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BAB IV 
KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN 

 

4.1   Kesimpulan 

 Pada bab sebelumnya telah dibahas latar belakang, alur pikir, pengertian, dan 

kebutuhan untuk sebuah Kawasan Glamor Camping di Baru Bolang, Bogor sebagai 

fasilitas akomodasi dan wisata untuk wisatawan baik wisatawan lokal maupun 

mancanegara. Maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) sedang 

mengembangkan potensi wilayah pemanfaatan di areal Baru Bolang, Bogor. 

b. Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) potensi yang 

bagus. Kurang optimalnya perencanaan dan penyediaan fasilitas-fasilitas di 

kawasan TNGGP terutama di kawasan Baru Bolang membuat kegiatan-kegiatan 

wisata tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Glamor camping merupakan area perkemahan dengan fasiltas sebuah resort. 

Kata “glamor” dalam glamor camping bukan dipandang dengan arti harfiahnya 

seperti perkemahan serba mewah, melainkan kelengkapan area perkemahan 

tersebut dengan fasilitas dan sarana seperti sebuah resort. Keberadaan fasilitas 

penunjang seperti tempat tidur berdipan, kamar mandi, air hangat dan 

berbagai fasilitas lain menjadi alasan penambahan kata “glamor” dalam glamor 

camping. 

d. Studi banding memberikan gambaran dalam perencanaan dan perancangan 

kawasan glamor camping. Studi banding digunakan untuk menentukan 

kapasitas dan jumlah unit glamor camping yang akan direncanakan. Estimasi 

kapasitas yang dihasilkan dari hasil rata-rata jumlah unit glamor camping pada 

setiap objek studi banding kemudian akan disesuaikan kembali dengan sasaran 

utama glamor camping yang akan direncanakan. 

e. Kawasan glamor camping yang akan direncanakan memiliki sasaran utama dan 

diperuntukkan untuk keluarga, sehingga dalam perencanaan dan perancangan 

fasilitas glamor camping akan lebih mengedepankan desain yang mampu 

mengakomodasi wisata keluarga guna menciptakan keharmonisan. Fasilitas 

rekreasi dan penunjang di kawasan glamor camping juga akan disesuaikan 

untuk wisata keluarga.  

4.2   Batasan 

         Pada bab sebelumnya telah dibahas beberapa batasan-batasan dalam 

merencanakan glamor camping, batasan tersebut antara lain: 

a. Lokasi berada di Kawasan Baru Bolang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten 

Bogor, Indonesia. 

b. Perencanaan kawasan glamor camping ini berdasarkan pada Peraturan 

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam serta  Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikarenakan lokasi tapak berada di 

wilayah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.  
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c. Kepemilikan bangunan adalah pihak swasta dengan sistem sewa lahan melalui 

izin pemanfaatan lahan kepada pemerintah. 

d. Standar dan persyaratan ruang mengacu pada studi literature, studi banding, 

dengan disesuaikan pada kondisi tapak yang tersedia. 

e. Sasaran kawasan glamor camping di Kawasan Baru Bolang adalah wisatawan 

lokal dan mancanegara dari segala usia dengan memakai konsep “wisata 

keluarga”. 

f. Perencanaan kawasan glamor camping menitikberatkan pada ilmu arsitektur. 

Pembahasan diluar bidang tersebut sejauh masih sebagai faktor yang 

mendasari dan berkaitan dengan pertimbangan faktor perencanaan dilakukan 

dengan pendekatan logika dan asumsi tanpa pembuktian mendalam. 

4.3   Anggapan 

 Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya beserta dua poin di atas, maka 

timbul anggapan sebagai berikut: 

a. Perencanaan kawasan glamor camping diharapkan mampu membantu 

pemerintah daerah setempat dalam program pengembangan dan pemanfaatan 

kawasan, sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan yang berkunjung 

ke Kawasan TNGGP. 

b. Lokasi ini memiliki potensi pengembangan wisata yang sangat baik karena 

letaknya yang berada di lembah Gunung Pangrango, dengan pemandangan 

Kabupaten Bogor. 

c. Tapak terpilih dianggap telah memenuhi syarat dan siap digunakan sesuai 

dengan batas-batas yang ada. Tapak dalam kondisi siap diolah/dibangun 

d. Situasi, kondisi, dan daya dukung tanah kawasan yang digunakan termasuk 

jaringan utilitas serta sarana infrastruktur yang lain dianggap siap untuk 

mengantisipasi pengembangan Sasaran kawasan glamor camping di Baru 

Bolang 

e. Tidak terbatas anggaran dana. 

f. Tidak terdapat permasalahan perbaikan dan pelebaran jalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


