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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Pengertian Judul 

Pengembangan : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ) 

Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan 

mengembangkan, dapat di artikan juga perbuatan 

menjadikan bertambah berubah sempurna ( pikiran, 

pengetahuan dan, sebagainya). (KBBI karya WJS. 

poerwadarminta) 

Lahan : Tanah terbuka ; Tanah garapan. (KBBI 2021) 

Bumi Perkemahan : adalah tempat untuk sebuah kawasan yang terdapat 

lapangan yang memiliki fasilitas pendukung berupa 

kamar mandi, toilet , area berkegiatan outdoors dan 

beberapa tempat perkemahan mensyaratkan adanya aula 

untuk mendukung kegiatan Indoor.. (web, wisata 

halimun 2021) 

Pendekatan : pendekatan/penꞏdeꞏkatꞏan/n penggunaan teori suatu 

bidang ilmu ntuk mendekati suatu masalah. 

(kbbi.web.id/dekat;2021) 

Ekologis : adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara 

makhluk hidup dan (kondisi) alam sekitarnya 

(lingkungannya). (kbbi.web.id/ekologis;2021) 
 

“Pengembangan Lahan Bumi Perkemahan Karya Bakti Praja Mukti 

Surakarta Dengan Pendekatan Ekologis” adalah Pengembangan lahan bumi 

perkemahan untuk dapat di gunakan sebagai sarana edukasi tentang 

kepramukaan dan lingkungan, untuk dapat menjaga lingkungan dengan 

lebih baik, sehingga perkemahan karya bakti praja mukti Surakarta dapat di 

fungsikan Kembali sesuai standar kelayakan yang ada sebagai bumi 

perkemahan.  
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1.2 Latar Belakang 

Bumi Perkemahan secara umum merupakan sebuah lahan yang dapat di 

fungsikan sebagai penampung kegiatan tentang kegiatan yang berhubungan 

dengan alam dengan adanya sarana prasarana penunjang yang lengkap 

untuk menunjang kegiatan tentang edukasi alam dan kepramukaan. 

Kehadiran bumi perkemahan ini ,menjadi sarana kegiatan luar ruang 

masyarakat Kota Surakarta. Sebagai alternatif dari jauhnya jarak Bumi 

Perkemahan yang berada di luar area Surakarta , maka pengembangan lahan 

Bumi Perkemahan ini sangat di perlukan untuk memangkas jauhnya akses 

lahan untuk berkemahan masyarakat Kota Surakarta yang biasanya harus ke 

Karanganyar , Boyolali atau Klaten,  . 

Sarana kegiatan luar ruangan atau kepramukaan Kota Surakarta masih 

menggunakan lahan lahan sekolah yang dalam analisanya sangat jauh dari 

kata memadahi untuk menampung kegiatan tersebut, kebanyakan kegiatan 

anak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas masih harus ke luar Kota 

Surakarta untuk melaksanakan diklat dan kegiatan kepramukaannya, 

semakin jauh akses untuk melaksanakan kegiatan semakin besar pula resiko 

yang di tanggung dan biaya dari jauhnya akses kegiatan. 

Selain kegiatan kepramukaan di Kota Surakarta, para pelajar juga dapat 

menggunakan perkemahan karya bakti praja mukti sebagai tempat untuk 

belajar bersama dan membentuk suatu komunitas yang positif. 

Dibandingkan dengan lahan bumi perkemahan di luar Kota Surakarta, 

lahan Bumi Pekemahan Karya Bakti Praja Mukti di harapankan dapat 

memenuhi standar kelayakan dari sarana dan prasarana pendukungnya. 

Bumi Perkemahan merupakan tempat untuk sebuah kawasan yang 

terdapat lapangan yang memiliki fasilitas pendukung berupa kamar mandi, 

toilet, area berkegiatan outdoors dan beberapa tempat perkemahan 

mensyaratka. Untuk kebutuhan khusus, tersedia juga aula yang 
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diperuntukan untuk mengadakan acara khusus yang membutuhkan ruangan 

indoor. 

Kota Surakarta terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan 

pegunungan Merapi dengan ketinggian sekitar 92 m diatas permukaan air 

laut. Dengan luas sekitar 44 Km2, Kota Surakarta terletak diantara 110 45` 

15″ – 110 45` 35″ Bujur Timur dan 70` 36″ – 70` 56″ Lintang Selatan. Kota 

Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah Sungai besar yaitu sungai 

Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe.  

Kota Surakarta merupakan kota yang langsung berbatasan 

dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali di sebelah 

Utara, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur 

dan barat, dan Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan. Kota ini juga 

merupakan kota terbesar ketiga di pulau Jawa bagian Selatan 

setelah Bandung dan Malang menurut jumlah penduduk. Kota Surakarta 

Juga menjadi sentral segala kegiatan masyarakat kota di sekitaran Surakarta 

Berdasarkan potensi yang dijelaskan tersebut maka akan direalisasikan 

dalam wujud perancangan dan perencanaan bangunan bumi perkemahan 

karya bakti praja mukti yang didalamnya yang dapat memenuhi kebutuhan 

akan lahan Bumi Perkemahan di Kota Surakarta dan dapat menampung 

segala kegaitan alam yang lengkap dari segi sarana dan prasarana 

pendukungnya.  

1.3 Rumusan Masalah  

1) Bagaimana mengembangkan lahan bumi perkemahan karya bakti praja 

mukti sebagai wadah kegiatan kepramukaan dan luar ruangan dengan 

pendekatan ekologis.  

2) Bagaimana mendesain Kawasan lahan bumi perkemahan yang sesuai 

standar dan ekologis sesuatu desain. 
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1.4 Tujuan dan Sasaran 

1) Mampu menjadikan Bumi Perkemahan Karya Bakti Praja Mukti sebagai 

wadah tempat kegiatan luar ruang dan kepramukaan dengan pendekatan 

Arsitektur Ekologis. 

2) Mampu mendesain ruangan Bumi Perkemahan Karya Bakti Praja Mukti 

Surakarta sesuai dengan Standar Bumi Perkemahan. 

1.5 Lingkup Pembahasan 

Penekanan pembahasan dilakukan pada aspek perencanaan dan 

perancangan arsitektur lahan Bumi Perkemahan Karya Bakti Praja Mukti 

yang meliputi analisa terhadap kebutuhan fisik maupun non fisik dan 

standar yang ada  sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

kegiatan lingkungan alam. 

1.6 Metode Pembahasan 

1.6.1 Observasi 

Melakukan pengamatan langsung di lokasi Bumi Perkemahan Karya 

Bakti Praja Mukti untuk mengumpulkan informasi mengenai 

keadaannya saat ini sehingga dapat ditemukan tahapan yang 

menunjang kebutuhan ruang dan fasilitas berkemah.  Dilengkapi 

dengan foto-foto sebagai dokumentasi untuk mengumpulkan data-

data yang di perlukan. 

1.6.2 Interview 

Melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung dengan semua 

pihak yang terkait untuk mendapat informasi yang diperlukan 

sebagai kelengkapan data dalam pengumpulan data. 

1.6.3 Studi Literatur 

Melakukan studi literatur yang mengkaji literatur tentang bumi 

perkemahan 

1.6.4 Studi Komparasi 

Melakukan perbandingan terhadap hasil observasi yang dilakukan 

pada beberapa obyek serupa dalam melakukan analisa terhadap 
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kriteria yang ditetapkan dalam perancangan Pengembangan Lahan 

Bumi Perkemahan Karya Bakti Praja Mukti Surakarta Dengan 

Pendekatan Ekologis 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan DP3A ini adapun sistematika yang di bagi dalam 

beberapa bab sebagai berikut : 

BAB  I  :  PENDAHULUAN.  

Pada BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan sasaran, lingkup pembahasan, metode 

pembahasan, serta sistematika pembahasan. 

BAB  II  : TINJAUAN PUSTAKA.  

Pada BAB II berisi tentang teori-teori dan sumber data serta gambaran 

umum terkait dengan perancangan pengembangan lahan bumi 

perkemahan karya bakti praja mukti Surakarta dengan pendekatan 

ekologis.                       

BAB  III :GAMBARAN UMUM LOKASI DAN  

GAGASAN PERANCANGAN.  

Pada BAB III berisi data fisik dan non fisik mengenai lokasi. Gagasan 

perancangan mengenai pengembangan lahan bumi perkemahan karya 

bakti praja mukti Surakarta dengan pendekatan ekologis. 

BAB  IV  : ANALISA PENDEKATAN DAN KONSEP  

PERENCANAAN DAN PERANCANGAN.  

Pada BAB IV berisi analisa konsep mikro yang terdiri dari analisa dan 

konsep site, analisa dan konsep ruang, analisa dan konsep tampilan 

arsitektur, analisa dan konsep struktur dan utilitas, analisa dan konsep 

penekanan atsitektur pada bangunan pengembangan lahan bumi 

perkemahan karya bakti praja mukti Surakarta dengan pendekatan 

ekologis. 

  


