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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini 

terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang. 

Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang-Kediri dan Malang-

Jombang. Kota Batu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu di 

sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat.  

Wilayah kota ini berada di ketinggian 700-1.700 meter di atas permukaan laut dengan 

suhu udara rata-rata mencapai 12-19 derajat Celsius. Batu dikenal sebagai salah satu 

kota wisata terkemuka di Indonesia karena potensi keindahan alam yang luar biasa. [1] 

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu 

tahun 2012-2017 (tabel rumusan sasaran dan indikator no.5 peningkatan kualitas 

pendidik dan fasilitas pendidikan) Sasaran Kota Batu tentang pendidikan yaitu 

mewujudkan Kota Batu sebagai kota vokasi yang unggulan. Kota Batu memiliki enam 

Perguruan Tinggi namun belum ada sekolah Tinggi Vokasi yang mendukung potensi 

di Kota Batu. Dan pada RTRW Kota Batu tahun 2010-2030 pasal 50 no3a disebutkan 

bahwa rencana kawasan pendidikan tinggi terdapat di Desa Junrejo. [2] 

Di Kota Batu khusunya Desa Junrejo menggantungkan perekonomiannya dari 

sektor pertanian. Sehingga dengan demikian menunjukkan peranan besar dari sektor 

pertanian sebagai penopang perekonomian Desa Junrejo. Untuk menunjang 

kehidupan masyarakatnya yang sebagian besar penduduknya adalah petani 

dibutuhkan SDM yang berkualitas. Lebih dari itu, tersedianya SDM yang berkualitas 

merupakan modal utama bagi daerah untuk menjadi pelaku, penggerak pembangunan 

di daerah. Karena itu untuk mengembangkan sektor pertanian, kita harus membangun 

sumber daya manusianya agar kemampuan dan kompetensi kerja masyarakat 

pertanian di Desa Junrejo Kota Batu dapat meningkat. 

Hal ini dapat dibangun melalui proses belajar dan mengajar dengan 

mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi. Program Vokasi adalah program 

pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan 

tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan 

mampu bersaing secara global. Terdapat berbagai macam program vokasi 

salahsatunya adalah politeknik. 

                                                           
[1]https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batu 
[2]RPJM Kota Batu tahun 2012-2017  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batun
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Saat ini Indonesia akan lebih memajukan politeknik dikarenakan politeknik 

lebih berkompeten dalam membuat tenaga kerja. “Pendidikan vokasi di Indonesia 

hanya sekitar 16%. Politeknik harus kita dorong agar menjadi Politeknik yang 

berkualitas dan unggul, dengan begitu saya yakin kedepannya pendidikan vokasi akan 

menjadi salah satu pilihan favorit bagi anak-anak di Indonesia untuk mengemban 

pendidikan yang lebih tinggi,” tutur Menteri Nasir. 

Ppoliteknik setingkat diploma 3 dapat memberikan peningkatan SDM 

maupun ekonomi untuk Desa Junrejo Kota Batu bahkan Negara Indonesia. Pemuda-

Pemudi rata-rata hanya mengetahui ilmu pertanian dalam segi materi saja. Namun, 

bila dapat dipelajari langsung akan memberikan kesan berbeda bahkan membuat para 

pemuda-pemudi Indonesia lebih kreatif dalam mengembangkan ilmu pertanian dalam 

berbagai aspek. 

Oleh karena itu, dibutuhkannya sebuah perancangan politeknik ilmu 

pertanian dalam tingkat Diploma 3 (D3). Perancangan ini berperan penting dalam 

peningkatan ilmu pertanian terutama untuk Negara yang mayoritas perekonomian 

Indonesia dari pertanian. Selain dapat meningkatkan perekonomian penduduk juga 

dapat memberikan wadah untuk anak bangsa dalam belajar sekaligus bekerja 

langsung ke lapangan.   

1.2 Permasalahan  

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam Perancangan Politeknik Ilmu Pertanian antara lain 

: 

1) Belum adanya Pendidikan Vokasi Ilmu Pertanian di Kota Batu, Indonesia. 

2) Perlunya Pendidikan Vokasi Ilmu Pertanian Kota Batu sehingga dapat 

meningkatkan kualitas agrowisatanya dan dapat mewujudkan Kota Batu 

sebagai Kota Vokasi unggulan. 

3) Banyaknya bangunan di daerah pegunungan yang tidak memikirkan 

kontur/lingkungan. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut: 

1) Bagaimana mewujudkan fasilitas pendidikan (sekolah vokasi) ilmu pertanian 

yang dapat  mendukung potensi dan keunggulan Kota Batu? 

2) Bagaimana desain fasilitas pendidikan (sekolah vokasi) ilmu pertanian yang 

mencerminkan potensi Kota Batu? 
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3) Bagaimana desain bangunan di daerah pegunungan yang tetap bisa menyatu 

dengan lingkungan? 

 

1.3 Batasan 

Batasan dari Perancangan Politeknik Ilmu Pertanian ini antara lain : 

1) Klasifikasi perancangan fasilitas pendidikan vokasi ilmu pertanian yang 

mempelajari tentang potensi di Kota Batu. 

2) Sasaran dalam perancangan fasilitas pendidikan vokasi ilmu pertanian adalah 

masyarakat umum didalam maupun diluar Kota Batu. 

3) Wilayah perancangan fasilitas pendidikan vokasi ilmu pertanian berada di 

Kecamatan Junrejo, Kota Batu. 

 

1.4 Tujuan dan Sasaran 

1.4.1 Tujuan 

Tujuan dari Perancangan Politeknik Ilmu Pertanian ini adalah : 

1) Agar dapat merencanakan dan merancang fasilitas pendidikan (sekolah vokasi) 

ilmu pertanian supaya masyarakat dapat memiliki kemampuan tenaga ahli 

profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan 

potensi dan keunggulan Kota Batu dalam segi pertanian serta mengupayakan 

penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan 

memperkaya kebudayaan nasional. 

2) Agar dapat mendesain fasilitas pendidikan (sekolah vokasi) ilmu pertanian 

yang mencerminkan potensi Kota Batu. 

1.4.2 Sasaran  

Sasaran untuk perancangan pusat informasi wisata dan budaya ini adalah : 

1) Masyarakat umum dalam Kota Batu maupun diluar Kota Batu. 

 

1.5 Manfaat 

1) Bagi perancang 

Untuk mengetahui penerapan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dengan 

keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan, mengenai masalah-masalah yang 

ada dalam merancang sebuah bangunan fasilitas Pendidikan D3 Ilmu Pertanian. 

2) Bagi pemerintah Kota Batu 

Menjadi bahan pertimbangan dan bahan pengajuan kepada pihak pengembang 

swasta maupun pemerintah setempat. 
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3) Bagi perancang lain 

Hasil perancangan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan bagi 

perancang berikutnya dan menindaklanjuti dengan perancangan yang baru. 

 

1.6 Ide / Gagasan Judul 

Dari uraian diatas, maka munculah ide/gagasan yaitu “Perancangan 

Politeknik Ilmu Pertanian di Kecamatan Junrejo,Kota Batu ”. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

1.7.1 BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang kajian latar belakang, permasalahan, tujuan, sasaran, batasan, 

dan sistematika pembahasan dalam merancang D3 Ilmu Pertanian. 

 

1.7.2 BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Berisi pembahasan secara umum dan khusus yang bersumber dari literatur-

literatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan D3 Ilmu Pertanian, data 

pengunjung wisata di Kota Batu, aspek legal, studi banding objek dan filosofi. 

 

1.7.3 BAB III METODE PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang metode alur pemikiran dan penjelasan dari alur pemikiran dalam 

merancang D3 Ilmu Pertanian. 

 

1.7.4 BAB IV DATA DAN ANALISA 

Berisi tentang kajian pengertian dan batasan proyek, tinjauan kondisi lokasi dan 

penetapan tapak, konsep dasar, analisa internal, analisa eksternal, analisa 

bangunan, konsep perancangan dan analisa terapan konsep. 

 

1.7.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan yang diambil dari seluruh proses perancangan dan 

pembahasan rekomendasi desain yang dilakukan. 

 

1.7.6 LAMPIRAN 

Berisi tentang penjabaran proses trasnformasi dan pengolahan tahap dan 

bangunan 3D Ilmu Pertanian 
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