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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar belakang 
 

Perkembangan dunia pendidikan saat ini menuntut adanya penyesuaian sistem 
pendidikan yang selaras dengan tuntutan dunia kerja. Salah satu lembaga pada jalur 
pendidikan formal yang menyiapkan lulusannya untuk memiliki keunggulan di dunia kerja, 
diantaranya melalui jalur pendidikan kejuruan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
dirancang untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan yang siap memasuki dunia kerja 
dan mampu mengembangkan sikap profesional di bidangnya. 

Pariwisata sekarang ini merupakan suatu tuntutan hidup, yakni untuk 
menghilangkan kejenuhan dari rutinitas pekerjaan. Permintaan orang untuk melakukan 
perjalanan wisata, dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan permintaan 
tersebut dapat dilihat dari angka kunjungan wisata yang semakin bertambah dari tahun 
ke tahun. Peningkatan kebutuhan orang untuk melakukan wisata, kemudian 
mengakibatkan dibutuhkannya pula peningkatan jasa pelayanan akan pariwisata, 
tuntutan akan kelengkapan fasilitas dan sarana prasarana pariwisata. Oleh karena itu 
diperlukan penunjang, yakni sumber daya manusia yang memberikan pelayanan 
pariwisata. Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata adalah salah satu pendidikan tepat 
yang dapat menghasilkan generasi profesional sehingga dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan dalam bidang pariwisata. 

Dalam standar sarana dan prasarana pendidikan, gedung sekolah merupakan hal 
yang sangat menentukan dan berpengaruh dalam proses pendidikan. Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengamanahkan 8 (delapan) 
standar pendidikan nasional yang salah satunya adalah sarana dan prasarana. 
Implementasinya adalah upaya peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan, 
khususnya pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 
Menteri Pendidikan Nasional melalui Permen Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar 
Sarana Dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah 
Kejuruan(SMK/MAK), telah menetapkan kriteria-kriteria pemenuhan standar sarana 
prasarana, diantaranya berkaitan dengan satuan pendidikan, lahan, bangunan gedung 
dan kelengkapan sarana dan prasarana. Pemenuhan terhadap kriteria tersebut, menjadi 
dasar pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana, khususnya untuk Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK). 

Kabupaten Pemalang sudah memiliki SMK dengan bidang keahlian pariwisata 
yaitu SMK Pariwisata Liberty Pemalang. Namun sayangnya, SMK ini masih belum memiliki 
sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar. SMK Pariwisata 
Liberty Pemalang sampai saat ini belum memiliki gedung tersendiri, untuk pelaksanaan 
kegiatannya SMK ini masih menggunakan salah satu gedung di komplek Gedung 
Serbaguna Kabupaten Pemalang. Menurut Bapak Teguh selaku Kepala Yayasan Liberty 
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Pemalang, untuk ke depannya sudah ada rencana pembuatan gedung sekolah, karena 
kondisinya saat ini SMK Pariwisata Liberty masih kekurangan ruang kelas baik teori 
maupun praktek. Rencana pengembangan bidang keahlian tata boga pun harus ditunda 
dulu karena masalah keterbatasan ruang kelas. Pada tahun 2013, jumlah siswa dan 
peminat sekolah kejuruan bidang pariwisata semakin meningkat. Peningkatan jumlah 
siswa dan peminat ini disebabkan oleh prospek lulusan yang baik dari SMK Pariwisata 
Liberty Pemalang, yaitu lulusan yang dijamin 100% dapat diterima bekerja. Namun 
sayangnya, SMK Pariwisata Liberty hanya dapat menampung maksimal 2 rombongan 
belajar yang masing-masing kelasnya terdiri dari 30-35 siswa dengan bidang keahlian 
akomodasi perhotelan. Oleh karena itu, perancangan dan pembangunan gedung SMK 
Pariwisata Liberty Pemalang ini haruslah menjadi prioritas utama. 

Bangunan sekolah yang baik mengakomodasi sistem pendidikan yang baik pula, 
sehingga dapat menghasilkan lulusan yang baik dan berprestasi. Oleh karena itu di 
Kabupaten Pemalang berpotensi untuk dibangun gedung SMK Pariwisata Liberty. 
Diharapkan dengan adanya sarana berupa gedung sekolah yang baru berdasarkan sistem 
manajemen pendidikan yang baik dikombinasikan dengan standar sarana dan prasarana, 
dapat menjadi wadah bagi siswa-siswi SMK Pariwisata Liberty Pemalang untuk 
mendapatkan pendidikan yang berkualitas. 

 
1.2. Tujuan dan Sasaran 

1.2.1. Tujuan 
Mendapatkan landasan konseptual perencanaan dan perancangan Gedung SMK 
Pariwisata di Kabupaten Pemalang yang mampu memfasilitasi seluruh kegiatan 
belajar dan mengajar. 

1.2.2. Sasaran 
Terwujudnya suatu panduan dalam tahapan proses perencanaan dan 
perancangan bangunan Gedung SMK Pariwisata di Kabupaten Pemalang 
berdasarkan atas aspek-aspek panduan perancangan. 
 

1.3. Manfaat 
1.3.1. Subyektif 

Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan 
Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai acuan 
untuk menyusun landasan program perencanaan dan perancangan arsitektur 
dalam pembuatan Tugas Akhir. 

1.3.2. Obyektif 
Sebagai panduan dan acuan selanjutnya dalam perancangan Gedung SMK 
Pariwisata di Kabupaten Pemalang, selain itu diharapkan dapat bermanfaat 
sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan, baik bagi mahasiswa yang akan 
menempuh Tugas Akhir maupun bagi mahasiswa arsitektur lainnya dan 
masyarakat umum yang membutuhkan. 
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1.4. Ruang lingkup 
1.4.1. Ruang Lingkup Substansial 

Lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan 
perencanaan dan perancangan di SMK Pariwisata yang dilengkapi dengan fasilitas 
dan sarana penunjang dengan pendekatan arsitektur organik dalam 
perancangannya. 

1.4.2. Ruang Lingkup Spasial 
Perencanaan dan perancangan Gedung SMK Pariwisata berada di Provinsi Jawa 
Tengah, tepatnya di Kabupaten Pemalang. 
 

1.5. Metode Pembahasan 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu menguraikan dan 
menjelaskan dengan melakukan pengumpulan data. Metode pembahasan yang 
digunakan dalam penyusunan penulisan ini  adalah metode deskriptif yaitu dengan cara : 
1.5.1. Studi Pustaka/Literatur 

Untuk mendapatkan landasan teori, standar perancangan dan perencanaan 
melalui buku, katalog, browsing internet dan bahan–bahan tertulis lain yang bisa 
dipertanggungjawabkan. 

1.5.2. Studi Banding 
Dilakukan untuk memberikan referensi dalam perencanaan dan perancangan 
serta sebagai acuan kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana yang ada pada 
bangunan. 

1.5.3. Wawancara 
Untuk mendapatkan data non fisik yang terkait dengan perencanaan dan 
perancangan SMK Pariwisata di Kabupaten Pemalang. 

 
1.6. Sistematika pembahasan 

Kerangka bahasan landasan program perencanaan dan perancangan Tugas Akhir dengan 
judul Gedung SMK Pariwisata di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, metode penulisan dan 
sistematika bahasan yang mengungkapkan permasalahan secara garis besar 
serta alur pikir dalam menyusun laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Membahas tentang tinjauan umum mengenai SMK Pariwisata, bidang 
keahlian, program studi keahlian dan kompetensi keahlian SMK, kurikulum 
SMK Pariwisata, persyaratan lahan, bangunan, prasarana dan sarana serta 
persyaratan ruang dan tinjauan arsitektur organik. 

BAB III TINJAUAN SMK PARIWISATA DI KABUPATEN PEMALANG 
Menjelaskan tinjauan umum Kabupaten Pemalang, tinjauan pendidikan di 
Kabupaten Pemalang, tinjauan SMK di Kabupaten Pemalang, data eksisting 
SMK Pariwisata Liberty Pemalang serta studi banding SMK N 4 Yogyakarta dan 
SMK N 6 Semarang. 
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BAB IV KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN 
 Berisi kesimpulan, batasan dan anggapan terkait dengan perencanaan dan 

perancangan SMK Pariwisata di Kabupaten Pemalang. 
BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN GEDUNG SMK 

PARIWISATA DI KABUPATEN PEMALANG 
Berisi tentang kajian analisa perencanaan yang pada dasarnya berkaitan 
dengan dasar pendekatan, pendekatan aspek fungsional, aspek kontekstual, 
aspek kinerja, aspek teknis, dan aspek visual arsitektural. 

BAB V PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN GEDUNG SMK PARIWISATA 
DI KABUPATEN PEMALANG 
Membahas konsep, program ruang serta aspek perencanaan dan perancangan 
arsitektur yang digunakan dalam merancang gedung SMK Pariwisata di 
Kabupaten Pemalang. 
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1.7. Alur Pikir 
 

F 

E 

E 

D 

B 

A 

C 

K 

AKTUALITA 
 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang dirancang untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan yang siap memasuki 

dunia kerja . 
 Dibutuhkannya peningkatan jasa pelayanan akan pariwisata. Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata adalah salah satu 

pendidikan tepat yang dapat menghasilkan generasi profesional sehingga meningkatkan kualitas pariwisata. 
 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permen Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana 

Dan Prasarana (SMK/MAK) yang berisi dasar pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana, khususnya bagi SMK. 
URGENSI 
 Dibutuhkan Gedung SMK Pariwisata untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar. 
 Dibutuhkan gedung sekolah dengan konsep tata ruang yang sesuai dengan standar sehingga baik guru maupun siswa 

dapat melaksanakan kegiatan dengan nyaman. 
ORIGINALITAS 
 Merencanakan dan merancang Gedung SMK Pariwisata di Kabupaten Pemalang yang sesuai dengan standar sehingga 

dapat mewadahi segala kegiatan yang terkait dengan kegiatan belajar dan mengajar dengan penekanan desain arsitektur 
organik. 

Tujuan: 
Memperoleh landasan konseptual perencanaan dan perancangan Gedung SMK Pariwisata di Kabupaten Pemalang. 

Sasaran 
Dapat menyusun dan merumuskan salah satu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) berupa 
pokok-pokok pikiran sebagai suatu gagasan dalam merumuskan konsep perencanaan (planning) dan membuat 
perancangan (design) terhadap “SMK Pariwisata di Kabupaten Pemalang”. 

Ruang Lingkup  
Merencanakan dan merancang SMK Pariwisata di Kabupaten Pemalang. 

Studi Banding 
 SMK N 4 Yogyakarta 

 

Studi Lapangan 
 Tinjauan Jenis kegiatan 
 Tinjauan Pelaku kegiatan 
 Tinjauan Kebutuhan ruang 
 Tinjauan Standar ruang 

Studi Pustaka : 
 Pengertian dan Karakteristik 

SMK Pariwisata 
 Program Keahlian dan 

Kurikulum 
 Standar perancangan gedung. 

ANALISA 
Penyediaan fasilitas dan sarana prasarana. 

 

KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN 
Kesimpulan merupakan hasil yang diperoleh dari analisa, batasan merupakan hal-hal yang menjadi ruang lingkup perancangan 
dan anggapan merupakan hal-hal yang mempengaruhi proses perancangan yang dimisalkan pada suatu keadaan ideal. 

PENDEKATAN DAN LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
Pelaku dan kegiatan, aktivitas kegiatan, kebutuhan ruang dan standar besaran ruang, pemilihan tapak, sirkulasi, hubungan 

kelompok kegiatan, sistem struktur dan utilitas. 

 

KONSEP DASAR DAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
Persyaratan, konsep dasar, program ruang dan site terpilih dari perencanaan dan perancangan SMK Pariwisata di Kabupaten 

Pemalang 

 


