria aspek bioklimat 

mengacu pada matriks Jones et al. (1976) yang tertera pada Gambar 3. 

 
 

Matriks Zona Bioklimat 
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Iklim mikro           

Hangat ○ ○ ○  ○      

Sedang   ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

Dingin     ○  ○ ○ ○  ○ 

Sangat dingin        ○ ○ ○ 

Kering  ○ ○ ○ ○ ○     ○ 

Basah  ○     ○ ○ ○ ○ ○ 

Kemiringan           

0-3%    ○     ○  

3-7%         ○  

7-12%     ○     ○ 

>12%     ○     ○ 

Tutupan vegetasi           

Terbuka   ○ ○ ○ ○    ○ ○ 

Pohon daun gugur ○ ○    ○ ○    

Pohon daun jarum ○      ○ ○  ○ 

Vegetasi kunci           

Hutan musim ○     ○     

Hutan hujan ○      ○    

Taiga        ○   

Gambar 3 Matriks zona bioklimat (Jones et al.,1976) 
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Analisis Iklim 

Analisis iklim dilakukan untuk mengetahui tipe iklim di tapak dalam skala 

kota, berdasarkan klasifikasi diagram Holdridge (Gambar 4). Selanjutnya informasi 

iklim digunakan untuk mempertimbangkan apakah berbagai zona bioklimat dapat 

diduplikasikan ke dalam tapak, serta tingkat modifikasi yang diperlukan untuk 

merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Data iklim yang diamati yaitu nilai 

rata-rata suhu udara tahunan dan nilai rata-rata presipitasi tahunan.  

 

Gambar 4 Diagram Holdridge yang telah dimodifikasi oleh Jones et al. (1976) 

Analisis Topografi 

Analisis topografi dilakukan untuk mengetahui keadaan fisik tapak yang 

mencakup, jenis tanah, kelerengan, dan hidrologi tapak. Peta kelerengan diperoleh 

dari hasil pengolahan data kontur yang dihasilkan dari data Digital Elevation Model 

(DEM) yang mempunyai informasi ketinggian dengan menggunakan software GIS. 

Peta ini digunakan untuk menentukan kelas lereng sesuai dengan kriteria penetapan 

zona bioklimatik menurut matriks zona bioklimatik oleh Jones et al. (1976). 

Analisis Vegetasi 

 Analisis vegetasi dilakukan untuk mengetahui jenis vegetasi, struktur, dan 

fungsi dari vegetasi yang tersebar dalam kawasan. Peta vegetasi diperoleh 

berdasarkan interpretasi visual citra satelit (Google Earth) yang didelineasi dengan 

software ArcGIS. 
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Analisis Satwa 

Analisis satwa dilakukan untuk mengetahui jenis satwa yang dikonservasi 

beserta kriteria habitat aslinya berdasarkan konsep bioregion, dan perilaku sosial 

satwa. Bioregion berasal dari kata bio (hidup) dan region (territorial/wilayah) yang 

dapat diartikan sebagai tempat hidup (life place). Kriteria habitat satwa mengacu 

pada klasifikasi zona bioklimat yang merupakan aspek dalam matriks Jones et al. 

(1976).  

Analisis Unit Konservasi Ex-situ 

Tahapan analisis dilakukan untuk mengetahui unit konservasi ex-situ (unit 

kandang) yang berpotensi untuk dikembangkan. Unit konservasi ex-situ yang 

berpotensi dikembangkan adalah unit perkandangan yang memenuhi kriteria 

habitat asli satwa yang menempatinya. Proses analisis ini menghasilkan peta usulan 

kawasan/unit konservasi ex-situ yang dapat dikembangkan. 

Sintesis 

Tahapan sintesis merupakan tahap evaluasi terhadap hasil analisis sebagai 

bahan acuan dalam penentuan pengembangan ruang sebagai upaya penyelesaian 

permasalahan berupa rekomendasi tapak. Berdasarkan data tersebut dibentuk 

pertimbangan zonasi berupa rencana blok. Rencana blok tersebut selanjutnya akan 

dikembangkan sebagai peta zonasi kawasan berupa peta rencana lanskap. 

Berdasarkan zonasi dapat ditentukan tata letak fasilitas berdasarkan aktifitas-

aktifitas yang akan diakomodasikan pada tapak sehingga fungsi konservasi, 

edukasi, penelitian, dan rekreasi yang direncanakan akan sejalan dan saling 

mendukung. 

Perencanaan 

Tahapan perencanaan merupakan tahap penyusunan alternatif rencana 

kawasan konservasi ex-situ di Taman Margasatwa Ragunan Jakarta. Tahapan awal 

perencanaan yaitu penetapan konsep dasar perencanaan. Konsep dasar perencanaan 

lanskap yang diterapkan pada penelitian ini adalah menciptakan kawasan taman 

margasatwa yang dapat memberikan pengalaman di kebun binatang secara 

menyeluruh, melihat satwa liar sebagai bagian dari habitat alaminya. Perencanaan 

lanskap TMR berbasis bioregion diharapkan menjadi salah satu model taman 

margasatwa yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan  terhadap 

jenis satwa yang dipelihara lengkap dengan lingkungannya berdasarkan etika dan 

kaidah kesejahteraan satwa sebagai sarana konservasi dan dimanfaatkan sebagai 

sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta sarana rekreasi yang sehat.  

Tahapan selanjutnya yaitu pengajuan konsep pengembangan tapak dari 

zonasi yang terbentuk. Kemudian dilanjutkan dengan dengan pengembangan 

konsep perencanaan berupa konsep ruang, konsep vegetasi, dan konsep sirkulasi. 

Selanjutnya dibuat hasil akhir berupa alternatif rencana lanskap yang dituangkan 

dalam bentuk rencana ruang, rencana vegetasi, dan rencana sirkulasi. 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Kondisi Umum 

TMR secara geografis terletak pada koordinat 106o49’0” sampai 106o49’30” 

BT dan 6o18’30” sampai 6o19’0” LS. TMR berada pada ketinggian 50 mdpl. Secara 

administratif TMR terletak di Jalan Harsono RM No.1, Ragunan, Kecamatan Pasar 

Minggu, Jakarta Selatan. Lahan TMR saat ini adalah milik Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta dengan luas wilayah sebesar 147 hektar.  

Lokasi TMR pada bagian utara berbatasan dengan Kelurahan Ragunan yang 

terletak di Jalan Harsono RM. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan 

Jagakarsa yang terletak di Jalan Sagu. Sebelah barat berbatasan langsung dengan 

Jalan Kavling Polri dan Jalan Cilandak Raya. Sebelah timur berbatasan dengan 

Kelurahan Kebagusan yang terletak di Jalan Kebagusan Raya. Peta kawasan TMR 

dapat dilihat pada Gambar 5. 

Gambar 5 Peta kawasan TMR 

 

Aksesibilitas TMR dapat ditempuh melalui berbagai arah. TMR memiliki 

empat pintu masuk yaitu pintu utara, pintu selatan, pintu barat, dan pintu timur. 

Pintu utara merupakan pintu utama yang bisa dicapai melalui jalan Harsono RM. 

Pintu selatan hanya dibuka pada saat tertentu, yaitu saat hari libur pendidikan dan 

nasional. Pengunjung TMR dapat melalui jalan Tol TB Simatupang baik yang 

berasal dari Jakarta, Bekasi, Tanggerang, maupun dari Bogor, pintu keluar Ampera 

Timur akan mempermudah untuk mencapai kawasan Ragunan. Pengunjung yang 

menggunakan jasa transportasi umum kereta api dapat berhenti di stasiun Tanjung 

Barat dan melanjutkan perjalanan menuju TMR dengan menggunakan kendaraan 
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umum. Pengguna Bus Transjakarta juga bisa mencapai TMR dengan mudah, 

terdapat halte busway Ragunan yang berada tepat di depan pintu utara.   

Pintu barat TMR dapat ditempuh melalui Jalan Cilandak Raya dan Jalan 

Kavling Polri. Setelah keluar dari Tol Ampera Timur dapat diteruskan melalui jalan 

Cilandak Raya dan masuk ke jalan Kavling Polri. Pintu timur hanya dibuka pada 

akhir pekan dan hari libur untuk pengunjung. Pada hari kerja yaitu Senin sampai 

dengan Jum’at, khusus untuk pegawai TMR pintu timur dibuka dari pukul 06.00-

08.00 WIB dan dibuka kembali pada pukul 16.00 WIB. Untuk mencapai pintu timur 

dapat melalui Jalan Kebagusan Raya. Stasiun terdekat untuk menuju pintu timur 

yaitu Stasiun Lenteng Agung dan perjalanan dapat dilanjutkan dengan 

menggunakan mikrolet M 17 dari Pasar Lenteng Agung. 

Peran utama keberadaaan TMR adalah sebagai lembaga konservasi yang 

melakukan pelestarian dan perlindungan keanekaragaman flora dan fauna di luar 

habitatnya. Ketika habitat asli satwa mengalami kerusakan dan pengrusakan, TMR 

diharapkan menjadi rumah terbaik bagi satwa yang ada didalamnya. Tak hanya itu, 

TMR juga berperan sebagai perlindungan kawasan sebagai daerah terbuka hijau, 

dan daerah resapan air untuk menyangga banjir wilayah ibukota. TMR mendukung 

kegiatan pendidikan dan penelitian, sebagai laboratorium alam yang memadukan 

kehidupan harmonis flora dan satwanya. Selain itu TMR menjadi salah satu sarana 

berinteraksi sosial baik melalui pertemuan keluarga maupun melalui kegiatan 

olahraga. Di lain pihak TMR menjadi tempat rekreasi yang terjangkau oleh semua 

lapisan masyarakat.  

Aktifitas yang ditawarkan oleh pengelola TMR, yaitu melihat peragaan/ 

eksibisi satwa, termasuk didalamnya Pusat Primata Schmutzer (PPS), satwa 

tunggang, taman satwa anak, taman pemancingan, taman perahu angsa, rakit wisata, 

kendaraan berkeliling (sepeda, kereta keliling, dan kuda bendi), pentas satwa, dan 

arena bermain anak. Selain itu TMR memiliki beberapa acara (event), antara lain 

parade satwa, tantangan sepeda gunung, penanaman bibit pohon, lari marathon, 

pentas budaya tradisional, lomba antar sekolah, dan pentas musik akustik. Seiring 

dengan pelaksanaan kegiatan massal di daerah konservasi, tidak dipungkiri akan 

hadir permasalahan lingkungan dalam kawasan setempat. Permasalahan tersebut 

diantaranya, kebisingan, polusi udara, sampah, serta perilaku pengunjung yang 

mengganggu kegiatan konservasi. Hal tersebut harusnya menjadi perhatian dan 

pertimbangan dalam perencanaan aktivitas. 

TMR memiliki jumlah pengunjung yang tinggi tiap tahunnya, kisaran 

pengunjung pada hari kerja yaitu 1000–3000 orang, hari Sabtu bisa mencapai 

10.000 orang, dan pada hari Minggu antara 20.000–30.000 orang. Pada hari libur 

nasional jumlah pengunjung dapat meningkat tinggi. Pada libur lebaran mencapai 

30.000 – 160.000 orang, dan libur tahun baru dapat mecapai 170.000 orang/hari, 

serta pada libur nasional/long weekend antara 40.000-50.000 orang/hari. 

 Harga tiket masuk TMR tergolong murah dan terjangkau. Tarif untuk 

pengunjung anak-anak usia 3-12 tahun dikenakan biaya Rp3000,00 per anak dan 

untuk pengunjung dewasa dikenakan biaya Rp4000,00 per orang. Selain itu untuk 

memasuki area PPS yang berisi koleksi primata, dikenakan biaya tambahan senilai 

Rp6000,00 untuk usia 3 tahun keatas pada hari kerja, dan khusus hari sabtu, minggu, 

dan libur nasional dikenakan biaya masuk sebesar Rp7500,00. 
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4.2 Kondisi Biofisik Tapak 

 Iklim  

Data iklim untuk suhu udara dan curah hujan yang digunakan dalam 

penelitian ini diambil dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2014 

hingga tahun 2018. Informasi iklim diperoleh dari Badan Meterologi Klimatologi 

dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kemayoran, Provinsi DKI Jakarta 

pada elevasi 4 mdpl. Diagram data suhu udara dan curah hujan kawasan TMR tahun 

2014 hingga tahun 2018 disajikan pada Gambar 6 dan Gambar 7 sebagai berikut.  

 

 
 

Gambar 6 Diagram suhu udara kawasan TMR sejak tahun 2014 hingga tahun 

2018 (BMKG Stasiun Meteorologi Kemayoran, Jakarta) 

 

 
 

Gambar 7 Diagram curah hujan kawasan TMR sejak tahun 2014 hingga 2018 

(BMKG Stasiun Meteorologi Kemayoran, Jakarta) 
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Kawasan TMR memiliki suhu udara rata-rata tahunan sebesar 28,6°C. Suhu 

rata-rata tertinggi bulanan terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 29,3°C dan 

terendah pada bulan Februari sebesar 27,3°C. Kawasan TMR memiliki curah hujan 

rata-rata dalam kurun lima tahun terakhir berkisar antara 1400 sampai 2800 mm per 

tahun. Aplikasi informasi iklim pada penelitian ini adalah untuk menentukan 

apakah berbagai zona bioklimatik dapat diduplikasikan di kawasan Taman 

Margasatwa Ragunan. Infomasi iklim yang perlu diketahui adalah suhu udara, 

curah hujan, dan potential evapotranspiration (PET) dalam skala kota atau provinsi 

(skala meso). Nilai suhu udara rata-rata pada kawasan TMR sekitar 28,6 OC. Nilai 

curah hujan tahunan pada kawasan TMR sekitar 2143,17 mm. Nilai PET diketahui 

dengan melakukan perhitungan sederhana berikut. 

 

PET = T × 58,93  

 

PET ratio = 
PET

CH
 

Keterangan 

PET  : potential evapotranspiration 

PET ratio : potential evapotranspiration ratio 

T  : suhu udara (OC) 

CH  : curah hujan (mm) 

 

 Nilai PET ratio merupakan perbandingan antara nilai curah hujan dan nilai 

PET. Nilai rasio ini digunakan untuk menetapkan informasi iklim basah atau kering. 

Jika nilai curah hujan sama dengan nilai PET, nilai rasio PETnya adalah 1. Kawasan 

dengan nilai rasio PET lebih besar dari 1 dapat dianggap kering, dengan defisit 

kelembaban dan kawasan dengan nilai rasio PET lebih kecil dari 1 dapat dianggap 

basah, dengan kelembaban berlebih (Jones et al. 1976). Nilai PET kawasan TMR 

berdasarkan perhitungan sederhana sebelumnya berkisar 0,7 menunjukkan bahwa 

Kota Jakarta memiliki tipe iklim basah dengan kondisi iklim kawasan Jakarta tidak 

jauh berbeda dengan iklim makro tropis secara luas, hanya saja suhu udaranya lebih 

panas. 

 Topografi, Jenis Tanah, dan Hidrologi 

TMR berada pada ketinggian 37,5 sampai 50 mdpl yang tampak pada peta 

kontur TMR (Gambar 8). Pada umumnya kawasan TMR cenderung datar dan 

landai, tetapi pada daerah danau dan kolam peragaan satwa memiliki kemiringan 

lahan yang curam. Kenampakan topografi TMR dapat dilihat pada Gambar 9. Jenis 

tanah kawasan TMR yaitu tanah latosol merah. Jenis tanah ini memiliki sifat netral 

dan berwarna merah dengan karakteristik yang baik untuk pertumbuhan tanaman. 

Tanah ini memiliki lapisan top soil tebal hasil pelapukan sehingga mendukung 

tanaman untuk tumbuh subur. Tanah latosol merah memiliki profil tanah yang 

dalam, memiliki kepekaan terhadap erosi yang tergolong kecil sampai sedang, dan 

mudah menyerap air. 
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Gambar 8  Peta kontur TMR 

 

 
Gambar 9 Kondisi eksisting topografi TMR 

 

Kawasan TMR dilalui oleh anak sungai Kalibata serta memiliki danau dengan 

luas kurang lebih 7 hektar. Danau ini merupakan sumber air yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan air di TMR. Selain itu, badan air berupa danau dimanfaatkan 

juga sebagai wahana untuk rekreasi air, memancing, dan bersantai di pinggir danau. 

Kenampakan danau di TMR dapat dilihat pada Gambar 10, sedangkan peta badan 

air kawasan TMR disajikan dalam Gambar 11. TMR juga memiliki banyak saluran 

drainase alami yang berasal dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada di dalam 

kawasan. 

 

 
Gambar 10 Kondisi eksisting danau TMR 
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Gambar 11 Peta Badan Air TMR 

 Vegetasi 

Kawasan beriklim tropis memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. 

Hal tersebut dapat dilihat dari beragamnya jenis flora dan faunanya. Berdasarkan 

data inventaris pengelola TMR, kawasan TMR memiliki koleksi vegetasi yang 

beragam, terdapat 171 jenis vegetasi dengan jumlah individu mencapai 15389 

pohon. Berdasarkan informasi iklim dan ketinggian kawasan, vegetasi pada 

kawasan TMR memiliki ciri ekologis tipe vegetasi hutan tropis dataran rendah. 

Pengelompokan tanaman hutan tropis berdasarkan pola pertumbuhan umumnya 

dibagi menjadi pohon, semak, penutup tanah, tanaman memanjat, tanaman efifit, 

dan tanaman hemiefifit. Jenis tanaman pada kawasan TMR didominasi oleh pohon, 

semak, dan penutup tanah. Pohon dengan tajuk rapat tersebar di seluruh kawasan 

TMR. Peta tutupan vegetasi TMR dibuat berdasarkan interpretasi visual citra satelit 

(Google Earth) yang dapat dilihat pada Gambar 12. 

 Keberadaan vegetasi dari perspektif satwa memiliki peran penting dalam 

kelangsungan hidupnya. Selain sebagai sumber pakan, vegetasi berfungsi sebagai 

tutupan dan naungan, serta tempat bersarang. Umumnya kegunaan tutupan vegetasi 

yaitu untuk melarikan diri dari serangan predator, maupun untuk mengintai mangsa 

dari dekat. Naungan vegetasi memproteksi dari berbagai cuaca, memberi naungan 

di kala panas siang hari, meringankan efek angin kencang, maupun untuk 

melindungi dari dinginnya malam hari. 
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Gambar 12 Peta tutupan vegetasi TMR 

 Satwa 

Berdasarkan data inventarisasi satwa oleh tim pengelola TMR, jumlah 

keseluruhan satwa yang ada di TMR yaitu 2257. Koleksi satwa yang dikonservasi 

di TMR terdiri dari kelas Pisces, Reptilia, Aves, dan Mammalia. Koleksi satwa 

didominasi oleh  Aves. Masing-masing kelas tersebut terbagi atas 33 bangsa, 71 

suku dan 235 jenis. Satwa-satwa ini ditempatkan dalam unit-unit (kandang) 

konservasi ex-situ, yang  tersebar di dalam kawasan TMR. Klasifikasi satwa 

berdasarkan kelasnya dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 Klasifikikasi Satwa TMR 

Kelas/ Class Bangsa/ Ordo Suku/ Family Jenis/ Species Jumlah/ 

Speciemen 

Pisces 4 7 16 223 

Reptilia 3 8 32 189 

Aves 16 27 114 797 

Mammalia 10 29 73 1048 

Jumlah 33 71 235 2257 
Sumber : Taman Margasatwa Ragunan, 2019 

 

Secara alamiah setiap spesies satwa yang dikonservasi memiliki perilaku 

yang berbeda dalam upaya mempertahankan diri dan beradaptasi dengan 

lingkungannya. Perbedaan ini disebabkan banyak faktor seperti genetik, kondisi 

lingkungan, dan peran manusia (Winarno dan Harianto 2018). Tingkah laku atau 

perilaku dalam arti yang luas adalah tindakan yang tampak, yang dilaksanakan oleh 

makhluk dalam usaha penyesuaian diri terhadap keadaan lingkungan yang 

sedemikian rupa. Ilmu yang mempelajari mengenai perilaku satwa liar disebut 
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etologi. Perilaku sosial adalah perilaku yang dilakukan oleh satu individu atau lebih 

yang menyebabkan terjadinya interaksi antar individu dan antar kelompok. 

Beberapa jenis satwa memiliki mekanisme dalam menghadapi keadaan 

lingkungan yang kadang berubah secara temporal. Secara biologis mereka 

mempunyai sistem untuk menyesuaikan diri. Kehidupan satwa liar dapat terganggu 

apabila habitatnya mengalami perubahan akibat adanya aktivitas atau 

pembangunan yang sangat mengganggu di sekitarnya. Perubahan atau gangguan 

terhadap habitat menyebabkan adanya pergerakan satwa untuk menghindar. Contoh 

satwa yang rutin melakukan pergerakan berpindah adalah gajah, kerbau afrika, 

kupu-kupu monarch, ikan salmon, dan beberapa spesies burung. 

 Unit Konservasi Ex-situ 

Unit konservasi ex-situ atau unit perkandangan satwa berfungsi menyediakan 

ruang hidup atau pergerakan bagi satwa, melindungi satwa dari sinar panas 

matahari, melindungi satwa dari bahaya dan gangguan luar, dan mempermudah 

manajemen. Menurut Masy’ud (2003), perkandangan harus meperhatikan syarat 

teknis yang meliputi terisolir dan jauh dari jangkauan orang, dibuat pada tempat 

yang tinggi, menghindari tempat terbuka dan diusahakan banyak pelindung seperti 

pohon, serta orientasi kandang diusahakan menghadap timur-barat agar 

mendapatkan sisnar matahari yang optimal. 

TMR memiliki tiga macam perkandangan, yaitu kandang tertutup, kandang 

semi tertutup, dan kandang terbuka. Selain itu TMR memiliki kawasan 

perkandangan khusus untuk koleksi primata, yaitu Pusat Primata Schmutzer (PPS). 

Area PPS dirancang dengan konsep open zoo (kandang terbuka), yaitu 

memperagakan satwa yang tinggal di dalamnya seolah-olah berada di habitat 

aslinya (Gambar 13). Kandang seperti ini disebut kandang enklosur. Area PPS 

dilengkapi fasilitas penunjang untuk fungsi pendidikan yaitu musium, 

perpustakaan, serta ruang teater kecil tentang primata di Indonesia maupun dunia.  

Saat ini  pengelola TMR menata unit konservasi ex-situ berdasarkan kesamaan 

kelas dalam taksonomi beserta jenis pakan satwa.  Peta unit konservasi ex-situ 

eksisting berdasarkan kelas taksonomi satwa dapat dilihat pada Gambar 14. 

 

 
Gambar 13 Kandang peraga satwa dengan lingkungan yang mendekati habitat 

alaminya 

Sumber : Dokumentasi pribadi 
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Gambar 14 Peta unit konservasi ex-situ TMR berdasarkan taksonomi 

4.3 Analisis 

Hasil inventarisasi data biofisik selanjutnya dianalisis dan disintesis untuk 

mengetahui potensi dan kendala di dalam tapak serta berbagai kemungkinan 

tindakan yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan potensi dan mengatasi atau 

meminimalisir kendala yang ada. Setiap tindakan pemecahan masalah/kendala dan 

pemanfaatan potensi dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi dan tujuan yang 

ingin dicapai dalam pengembangan tapak yaitu fungsi konservasi, pendidikan, 

penelitian, dan rekreasi. Penekanan ada pada fungsi utama yaitu konservasi satwa 

ex-situ dengan memperhatikan prinsip etika dan kesejahteraan satwa. 

4.3.1. Iklim 

Iklim merupakan elemen fisik dasar dengan faktor- faktor yang tidak tetap 

dan saling memengaruhi, dalam penelitian ini faktor utama yang mempengaruhi 

iklim terdiri dari curah hujan dan suhu udara. Iklim mempengaruhi komponen yang 

paling utama dari habitat satwa liar yaitu ketersediaan pakan. Ketersediaan pakan 

berubah-ubah sejalan dengan perubahan musim, khususnya pada zona iklim sedang 

dan zona iklim arktik yang dapat terjadi kelimpahan pakan pada satu musim, dan 

kekurangan pakan di musim lainnya. Iklim penting dalam merencanakan dan 

mendesain lanskap, namun iklim merupakan faktor alam yang yang tak dapat 

diubah. Penyesuaian terhadap faktor dan unsur iklim dinilai lebih baik 

dibandingkan dengan menentangnya. Sehingga modifikasi lingkungan perlu 

dilakukan untuk menunjang berbagai kegiatan pada kawasan. Penyesuaian dapat 

dilakukan dengan upaya pemanfaatan berbagai aspek yang menguntungkan dan 

pengendalian aspek yang tidak menguntungkan..  
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Kawasan TMR termasuk dalam iklim tropis. Kemudian dengan 

menempatkan informasi suhu, curah hujan, dan rasio PET dalam diagram 

Holdridge, Zona bioklimat lain yang masih dekat dengan titik Jakarta pada diagram 

dapat dinilai kelayakannya untuk diduplikasi. Posisi Jakarta dalam diagram 

Holdridge dapat dilihat pada Gambar 15. 

  
 

Gambar 15 Posisi Kota Jakarta pada diagram Holdridge (dalam ( Jones et al., 

1976) yang telah dimodifikasi  

Menurut Jones et al.(1976) zona bioklimat lain yang masih berada di wilayah 

latitudinal yang sama dapat diduplikasi ke dalam tapak jika kelembaban nisbi dapat 

dikendalikan. Zona bioklimat hutan tropis dan sabana (khususnya hutan tropis) 

adalah zona bioklimat yang paling layak dikembangkan pada kawasan TMR, 

sebagai tempat tumbuh yang baik untuk berbagai macam tumbuhan. Duplikasi zona 

bioklimatik yang paling baik hanya mungkin dilakukan dengan kondsi iklim yang 

dapat terkontrol penuh di dalam ruangan khusus. Pada zona temperatur yang sama, 

bioklimat gurun dapat diduplikasi dengan menyediakan sistem drainase maksimum 

dari air tanah, dan karakter bioklmat gurun dapat dihadirkan dengan menanam 

kaktus.  

Hasil analisis iklim bedasarkan diagram Holdridge ini menunjukan tipe 

bioklimat mana saja yang memungkinkan direplikasi dalam tapak dengan minim 

modifikasi, modifikasi sedang, maupun hanya dapat dimodifikasi dalam ruangan. 

Matriks zona bioklimat menurut kebutuhan tindakan modifikasinya dapat dilihat 

pada Tabel 5. Tipe zona bioklimat dengan tingkat modifikasi rendah yaitu hutan 

tropis dan sabana. Lalu tipe zona bioklimat dengan tingkat modifikasi sedang yaitu 

gurun, stepa, semak belukar, hutan musim sedang, dan hutan hujan sedang. 

Sedangkan zona bioklimat dengan kebutuhan modifikasi tinggi yaitu taiga, tundra, 

dan gunung. 
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Tabel 5 Tindakan modifikasi untuk menghadirkan zona bioklimat pada tapak 
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       ○ ○ ○ 

 Topografi, Jenis Tanah, Hidrologi 

Kemiringan lahan merupakan aspek yang penting dalam analisis suatu 

kawasan karena berpengaruh terhadap pengembangan lahan. Kategori penilaian 

terhadap kemiringan lahan (lereng) suatu kawasan berbeda-beda, tergantung 

dengan rencana atau program yang ingin dikembangkan. Pada penelitian ini 

klasifikasi kemiringan lahan dianalisis berdasarkan matriks Jones et al. (1976). 

Kelas lereng di kawasan TMR didominasi oleh kemiringan datar. Berdasarkan hasil 

olahan data Aster DEM, kemiringan lahan di TMR berkisar antara 0 sampai 3 

persen pada daerah yang datar serta kemiringan 3 sampai 7 persen pada daerah 

dengan lahan landai. Pada bagian danau utama dan kolam peragaan satwa terdapat 

kemiringan yang cukup curam namun tidak mendominasi sebagian besar kawasan. 

Peta analisis kemiringan lahan dapat dilihat pada Gambar 16.  

 
Gambar 16 Peta kelas lereng kawasan TMR 
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Tapak yang datar memiliki keuntungan jarak pandang yang cukup luas dan 

berkesan stabil. Tapak datar juga memudahkan dalam penempatan fasilitas dalam 

area pelayanan seperti bangku taman, toilet, kantin, dan lainnya. Sirkulasi pada 

tapak datar memberikan kesan aman dan nyaman bagi pengunjung untuk 

beraktivitas. Namun untuk area peragaan satwa, level permukaan yang datar akan 

membuat tapak terlihat lebih monoton, serta membuat pandangan mata pengunjung 

mengarah ke bawah saat mengamati satwa. Hal ini harus dihindari agar satwa tidak 

berada pada posisi sub ordinasi.  Posisi sub ordinasi ini dapat mempengaruhi satwa 

yang dikonservasi secara psikologis (Jones et al. 1976). Penempatan satwa di 

kandang peraga sebaiknya berada lebih tinggi dari level pandangan mata 

pengunjung sehingga dibutuhkan pengaturan topografi yang lebih tinggi pada area 

kandang peraga. Ilustrasi potongan unit kandang peraga disajikan dalam Gambar 

17. 

 

 
Gambar 17 Ilustrasi potongan kandang peraga 

Sumber: Jones et al. (1976) 

 

Jenis tanah kawasan TMR yaitu tanah latosol merah. Jenis tanah ini memiliki 

sifat netral dan berwarna merah dengan karakteristik yang baik untuk pertumbuhan 

tanaman. Tanah ini memiliki lapisan top soil tebal hasil pelapukan sehingga 

mendukung tanaman untuk tumbuh subur. Tanah latosol merah memiliki profil 

tanah yang dalam, memiliki kepekaan terhadap erosi yang tergolong kecil sampai 

sedang, dan mudah menyerap air sehingga sehingga kawasan TMR tidak terkena 

banjir. 

Sebagian besar spesies satwa melengkapi cairan tubuh dengan meminum air 

permukaan. Ketika air tidak tersedia, beberapa spesies dapat bertahan dengan 

meminum embun atau yang tersedia pada tanaman sukulen (Shawn 1985). 

Beberapa spesies satwa memerlukan kubangan air di habitatnya. Selain itu 

ketersediaan badan air  juga merupakan salah satu faktor penambah keindahan dan  

keragaman pada suatu lanskap.  

Danau dan sungai pada kawasan TMR merupakan sumber air yang digunakan 

untuk kebutuhan penggunaan air di TMR. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan 

satwa yang dikonservasi. Selain itu, danau ragunan berpotensi dikembangkan 

sebagai wahana untuk rekreasi air, memancing, dan bersantai di pinggir danau, 

dengan memperhatikan keselamatan penggunanya. TMR juga memiliki banyak 

lubang drainase alami yang berasal dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berada 

di dalam TMR, tersedianya RTH merupakan media resapan air yang baik sehingga 

kawasan TMR terbebas dari banjir. Selain itu, TMR memiliki saluran air yang 

terdapat di sepanjang jalan yang mengelilingi kawasan tersebut.  
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 Vegetasi 

Vegetasi merupakan kumpulan atau kelompok tumbuh-tumbuhan, biasanya 

terdiri dari beberapa jenis yang hidup secara bersamaan pada suatu tempat dan 

waktu tertentu. Vegetasi biasanya mencirikan keadaan total lingkungan yang 

ditempatinya, membentuk suatu habitat yang khas, yang berbeda antara satu dan 

lainnya. Misalnya pada habitat sabana vegetasi yang dominan adalah padang 

rumput yang diselingi oleh pohon-pohon, sedangkan habitat hutan tropis memiliki 

lapisan/ strata tumbuhan yang beragam, dari penutup tanah hingga pohon tinggi.  

Analisis vegetasi dilakukan untuk mengetahui tipe zona bioklimat yang dapat 

dihadirkan dalam kawasan TMR. Berdasarkan informasi jenis vegetasi yang 

dominan dalam kawsan serta stuktur penutupan tajuknya, kawasan TMR memiliki 

karakter habitat hutan tropis. Habitat hutan tropis memberikan kesan hijau, rimbun, 

asri yang tercipta dari komposisi berbagai jenis vegetasi yang dapat ditanam pada 

kawasan ini, mulai dari penutup tanah hingga pohon tinggi. Tajuk pohon yang rapat 

pada hutan tropis berfungsi memberi naungan, yang bermanfaat bagi satwa maupun 

pengunjung. Penanaman semak dan pohon juga dapat diarahkan untuk 

menampilkan kesan alami pada pembatas antar kandang satwa. Penutup tanah 

berupa  rerumputan dapat ditanam sebagai pakan satwa di kandang peraga.  

Zona bioklimat lain yang memungkinkan dihadirkan pada area dengan 

vegetasi penutup tanah yaitu sabana, gurun, stepa, tundra dan gunung. Sedangkan 

pada area dengan tutupan vegetasi pohon dan semak dapat dihadirkan karakter 

bioklimat hutan tropis, hutan musim sedang, hutan hujan sedang, dan taiga. 

Karakter vegetasi sabana-tropis dapat dihadirkan dengan mengkombinasikan 

padang rumput dengan pohon berkanopi menyebar yang tampilannya menunjukan 

karakter dari sabana. Selain itu karakter bioklmat gurun dapat dihadirkan dengan 

menanam kaktus. Duplikasi zona bioklimat tundra dapat dihadirkan dengan 

menempatkan pohon bertajuk konifer. 

 Satwa  

Analisis satwa dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengelompokan satwa 

yang diperagakan berdasarkan habitat aslinya. Pengelompokan jenis satwa di TMR 

dilakukan berdasarkan sepuluh zona bioklimat dalam matriks Jones et al., 1976), 

yaitu hutan tropis, sabana, gurun, stepa, semak belukar, hutan musim sedang, hutan 

hujan sedang, taiga, tundra, dan gunung. Terdapat empat kelompok habitat satwa 

yang terdapat di kawasan konservasi ex-situ TMR, yaitu habitat hutan tropis, gurun, 

dan sabana, dan taiga. Hasil pengelompokan satwa eksisting berdasarkan asal 

bioklimatnya dapat dilihat dalam Tabel 6.  

 

Tabel 6 Jenis satwa eksisting berdasarkan bioklimat habitatnya 

Kelas Jenis Satwa Habitat asli 

Mamalia 

(Non 

Primata) 

Anoa, babi hutan, babirusa, banteng, berang-

berang, binturong kalimantan, binturong 

sumatra, gajah sumatra, garangan merah, 

harimau bengala, harimau sumatra, kalong, 

kancil, kelinci, kucing hutan, landak jawa, , 

musang ekor putih, musang luwak, nilgai, 

Hutan tropis 
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Kelas Jenis Satwa Habitat asli 

possum layang, rakun, rusa (bawean, 

sambar, timor, tutul), tapir, trenggiling. 

 Jaguar, jerapah, kangguru tanah, kapibara, 

kerbau, kijang mas, kuda, kuda nil, kuda nil 

kerdil, kuda zebra, singa,sitatunga macan 

tutul jawa, macan tutul srilanka 

Sabana 

 Unta Gurun 

 Beruang hitam amerika Taiga 

Mamalia 

(Primata) 

Bekantan, gorilla, kapuchin, kukang, lutung 

(jawa, perak, kokah, simpai, surili), 

marmoset, monyet (beruk, boti, dige, ekor 

panjang, jepang, gorontalo, wolay), orang 

utan (kalimantan, sumatra), owa (bilou, 

jawa, kelawat, ungko), siamang, sipanse, 

tarsius (siau, singapuar) 

Hutan tropis 

Reptil King kobra, sanca (bola, hijau, kembang, 

sawah putih), ular tikus 

Hutan tropis 

 Buaya (air tawar irian, muara, sinyulong), 

biawak (coklat, goldy, hitam, maluku, 

melinus, salvator), bulus, cincin mas iguana, 

koros, kura-kura 

Hutan tropis -

perairan 

 Komodo Sabana 

Aves Angsa hitam, burung unta, emu Sabana 

 Ara macau, bangau, bayan, beleang sumatra, 

belibis mandain, beo, betet, blekok, bluwok, 

cangak abu, cikuakua timor, dara, elang 

bondol, elang laut kepala abu, elang ular 

bido, gelatik, itik, jalak bali, jalak kerbau, 

jalak nias, julang emas, julang irian, julang 

sulawesi, kakatua raja, kakatua abu, kasuari, 

koak, kutilang, love bird, manyar, merak, 

merpati, nuri, parkit. 

Hutan tropis 

 

Spesies satwa memiliki potensi untuk menampilkan perilaku unik yang 

mereka miliki. Secara alamiah setiap spesies satwa memiliki perilaku yang berbeda 

dalam upaya mempertahankan diri dan beradaptasi dengan lingkungannya. Perilaku 

unik yang dimaksud untuk ditampilkan dapat berupa perilaku makan, perilaku 

pergerakan, maupun perilaku sosial. Perilaku sosial diantaranya perilaku koordinasi 

antar individu dan kebersamaan antar atau di dalam kelompok, yang dapat berupa 

suara yang dikeluarkan oleh satwa, selain itu perilaku maternal yang merupaka 

perilaku induk satwa yang bertujuan melindungi dan memelihara anaknya. Oleh 

karena itu penting untuk memberikan satwa semua kesempatan yang diperlukan 

untuk mengekspresikan perilaku alami, demi kepentingan kesejahteraan satwanya. 

Hal ini dapat terwujud dengan menempatkan satwa dalam grup atau kelompok 

sosialnya, bukan sebagai individu yang terisolasi. 

Dibutuhkan cara baru dalam mengamati satwa, tidak hanya sebagai individu 

yang terisolasi tetapi sebagai anggota dari kelompok sosial yang kompleks, yang 
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belajar untuk beradaptasi dan bertahan hidup. Jika memungkinkan kebun binatang 

dapat menampilkan ukuran sebenarnya dari populasi satwa, misalnya, sekumpulan 

singa, pasukan babun, atau sekelompok serigala. Dengan cara ini pengunjung tidak 

hanya dapat mengobservasi bentuk atau ukuran satwa, tetapi juga dengan prilaku 

interaktif satwa bersama kawanannya.  

 Unit konservasi ex-situ 

Analisis unit konservasi ex-situ dilakukan untuk menentukan klasifikasi zona 

bioklimat kawasan TMR berdasarkan 3 aspek bioklimat yang telah dianalisis 

sebelumnya yaitu iklim (Gambar 6 dan 7), tutupan vegetasi (Gambar 12) dan 

kelerengan (Gambar 16). Hal ini dilakukan untuk mengetahui pontesi  bioklimat 

pada unit-unit konservasi ex-situ di kawasan TMR. Berdasarkan hasil analisis 

ketiga aspek bioklimat tersebut diperoleh 2 (dua) jenis zona bioklimat potensial 

untuk dikembangkan yaitu zona bioklimat hutan tropis dan sabana yang berada 

pada kelas lereng yang berbeda.  Peta klasifikasi potensi bioklimat kawasan TMR 

disajikan dalam Gambar 18.  

 

Gambar 18 Peta klasifikasi potensi bioklimat kawasan TMR 

Selanjutnya dilakukan analisis sebaran satwa eksisting pada unit-unit 

konservasi ex-situ di kawasan TMR.  Analisis dilakukan dengan memetakan 

sebaran satwa eksiting dan mengkategorisasi berdasarkan habitat asli dari setiap 

satwa tersebut.  Berdasarkan sebaran satwa eksisting terdapat 4 (empat) tipe 

bioklimat habitat asli dari koleksi satwa eksisting di kawasan TMR, yaitu hutan 

tropis, sabana, gurun, dan taiga. Peta sebaran satwa pada unit-unit konservasi ex-

situ berdasarkan bioklimat habitat asli satwa disajikan pada Gambar 19.  
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Gambar 19 Peta sebaran unit konservasi ex-situ berdasarkan bioklimat habitat asli 

satwa 

Tahap selanjutnya yaitu melakukan overlay atas Peta klasifikasi potensi 

bioklimat kawasan TMR (Gambar 18) dengan Peta sebaran unit konservasi ex-situ 

berdasarkan bioklimat habitat asli satwa (Gambar 19) untuk menentukan arahan 

rencana pengembangan unit konservasi ex-situ. Hasil overlay kedua peta tersebut 

menghasilkan peta rencana pengembangan unit konservasi ex-situ, yang 

sebagaimana disajikan pada Gambar 20 dan Tabel 7. 

 

Gambar 20 Peta analisis arahan pengembangan unit konservasi ex-situ 
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Tabel 7 Analisis arahan pengembangan unit konservasi ex-situ 

Zona 

bioklimat 

Pengembangan Unit konservasi ex-situ 

Hutan tropis Sabana Gurun Taiga Pelayanan 

Hutan tropis Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 8 

Sabana/gurun Unit 5 Unit 6 Unit 7 - Unit 8 

 

Berdasarkan analisis unit konservasi ex-situ dapat dibagi kawasan tersebut 

menjadi 9 unit lanskap. Unit lanskap dalam konsep bioregion merupakan 

representasi karakter homogen pada kawasan TMR. Selanjutnya, unit lanskap yang 

dihasilkan pada analisis ini diantaranya, Unit 1 (Unit konservasi ex-situ satwa hutan 

tropis pada zona bioklimat hutan tropis), Unit 2 (Unit konservasi ex-situ satwa 

sabana pada zona bioklimat hutan tropis), Unit 3 (Unit konservasi ex-situ satwa 

gurun pada zona bioklimat hutan tropis), Unit 4 ((Unit konservasi ex-situ satwa 

taiga pada zona bioklimat hutan tropis), Unit 5 (Unit konservasi ex-situ satwa hutan 

tropis pada zona bioklimat sabana), Unit 6 (Unit konservasi ex-situ satwa sabana 

pada zona bioklimat sabana), Unit 7 (Unit konservasi ex-situ satwa gurun pada zona 

bioklimat sabana), dan Unit 8 (Unit pelayanan pada zona bioklimat hutan 

tropis/sabana). 

Hal yang membedakan antar kelas unit satu dengan kelas lainnya adalah 

terdapatnya nilai intrinsik yang menjadikan kawasan tersebut memiliki ciri khas. 

Nilai intrinsik yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tutupan vegetasi 

(treecover), Hasil pembagian unit tersebut selanjutnya disesuaikan dengan arahan 

peruntukan unit lanskap.  Karakter lanskap pada kawasan dominan tropis, sehingga 

untuk merepresentasikan habitat asli selain tropis akan sangat terbatas. 

Implementasi konsep bioregion yang didasarkan pada aspek bioklmat dapat 

diwujudkan dengan membuat unit konservasi ex-situ seperti di habitat aslinya 

(dengan melakukan pencelupan lanskap).  

4.4 Sintesis 

Berdasarkan analisis iklim kawasan, TMR memiliki tipe iklim basah yang 

tidak jauh berbeda dengan iklim makro tropis secara luas, namun dengan suhu 

udaranya yang lebih panas. Hasil analisis iklim bedasarkan diagram Holdridge ini 

menunjukan tipe bioklimat mana saja yang memungkinkan direplikasi dalam tapak 

dengan minim modifikasi, modifikasi sedang, maupun hanya dapat dimodifikasi 

dalam ruangan. Tipe zona bioklimat dengan tingkat modifikasi rendah yaitu hutan 

tropis dan sabana. Lalu tipe zona bioklimat dengan tingkat modifikasi sedang yaitu 

gurun, stepa, semak belukar, hutan musim sedang, dan hutan hujan sedang. 

Sedangkan zona bioklimat dengan kebutuhan modifikasi tinggi yaitu taiga, tundra, 

dan gunung. Zona bioklimat hutan tropis dan sabana (khususnya hutan tropis) 

adalah zona bioklimat yang paling layak untuk dihadirkan pada kawasan, sebagai 

tempat tumbuh yang baik untuk berbagai macam vegetasi dan satwa di dalamya. 

Berdasarkan analisis topografi kawasan TMR memiliki kemiringan lahan 

yang dominan datar dan landai, dengan sebagian kecil kawasan terdapat kemiringan 

lahan yang curam terutama pada bagian tepi danau dan kolam peragaan satwa. Zona 

bioklmat yang dapat dihadirkan pada kelas kemiringan lahan datar dan landai 

adalah sabana dan tundra. Sedangkan pada kelas kemiringan lahan curam dapat 

dihadirkan zona bioklimat semak belukar dan gunung. Namun kawasan dengan 
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kemiringan lahan yang curam akan berbahaya untuk dikembangkan, sehingga lebih 

baik untuk dikonservasi. Tapak datar memiliki keuntungan jarak pandang yang 

cukup luas, dan memudahkan dalam menempatkan fasilitas penunjang. Namun 

untuk area peragaan satwa, tapak yang datar akan membuat tapak lebih monoton, 

serta sebaiknya dihindari agar satwa tidak merasa tersubordinasikan dan tidak 

nyaman. Untuk itu diperlukan pengaturan topografi pada kandang peraga. Jenis 

tanah pada kawasan TMR yaitu tanah latosol merah. Jenis tanah ini memiliki 

karakteristik yang baik untuk pertumbuhan tanaman, dan memiliki kepekaan 

terhadap erosi yang tergolong kecil sampai sedang, dan mudah menyerap air. TMR 

memiliki sumber air berupa danau dan sungai yang dapat digunakan untuk berbagai 

kebutuhan satwa sehari-hari, selain itu sumber air tersebut dimanfaatkan untuk 

rekreasi air, dan memancing. 

Berdasarkan analisis vegetasi, kawasan TMR memiliki beragam jenis 

tanaman dengan dominasi pohon, semak, dan penutup tanah. Sebagian besar 

kawasan TMR memiliki tipe vegetasi zona hutan tropis. Zona bioklimat yang 

berpotensi dihadirkan pada area dengan vegetasi dominan padang rumput yaitu 

sabana, gurun, stepa, tundra dan gunung. Sedangkan pada area dengan vegetasi 

dominan pohon dan semak dapat dihadirkan karakter bioklimat hutan tropis, hutan 

musim sedang, hutan hujan sedang, dan taiga. Karakter vegetasi sabana-tropis dapat 

dihadirkan dengan mengkombinasikan padang rumput dengan pohon berkanopi 

menyebar yang tampilannya menunjukan karakter dari sabana. Karakter bioklimat 

gurun dapat dihadirkan dengan menanam kaktus. Sedangkan bioklimat tundra dapat 

dihadirkan dengan menempatkan jenis-jenis pohon evergreen, seperti pinus. 

Berdasarkan analisis satwa yang dikonservasi TMR memiliki empat kelas 

satwa berdasarkan informasi bioklimat habitat asli satwa yang dikonservasi, yaitu 

gurun, hutan tropis, sabana, dan taiga. Untuk meningkatkan nilai dalam mengamati 

satwa, satwa dapat ditempatkan tidak hanya sebagai individu yang terisolasi tetapi 

sebagai anggota dari kelompok sosial. Jika memungkinkan TMR dapat 

menampilkan ukuran sebenarnya dari populasi satwa, misalnya, sekumpulan singa, 

pasukan babun, atau sekelompok serigala. Dengan cara ini pengunjung tidak hanya 

dapat mengobservasi bentuk atau ukuran satwa, tetapi juga dengan prilaku interaktif 

satwa bersama kawanannya. 

Berdasarkan analisis unit konservasi ex-situ, peragaan satwa di TMR dapat 

dikembangkan sesuai dengan habitat asli satwa yang konservasi. Sebagian besar 

unit konservasi ex-situ memiliki karakter bioklimat hutan tropis. Zona bioklimat 

lain yang dapat dikembangkan ialah sabana dan gurun. Unit konservasi ex-situ 

degan karakter bioklimat sabana yang letaknya masih terpisah-pisah dapat 

direncanakan untuk menjadi terpusat di satu area. 

Mengacu pada kelima hasil analisis dilakukan penyusunan peta rencana blok 

berdasarkan program aktivitas yang akan diakomodasikan pada tapak. Program 

aktivitas dikembangkan berdasarkan empat fungsi kawasan taman margasatwa 

menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/MENHUT-II/2012 yaitu fungsi 

konservasi, penelitian, edukasi, dan rekreasi. Selain itu guna mendukung dan 

memenuhi kebutuhan satwa, pengunjung, dan pengelola, aktivitas pendukung 

berupa pelayanan kesehatan satwa, pelayanan pengunjung, dan aktivitas 

pengelolaan kawasan perlu diperhatikan. Penjabaran program aktivitas berdasarkan 

pada fungsi kawasan TMR disajikan dalam Tabel 8.  
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Tabel 8 Program aktivitas berdasarkan fungsi kawasan taman margasatwa 

 

Berdasarkan pengembangan program/aktivitas yang telah disebutkan 

kemudian dapat dilakukan pembagian rencana blok. Pembagian rencana blok 

terbagi dalam tiga zona berdasarkan program/aktifitas yang dikelompokan menjadi 

zona konservasi, zona rekreasi alam, dan zona pelayanan. Peta rencana blok  

(zonasi) disajikan pada Gambar 21.  

 
Gambar 21 Peta rencana blok (zonasi) 

 

Zona Konservasi merupakan area yang minim pengembangan dengan fungsi 

konservasi ex-situ yang harus dilindungi dan dijaga kelestariannya. Zona 

Konservasi pada TMR terdapat pada area dengan unit-unit konservasi ex-situ di 

dalamnya. Pada Zona Konservasi pengembangan fasilitas dan sirkulasi sangat 

mendekati kondisi alami. Empat komponen utama habitat satwa harus tersedia pada 

zona ini yaitu sumber makanan, air, naungan, dan ruang. 

Fungsi Program aktivitas  Zona 

Konservasi, 

edukasi, dan 

penelitian 

pemeliharaan, perawataan, 

pengembangbiakan, sapih, peragaan 

satwa dan habitatnya, Penelitian dan 

pendidikan, interpretasi satwa dengan 

habitatnya 

Konservasi  

Rekreasi/wisata Kegiatan piknik, memancing, wisata 

hutan, wisata danau, taman satwa anak, 

dan taman bermain tematik. 

Rekreasi/Wisata 

alam 

Pelayanan Pelayanan kesehatan satwa, pelayanan 

pengunjung, pengelolaan kawasan, 

pengelolaan limbah 

Pelayanan  
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Zona Rekreasi/Wisata alam merupakan ruang dengan pengembangan semi 

intensif yang didalamnya dikembangkan fasilitas penunjang yang cukup untuk 

memfasilitasi kegiatan rekreasi alam. Zona Rekreasi/Wisata alam meliputi sebagian 

besar area danau. Zona Rekreasi/Wisata alam dikembangkan umtuk memberikan 

batasan pandang dari area konservasi ex-situ. Sedangkan Zona Pelayanan 

merupakan zona yang dikembangkan sebagai zona dengan aktivitas intensif untuk 

mendukung kegiatan sosial dan pelayanan pengunjung, serta pengelolaan kawasan. 

Zona ini berada pada empat area pintu masuk, yang dilengkapi dengan sarana 

penunjang yang meliputi sarana prasarana akomodasi, kesehatan, keamanan dan 

komunikasi. Selanjutnya berdasarkan Peta Rencana Blok, dapat ditentukan tata 

letak fasilitas berdasarkan aktivitas-aktivitas yang akan diakomodasikan pada tapak 

sehingga fungsi konservasi, edukasi, penelitian, dan rekreasi yang direncanakan 

akan sejalan dan saling mendukung.  

Pada pengembangan taman margasatwa sangat diperlukan penerapan prinsip 

terkait etika dan kesejahteraan satwa (animal welfare and ethics). Kesejahteraan 

satwa (animal welfare) diartikan sebagai suatu kondisi saat satwa sehat, cukup 

pakan dan dapat mengekspresikan perilaku alami, tumbuh serta berkembangbiak 

dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Lima prinsip etika dan kebebasan (five 

freedom) satwa pada kawasan in-situ atau ex-situ berdasarkan UK’s Farm Animal 

Council (1992) yang diacu dari Masy’ud (2016), meliputi (1) bebas dari rasa lapar 

dan haus; (2) bebas dari rasa tidak nyaman secara fisik; (3) bebas dari luka sakit 

dan penyakit; (4) bebas mengekspresikan perilaku normal; dan (5) bebas dari rasa 

takut dan tidak stres. 

4.5 Konsep dan Pengembangan 

4.5.1. Konsep Dasar Perencanaan 

Perencanaan lanskap TMR berbasis bioregion diharapkan menjadi salah satu 

model taman margasatwa di Indonesia yang melakukan upaya perawatan dan 

pengembangbiakan  terhadap jenis satwa yang dipelihara lengkap dengan 

lingkungan menyerupai habitat aslinya dengan memperhatikan etika dan kaidah 

kesejahteraan satwa serta dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana rekreasi yang sehat. 

Konsep dasar yang diterapkan pada perencanaan lanskap TMR yaitu 

menciptakan kawasan taman margasatwa yang dapat memberikan pengalaman di 

kebun binatang secara menyeluruh, melihat satwa liar sebagai bagian dari habitat 

alaminya. Simulasi habitat merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai 

pengalaman dunia satwa (zoo experience) dengan menampilkan satwa senatural 

mungkin: menempatkan satwa pada grup sosialnya dengan bioklimat habitatnya 

masing-masing (Jones et al. 1976).  

Kini dibutuhkan cara baru dalam mengamati satwa liar, tidak hanya sebagai 

individu yang terisolasi tetapi sebagai anggota kelompok sosial yang kompleks, 

lengkap dengan lingkungan yang mendekati habitat aslinya. Berbeda dengan 

konsep penataan kebun binatang tradisional yang akan membawa pengunjung dari 

satu area/bangunan eksibisi yang berisikan semua jenis burung, kemudian ke 

bangunan lain berisikan semua jenis kucing, kemudian ke area lainnya yang 

berisikan beruang, atau primata, atau marsupila, bertentangan dengan keadaan di 

habitat alaminya di alam Jones et al. (1976).  
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4.5.2. Konsep Pengembangan  

Konsep Ruang 

 Konsep ruang disusun berdasarkan hasil sintesis dan pengembangan 

program/aktivitas. Konsep ruang bertujuan menata dan membagi ruang-ruang 

dalam tapak guna mendukung program/aktivitas yang akan dikembangkan pada 

tapak. Konsep ruang terbagi menjadi tiga jenis ruang yaitu ruang konservasi satwa 

ex-situ, ruang rekreasi/wisata alam, dan ruang pelayanan. Pertimbangan pembagian 

ruang konservasi satwa ex-situ mengacu pada konsep zona bioklimat dunia. 

Selanjutnya masing-masing ruang akan memiliki pembagian sub ruang untuk 

mengakomodir kebutuhan ruang dengan aktivitas berbeda. 

Ruang konservasi merupakan ruang yang meliputi area dengan fungsi 

perlindungan satwa. Ruang ini bertujuan sebagai ruang perlindungan satwa yang 

dikonservasi beserta habitat bioklimatnya. Terdapat empat jenis ruang konservasi 

berdasarkan tipe bioklimat yang dikembangkan yaitu ruang konservasi hutan tropis, 

sabana, gurun, dan taiga. Pengembangan pada ruang ini berupaya untuk 

menampilkan kondisi alami habitat satwa yang menempatinya. Ruang rekreasi 

alam merupakan ruang yang meliputi area dengan fungsi pemanfaatan rekreasi 

yang tergolong semi intensif. Pada ruang ini pembangunan infrastruktur diarahkan 

untuk memfasilitasi kegiatan rekreasi alam. Ruang pelayanan akan dikembangkan 

sebagai ruang penyedia pelayanan kebutuhan pengunjung dan satwa. Pada ruang 

ini intervensi kunjungan cukup tinggi. 

 

Konsep Aktivitas dan Fasilitas 

Tujuan utama pengembangan aktivitas pada TMR adalah memberikan 

rekomendasi kegiatan yang dapat dikembangkan untuk mendukung empat fungsi  

taman margasatwa sebagai lembaga konservasi ex-situ pada kawasan. Fungsi yang 

dimaksud adalah fungsi konservasi, penelitian, edukasi, dan rekreasi. Aktifitas 

konservasi, penelitian, dan edukasi merupakan kegiatan yang akan berhubungan 

langsung dengan kawasan kandang peraga. Aktivitas dalam kawasan ini yaitu 

perawatan satwa, penelitian, pendidikan, dan interpretasi bioklimat habitat satwa 

secara umum dan spesifik. Kegiatan interpretasi bertujuan untuk mendapatkan 

informasi yang lebih dalam mengenai satwa beserta habitatnya. Pengunjung 

diharapkan dapat mempelajari jenis, perilaku dan simulasi habitat satwa liar, 

sehingga pada akhirnya akan memberikan pengalaman tersendiri (zoo experience) 

dan meningkatkan kepedulian terhadap pelestarian satwa liar berserta habitatnya. 

Metode penyampaian pesan-pesan pendidikan ini akan menggunakan media 

interpretasi yang ditempatkan pada spot tertentu yang dapat memberikan 

interpretasi bioklimat satwa kepada pengunjung. 

Aktivitas rekreasi yang direncanakan meliputi kegiatan piknik, memancing, 

wisata hutan, wisata danau, taman satwa anak, dan taman bermain tematik. Selain 

itu direncanakan pula aktivitas pelayanan publik dan satwa. Aktivitas pelayanan 

publik berupa kegiatan untuk beristirahat, berkumpul, pelayanan informasi, kantin, 

pusat oleh-oleh, dan sarana umum lainnya. Aktivitas perawatan satwa meliputi 

kegiatan karantina, pengembangbiakan, perawatan kesehatan, gudang pakan, dan 

nursery. 
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Konsep Sirkulasi 

 Konsep sirkulasi didasarkan pada kondisi jalur sirkulasi eksisiting dengan 

mempertimbangkan ruang yang dilewatinya. Konsep sirkulasi direncanakan 

dengan tujuan menghubungkan antar ruang dan sub-ruang dalam kawasan sehingga 

dapat mempermudah mobilitas pengelola dan pengunjung, serta untuk memberikan 

kesan mendalam saat mengamati satwa yang dikonservasi. Konsep sirkulasi 

dikembangkan dengan membagi jalur sirkulasi menjadi tiga, yaitu sirkulasi primer, 

sekunder dan tersier. Pengembangan sirkulasi TMR menggunakan pola looping, 

dimana satu jalur utama mengakomodir jalur-jalur cabang lainnya menuju sub-

ruang tertentu. Jalur sirkulasi yang berhiraki ini dapat memecah keramaian dari 

ruang penerimaan sepanjang lingkar primer ke sekunder kemudian ke rute tersier. 

Diagram konsep jalur sirkulasi dalam membubarkan keramaian dapat dilihat pada 

Gamabar 22. Angkutan yang dianjurkan berkeliling yaitu pedicab dan atau 

ponycart, serta kereta keliling. 

 

 

Gambar 22 Diagram konsep sirkulasi 

Sumber: Jones et al (1976) 

Konsep Tata Hijau 

 Konsep tata hijau direncanakan agar dapat mendukung berbagai kegiatan di 

dalam tapak serta mewujudkan kesan visual dari tiap zona biokimat, sehingga 

akurat dari sisi edukasi dan memberikan pengalaman kebun binatang yang 

mengesankan. Berdasarkan zona bioklimat, vegetasi dibagi menjadi vegetasi gurun, 

vegetasi hutan tropis, vegetasi sabana, dan vegetasi taiga. Penempatan vegetasi 

yang digunakan dibedakan menurut fungsi vegetasi pada lanskap, yang meliputi 

fungsi penaung, vegetasi pengarah, dan vegetasi pelindung. Setiap vegetasi yang 

direncanakan memiliki tujuan penanaman yang berbeda antara satu dengan lainnya 

namun saling berkaitan dan dapat bersal dari satu jenis yang sama. Selain itu perlu 

diperhatikan aspek keamanan, kenyamanan tanaman yang digunakan dan tidak  

beracun. Untuk menampilkan visual lanskap yang menyeluruh, aspek penunjang 

perlu direplikasikan dengan sesuai. Aspek penunjang tersebut antara lain: setting 

geologi serta material yang digunakan sesuai dengan tema bioklimatnya. 

4.6.  Perencanaan Lanskap 

Konsep yang telah disusun selanjutnya dikembangkan menjadi rencana lanskap. 

Setiap konsep pengembangan yang telah dijabarkan sebelumnya dikembangkan 

secara komprehensif menjadi rencana ruang, aktivitas dan fasilitas, aksesibilitas dan 

sirkulasi, serta tata hijau. Hasil akhir dari tahap ini adalah rencana lanskap 

(landscape plan) Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan berbasis bioregion.  

Perencanaan lanskap Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan berbasis 

Bioregion dapat dilihat pada rencana lanskap. Rencana lanskap TMR Jakarta 

Selatan berbasis bioregion dapat dilihat pada Gambar 23. 
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4.6.1. Rencana Ruang 

Rencana ruang adalah pengembangan lanjutan dari konsep ruang. Kawasan 

TMR dibagi menjadi tiga kawasan utama sesuai dengan konsep ruang yang telah 

direncanakan, yaitu ruang konservasi, ruang rekreasi alam, dan ruang pelayanan. 

Masing-masing ruang memiliki pembagian sub ruang untuk mengakomodir 

kebutuhan ruang dengan aktivitas berbeda. Peta rencana ruang TMR tersedia pada 

Gambar  24 dan tabel rencana ruang dapat dilihat pada Tabel 10. 

 

Gambar 24 Rencana ruang TMR berbasis bioregion 

Tabel 9 Rencana ruang 

Akvifitas/Fungsi Ruang Sub Ruang 

Konservasi, penelitian, dan 

edukasi 

  

Perawatan, pengawasan, 

penanganan, dan peragaan  

satwa 

Area konservasi  Area kandang 

perawatan, Area 

kandang peraga, 

Jalur interpretasi 

kandang peraga dan 

zona bioklimat. 

Penelitian dan pendidikan   

Interpretasi kandang peraga 

dan zona bioklimat 

  

Rekreasi/Wisata alam   

Piknik Area rekreasi alam Area piknik 

Taman satwa anak  Area taman satwa 

anak 
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Ruang Konservasi 

Ruang konservasi merupakan ruang yang meliputi area dengan fungsi 

perlindungan konservasi ex-situ satwa beserta bioklimatnya. Terdapat lima ruang 

konservasi berdasarkan tipe zona bioklimat yang direncanakan, yaitu ruang 

konservasi satwa hutan tropis, ruang konservasi satwa sabana, ruang konservasi 

satwa gurun, ruang konservasi satwa hutan hujan tropis khusus primata, dan ruang 

konservasi satwa hutan hujan tropis non primata. Sub ruang dari ruang konservasi 

ini terdiri dari kandang perawatan, kandang peraga, dan jalur interpretasi kandang 

peraga serta sentral interpretasi zona bioklimat. Perbesaran rencana ruang 

konservasi zona tropis, gurun, sabana, dan taiga dapat dilihat pada Gambar 25. 

Aktivitas pemanfaatan konsevasi di dalam ruang ini berupa interpretasi kandang 

peraga (exhibit) dan intrepretasi zona bioklimat (bioclimatic zone) yang memiliki 

keterhubungan langsung dengan kandang peraga satwa. Fungsi dari kegiatan 

interpretasi ini adalah untuk menyediakan informasi yang lebih dalam terkait 

habitat satwa, baik yang bersifat umum (bioklimat sabana) atau spesifik kandang 

(Kuda nil-Sabana Afrika).  

Taman bermain  Area taman bermain 

Wisata hutan  Area hutan wisata 

Rekreasi air  Area danau rekreasi 

Memancing  Area memancing 

Spesial exhibit  Area satwa khusus 

Berkeliling kawasan   

Pelayanan Satwa   

Perawatan kesehatan satwa Area pelayanan satwa Area pelayanan 

kesehatan satwa 

Aklimatisasi satwa   

Pengembangbiakan   

Perawatan satwa surplus   

Penyediaan pakan dan  

   nutrisi 

  

Pembibitan tanaman   

Pelayanan Pengunjung   

Penyambutan, akses keluar 

masuk kawasan 

Area pelayanan publik Area penerimaan 

Parkir  Area parkir 

Pusat informasi kawasan, 

pengelolaan kawasan 

 Area pelayanan 

Makan, berkumpul, istirahat   

Berbelanja cinderamata   

Beribadah   

Beristirahat, kebersihan   
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(a) Hutan tropis 

 

 
(b) Sabana 
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(c) Gurun 

 

 
(d) Taiga 

 

Gambar 25 Ilustrasi perbesaran rencana ruang konservasi 

Ruang Rekreasi/Wisata Alam 

 Ruang Rekreasi/Wisata Alam ditempatkan untuk memberi jarak pandang 

terhadap area konservasi satwa, serta menjadi ruang penyangga antara ruang 

pelayanan dan ruang konservasi. Ruang rekreasi alam direncanakan sebagai 

kawasan seperti taman dengan hamparan rumput atau soft paving (pasir, kerikil, 

atau serbuk kayu) yang diperuntukan untuk kegiatan piknik, duduk-duduk, 

beristirahat dan relaksasi, sambil menikmati keindahan alam. Selain itu 

direncanakan pula sub ruang untuk kegiatan rekreasi yang semi aktif seperti 

memancing, wisata danau rakit dan perahu angsa. Sub ruang lainnya diperuntukan 

untuk pengunjung anak-anak yaitu ruang bermain dan belajar berupa taman satwa 

anak dan taman bermain tematik.  
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Ruang pelayanan 

 Ruang pelayanan merupakan kawasan untuk menunjang aktivitas aktif, 

serta menampung keramaian dengan berbagai peggunaan yang intensif dan 

menerus. Ruang ini tersebar di kawasan TMR, dan memanfaatkan ruang dan 

fasilitas eksisting. Ruang pelayanan terbagi atas pelayanan publik dan pelayanan 

satwa. Ruang pelayanan publik terdiri dari sub ruang penerimaan dan pelayanan 

publik, dengan fasilitas pendukungnya. Karena penggunaannya yang intensif, 

karakter dari ruang ini akan lebih mendekati karakter perkotaan. Sebagian ruang 

akan ditempatkan vegetasi berkanopi, dengan menggunakan unit paving, dan akan 

menyediakan area untuk berkumpul, duduk-duduk dan mengamati sekitar. Ruang 

pelayanan satwa merupakan kawasan untuk menunjang aktifitas penanganan dan 

pemeliharaan satwa, dengan memanfaatkan ruang fasilitas eksisting. Ruang 

pelayanan satwa terkonsentrasi di bagian barat daya kawasan. Ruang pelayanan 

satwa terdiri dari sub ruang pelayanan kesehatan satwa, aklimatisasi satwa, 

pengembangbiakan satwa (breeding), perawatan satwa surplus, penyimpanan dan 

penyediaan pakan 

4.6.2. Rencana Aktivitas dan Fasilitas 

Tujuan utama pengembangan aktivitas pada TMR adalah menyediakan ruang 

aktivitas untuk fungsi konservasi ex-situ. Selain itu program aktivitas yang akan 

dikembangkan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu aktivitas aktif, semi 

aktif dan pasif. Aktivitas aktif merupakan aktivitas yang memiliki intensitas 

kunjungan atau intervensi pengunjung yang tinggi. Sebaliknya aktivitas pasif 

merupakan aktifitas yang memiliki intensitas kunjungan dan intervensi pengunjung 

yang rendah. 

Aktifitas aktif meliputi berbagai aktivitas publik berupa kegiatan berkumpul,  

kegiatan pelayanan untuk beristirahat, berbelanja, beribadah, serta kegiatan 

pengelolaan kawasan. Fasilitas yang direncanakan berupa pusat informasi, kantor 

pengelola, kantin, pusat oleh-oleh, ATM center, restroom, mushola dan sarana 

umum lainnya. Kemudian, aktivitas semi aktif meliputi kegiatan piknik, beristirahat 

dan relaksasi, serta mengamati alam. Selanjutnya, untuk aktivitas pasif meliputi 

aktifitas yang berhubungan langsung dengan kawasan kandang peraga. Aktifitas 

yang diperkenankan yaitu kegiatan interpretasi bioklimat satwa secara umum dan 

spesifik.  

Kegiatan interpretasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam 

mengenai satwa beserta habitatnya. Pengunjung diharapkan dapat mempelajari 

jenis, perilaku dan simulasi habitat satwa liar, sehingga pada akhirnya akan 

memberikan pengalaman tersendiri (zoo experience) dan meningkatkan kepedulian 

terhadap pelestarian satwa liar berserta habitatnya. Metode penyampaian pesan-

pesan pendidikan ini akan menggunakan media interpretasi yang ditempatkan pada 

spot tertentu yang dapat memberikan interpretasi bioklimat satwa kepada 

pengunjung. 

Selanjutnya, untuk mendukung kegiatan konservasi dan interpretasi habitat 

satwa dilakukan penambahan objek dan fasilitas pendukung. Penambahan tersebut 

mengacu pada standar pendirian kebun binatang. Standar tersebut berupaya 

menciptakan praktik terbaik konservasi ex-situ yang sesuai dengan kaidah dan 

prinsip kebebasan satwa melalui standardisasi ruang, fasilitas dan aktivitas. 

Pemaparan terkait ruang, aktivitas dan fasilitas pendukung tersedia pada Tabel 12. 
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Pengembangan rencana aktivitas pada penelitian ini diharapkan mampu mencapai 

upaya peningkatan kesejahteraan satwa dan juga pengayaan pengetahuan 

pengunjung. 

 

Tabel 10 Rencana aktivitas dan fasilitas pendukung 

Aktivitas/Fungsi Ruang Sub Ruang Fasilitas 

Konservasi satwa 

dengan lingkungan 

bioklimatnya 

   

Perawatan, 

pengawasan, 

penanganan, dan 

peragaan  satwa 

Area 

konservasi 

dengan tipe 

hutan tropis, 

hutan hujan 

primata, 

hutan hujan 

non primata 

sabana, dan 

tipe gurun 

Area 

perawatan 

Area kandang 

peragaan 

Kandang, tempat 

makan dan minum, 

shelter, fasilitas 

pengayaan prilaku, 

pagar pembatas 

Penelitian dan 

pendidikan, 

interpretasi kandang 

peraga dan zona 

bioklimat 

 Area 

interpretasi 

kandang 

peragaan dan 

bioklimat 

Papan informasi 

Rekreasi/Wisata Alam    

Piknik Area 

rekreasi 

alam 

Area piknik Bangku taman, 

tempat sampah, kran 

air minum 

Taman satwa anak  Area taman 

satwa anak 

Spot memegang 

satwa, lawn, 

Taman bermain  Area taman 

bermain 

Permainan anak-anak 

Wisata hutan  Area hutan 

wisata 

Jalan setapak 

Rekreasi air  Area danau 

rekreasi 

Dek, perahu angsa, 

rakit 

Memancing  Area 

memancing 

Dek memancing 

Spesial exhibit  Area satwa 

khusus 

Kandang indoor 

Berkeliling kawasan   Jalur kereta keliling 

pada sirkulasi primer, 

parkiran sepeda 

Pelayanan    

Perawatan kesehatan 

satwa 

Area 

pelayanan 

satwa 

 RS Hewan 
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Aktivitas/Fungsi Ruang Sub Ruang Fasilitas 

Aklimatisasi satwa   Kandang karantina 

Pengembangbiakan   Kandang breeding 

Perawatan satwa 

surplus 

  Kandang perawatan 

satwa 

Penyediaan pakan dan 

nutrisi 

  Gudang pakan 

Pembibitan tanaman   Nursery 

Penyambutan, akses 

keluar masuk kawasan 

Area 

pelayanan 

publik 

Area 

penerimaan 

Gerbang utama, loket 

tiket, papan informasi 

dan papan penunjuk 

arah 

Parkir  Area parkir Loket tiket parkir, 

marka jalan, penunjuk 

arah 

Pusat informasi 

kawasan, pengelolaan 

kawasan 

 Area 

pelayanan 

Gedung informasi, 

papan informasi, 

kantor pengelola 

Makan, berkumpul, 

istirahat 

  Kantin 

Berbelanja 

cinderamata 

  Toko Souvenir, ATM 

center 

Beribadah   Masjid, musholla 

    

Beristirahat, 

kebersihan 

  Toilet, mother’s room 

4.6.3. Rencana Sirkulasi 

Rencana sirkulasi pada TMR direncanakan dengan tujuan menghubungkan 

antar ruang dan sub-ruang dalam kawasan seingga dapat mempermudah mobilitas 

pengunjung maupun pengelola. Rencana sirkulasi dikembangkan dengan membagi 

jalur sirkulasi menjadi tiga, yaitu sirkulasi primer, sekunder dan tersier.  

Pengembangan sirkulasi TMR menggunakan pola looping, dimana satu jalur utama 

mengakomodir jalur-jalur cabang lainnya menuju sub-ruang tertentu. Pembagian 

jalur tersebut menyesuaikan dengan keterhubungan dalam rencana ruang pada 

kawasan. Jalur sirkulasi yang berhiraki ini dapat mendistribusikan keramaian dari 

ruang penerimaan sepanjang lingkar primer ke sekunder kemudian ke rute tersier. 

Sepanjang jalur sirkulasi, ditempatkan pula node untuk menyediakan fasilitas 

umum untuk beristirahat, juga untuk menikmati alam sekitar kandang peraga, dan 

duduk-duduk. Intensitas dari aktivitas di node ini tergantung dengan hubungan 

antara sirkulasi primer, sekunder, maupun tersier.  

 

Sirkulasi primer 

 Sirkulasi primer merupakan jalur sirkulasi utama yang digunakan untuk 

akses masuk kedalam kawasan. Sirkulasi ini menghubungkan kawasan luar tapak 

dengan kawasan yang direncanakan dan dikembangkan melalui pemanfaatan jalur 

eksisting. Sirkulasi primer juga menghubungkan empat gerbang masuk yang ada di 

TMR beserta ruang publik yang tersebar di dalam kawasan. Jalur primer ini 
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direncanakan seperti loop untuk mendukung perjalanan wisata keluarga yang 

menyeluruh, hampir semua tipe kandang peraga. Sirkulasi primer ini memanfaatkan 

jalur sirkulasi eksisting, dengan bahan aspal maupun paving block, dengan lebar 

sekitar 4 sampai 5 meter. Contoh ilustrasi potongan sikulasi primer dapat dilihat 

pada Gambar 26. Kandang peraga tidak harus langsung terlihat dari jalur ini. 

 

 
Gambar 26 Contoh ilustrasi potongan sirkulasi primer 

Sumber: Jones et al. (1976) 

Sirkulasi sekunder 

 Sirkulasi sekunder direncanakan dengan tujuan untuk mendapatkan kesan 

visual yang lebih mendalam dari peragaan bioklimatik satwa. Jalur ini memiliki 

skala lebar yang lebih kecil yaitu 2,4 sampai 3,6 meter. Contoh ilustrasi potongan 

sikulasi sekunder dapat dilihat pada Gambar 27. Tidak terdapat fasilitas pelayanan 

publik di sepanjang jalur ini, namun tersedia area piknik atau beristirahat 

disepanjang jalan dengan banyak area untuk mengamati kandang peraga. Jalur ini 

akan membawa pengunjung ke dalam lanskap alami. Secara umum tidak diperlukan 

sistem drainase untuk menampung runoff pada jalur ini, dapat memanfaatkan dari 

pengaturan elemen lanskap yang sesuai dengan bioklimat yaitu rapat dengan tepi 

jalan, maka runoff pun dapat terserap disekelilingnya. 

 

 
Gambar 27 Contoh ilusrtasi potongan sirkulasi sekunderSumber: Jones et al. 

(1976) 

 

Sirkulasi tersier 

 Sirkulasi tersier menampilkan harmoni terbaik antara kandang peraga, zona 

bioklimatik dan pengunjung. Di jalur ini dapat memberikan kesan yang paling 

mendalam, dengan mengkombinasikan unobtrusive trails dengan lebar 1,2 sampai 

2,4 meter. Contoh ilustrasi potongan sikulasi tersier dapat dilihat pada Gambar 28. 

Seluruh desain pada jalur ini harus sangat mendekati lingkungan asli zona yang 
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dilewatinya. Tidak disediakan fasilitas pelayanan apapun di jalur ini, pengecualian 

untuk panel grafis. Material akan lebih natural menyatu dengan tema zona, namun 

tetap kuat menghadapi keadaan cuaca. Di sepanjang jalur ini pengunjung dapat 

mencari bebatuan untuk duduk atau pohon untuk bersandar ketika mengamati satwa 

atau menikmati lanskap yang ada. Peta rencana sirkulasi dapat dilihat pada Gambar 

29. 

 

Gambar 29 Rencana sirkulasi TMR 

4.6.4. Rencana Vegetasi 

Vegetasi direncanakan untuk mendukung kegiatan konservasi satwa ex-situ, 

meningkatkan nilai ekologis pada lanskap taman margasatwa sekaligus  

mewujudkan kesan visual dari tiap zona biokimat. Rencana vegetasi dibagi 

berdasarkan tema bioklimatnya yaitu vegetasi hutan tropis, vegetasi sabana, 

vegetasi gurun, dan vegetasi taiga. Jenis vegetasi yang tidak memungkinkan untuk 

Gambar 28 Contoh ilustrasi potongan sirkulasi tersier 

Sumber: Jones et al. (1976) 
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diduplikasi, dapat diganti dengan jenis lain yang memiliki karakteristik fisik yang 

mendekati. Selain itu perlu diperhatikan aspek keamanan untuk satwa, tanaman 

yang digunakan tidak beracun. Untuk menampilkan visual lanskap yang 

menyeluruh, elemen lanskap penunjang perlu direplikasikan dengan sesuai. Elemen 

penunjang tersebut antara lain: pengaturan geologi atau ekologi serta material yang 

digunakan sesuai dengan tema bioklimatnya.  

Jenis vegetasi pada ruang konservasi adalah vegetasi eksisting pada TMR, 

seperti pohon berkayu dengan tajuk decidous, irregular atau menyebar. Selain itu 

beberapa vegetasi kunci tiap zona bioklimat yang dapat tumbuh pada kawasan TMR 

diupayakan untuk ditanam. Jenis vegetasi kunci yang direncanakan berdasarkan 

asal bioklimatnya yaitu vegetasi hutan tropis, sabana, gurun, dan taiga.  

 

Vegetasi hutan tropis 

Tema bioklimat hutan tropis dapat dihadirkan dengan menempatkan jenis 

vegetasi berupa pohon besar sebagai penaung serta penggunaan strata vegetasi yang 

beragam mulai dari pohon hingga penutup tanah. Selain itu dapat menggunakan 

jenis tanaman merambat, memanjat atau menggantung, serta dari jenis palem- 

paleman untuk memperkuat karakter hutan tropis. Sebagai ilustrasi area konservasi 

satwa tipe hutan tropis, unit kandang harimau benggala dipilih sebagai contoh untuk 

satwa terestrial. Ilustrasi dibuat dengan teknik montase pada foto unit kandang 

exsisting. Pada unit ini dapat direncanakan dengan menempatkan pohon trembesi 

(Samanea saman) sebagai penaung, dengan penambahan tanaman sirih gading 

(Epipremnum aureum) yang dirambatkan ke batang pohon. Ilustrasi jenis vegetasi 

hutan tropis pada unit kandang peragaan harimau benggala dapat dilihat pada 

Gambar 30.  

 

Gambar 30 Ilustrasi jenis vegetasi pada kawasan konservasi bioklimat hutan tropis 

Vegetasi sabana 

Tema bioklimat sabana dapat dihadirkan dengan menggunakan rerumputan 

di dalam kandang peraga dengan diselingi pohon dengan tajuk menyebar contohnya 

pohon flamboyan (Delonix regia). Selain itu penanaman semak dapat digunakan 

untuk menampilkan pembatas kandang yang alami. Ilustrasi penanaman vegetasi 

pada unit kandang kawasan konservasi sabana dapat dilihat pada Gambar 31. 
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Gambar 31 Ilustrasi jenis vegetasi pada kawasan konservasi bioklimat sabana 

Vegetasi gurun 

Tema bioklmiat gurun dapat dihadirkan dengan menempatkan semak yang 

menyebar misalnya dari jenis euphorbia, dan penggunaan berbagai macam jenis 

tanaman sukulen. Sebagai contoh pada unit kandang unta dapat direncanakan 

dengan penanaman berbagai jenis kaktus, agave, aloe, dan sansivieria. Ilustrasi 

vegetasi pada kawasan gurun dapat dilihat pada Gambar 32. 

 

 

Gambar 32 Ilustrasi jenis vegetasi pada kawasan konservasi gurun 

Vegetasi taiga 

Tema bioklimat taiga dapat dihadirkan dengan penanaman satu jenis vegtasi 

utama, dari satu spesies dengan daun berbentuk jarum dan tipe arsitektur tajuk 

konifer seperti pohon pinus dan  cemara. Semak dan tumbuhan herba dapat 

dihadirkan, namun sangat sedikit sekali. Ilustrasi jenis vegetasi taiga dapat dilihat 

pada Gambar 33. 
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Gambar 33 Ilustrasi jenis vegetasi pada kawasan konservasi taiga 

Sumber: Google 

Vegetasi Ruang Rekreasi/Wisata Alam 

Jenis vegetasi pada ruang rekreasi alam yang digunakan adalah vegetasi 

eksisting dan memiliki fungsi ameliorasi iklim, rekayasa lingkungan dan 

arsitektural. Serta penggunaan rumput atau soft paving (pasir, kerikil, atau serbuk 

kayu) yang diperuntukan untuk kegiatan piknik, duduk-duduk, beristirahat dan 

relaksasi sambil menikmati keindahan alam. Ilustrasi jenis vegetasi pada ruang 

rekreasi alam dapat dilihat pada gambar 34. 

Gambar 34 ilustrasi vegetasi pada area piknik 
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Vegetasi pada ruang pelayanan 

Jenis vegetasi yang digunakan pada ruang pemanfaatan adalah vegetasi yang 

memiliki fungsi ameliorasi iklim, arsitektural dan estetika. Jenis vegetasi tersebut 

diantaranya dikembangkan sebagai vegetasi display, pengarah, peneduh dan 

vegetasi lainnya yang mendukung kegiatan dan aktivitas pengunjung dan pengelola 

TMR. Ilustrasi jenis vegetasi pada ruang pelayanan (parkir) dapat dilihat pada 

gambar 35. 

 

Gambar 35 ilustrasi jenis vegetasi pada area parkir 
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V SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

a.) Karakteristik biofisik kawasan TMR terletak di daerah dataran rendah 

dengan ketinggian 50 m dpl, topografi kawasan didominasi topografi yang 

datar dengan jenis tanah latosol merah.  Kawasan TMR memiliki curah 

hujan antara 1400 sampai 800 mm per tahun, serta dengan keadaan iklim 

tropis dengan suhu udara rata-rata tahunan sebesar 28.6°C. Jenis vegetasi 

pada kawasan TMR didominasi oleh pohon, semak, dan penutup tanah, serta 

koleksi satwa yang dikonservasi secara ex-situ terdiri dari empat kelas satwa 

yaitu Pisces, Reptilia, Aves, dan Mammalia.  

b.) Berdasarkan konsep bioregion, karakteristik bioklimat kawasan TMR dapat 

disusun secara komposit berdasarkan unsur lereng, iklim, serta vegetasi 

kedalam (dua) jenis zona bioklimat potensial yaitu bioklimat hutan tropis 

dan sabana. Sedangkan berdasarkan pemetaan satwa eksisting pada unit 

konservasi ex-situ dapat dikategorikan sebaran satwa berdasarkan empat 

tipe bioklimat habitat asli, yaitu hutan tropis, sabana, gurun, dan taiga.  

c.) Keempat tipe bioklimat habitat asli (hutan tropis, sabana, gurun, dan taiga) 

menjadi dasar dalam arahan pengembangan kawasan yang dituangkan 

berupa rencana blok kawasan.  Mengacu pada rencana blok (zonasi) dapat 

dituangkan rencana lanskap yang disusun secara lebih rinci berupa program, 

aktivitas pengembangan, serta tipe bioklimat habitat satwa yang 

dikembangkan pada unit konservasi ex-situ.  Rencana lanskap disusun 

berupa rencana ruang, rencana aktivitas, rencana fasilitas, rencana sirkulasi, 

dan rencana vegetasi. 

 

5.2 Saran 

Pengembangan Taman Margasatwa Ragunan Jakata Selatan sebagai kawasan 

konservasi, penelitian, edukasi, dan rekreasi memerlukan penyediaan sarana dan 

prasarana pendukung. Pengembangan dan pembangunan nantiya perlu dilakukan 

dengan mempertimbangkan karakter biofisik dan daya dukung kawasan demi 

menjaga kualitas lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan. 

Harapannya penelitian ini dapat menjadi rujukan pengelola dan stakeholder terkait 

untuk pengembangan konservasi satwa ex-situ yang berkelanjutan. 
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