
BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG PROYEK 

Bidang perkayuan dalam kaitannya dengan dinamika 

perindustrian, perdagangan, dan pendidikan merupakan salah satu 

bidang strategis yang mampu memberikan dampak nyata terhadap 

kualitas suatu daerah/negara. Bila dilihat dari segala aspek yang 

berhubungan mulai dari aspek bahan baku yang berasal dari hasil hutan 

hingga menjadi barang jadi yang dapat menjadi komoditi ekspor, 

menunjukkan bahwa dengan bergeraknya bidang perkayuan, akan ikut 

pula menggerakkan sektor/bidang lain yang berhubungan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Sebagai pusat pendidikan dan pelatihan yang bergerak dalam 

bidang kejuruan teknologi perkayuan, proyek ini akan sangat membantu 

masyarakat yang bergelut di bidang ini dengan adanya program 

pelatihan teknologi perkayuan yang terbaharui sesuai perkembangan 

zaman pada khususnya dan seluruh lapisan masyarakat yang berminat 

untuk bergelut atau bekerja di bidang perkayuan dengan adanya 

pelatihan yang memberikan ketrampilan khusus dan realistis, sehingga 

memenuhi tuntutan pada umumnya. 

Jadi, secara garis besar dapat dikatakan bahwa dengan adanya 

proyek ini, diharapkan dapat menghasilkan tenaga terampil pada bidang 

perkayuan, sehingga kebutuhan akan pekerja dapat terpenuhi, selain itu, 
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keterampilan yang didapat dapat juga dimanfaatkan secara pribadi atau 

kelompok dalam membentuk usaha sendiri. 

1.1.1. Gagasan awal 

Pendekatan perancangan untuk proyek ini adalah perancangan 

baru. Beberapa hal yang khas dalam proyek ini antara lain: 

.:. Pusat pendidikan dan pelatihan yang memberikan 

keleluasaan bagi praktekan untuk memilih materi ketrampilan 

mana yang akan dipelajari, sehingga akan tersedia fasilitas 

pendidikan untuk teori dan ruang produksi untuk praktek 

secara nyata . 

• :. Adanya ruang produksi yang memungkinkan untuk 

memproduksi barang jadi sesuai order yang ada dengan 

ketentuan job order, sehingga praktek yang diberikan tidak 

praktek imaginatif . 

• :. Konfigurasi ruang produksi sebagai ruang utama dalam 

kegiatan praktek merupakan bagian yang khusus, karena 

akan berbeda jika dibandingkan dengan ruang produksi pada 

industri secara umum atau dibandingkan dengan ruang 

produksi dengan bahan baku berbeda. 

1.1.1 . Ketertarikan (Interest) 

Teknologi perkayuan merupakan salah satu cabang 

teknologi yang mengakomodasi seluruh kegiatan yang 

berhubungan dengan kayu, mulai dari pengerjaan hingga 

rekayasa bahan, dan meliputi proses awal dimana kayu masih 
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berupa pohon hingga menjadi barang jadi. Dengan teknologi 

yang berkembang sampai sekarang, telah banyak membantu 

para pekerja di bidang industri, mebellfurniture, interior, dsb., 

dalam hal efisiensi dan fleksibilitas pengerjaan kayu. Efisiensi 

yang dimaksud berkaitan dengan waktu produksi dan keamanan 

kerja, sedangkan fleksibilitas yang dimaksud berkaitan dengan 

semakin beragam bentuk dan tuntutan pengerjaan kayu yang 

mampu dikerjakan secara masinal. 

Dalam proyek ini, akan dikhususkan untuk teknologi 

pengerjaan kayu yang meliputi pengerjaan kayu mulai dari log 

(pohon yang telah dipotong), proses pra-pembahanan, proses 

pembahanan, proses konstruksi, proses assembling atau 

perakitan, proses finishing, dan proses packing I pengepakan. 

1.1.1. Kepentingan Mendesak (Urgency) 

8eberapa kepentingan yang dirasa mendesak antara lain: 

.:. Perkembangan teknologi perkayuan yang tidak diimbangi 

dengan keterampilan pekerja di bidang ini. 

.:. Masih sedikitnya fasilitas pendidikan dan pelatihan teknologi 

kayu di Indonesia. PIKA sendiri mengakui bahwa lembaga 

pendidikan formal maupun informal kejuruan teknologi kayu 

masih sangat sedikit di Indonesia . 

• :. PIKA mengakui bahwa prosentase terbesar siswa yang 

belajar di PIKA adalah siswa praktek (praktekan) yang 
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berasal dari berbagai daerah dengan berbagai latar 

belakang, hal ini menunjukkan animo yang cukup tinggi. 

1.1.1. Kebutuhan (Need) 

8eberapa kebutuhan yang melatarbelakangi antara lain: 

.:. Kebutuhan perusahaan akan pekerja/karyawan yang 

terampil di bidangnya . 

• :. Kebutuhan akan keterampilan khusus berkaitan dengan 

teknologi perkayuan yang ada, seperti pengerjaan dengan 

mesin CNC (Computerize Numerical Control) . 

• :. Kebutuhan pengusaha-pengusaha kecil yang memiliki 

bengkel kayu sendiri akan keterampilan yang lebih baru. 

1.1.1. Keterkaitan (Relevancy) 

8eberapa keterkaitan yang ada antara lain : 

.:. Fasilitas pendidikan dan pelatihan ini akan memberikan 

pengalaman baru akan teknologi perkayuan sesuai dengan 

perkembangannya . 

• :. Akan terdapat berbagai macam jenis teknologi perkayuan 

mulai dari teknologi kuno (mis:pengetaman dengan mesin 

mekanik), hingga teknologi baru (mis:pengetaman 4 sisi 

dengan mesin moulding) . 

• :. Memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan 

kebutuhan praktekan dengan berbagai latar belakang. 
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1.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN 

Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai adalah membuat alternatif lembaga pendidikan 

informal dengan latar belakang keterampilan khusus, yaitu teknik 

pengerjaan kayu, yang mengakomodasi teknologi terbaru dengan 

mempertimbangkan isu global. 

Sasaran 

Kelompok sasaran pendidikan dan pelatihan adalah pemuda putus 

sekolah (SMU/SMK), usaha kecil dan menengah, kalangan industri, 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Instansi Pemerintah 

Daerah/BUMN. 

1.3. LlNGKUP PEMBAHASAN 

Dalam proyek ini, akan dikhususkan untuk teknologi pengerjaan kayu 

yang meliputi pengerjaan kayu mulai dari log (pohon yang telah 

dipotong), proses pra-pembahanan, proses pembahanan, proses 

konstruksi, proses assembling atau perakitan, proses finishing, dan 

proses packing I pengepakan. 
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PERSIAPAN BAHAN 
(pembelahan log, pengeringan, 

pembelahan sortimen) 

~ 
PEMBAHANAN 

(pengetaman, pemotongan untuk 
konstruksi) 

~ 
KONSTRUKSI 

(pengeboran, pembuatan penllubang, 
sponing, alur) 

~ 
ASSEMBLING/PERAKITAN 

(proses perakitan menjadi benda jadi, 
pengamplasan) 

~ 
FINISHING 

(pengamplasan, penyemprotan) 

! 
PACKING 

(pengepakan, penyimpanan siap kirim) 

TabeI 1.1. Skema Proses Pengerjaan Industri Kayu (sumber:data pribadi) 

1.4. METODA PEMBAHASAN 

1.4.1. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data, meliputi : 

.:. Pengumpulan data primer, yang diperoleh melalui peninjauan 

secara langsung bangunan proyek tipikal yang patut menjadi 

acuan dalam perencanaan. Dengan cara memfoto, 

mengamati,dan wawancara. 
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.:. Pengumpulan data sekunder, diperoleh melalui instansi terkait 

dan referensi dari literatur maupun web site. 

1.4.2. Metode penyusunan dan analisis 

Dengan mengacu pada kerangka berikut, metode penyusunan 

dan analisis meliputi : studi literatur dalam hal memperoleh 

standar dan kesesuaian dengan proyek yang dikerjakan, studi 

komparasi untuk memberikan pengayaan tentang proyek yang 

dikerjakan berdasar dengan bangunan yang telah ada, mengutip 

literatur yang diperoleh kemudian membuat asumsi untuk 

mendukung program yang ada sesuai dengan proyek. 

Tabel 1.2. Metode Penyusunan dan Analisis 

PENIDE~TAN 

PERENCANMN 
Dan 

RAN6ANGAN 

st UDI 
OMPAf(ASI 

PERENCANAAN 
Dan 

ERANeANGAN 
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1.4.3. Metode pemrograman 

Metode pemrograman dilakukan dengan cara mensintesis hasil 

dari studi yang sudah dilakukan dan menganalisanya dalam 

bentuk kesimpulan dan saran yang dapat diterapkan dalam tahap 

perancangan. 

1.4.4. Metode perancangan arsitektur 

Metode perancangan arsitektur, meliputi : 

.:. Proses perancangan di studio yang berkembang secara trial 

and error, berupa konsep perancangan, gambar 

pengembangan perancangan, detail teknik, isometri, elemen 

teknik bangunan dan perspektif . 

• :. Tekanan pad a perancangan berupa arah ragam bangunan 

dan fasade, pengolahan lansekap, permasalahan dominan 

yang dihadapi, dll. 

1.5. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Babl : Pendahuluan 

Berisi latar belakang permasalahan, tujuan dan sasaran, 

Iingkup pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab /I : Tinjauan Proyek 
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Berisi penguraian deskriptif-analisis tentang tinjauan umum 

dan tinjauan khusus yang mengacu atau berhubungan erat 

kepada perencanaan dan perancangan Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan Teknologi Perkayuan, berupa uraian tentang 

kegiatan, fasilitas, permasalahan desain, spesifikasi dan 

persyaratan desain. 

Bab III : Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Berisi analisa-analisa dau uraian secara kualitatif dan 

kuantitatif mengenai pendekatan arsitektur yang meliputi 

studi aktivitas, studi besaran ruang, dan lain-lain; sistem 

bangunan yang meliputi sistem struktur, utilitas, dan lain-lain; 

dan lingkungan. 

Bab IV : Program Arsitektur 

Berisi uraian sintesis secara kualitatif dan kuantitatif yang 

mendasar pada analisis pendekatan dari bab sebelumnya, 

mengenai konsep program arsitektur yang ada beserta 

tujuan perancangan dan faktor-faktor yang mendukung. 

Bab V : Kajian Teori 

Berisi tentang tema kajian seperti teori desain, sistem 

bangunan dan utilitas, pengembangan kaidah arsitektur, 

mengenai teori penekanan desain yang diambil dan 

permasalahan dominan. 
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