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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

Kondisi eksisting Pusat Pendidikan 

Lingkungan Hidup (PPLH) Seloliman memiliki 

luas lahan  4 Ha, didirikan pada tanggal 15 Mei 

1990, terletak di Dusun Biting, Desa Seloliman, 

Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto 

Jawa Timur.  Seloliman adalah desa kecil 

dengan sekeliling pemandangan sangat indah 

dan subur, berada di lereng gunung 

Penanggungan dengan situs peninggalan 

terbanyak di dunia. Kondisi eksisting sekarang 

untuk penggunaan lahan budidaya di PPLH  

seluas kurang dari 20% luas lahan 4 Hektar 

dengan ketinggian 400 meter dari permukaan air 

laut, banyak tumbuh hutan tropis buatan, kondisi 

sekitar PPLH sangat tenang, banyak tumbuh pohon 

karet merah, pohon sengon, pohon trembesi,       

Meninjau dari kondisi lokasi tapak yaitu; dekat 

dengan pemukiman warga desa Seloliman, tapak 

berkontur dengan interval kurang-lebih satu meter, 

pada gerbang masuk terdapat tanaman liana dan 

hanya ada satu pintu masuk utama, masih ada satu 

warung yang sudah tidak difungsikan lagi dan ada satu warung yang masih 

difungsikan oleh warga setempat, ada tempat parkir kendaraan di depan pintu 

masuk PPLH, lebar jalan utama kurang lebih 6 meter sudah beraspal, pagar 

bangunan PPLH dari dinding batu kali yang di ekspose, berikut adalah batas fisik 

kawasan PPLH: 

• Batas Utara jalan raya utama menuju Candi Jolotundo 

• Batas Timur tanah milik khas desa Seloliman 

• Batas Barat tanah pemakaman 

• Batas Selatan sungai dan hutan milik perhutani. 

Gbr 1. Peta PPLH Seloliman (Sumber 

: Google map) 2017 

Peta PPLH (sumber: Kab Mojokerto) 
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       Data eksisting Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup yang terletak di Dusun 

Biting RT.05/RW.03, Desa Seloliman, Trawas, Mojokerto, Jawa Timur. 

Berbagai objek wisata yang dikembangkan adalah potensi wisata alam melalui 

program pendidikan informal. Kondisi eksisting saat ini di PPLH Seloliman 

masih kurang adanya perhatian dari segi kebutuhan  kapasitas ruang atau 

sarana yang ada, seperti: kamar untuk penginapan (bungalow & asrama), 

laboratorium, green house untuk pembibitan, Rumah Kompos yang tidak 

terawat, depo tanaman pertanian dan lain sebagainya. 

 

       Dengan mengobservasi melihat langsung kondisi lapangan dari segi desain 

permassa bangunan jauh dari alami, seperti pada penginapan bungalow, 

guesthouse, asrama penggunaan bahan material untuk penutup lantai kamar tidur, 

penutup lantai dan dinding kamar mandi masih menggunakan bahan material dari 

keramik (Pabrikasi), untuk fasilitas kamar mandi masih kurang alami dalam 

penggunaan shower dan bathtub terkesan moderan. Konsep arsitektural PPLH yang 

kurang alami yang lainnya ialah untuk massa bangunan dalam penggunaan bahan 

material seperti penutup dinding dari batu bata, penutup atap dari genteng yang 

dicetak oleh pabrik juga terkesan kurang alami, serta penataan softscape seperti; 

vegetasi, kolam ikan, water treatment di PPLH jauh dari segi keindahan, banyak 

faktor penyebab dari semua itu, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. 

Program pendidikan informal yang bersifat wisata ini berharap dapat menciptakan 

lapangan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat 

setempat. Data eksisting sekarang untuk staf pengelola PPLH kurang lebih 

berjumlah 50 orang dengan 90% berasal dari  masyarakat Desa Seloliman.      

 

       PPLH Seloliman juga menjadi salah satu tujuan destinasi objek wisata 

internasional. Wisata yang ditawarkan oleh PPLH Seloliman, yakni: Program 

pendidikan ekowisata, Program pertanian organik, Program sumberdaya dan 

program usaha. 

 

       Kebutuhan kapasitas ruang yang sudah ada di PPLH Seloliman sekarang 

kurang memadai peserta didik yang semakin meningkat hampir 20% di setiap 

tahunnya, dari grafik yang ada di PPLH Seloliman pada  tahun 2016 wisatawan 

yang berkunjung  dengan kisaran 18.000 orang dengan berbagai kepentingan. 

Menyoroti dari segi desain arsitektur perlu adanya perkembangan desain yang lebih 

alami dan selaras alam PPLH. 
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Kecenderungan/Trend 

       Kecenderungan atau trend yang berkembang sekarang pada pendidikan 

lingkungan hidup mulai sangat berkembang lebih kepenataan landscape arsitektur 

yang  natural atau kembali ke sifat asli dari lingkungan hidup itu sendiri, 

pemakaian bahan material bangunan semua alami tetapi untuk PPLH di Seloliman 

sendiri masih ada beberapa penggunaan bahan material modern atau fabrikasi. 

Kecenderungan trend pendidikan lingkungan hidup berikutnya yaitu; letak 

bangunan sangat dipertimbangkan agar tidak merusak alam dari kontur aslinya. 

Kecenderungan berikutnya adalah program pendidikan yang ditawarkan lebih 

bersifat outbond dan penempaan diri pada alam, yakni; 

Program pendidikan ekowisata, Program pertanian organik, Program 

sumberdaya dan program usaha. 

 

Dukungan Kebijaksaan oleh Pemerintah kota 

 

       Pemerintah daerah telah mengatur pengelolaan kawasaan termasuk 

pengembangan lingkungan hidup, hal ini tertuang dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tujuannya: 

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya 

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau 

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 

2. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

selanjutnya di singkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang 

memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan 

dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. 

3. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan 

kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam 

membentuk kesimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan 

hidup. 

4. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk 

memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup. 
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5. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup 

untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan 

keseimbangan antar keduanya. 

Dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) kawasan lingkungan hidup 

Kabupaten Mojokerto, peranan kawasan lingkungan hidup diarahkan sebagai 

kawasan pariwisata dan kawasan lindung yang didukung oleh sektor-sektor lain. 

Penataan dan pengembangan kawasan diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

objek wisata alam dengan memberikan nilai tambah yang memperhatikan kualitas 

lingkungan, sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan. 

1.2.  Identifikasi Masalah 

 

Das Sein / Arsitektural (konkret yang terjadi): 

Perlunya pertambahan kebutuhan kapasitas kamar untuk penginapan 

(bungalow & asrama), dari grafik PPLH dikarenakan kebutuhan kapasitas 

ruang bagi pengunjung yang terus meningkat setiap tahunnya hampir 20%, di 

tahun 2016 sekitar 18.000 pengunjung dari segala usia. Serta kurang layaknya 

fasilitas penujnang seperti; laboratorium, green house untuk pembibitan, rumah 

kompos, depo pertanian organik, sehingga banyak fasilitas yang tidak 

difungsikan sebagaimana fungsinya. Serta perlunya pengembangan dari segi 

desain arsitektur yang lebih alami dan selaras alam.  

 

Das Sollen / Non Arsitektural (Norma / Kaidah): 

1. Pelayanan yang diberikan jauh dari informatif  

2. Pelayanan secara holistik kurang menguasai apa saja sarana atau 

fasilitas yang terdapat di PPLH Seloliman. 

3. Sumber daya manusia. 

 

1.3.  Rumusan Masalah 

1. “Bagaimana mengembangkan pertambahan fungsi kebutuhan 

kapasitas ruang bagi pengunjung ?” 

2. “Bagaimana mengembangkan konsep desain arsitektural yang lebih 

alami dan selaras dengan alam?’  

 

1.4.  Ide / Judul yang diajukan 

“Pengembangan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup di Seloliman, Trawas, 

Kabupaten Mojokerto”. 
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1.5.  Tujuan dan Sasaran 

❖ Tujuan 

Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengembangan  pertambahan kebutuhan kapasitas 

ruang peserta didik saat ini terkait keberlanjutan pengelolaan Pusat 

Pendidikan Lingkungan Hidup di desa Seloliman, Trawas, Mojokeerto. 

2. Untuk menganalisa arahan pengembangan Pusat Pendidikan 

Lingkungan Hidup. 

3. Sebagai bahan penelitian tugas akhir Perancangan Aristektur. 

 

❖ Sasaran  

Sasaran kelompok program dan aktifitas PPLH Seloliman ditujukan bagi semua 

golongan dan lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang, diantaranya : 

• Siswa / Pelajar : TK - Perguruan Tinggi 

• Kalangan Pendidik dan Akademisi 

• Kalangan Ahli dan Profesional Kalangan Industriawan 

• Kalangan LSM dan pemerhati lingkungan 

• Kalangan Pemerintah Petani dan Masyarakat Desa 

• Masyarakat Umum Lain 

Tahun 2016, PPLH Seloliman dikunjungi sekitar 18.000 orang baik peserta 

program, menyewa fasilitas, berkunjung dan lain-lain. Sebagian besar adalah dari 

kalangan siswa / pelajar (TK - Perguruan Tinggi) yang mengambil berbagai topik 

program yang ditawarkan. 

1.6.  Batasan Penelitian 

       Didalam penulisan ini perlu diberikan batasan terhadap penelitian yang 

berkaitan dengan judul yang dibuat, yaitu Pengembangan Pusat Pendidikan 

Lingkungan Hidup diSeloliman, Mojokerto. Batasan penelitian ini melingkupi 

pengembangan; pertama dari segi konsep desain arsitektural yang kurang alami, 

serta kedua sarana pertambahan kebutuhan kapasitas ruang. 
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Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Seloliman, Trawas, 

Mojokerto sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan 

perencanaan dan pengembangan dalam pertambahan kebutuhan kapasitas 

untuk peserta didik. 

2. Bagi Dinas Perhutani Trawas. Penelitian ini diharapkan dapat memberi 

manfaat pada Dinas Perhutani Kabupaten Mojokerto, sebagai saran terkait 

pengembangan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup. Agar ekosistem 

hutan dapat  terjaga fungsinya. 

3. Bagi masyarakat. Penelitian ini dapat bermanfaat dalam upaya 

mendapatkan informasi tentang bercocok tanam secara alami tanpa 

menggunakan bahan kimia. 

4. Bagi  Ilmu Pengetahuan/Mahasiswa. Penelitian ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan di bidang lingkungan hidup serta dapat dijadikan sumbangsih 

atau referensi bagi peneliti untuk pengembangan pendidikan lingkungan 

hidup. 

 

1.7. Sistematika penulisan melalui pendekatan-pendekatan dalam 

penyelesaian masalah pada non-perancangan di lakukan dengan berbagai 

cara adalah : 

 

1. Studi Literatur yaitu: 

Cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan meniliti buku-buku maupun 

dari internet untuk melengkapi data masukan yang dibutuhkan mengingat data 

yang diperlukan tidak hanya sebatas data dari lapangan. 

 

2. Studi Banding yaitu: 

Cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya dengan 

mengobservasi lapangan secara langsung baik dengan sekedar wawancara singkat 

maupun dokumentasi terhadap obyek yang diteliti. 

 

3. Bimbingan langsung Dosen Pengampu & Dosen Pembimbing yaitu: 

Cara yang digunakan untuk mendapatkan arahan dari Dosen Pengampu dan Dosen 

Pembimbing dengan cara mengasistensi keseluruhan isi dari hasil tugas untuk 

diberikan masukan-masukan serta koreksi atas masalah yang ada untuk 

penyempurnaan hasil tugas, berupa menganalisa keseluruhan data yang di peroleh 

untuk mengetahui kekurangan, kelebihan serta pemecahannya. 
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Apabila dalam penulisan makalah ini ada kata-kata atau kalimat yang hampir sama 

dari sumber atau penulis lain harap di maklumi dan merupakan unsur 

ketidaksengajaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


