BAB I PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Peralihan fungsi lahan dari terminal ke Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri (SMKN) sebagai bentuk memaksimalkan asset pemerintah
kabupaten kediri “Biaya pendirian SMKN memang sangat besar karena
persyaratan lahan minimal 3 hektar. Tapi kalau sudah ada lahan dan
Gedung, bisa dimanfaatkan. Untuk peralatannya, selain dari dana APBD
juga ada bantuan dari kementrian Pendidikan-ujar kabid dinas Pendidikan
kabupaten kediri”
Terbatasnya SMK di Kab Kediri bagian utara kediri berakibat
lulusan smp sekitar wilayah tersebut untuk melanjutkan smk yang
diinginkan ke pusat kota jauh dari tempat tinggalnya. Maka dari itu
pembangunan SMKN ini sangat mendukung.
Site di pilih berdasarkan issue yang di kutip dalam tribune news
(2012) tentang alih fungsi asset pemerintah kediri yang kurang berkembang.
Terminal purwoasri di bangun pada tahun 2000 untuk kebutuhan trayek
transportasi darat jalur Surabaya-kediri-blitar-tulungagung, sekarang
semakin terbengkalai karena berkurangnya minat masyarakat terhadap
kendaraan umum berpindah ke kendaraan pribadi.
Sejumlah terminal di Kabupaten Kediri, Jawa Timur akan dialih
fungsikan, karena tidak memberikan kontribusi yang maksimal. Bahkan, ada
satu sub terminal yang masih baru, tetapi mangkrak. Sejumlah terminal itu
antara lain, Terminal Purwoasri, Terminal Sambi dan Sub Terminal Simpang
Lima Gumul (SLG). Tiga terminal itu tidak memberikan kontribusi ke
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri secara maksimal.
Kepala Bidang Teknik Sarana Dan Prasarana Dishub Kab Kediri
Suraji mengakui kondisi beberapa terminal di Kabupaten Kediri yang
memperihatinkan tersebut. Pihaknya akan mengajukan telaah staf ke Bupati
Kediri. “ Mengingat kondisi terminal saat ini mulai tidak memberikan
kontribusi secara maksimal, kami akan mengajukan telaah staf ke Bupati
Kediri. Telaah pertama kita khususkan pada Terminal Purwoasri. Kami
berharap Terminal Purwoasri dapat dialih fungsikan menjadi fasilitas umum
yang lebih bermanfaat lagi,” kata Suraji, Kamis (29/1/2015)
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1.2

Identifikasi dan Rumusan Masalah
1.2.1

Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka
dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :
1. Alih fungsi asset pemerintah kediri yang kurang berkembang.
2. Berkurangnya minat masyarakat terhadap kendaraan umum.
3. Lahan bekas site terminal purwoasti akan di manfaatkan
menjadi SMKN Kab Kediri.
4. Perubahan fungsi bangunan dari Gedung fasilitas terminal
akan di jadikan SMKN.
1.2.2

Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang penulis kemukakan pada bagian latar
belakang tersebut, penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai
berikut :
Bagaimana yang awalnya berfungsi sebagai terminal menjadi
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri?
1.3

Ide
Dari berbagai uraian di atas, maka munculah ide/gagasan yaitu:
“PERENCANAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR ANALOGI DI LAHAN EX
TERMINAL PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI”

1.4

Tujuan dan Sasaran
1.4.1

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan
adalah sebagai berikut :
Merencanakan dan men-desain SMKN yang awalnya berfungsi
sebagai terminal.
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1.4.2

Sasaran
a. Mendapatkan konsep desain SMKN yang sesuai dengan peraturan
pemerintah pusat maupun kabupaten.
b. Mendapatkan konsep program ruang, kemudian menentukan
kebutuhan ruang pada SMKN dalam mencapai kebutuhan SDM.

1.5

Manfaat
Dalam rancangan SMKN ini terdapat banyak manfaat yang diambil. Di
antaranya adalah:
1.5.1

Bagi Masyarakat
Membantu dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar.
Manfaat lain bagi masyarakat ialah nyediakan tempat pengolahan hasil
pertanian serta pelatihan dalam pengolahan hasil pertanian yang
langsung dibimbin oleh siswa smkn dan pihak sekolah.

1.5.2

Bagi Pemerintah Daerah
Membantu pemerintah dalam hal menaikkan ekonomi masyakara
sekitar serta membantu menyiapkan SDM yang mempunyai
keterampilan dan keahlian mumpuni.

1.5.3

Bagi Akademisi
Menyiapkan tempat nyaman untuk mengikuti Pendidikan sesuai
dengan kurikulum yang ada agar bisa focus dalam kegiatan
pembelajaran.

1.6

Batasan
Pembahasan Fungi utama dari SMKN Kab Kediri adalah sebagai tempat
Pendidikan pembelajaran setingkat menengah atas dengan mempunyai
Program “Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian”.

1.7

Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN
Berisi kajian tentang latar belakang Perencanaan Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri Kab Kediri Ex Terminal Purwosari bertujuan untuk Identifikasi
masalah, Perumusan masalah, Ide/gagasan, Tujuan dan sasaran, serta Batasan
objek.
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BAB II : KAJIAN PUSTAKA
Merupakan pengenalan proyek yang berisi tentang Pengertian judul serta
bertujuan unutk lebih menekankan pada proyek. Hal lain yang menjadi materi
unutk lengkapi data atau materi meliputi Studi Pustaka, Aspek legal, Studi
banding objek sejenis, dan Filosofi.
BAB III : METODOLOGI
Bab ini berisikan tentang alur pemikiran yang di gambarkan dalam bentuk
skema pemikiran mulau dari awal sampai akhir perancangan. Juga berisi
tentang penjelasan-penjelasan dari setiap proses yang tertera pada skema
pemikiran.
BAB IV : DATA DAN ANALISA
Merupakan bab yang juga mempengaruhi terhadap suatu rancangan karena
pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan kondisi lokasi dan penetapan tapak,
konsep dasar, Analisa fungsi dan kegiatan (studi internal), serta Analisa lokasi
dan tapak (studi external), konsep perancangan.
BAB V : KESIMPULAN
Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang uraian baik verbal maupun
grafis yang memperjelas keterkaitan antara tujuan yang ada dengan hasil yang
telah dicapai.
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1.8

Kerangka Fikir Perancangan

Gambar 1 kerangka fikir perancangan
Sumber : Analisa pribadi (2021)
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