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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Pengertian Judul 

Judul Studi Konsep Perancangan Arsitektur yang diangkat ialah ”Relokasi 

SMK Kesehatan Dewantara di Cikarang Utara Kabupaten Bekasi”. Berikut 

pemaparan uraian mengenai pengertian dari masing-masing kata yang digunakan 

dalam menyusun judul tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Redesain, merupakan suatu tindakan baru terhadap sebuah bangunan lama 

seperti merubah suatu desain tertentu, baik fisik maupun strukturnya dengan 

tujuan untuk merubah suatu mutu bangunan agar menjadi lebih baik namun 

berpatokan dengan bangunan lama. (Sumber: kbbi.web.id, diakses pada 

Februari 2018) 

b. Relokasi, merupakan suatu tindakan terhadap suatu wilayah atau bangunan 

dengan cara memindahkan ke lokasi terbaru yang lebih baik dari lokasi 

sebelumnya, dengan tujuan tertentu. (Sumber: kbbi.web.id, diakses pada 

Februari 2018) 

c. SMK Kesehatan Dewantara, merupakan suatu sekolah menengah kejuruan 

dengan jurusan farmasi di kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. 

Sekolah ini telah berdiri sejak 18 Juli 2011 diatas lahan yang sebelumnya 

pernah digunakan untuk sekolah dasar dan terdiri dari 4 lantai. (Sumber: 

Wawancara dengan Bapak Asep Heri Afwani, M.Si selaku wakil kepala 

sekolah pada Februari 2018) 

d. Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, merupakan sebuah kecamatan yang 

berada di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dahulu bernama 

kecamatan Cikarang, namun oleh pemkab Bekasi kecamatan tersebut telah 

diganti menjadi kecamatan Cikarang Utara setelah terjadinya pemekaran 

pada wilayah Kecamatan Cikarang. Kecamatan ini memiliki beberapa 

batasan antara lain: 

1) Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Karangbahagia; 

2) Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Cikarang  Barat; 

https://id.wikipedia.org/wiki/Karangbahagia,_Bekasi
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3) Sebelah Timur berbatasan dengan Cikarang Timur; 

4) Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Cikarang Selatan. 

(Sumber: Wikipedia, diakses pada Februari 2018) 

Berdasarkan uraian judul diatas maka dapat diartikan bahwa Relokasi SMK 

Kesehatan Dewantara di Cikarang Utara Kabupaten Bekasi merupakan sebuah 

gagasan dimana akan meredesain serta merelokasi sebuah Sekolah Menengah 

Kejuruan Farmasi dengan style arsitektur kontemporer. Sekolah ini dibangun 

sebagai wadah bagi para calon tenaga kemedisan asisten apoteker dalam menimba 

ilmu. 

1.2. Latar Belakang  

Bidang kesehatan pada saat ini sedang mengalami krisis akan tenaga 

kesehatan atau tenaga medis terutama di bidang kefarmasian. Menurut WHO 

tahun 2006 menyebutkan bahwa Indonesia termasuk ke dalam salah satu dari 57 

negara yang mengalami krisis akan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang 

kesehatan, baik krisis dalam jumlah pesertanya maupun krisis dalam 

pendistribusiannya. Padahal, 80% keberhasilan dalam pembangunan kesehatan 

merupakan kontribusi dari tenaga kesehatan. Oleh karena itu, demi tuntutan krisis 

ini dibangunlah sekolah kesehatan guna mendidik serta melatarbelakangi 

pendidikan kesehatan para calon SDM, baik sekolah tingkat Menengah Kejuruan 

(SMK), Diploma ataupun Strata serta profesi. 

Pada tingkat paling rendah untuk menjadi seorang tenaga kesehatan 

terutama di bidang kefarmasian yaitu menempuh pendidikan tingkat SMK atau 

pada saat ini dapat disebut Sekolah Menengah Farmasi (SMF). Seiring 

perkembangan waktu dari masa ke masa, pembangunan Sekolah Menengah 

Kejuruan kefarmasian telah dibatasi. Hal ini tentu membuat para calon 

ketenagamedisan semakin jeli dalam memilah sekolah yang akan mereka masuki. 

Mulai dari fasilitas yang memadai maupun kualitas pengajaran yang disediakan 

sekolah. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Dewantara atau yang saat 

ini telah dikenal sebagai Sekolah Menengah Farmasi (SMF) hadir sebagai 

https://id.wikipedia.org/wiki/Cikarang_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Cikarang_Selatan


3 

bangunan yang berfungsi sebagai wadah bagi para calon tenaga kemedisan yaitu 

asisten apoteker dalam menimba ilmu. Sekolah ini berdiri pada tahun 2011 diatas 

lahan yang sebelumnya pernah digunakan untuk Sekolah Dasar (SD), serta lahan 

yang ditempati oleh bangunan ini merupakan lahan di lingkungan perumahan. 

Sekolah ini merupakan bagian dari Sekolah Menengah Kejuruan Dewantara 

Cikarang (2001) dan berada dibawah naungan Yayasan Pengembangan 

Pendidikan Dinamika atau YPPD di Cikarang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kondisi Fisik Bangunan SMK Kesehatan Dewantara di Cikarang Utara 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2018 

Sekolah ini memiliki 4 (empat) lantai yang terbagi atas beberapa ruang pada 

saat ini (2018), ruang tersebut antara lain sebagai berikut: 

a. Pada lantai 1 (satu) terdapat beberapa ruang serta area antara lain sebagai 

berikut: 

1) Kantin; 

2) Ruang laboratorium ilmu resep; 

3) Area simulasi apotek; 

4) Lahan parkir; 

5) Kamar mandi. 

b. Pada lantai 2 (dua) terdapat beberapa ruang serta area antara lain sebagai 

berikut: 

1) Ruang guru serta ruang tata usaha; 
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2) Ruang kelas 11 dan 12; 

3) Kamar mandi; 

c. Pada lantai 3 (tiga)  terdapat beberapa ruang serta area antara lain sebagai 

berikut: 

1) Ruang laboratorium komputer; 

2) Ruang kepala jurusan; 

3) Ruang kelas 10; 

4) Kamar mandi. 

d. Pada lantai 4 (empat) terdapat beberapa ruang serta area antara lain sebagai 

berikut: 

1) Ruang laboratorium farmakognosi dan IPA; 

2) Mushola; 

3) Ruang OSIS. (Sumber: Observasi Lapangan pada Februari 2018) 

Bangunan yang dibangun di atas lahan area perumahan itu tentu bukan 

lahan yang cukup untuk dibangun sebuah sekolah Menengah Atas. Menurut 

Bapak Asep Heri Afwani, M.Si selaku wakil kepala sekolah menyebutkan bahwa 

SMK Kesehatan Dewantara jurusan farmasi ini dibangun menggunakan peraturan 

sarpras Permendiknas No 24 Tahun 2007 dan kurikulum 2013, namun dari 

fasilitas yang telah tersedia masih banyak fasilitas yang belum memenuhi standar. 

Contoh seperti pada lantai 4 terdapat 1 ruang laboratorium dengan 3 fungsi 

laboratorium yang tidak dalam 1 jenis pembelajaran, yaitu laboratorium IPA, 

Kimia serta Farmakognosi. Ruang kelas yang di sediakannya pun hanya terdapat 3 

ruang sehingga sekolah ini hanya dapat menampung sedikit para siswa. Menurut 

Bapak Asep (08/02/2018), ada beberapa fasilitas yang seharusnya tersedia demi 

kenyamanan pembelajaran di sekolah tersebut berjalan dengan baik, seperti: 

a. Taman Apotek Hidup; 

b. Lab. Farmagkognosi;  

c. Lab. Farmagkologi; 

d. Lab. Alat Kesehatan; 

e. Lab. Biologi/Mikrobiologi; 
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f. Lab. Anatomi Fisiologi,  

g. Lab. Kimia Farmasi; 

h. Lab. Fisika; 

i. Lab. Bahasa; 

j. Ruang Serbaguna; 

k. Ruang Sanggar PMR; 

l. Ruang Bimbingan Konseling; 

m. Ruang Kelas; 

n. Ruang Perpustakaan; 

o. Ruang Rapat; 

p. Lapangan; 

q. Kantin; 

r. Gudang; 

s. Parkir yang Memadai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.2 Fasilitas Lapangan SMK Kesehatan Dewantara 

Sumber : Google Maps, 2018 

Dengan minimnya lahan yang digunakan oleh sekolah tersebut membuat 

banyak fasilitas yang dibutuhkan tidak dapat tertampung, untuk itu akan 

dilakukannya perelokasian untuk bangunan ini yang ditujukan agar seluruh 

fasilitas yang dibutuhkan tersebut dapat tertampung demi kenyamanan dalam 

proses belajar mengajar pada sekolah tersebut.  
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1.3. Rumusan Masalah   

1. Bagaimana merancang sekolah dengan fasilitas yang sesuai standar 

sehingga mampu mewadahi kegiatan pendidikan yang kondusif? 

2. Bagaimana menentukan lokasi dengan luas yang memadai untuk 

menampung berbagai fasilitas yang dibutuhkan sekolah SMK Kesehatan 

Dewantara? 

3. Bagaimana merancang bangunan SMK Kesehatan Dewantara dengan 

penekanan arsitektur kontemporer? 

4. Bagaimana cara pengolahan limbah obat praktikum sehingga tidak 

mengganggu lingkungan sekitar? 

1.4. Tujuan dan Sasaran  

Tujuan dan sasaran yang diharapkan di dalam perencanaan serta 

perancangan sebagai berikut: 

1.4.1. Tujuan 

1. Mendesain bangunan SMK Kesehatan Dewantara dengan fasilitas yang 

sesuai standar. 

2. Menentukan lokasi yang baik sesuai RTRW untuk menampung berbagai 

fasilitas yang dibutuhkan sekolah SMK Kesehatan Dewantara, serta 

menempatkan pada lingkup kesehatan maupun pendidikan. 

3. Merancang bangunan SMK Kesehatan Dewantara dengan menekankan 

arsitektur kontemporer. 

4. Memperhatikan dan mempertimbangkan cara pengolahan limbah obat 

praktikum sehingga aman untuk dibuang ke riol kota. 

1.4.2. Sasaran 

Guna mencapai serta menciptakan tujuan yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka didapat sasaran yang akan dicapai sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui fasilitas apa saja yang sedang dibutuhkan SMK 

Kesehatan Dewantara dan diterapkan pada perencanaan sekolah tersebut.  

2. Mencari lokasi yang baik sesuai RTRW, kenyamanan serta keamanannya.  
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3. Mencari informasi mengenai style arsitektur kontemporer sehingga dapat 

diterapkan pada SMK Kesehatan Dewantara.  

4. Memberi space untuk melakukan proses pengolahan limbah praktek 

sebelum akhirnya diperlakukan sebagaimana limbah domestik. 

1.5. Batasan dan Lingkup Pembahasan  

1.5.1.  Batasan 

Menjadikan sarana publik berupa Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan 

Dewantara yang ramah untuk para siswa dan pengguna sekolah tersebut serta 

memberikan sarana baru guna meningkatkan mutu fasilitas yang sesuai standar 

pada bangunan tersebut.  

1.5.2. Lingkup Pembahasan 

Pembahasan dibatasi di kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi 

sebagai lokasi perencanaan relokasi Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan 

Dewantara dengan gaya arsitektur kontemporer. 

1.6. Metode Pembahasan  

Adapun metode - metode yang di gunakan pada penulisan laporan ini adalah 

sebagai berikut:   

1. Metode Investigatif dalam EPH, pengambilan data dengan cara 

membandingkan kondisi bangunan yang di dasarkan pada observasi 

lapangan yang dilakukan langsung dengan standar dan kebutuhan beberapa 

fasilitas yang di dasarkan pada studi literatur. Ada 3 (tiga) tahapan yang 

dilakukan dalam mengevaluasi purna huni atau EPH ini antara lain sebagai 

berikut:  

a. Tahap perencanaan, yaitu pada SMK Kesehatan Dewantara; 

b. Tahap pengumpulan, yaitu dengan mengumpulkan hasil studi literatur 

berupa dokumentasi, hasil studi komparasi, Peraturan Daerah serta 

wawancara kepada pihak sekolah yang bersangkutan; 

c. Tahap penerapan. 



8 

2. Metode Literatur, pada metode ini literatur ataupun pedoman yang 

digunakan baik buku maupun media elektronik yang terkait dengan 

perencanaan dan standar perancangan bangunan yang memiliki fungsi 

sebagai sarana publik. 

3. Metode Observasi, pada metode ini untuk mengetahui serta mempelajari 

perihal kasus yang dimiliki oleh sekolah terkait seperti kekurangan atau 

kelebihan sebagai masukan dalam konsep perencanaan merelokasi 

bangunan SMK Kesehatan Dewantara. 

4. Metode Deskripsi, pada metode ini melakukan evaluasi data dan 

mengklarifikasi berdasarkan teori sehingga dapat menghasilkan konsep 

perencanaan merelokasi bangunan yang diinginkan ter-terapkan. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Bertujuan memberi gambaran sistematika dalam pembuatan laporan Dasar 

Program dan Perancangan Arsitektur (DP3A) maka dibuat sistem penulisan 

laporan dengan pembagian sebagai berikut : 

BAB  I  :   Pendahuluan  

Pada bab ini menjabarkan mengenai pengertian judul, latar 

belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran, batasan masalah, 

metode pengumpulan data dan sistematika penyusunan. 

BAB  II  :   Tinjauan Pustaka  

Pada bab ini menjabarkan uraian tentang tinjauan literature teori 

tentang sekolah, sekolah menengah kejuruan atau sekolah 

menengah farmasi beserta fasilitasnya dan arsitektur 

kontemporer guna memudahkan perancangan objek. 

BAB  III  :   Gambaran Umum Wilayah Perencanaan  

Pada bab ini menjabarkan secara umum lokasi perencanan dan 

perancangan serta potensi aspek-aspek terkait yang 

mempengaruhi pola perencanaan seperti aspek fisik, aktifitas, 

ekonomi dan lingkungan sekitar. 
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BAB  IV  : Analisis Pendekatan serta Konsep Perencanaan dan 

Perancangan 

Pada bab ini menjabarkan gagasan antara lain, analisis dan 

konsep tapak, analisis dan konsep ruang, analisis dan konsep 

arsitektur, analisis dan konsep eksterior, analisis dan konsep 

interior, analisis dan konsep struktur dan utilitas yang telah 

direncanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


