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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Dewasa  ini kegiatan rekreasi semakin dibutuhkan dan kehadirannya terasa 

semakin  diminati. Suasana alam dapat memberikan penyegaran pikiran atau 

membangkitkan semangat kepada masyarakat untuk kembali  bekerja  dan melakukan  

rutinitas  sehari-hari. 

Salah satu jenis rekreasi yang digemari masyarakat yaitu rekreasi alam. Rekreasi  

alam telah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat 

modern. Dengan demikian, permintaan akan sarana dan areal rekreasi alam semakin 

meningkat dengan pesat baik dari segi jumlah, jenis, maupun kualitasnya. Perkembangan 

pariwisata alam yang semakin pesat membawa dampak positif, salah satunya ialah 

semakin banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai tujuan atau objek 

wisata alam di Indonesia, salah satunya adalah kawasan Taman Nasional Gunung Gede 

Pangrango (“TNGGP”). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHKA tentang 

Penetapan Zonasi TNGGP, TNGGP memiliki 7 zona pengelolaan wilayah, salah satu 

diantaranya adalah zona pemanfaatan yang dikhususkan untuk pengembangan 

pemanfaatan pariwisata alam. 

Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, ekowisata 

merupakan konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang bertujuan untuk 

mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberikan manfaat ekonomi 

kepada masyarakat dan pemerintah setempat. Karakteristik ekowisata mencakup unsur 

lingkungan alam dan budaya, konservasi sumber daya alam, turis yang bertanggung 

jawab, dan manfaat bagi penduduk lokal.  

Pada Bidang PTN wilayah III TNGGP khususnya kawasan Baru Bolang, terdapat 

area pengusahaan lahan di bidang wisata alam yang akan di fasilitasi dengan fasilitas 

glamor camping. Glamor camping atau ‘Glamping’ merupakan sebuah fasilitas berkemah 

yang mengedepankan kenyamanan wisatawan untuk menyatu dengan alam. Pada 

beberapa contoh lokasi, glamping kerap memakai servis sekelas sebuah resort. Glamping 

semakin populer di kalangan wisatawan yang mencari kenyamanan dan akomodasi 

sebuah hotel berdampingan dengan suasana petualangan dan rekreasi layaknya 

berkemah. Pengusahaan kawasan Baru Bolang ini merupakan salah satu langkah yang 

diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan kawasan TNGGP menjadi kawasan 

taman nasional dengan konsep ekowisata yang di dukung oleh pemerintah dan 

masyarakat sekitar. 

Keinginan untuk mengembangkan pariwisata alam berkonsep ekowisata dengan 

prinsip konservasi, membutuhkan perencanaan kawasan glamor camping untuk 
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mewujudkan kawasan ekowisata yang berkelanjutan serta mampu memberikan dampak 

positif bagi wisatawan, pemerintah, maupun masyarakat sekitar. 

1.2   Tujuan dan Sasaran 

1.2.1 Tujuan 

Tujuan dari penulisan sinopsis ini adalah untuk merumuskan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Kawasan Glamor Camping Baru Bolang sebagai 

fasilitas pariwisata alam di Kawasan TNGGP. 

1.2.2 Sasaran 

Terwujudnya suatu langkah dalam pembuatan sebuah Kawasan Glamor 

Camping Baru Bolang, Bogor berdasarkan aspek-aspek panduan perencanaan. Aspek 

ini meliputi Konsep perancangan, pemilihan tapak, program ruang, mekanikal 

elektrikal dan aspek lain yang berkaitan dengan perancangan. 

1.3   Manfaat 

1.3.1 Subjektif 

Memenuhi salah satu persyaratan mata kuliah Tugas Akhir pada Jurusan 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 

1.3.2 Objektif 

Perancangan Kawasan Glamor Camping Baru Bolang, Bogor ini diharapkan 

dapat menjadi suatu masukan yang bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan 

pihak yang terkait dalam mengembangkan fasilitas pariwisata alam berupa Kawasan 

Glamor Camping. 

1.4   Ruang Lingkup 

1.4.1 Substansial 

Ruang Lingkup pembahasan secara substansial meliputi aspek-aspek 

arsitektural perencanaan dan perancangan Kawasan Glamor Camping Baru Bolang, 

Bogor. Masalah yang berada di luar lingkup arsitektural akan dibahas seperlunya 

dengan batasan sepanjang hal tersebut masih dianggap relevan. 

1.4.2 Spasial 

Ruang lingkup pembahasan secara spasial merupakan pemilihan lokasi/tapak 

perencanaan dan perancangan Kawasan Glamor Camping Baru Bolang, Bogor.  

1.5   Metode Pembahasan 

1.5.1. Metode Deskriptif 

Metode yang dilakukan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara: studi pustaka/studi literatur, data dari instansi terkait, observasi 

lapangan serta pengumpulan data melalui internet. 

1.5.2. Metode Dokumentatif 

Metode yang dilakukan adalah dengan cara mendokumentasikan data yang 

menjadi bahan penyusunan laporan  ini. Cara pendokumentasian data adalah 

dengan memperoleh gambar visual melalui foto-foto yang didapat. 
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1.5.3. Metode Komparatif 

Metode yang dilakukan adalah dengan membandingkan Kawasan Glamor 

Camping Baru Bolang, Bogor dengan Kawasan Glamor Camping lainnya. 

Dari data-data yang telah terkumpul, dilakukan identifikasi dan analisis untuk 

memperoleh gambaran yang cukup lengkap mengenai karakteristik dan kondisi yang ada, 

sehingga dapat tersusun suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan 

Arsitektur Kawasan Glamor Camping Baru Bolang, Bogor. 

1.6   Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan dan penyusunan Kawasan Glamor Camping Baru Bolang, 
Bogor ini adalah sebagai berikut: 

 
BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup pembahasan, 
metode pembahasan, sistematika pembahasan dan alur pikir. 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk mendukung perencanaan dan 
perancangan Kawasan Glamor Camping Baru Bolang, Bogor. 

 
BAB III TINJAUAN LOKASI 

Membahas tentang tinjauan Kota Bogor berupa data–data fisik dan non-fisik,  seperti 
letak geografi, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, serta kebijakan tata 
ruang wilayah di Kota Bogor. Selain itu, terdapat juga pembahasan mengenai potensi 
dan masalah pariwisata alam di Kota Bogor dan faktor–faktor yang mendukung 
pembangunan Kawasan Glamor Camping Baru Bolang, Bogor. 

 
BAB IV KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN 

Menguraikan kesimpulan, batasan, dan anggapan dalam merencanakan dan 
merancang Kawasan Glamor Camping Baru Bolang, Bogor. 

 
BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PROYEK 

Menguraikan analisis-analisis yang bersifat penajaman terhadap materi yang dikaitkan 
dengan konteks lahan perencanaan dan perancangan. 

 
BAB VI PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PROYEK 

Mengungkapkan kesimpulan, batasan dan anggapan yang digunakan sebagai 
penyesuaian dalam pendekatan perencanaan dan perancangan untuk menentukan 
Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Kawasan Glamor 
Camping Baru Bolang, Bogor. 
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1.7 Alur Pikir 

 
 

  

 

 

 

 

 

AKTUALITAS 

 Tingginya jumlah wisatawan di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menimbulkan 
inisiatif pemerintah untuk mengembangkan wilayah yang termasuk ke dalam zona pemanfaatan  
sebagai  kawasan ekowisata. 

 Kehadiran investor yang ingin membangun fasilitas ekowisata berupa Glamor Camping membutuhkan 
perencanaan dan desain kawasan yang baik. 

URGENSI 

 Dibutuhkan Kawasan Glamor Camping yang memadai serta sesuai dengan standar  pemanfaatan 
wilayah sebagai area usaha. 

 ORIGINALITAS 

 Perencanaan dan perancangan Kawasan Glamor Camping Baru Bolang Bogor, dengan fasilitas 
ekowisata yang memadai.  

DATA 

STUDI PUSTAKA 

Tinjauan pariwisata alam, ekowisata, dan 

camping area. 

DATA LAPANGAN 

 Tinjauan kawasan TNGGP 

 Tinjauan lokasi/site 

DATA STUDI BANDING 
Kawasan Glamor Camping di lokasi 
berbeda 

 

ANALISA 

 Kebutuhan akan Kawasan Glamor Camping, masalah serta potensinya 

 Pelaku dan aktivitas dalam Kawasan Glamor Camping 

 Kebutuhan ruang dan fasilitas berdasarkan standar perencanaan dan perancangan 

 Pengolahan tapak 

 Pendekatan Program Perencanaan dan Perangcangan Arsitektur yang mengacu pada aspek-aspek 
kontekstual, fungsional, arsitektural, teknis, dan kinerja 

Kompilasi data dari seluruh tinjauan yang berisi kesimpulan dan batasan mengenai Kawasan Glamor Camping 
Baru Bolang, Bogor 

Kawasan Glamor Camping Baru Bolang, Bogor 
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