
1 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 
 

Kabupaten Klaten sebagai penghasil lumbung beras yang terkenal di Jawa 

Tengah maupun Indonesia dengan produk unggulannya beras rojolele yang 

menjadikan Klaten terkenal akan pertanian dan penghasil beras terbaik di Jawa 

Tengah maupun Indonesia. Klaten memiliki luas wilayah seluas 65.556 Ha terdiri 

dari lahan pertanian seluas 39.647 Ha dan lahan bukan pertanian seluas 25.909 Ha. 

Tingginya bidang pertanian pada Klaten masyarakat mencari alternatif ilmu 

pertanian untuk tetap menghasilkan tanaman pangan yang baik (sumber : Klaten dalam 

angka 2017) 

Namun tempat pendidikan di Klaten yang memiliki jurusan tentang pertanian 

hanya ada 1 sekolah dengan 1 jurusan sehingga letak projek Sekolah Menengah 

Kejuruan Pertanian ini di Klaten untuk memberi alternatif bagi masyarakat pada 

bidang pertanian dengan fungsinya seiring dengan kebutuhan dan meningkatkan 

animo masyarakat.  

Gagasan tersebut didasari dengan belum adanya kompleks bangunan SMK 

pertanian yang ada di Klaten dengan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Selain 

melihat potensi yang dimiliki Klaten juga mewujudkan tujuan negara Indonesia. 

Sesuai dengan undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 menjelaskan bahwa 

warga negara di Indonesia mempunyai hak untuk mendapat pendidikan, yaitu 

diberikan hak untuk mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, 

karena hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa, salah satunya dengan diberi pendidikan. Tak terkecuali pada 

area-area pedesaan yang jauh dari ibukota 
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Kebutuhan bangunan SMK ini untuk kegiatan pendidikan dan penelitian untuk 

masyarakat yang ingin menenkuni dunia pertanian dalam lingkungan sekolah formal 

dengan memanfaatkan kenyamanan thermal pada manusia dan tanaman serta 

penataan massa bangunan agar tercipta lansekap yang baik  

Dengan berdirinya SMK ini untuk mengurangi impor sayuran dan buah dari 

daerah atau negara lain sementara Indonesia memiliki julukan sebagai negara 

agraris karena gagal panen kurangnya pengetahuan, hama dan perubahan cuaca 

yang tak menentu.  

Dengan latar belakang tersebut, kebutuhan suatu bangunan SMK pertanian 

yang berwawasan lingkungan dimana memanfaatkan potensi alam yang secara 

arsitektur dapat diselesaikan dengan ekologis. Arsitektur ekologis  merupakan aliran 

arsitektur yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan potensi alam 

semaksimal mungkin. Pendekatan ini diterapkan pada daerah Kabupaten Klaten 

yang masih banyak potensi pertanian untuk menyelesaikan SMK Pertanian di Klaten 

dapat memberikan edukasi dan pengembangan teknologi pertanian untuk menyikapi 

kebutuhan pangan yang semakin meningkat khususnya di Klaten.  

 

1.2. Permasalahan Desain 

1. Bagaimana pelingkup sekolah menengah kejuruan pertanian yang dapat 

mengekspresikan ekologi ? 

2. Bagaimana tata ruang dan bentuk sekolah menengah kejuruan yang dapat 

menghemat energi dengan memanfaatkan lingkungan  ? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat 

1.3.1. Tujuan 

Menciptakan sebuah kompleks bangunan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) di bidang pertanian dikaitkan dengan lokasi projek sehingga lebih 

mengoptimalkan potensi alam dan pertanian yang ada di Klaten dengan 

menciptakan sebuah wadah sekolah menenegah kejuruan pertanian yang dapat 

menunjang kegiatan pertanian sehingga dapat memaksimalkan hasil pertanian yang 

ada di Klaten khususnya hasil pertanian beras karena Klaten merupakan salah satu 

penghasil beras terbesar di Jawa Tengah dengan produk beras raja lele. 

1.3.2. Manfaat dari pembahasan 

 Laporan Perancangan Arsitektur projek akhir arsitektur sebagai berikut : 

1. Memberikan wadah di bidang pertanian yang berguna untuk peningkatan 

kualitas pertanian yang ada di Klaten. 

2. Memberikan edukasi di bidang pertanian yang berguna untuk masyarakat di 

bidang pertanian. 

3. Mewujudkan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian yang berwawasan 

lingkungan

4. Menyiapkan sumber daya pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi 

pengembangan potensi peserta didik

5. Menjadikan Sekolah Menengah sumber informasi pendidikan vokasi dan 

pusat kebudayaan

6. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan yang standar nasional pendidikan 

dengan menambahkan pembekalanmelalui teaching factory
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1.4. Sistematika Pembahasan 

 

1.4.1. Bab I Pendahuluan 

Berisi uraian tentang latar belakang projek, masalah desain, Tujuan dan 

manfaat dan sistematika pembahasan yang dipakai dalam projek ini 

 

1.4.2. Bab II Gambaran Umum 

Berisi tentang gambaran umum fungsi bangunan, gambaran umum kondisi 

lokasi dan tapak, gambaran umum kondisi lingkungan sosial – budaya 

 

1.4.3. Bab III Pemrograman Arsitektur 

Berisi tentang spacial Needs And Requirements Analysis, Presedent 

Analysis, Spacial Structure Analysis. 

 

1.4.4. Bab IV Penyelusuran dan Pernyataan Masalah Desain 

Berisi tentang kajian komprehensif antara manusia, bangunan, dan 

lingkungan dengan kondisi faktual, pernyataan isu/permasalahan/ fokus desain, 

analisa komprehensif antara aspek ruang terhadap tapak dan lingkungan buatan 

dan alami, suatu pernyataan spesifik terhadap aspek – aspek yang harus di 

pecahkan berdasarkan pada potensi dan kendalanya 

 

1.4.5. Bab V Kajian Teoritik 

Menguraikan berbagai teori yang digunakan untuk dasar dalam pemecahan 

masalah desain berdasarkan pada pernyataan masalah desain yang sudah 

diputuskan 
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1.4.6. Bab VI Pendekatan Desain 

Berisi tentang Pendekatan desain merupakan sikap sebagai entry point dalam 

pemecahan masalah yang berdasarkan pada pernyataan masalah desain yang 

ditetapkan 

 

1.4.7. Bab VII Konsep Perencanaan 

Berisi tentangPenetapan konsep perencanaan sebagai landasan dalam 

proses perancangan arsitektur.dan Konsep ruang dan tata ruang, konsep 

keruangan, konsep bentuk, konsep pelingkup, konsep struktur, konsep teknologi. 

 

1.4.8. Bab VIII Strategi Desain 

Langkah atau tahapan dalam proses perancangan arsitektur sebagai tahapan 

dalam memecahkan masalah desain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


