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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sebagai negara yang  saat  ini memiliki berkah demografi  (jumlah penduduk dengan usia 

produktif terbesar di dunia),  Indonesia mulai menyadari pentingnya peranan dan posisi strategis 

pendidikan  vokasi  di  dalam  menjawab  tantangan  globalisasi,  khususnya  di  bidang  ketenaga‐

kerjaan.  Hal  ini  diwujudkan  dengan  kebijakan  pemerintah  dalam  merubah  komposisi  jumlah 

pendidikan menengah kejuruan  (SMK)  terhadap pendidikan menengah umum  (SMU) dari 40%  : 

60% menjadi  70%  :  30%.  Pendidikan  vokasional  pada  dasarnya  adalah  pendidikan  yang  lebih 

berorientasi pada penerapan ilmu untuk menyelesaikan problem secara praktis namun sistematik 

dan  terukur.  Saat  ini  telah didirikan Vocational Development Centre  (VDC), yang dirancang dan 

dikembangkan untuk menjadi rujukan bagi perkembangan pendidikan vokasi di Indonesia. VDC ini 

menyatukan entitas bisnis/ industri dengan pendidikan vokasi tingkat menengah/ kejuruan (SMK) 

dan pendidikan tinggi vokasi  (sekolah vokasi dan politeknik) untuk menyelesaikan permasalahan 

bangsa (UGM, 2015).  

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah 

satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang 

pendidikan  menengah  sebagai  lanjutan  dari  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP),  Madrasah 

Tsanawiyah  (MTs),  atau  bentuk  lain  yang  sederajad.  Sekolah  di  jenjang  pendidikan  dan  jenis 

kejuruan  dapat  bernama  Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK)  atau Madrasah  Aliyah  Kejuruan 

(MAK), atau bentuk lain yang sederajad. Faktor pembeda antara SMA/MA dan SMK/ MAK adalah 

ketersediaan  fasilitas unit produksi  yang diakomodir di  SMK  sebagai  aplikasi  ilmu  terapan  atau 

pusat training skill siswa. 

Saat  ini  kuliner  merupakan  istilah  yang  populer  di  Indonesia.  Kuliner  di  Indonesia 

berkembang  pada  tahun  1988‐an  saat  Lembaga  Kuliner  Indonesia  (LKI)  didirikan  di  Jakarta 

(Soenardi, 2013). Di kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah juga dirasakan hal serupa. Satu 

dari sebelas SMK Negeri di Semarang yang salah satu program keahliannya menawarkan minat tata 

boga  adalah  SMK  Negeri  6.  Sedangkan  lima  dari  60  SMK  swasta  di  kota  Semarang  yang  juga 

menawarkan program keahlian tata boga di  antaranya SMK Ibu Kartini, SMK Perintis 29‐01, SMK 

Mataram,  SMK  Bagimu  Negeriku,  dan  SMK  Theresiana  (Widyarsono,  2014).  Untuk  program 

keahlian tata boga di SMK Theresiana baru dibuka pada tahun 2010. 

SMK sendiri berperan sebagai sarana pendidikan yang memiliki kurikulum akademis dan 

vokasi. Di dunia pendidikan formal kejuruan, tata boga dikenal sebagai cabang dari bidang keahlian 

pariwisata. Tata boga  sendiri merupakan program keahlian yang  terdiri dari dua paket keahlian 

yakni jasa boga dan patiseri. Usia para peserta didik yang tercatat di SMK tata boga  ini terbatas, 

selambat‐lambatnya  berusia  21  tahun  saat  melakukan  registrasi  calon  peserta  didik.  Di  kota 

Semarang, rata‐rata anak yang bersekolah di jenjang menengah kejuruan berusia 15‐19 tahun dan 

program waktu belajar tergantung dari masing‐masing kebijakan sekolah dengan kurikulum yang 

sama, bisa ditempuh selama 3 sampai 4 tahun (Permendikbud RI No. 70 th. 2013). 

Dari fenomena tersebut di atas, di kota Semarang dibutuhkan sebuah SMK tata boga. SMK 

yang direncanakan adalah SMK swasta yang mengacu pada peraturan pemerintah mengenai SMK 

tata boga.  SMK  tata boga  ini ditunjang dengan Restoran dan  Pusat  Jajan  Serba Ada  (Pujasera) 

sebagai fasilitas unit produksi. Siswa tata boga di sini diajarkan seluk beluk kuliner secara intensif 
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mulai  dari  persiapan,  pengolahan,  penyajian,  serta  pengemasan  hingga  sampai  ke  tangan 

konsumen.  Restoran  dan  Pusat  Jajan  Serba  Ada  ini  tidak  terlepas  dari  proses  industri  untuk 

mengembangkan  inovasi,  kreatifitas,  dan  kualitas  baik dari  segi  rasa,  gizi,  tingkat higienis,  seni 

kuliner, serta pelayanan dari para siswa tata boga untuk konsumen. 

Restoran  menjadi  keunggulan  dari  SMK  Tata  Boga  berperan  sebagai  etalase  media 

pemasaran produk‐produk kuliner siswa sekaligus sebagai daya tarik bagi pengunjung. Pangan kini 

tidak sekedar sebagai pemenuhan kebutuhan primer manusia tetapi juga karena pengaruh trend. 

Pemenuhan aspek kebutuhan visual juga kini marak menjadi hobi di kalangan masyarakat. Sebagian 

dari mereka memanfaatkannya di setiap moment dengan cara mengabadikan gambar lalu diposting 

di  sosial media  dengan memanfaatkan  background  interior  yang  ada  atau  tampilan  hidangan 

makanan/ minuman.  

Desain  berkonsep  green  building  mengutamakan  bangunan  yang  ramah  lingkungan 

sehingga tidak hanya memberi pada kenyamanan penghuni di dalamnya namun juga berkontribusi 

dalam  penerapan  pembangunan  yang  berkelanjutan  (sustainable  development).  Desain  juga 

mengarah kepada aspek yang kontekstual  terhadap  lingkungan sekitarnya  (adaptable). Rencana 

blok massa dibuat bangunan  yang  tidak  terpisah‐pisah  agar mudah dalam pengawasan  keluar‐

masuk  siswa.  Tantangan  desain  terletak  pada  zoning  edukasi  dan  penunjang  restoran  dengan 

pertimbangan  agar  fungsi  kegiatan  tidak  saling mengganggu  tetapi  saling mendukung. Dengan 

adanya fasilitas penunjang restoran diharapkan adanya peningkatan kualitas lulusan SMK tata boga, 

baik dari segi kompetensi atau keahliannya. Peningkatan kualitas diyakini akan berimplikasi positif 

pada peningkatan daya serap lapangan kerja terhadap lulusan SMK tata boga.  

 

1.2 TUJUAN DAN SASARAN 

1.2.1  TUJUAN 

‐ Menggali,  merumuskan,  dan  menyelesaikan  permasalahan  yang  berkaitan  dengan 

perencanaan  dan  perancangan  suatu  lembaga  pendidikan  formal  SMK  Tata  Boga  yang 

ditunjang dengan restoran dan pujasera. 

‐ Menyusun hubungan pelaku‐kegiatan‐ruang SMK Tata Boga berdasarkan studi literatur dan 

studi  preseden  SMK  dengan  meninjau  khusus  hanya  pada  jurusan  tata  boga  saja 

berdasarkan kurikulum, jumlah pelaku kegiatan, fasilitas ruang, serta kegiatannya. 

1.2.2  SASARAN 

‐ Tersusunnya  Landasan  Program  Perencanaan  dan  Perancangan  Arsitektur  Tugas  Akhir 

berupa design guide line aspect. 

‐ Mahasiswa mampu mengembangkan, berkreasi, dan berinovasi desain Sekolah Menengah 

Kejuruan  (SMK)  tata  boga  yang  ditunjang  dengan  restoran  dan  Pujasera  yang menjadi 

kesatuan fungsi sebagai lembaga pendidikan vokasi dengan program intensif berkualitas.  

 

1.3 MANFAAT 

1.3.1  MANFAAT SUBJEKTIF   

‐ Sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan ke studio grafis Tugas Akhir. 

‐ Memenuhi  salah  satu  persyaratan  dalam  menempuh  Tugas  Akhir  sebagai  ketentuan 

kelulusan Sarjana Strata 1 (S1) pada Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik UNDIP Semarang. 

‐ Sebagai karya literatur melalui proses ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.  
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1.3.2  MANFAT OBJEKTIF 

‐ Sebagai  usulan  perencanaan  dan  perancangan  SMK  tata  boga  yang  diharapkan  dapat 

menjadi salah satu masukan yang berarti bagi Pemerintah Daerah Kota Semarang. 

‐ Meningkatkan  minat  dan  keingintahuan  masyarakat  kota  Semarang  mengenai  dunia 

kuliner yang dapat diperdalam melalui lembaga formal SMK tata boga selama 3 tahun. 

‐ Meningkatkan selera makan dengan fasilitas penunjang sekolah seperti restoran dan Pusat 

Jajan Serba Ada (Pujasera) dari segi desain bangunan. 

 

1.4 RUANG LINGKUP 

1.4.1 RUANG LINGKUP SUBSTANSIAL 

Perencanaan dan Perancangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tata Boga merupakan 

salah satu bangunan bermassa baik itu massa tunggal maupun jamak yang fungsi utamanya sebagai 

sarana pendidikan. Lingkup pembahasan dibatasi dengan hal‐hal yang terkait dengan disiplin ilmu 

arsitektur seperti manusia‐aktivitas‐ruang. 

1.4.2 RUANG LINGKUP SPASIAL 

Kota Semarang belum memiliki pendidikan kejuruan tata boga yang representatif. Sarana 

pendidikan  dan  penunjang  restoran  yang menjadi  satu  kesatuan  dapat memberi  nilai  tambah 

tersendiri,  yakni  untuk  memajukan  industri  di  kota  Semarang  berhubungan  dengan  kualitas 

pendidikan  vokasi.  Rencana  tapak  berada  di  kota  Semarang  di  bagian  zona  yang  baik  untuk 

pendirian bangunan pendidikan dan posisi  restoran  yang  strategis menyatu dengan  lingkungan 

sekolah dengan fungsi komersialnya. 

 

1.5 METODE PEMBAHASAN 

Dalam  penyusunan  Landasan  Program  Perencanaan  dan  Perancangan  Arsitektur  Tugas 

Akhir ini penulis menggunakan tiga metode pembahasan, yakni: 

1.5.1  METODE DESKRIPTIF 

Adalah metode pengumpulan data sesuai dengan tema bahasan yang terkait melalui studi 

literatur maupun browsing. Data yang yang telah difilter kemudian dideskripsikan atau dijabarkan. 

1.5.2  METODE DOKUMENTATIF 

Adalah melakukan observasi secara langsung di lapangan seperti pengambilan gambar dan 

wawancara. Data yang ada kemudian diterjemahkan sebagai penguat studi kasus.  

1.5.3  METODE KOMPARATIF 

Adalah studi literatur maupun dokumentasi mengenai objek sebagai studi banding seperti 

pengambilan data berupa struktur organisasi SMK, pelaku SMK, fasilitas SMK, kegiatan yang ada, 

dan wawancara dengan narasumber yang berpengalaman di program  keahlian  tata boga. Pada 

pembuatan karya tulis ini metode komparatif diterapkan melalui observasi langsung di lapangan. 
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1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menjabarkan  latar  belakang,  tujuan  dan  sasaran,  manfaat,  ruang  lingkup,  metode 

pembahasan, sistematika pembahasan, dan alur pikir. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Menjabarkan  tinjauan  umum  Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK)  Tata  Boga,  tinjauan 

penekanan desain, dan studi komparasi.  Tinjauan umum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tata 

Boga meliputi definisi Sekolah Menengah Kejuruan  (SMK),  tinjauan program keahlian  tata boga 

pendidikan  kejuruan, pengertian  kuliner,  sejarah  kuliner, dan manfaat menggeluti  kuliner,  jenis 

Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK)  berdasarkan  peminatan  bidang  keahlian  kejuruan,  pelaku 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tata Boga, aktivitas Sekolah Menengah Kejuruan  (SMK) Tata 

Boga,  fasilitas  Sekolah Menengah  Kejuruan  (SMK)  Tata  Boga,  dan  organisasi  ruang.  Tinjauan 

penekanan desain meliputi pengertian dan karakteristik green building. Studi komparasi meliputi 

SMK N 6 Semarang, SMK Theresiana Semarang, dan SMK Ibu Kartini Semarang. 

BAB III  TINJAUAN LOKASI 

Menjabarkan  tinjauan  umum  lokasi  dan  tinjauan  khusus  lokasi.  Tinjauan  umum  lokasi 

meliputi  tinjauan  kota  Semarang,  perkembangan  banyaknya  siswa  tertampung  dan  belum 

tertampung di kota Semarang menurut kelompok usia sekolah 15‐19 tahun, persebaran Sekolah 

Menengah  Kejuruan  (SMK)  Tata  Boga  dan  kebutuhan  Sekolah  Menengah  di  kota  Semarang. 

Tinjauan khusus lokasi meliputi kriteria lokasi perencanaan dan tinjauan lokasi perencanaan. 

BAB IV  PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Menjabarkan pendekatan  aspek  fungsional, pendekatan  aspek  kontekstual, pendekatan 

aspek  kinerja,  pendekatan  aspek  teknis,  dan  pendekatan  aspek  visual  arsitektural.  Pendekatan 

aspek fungsional meliputi pendekatan pelaku dan aktivitas, pendekatan kapasitas pelaku kegiatan, 

pendekatan  kebutuhan  ruang,  pendekatan  persyaratan  ruang,  pendekatan  hubungan  ruang, 

program ruang, dan pendekatan sirkulasi. Pendekatan aspek kontekstual meliputi pemilihan lokasi 

dan pemilihan tapak. Pendekatan aspek kinerja meliputi sistem pencahayaan, sistem penghawaan, 

sistem jaringan air bersih, sistem pembuangan air kotor, sistem jaringan listrik, sistem pembuangan 

sampah, sistem pencegah kebakaran, sistem komunikasi, sistem penangkal petir, sistem keamanan, 

dan sistem sirkulasi horisontal dan vertikal. Pendekatan aspek teknis meliputi sistem struktur dan 

sistem modul SMK Tata Boga di Semarang. 

BAB V  KONSEP DASAR PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Menjabarkan konsep dasar program perencanaan dan konsep dasar program perancangan. 

Konsep  dasar  program  perencanaan meliputi  program  ruang  dan  tapak  terpilih.  Konsep  dasar 

program perancangan meliputi aspek kinerja, aspek teknis, dan aspek visual arsitektural. 
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1.7 ALUR PIKIR 

 
Gambar 1.1 Skema Alur Pikir Bagian 1 

(Sumber: Analisa Penyusun, 2016) 
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 Gambar 1.2 Skema Alur Pikir Bagian 2 

(Sumber: Analisa Penyusun, 2016) 


