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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang  

I.1.1 Gagasan Awal  

Indonesia sedang dalam gencar gencarnya membangun, baik 

pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, politik serta 

keamanan, Selain perkembangan RAPBN, pertumbuhan ekonomi 

nasional, juga di tentukan oleh perekonomian daerah, sedangkan untuk 

perekonomian daerah juga sangat bergantung pada setiap unit ekonomi 

kreatif. oleh karena itu ,sektor kegiatan atau aktivitas yang masuk dalam 

kategori kegiatan ekonomi kreatif adalah urat nadi perekonomian daerah 

dan nasional.  

Sesuai dengan pencanangan tahun 2009 (Inpres No.6/2009) 

1sebagai tahun indonesia kreatif oleh presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono yang di tandai dengan penyelengaraan pameran virus kreatif 

mencakup kreativitas dari beberapa sektor ekonomi kreatif. 

Ekonomi kreatif Ekonomi kreatif menjadi salah satu konsep untuk 

pengembangan perekonomian di Indonesia. Dimana, Indonesia bisa 

mengembangkan model ide dan talenta dari rakyat untuk dapat 

menginovasi dan menciptakan suatu hal. 2 

                                                           
1
 Inpres No.6/2009) 

2
 Purnomo rochmat 2005:3 
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berbasis budaya lokal adalah ekonomi yang dapat mengandalkan 

kreatifitas masyarakat dengan memanfaatkan potensi budaya lokal sekitar 

yang ada untuk dimanfaatkan dan di jadikan sebagai modal dalam 

memperoleh keuntungan.  

Munculnya istilah ekonomi kreatif telah membuat daerah daerah di 

indonesia untuk menggali lagi dan mengembangkan potensi kreatifitas 

yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Ekonomi kreatif yang melanda 

Indonesia saat ini, dimana ekonomi kreatif diyakini dapat menjawab 

permasalahan ekonomi jangka pendek dan menengah. Indonesia pun 

mulai melihat bahwa berbagai berbagai sektor dalam industri kreatif 

sangat potensial untuk dikembangkan , karena seperti yang di ketahui, 

Indonesia memiliki sumberdaya manusia yang kreatif, innovative dan 

warisan budaya lokal yang begitu kaya. Kontribusi di dalam Ekonomi 

Kreatif Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang bekerja 

sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam ekonomi kreatif 2016 

menunjukan ada peningkatan dari sisi PDB sektor ekonomi kreatif.  

Hasil data statistik ekonomi kreatif 2016 menunjukkan bahwa dalam 

kurun waktu 2010 hingga 2015, besaran PDB ekonomi kreatif naik dari 

525,96 triliun pada 2010 dan menjadi 852,24 triliun pada 2015 atau 

meningkat rata-rata 10,14 persen per tahun.  

Untuk sektor tenaga kerja ekonomi kreatif 2010 hingga 2015 

mengalami pertumbuhan sebesar 2,15 persen, dimana jumlah tenaga 

kerja ekonomi kreatif pada tahun 2015 sebanyak 15,9 juta orang.  
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Berdasarkan hasil studi akademik atas Klasifikasi Baku Usaha 

Industri Indonesia (KBLI) yang diolah dari data Badan Pusat Statistik dan 

sumber data 2 lainnya (asosiasi, komunitas kreatif, lembaga pendidikan, 

lembaga penelitian) , telah ditetapkan 14 subsektor Industri Kreatif 

Indonesia yang termasuk dalam ekonomi kreatif, yaitu : periklanan; 

arsitektur; pasar barang seni; kerajinan; desain; fesyen; video,film, dan 

fotografi; permainan interaktif; musik; seni pertujukkan; penerbitan dan 

percetakan; layanan komputer dan piranti lunak; televisi dan radio; riset 

dan pengembangan. 3 

Di jawa tengah sendiri pelaku ekonomi kreatif masih terkendala 

oleh pemasaran. Pemasaran yang di lakukan masih menggunakan cara 

yang konvensional dan terpencar. 4 Dengan adanya rencana pusat 

pengembangan ekonomi kreatif di kota semarang. pelaku usaha kreatif 

yang tersebar di seluruh jawa tengah dapat mendapatkan informasi terkait 

pemasaran produk dan pengembangan produk dan kreativitas. 

Para pelaku Industri kreatif ini perlu dikembangkan dan diberikan 

wadah karena memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan, tidak 

hanya ditinjau dari sudut pandang ekonomi semata, tetapi juga dapat 

memberikan dampak positif kepada aspek lainnya, seperti peningkatan 

citra dan identitas bangsa, mendukung pemanfaatan sumber daya yang 

terbarukan, merupakan sarana atau wadah untuk menumbuhkan inovasi 

dan kreativitas anak bangsa, dan memiliki dampak sosial yang positif. 

                                                           
3
 Inpress No.6 tahun 2009 

4
 Ganjar Pranowo,”kendala ekonomi kreatif jawa tengah adalah pemasaran dan modal 

pelaku usaha”, tribun jateng edisi jumat, 15 september 2017 
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I.1.2 Alasan Pemilihan Judul 

I.1.2.1 Kepentingan Mendesak 

Sub sektor ekonomi kreatif di jawa tengah berada di posisi ke 

empat dimana jawa tengah mengalami ketertinggalan di bandingkan 

daerah lain di indonesia. Jawa tengah sebenarnya memilki potensi besar 

yang dapat mendukung kegiatan ekonomi kreatif tersebut. Posisi EKRAF 

jawa tengah saat ini dikarenakan minimnya modal pelaku ekonomi kreatif , 

pemasaran produk kreatif yang masih dengan konvensional (pemasaran 

melalui keluarga, tetangga dan teman) serta lokasi pemasaran produk. 

sehingga berpengaruh pada pendapatan di beberapa sektor ekonomi 

kreatif 5.Di harapkan dengan adanya pembangunan Pusat Pengembangan 

Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal ini dapat mewadahi dan 

memfasilitasi para pelaku setiap sub sektor ekonomi di jawa tengah.  

Selama ini pemasaran produk kreatif, event kebudayaan dan 

hiburan di laksanakan di tempat yang terpisah dan tidak terpusat. Selain 

itu, sifat dari event tersebut adalah temporer atau tidak tetap,  yang mana 

tidak selalu di laksanakan dan di adakan. Banyak acara yang 

memamerkan produk kreatif dan menyewa tempat, tetapi tempat tersebut 

kurang layak dan terkesan memaksakan. Pameran hasil dari UMKM 

daerah pun banyak di pamerkan tetapi hanya sementara dan dalam waktu 

yang singkat. Dengan adanya bangunan pusat pengembangan ekonomi 

kreatif ini di harapkan semua hal tersebut menjadi satu dan terpusat. 

                                                           
5
 Ganjar Pranowo,”kendala ekonomi kreatif jawa tengah adalah pemasaran dan modal 

pelaku usaha”, tribun jateng edisi jumat, 15 september 2017 
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Komplek bangunan ini di jadikan sebagai tempat perdagangan, pameran, 

dan hiburan. Bangunan ini di kelola oleh pemerintah yaitu badan ekonomi 

kreatif (BEKRAF) yang di dukung oleh kementrian kebudayaan dan 

pariwisata jawa tengah. 

Dengan adanya rencana proyek perancangan komplek 

pengembangan ekonomi kreatif di semarang akan melengkapi bangunan 

sejenis yang sudah ada namun dengan fungsi yang berbeda. Di harapkan 

dengan adanya rancangan pusat pengembangan ekonomi kreatif berbasis 

budaya lokal di kota semarang dapat memenuhi kebutuhan fasilitas 

penunjang yang belum terpenuhi serta melestarikan kebudayaan lokal di 

dalam perwujudan karya arsitektur.  

I.1.2.2 Kebutuhan 

Pusat Pengembangan Ekonomi Kreatif akan memenuhi Kebutuhan 

dalam bentuk ruang atau wadah untuk mengembangkan potensi potensi 

ekonomi kreatif di jawa tengah. Produk produk kreatif serta kesenian lokal 

perlu di beri wadah untuk meningkatkan pendapatan daerah serta tetap 

menjalankan kesenian lokal. Potensi potensi tersebut di kembangkan dan 

di intepretasikan di dalam sebuah komplek bangunan yang mencakup 3 

subsektor ekonomi kreatif terpilih. 

Banyak komplek bangunan sejenis yang di bangun namun besifat 

sementara. Dalam artian hanya di gunakan apabila di selenggrakan acara 

tertentu. Di dalam komplek bangunan Pusat Pengembangan Ekonomi 

Kreatif akan di buka setiap hari untuk memenuhi dan menjalankan 
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kebutuhan kepariwisataan dan peningkatan ekonomi kreatif daerah di 

jawa tengah khususnya di kota semarang. Masyarakat, komunitas 

komunitas dan pelaku usaha perlu di beri ruang atau wadah untuk 

mengambangkan usaha, kreativitas nya.  

I.1.2.3 Keterkaitan 

Kota semarang merupakan ibukota di jawa tengah serta salah satu 

kota terbesar di Indonesia. Dapat di katakan semarang merupakan 

sebuah pusat dari jawa tengah. Jawa tengah memiliki berbagai potensi di 

bidang ekonomi kreatif serta kearifan lokal yang kaya. Ini membuktikan 

bahwa perlu adanya fasilitas untuk mendukung dan menunjang yang 

mumpuni serta dapat mewadahi perwakilan pelaku usaha dan pelaku seni 

di jawa tengah.  

Dengan mengambil 3 sub-sektor kreatif paling potensial (dari ke 14 

sub-sektor) dapat memberikan dampak yang baik untuk kota maupun 

provinsi jawa tengah.  

I.2 Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Pembahasan 

I.2.1 Tujuan 

1. Tujuan yang akan dicapai adalah untuk memperoleh judul Tugas Akhir 

yang layak dan memiliki nilai manfaat serta dapat mendukung 

perencanaan dan perancangan Pusat Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Berbasis Budaya Lokal Di Kota Semarang. 

2. Meningkatkan minat terhadap produk kreatif dan kesenian lokal jawa 

tengah . 
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3. Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pengetahuan serta 

workshop-workshop sehingga produk dan kesenian local dapat 

bersaing di tingkat nasional maupun internasional 

4. Menjadi ikon baru dan kebanggaan bagi masyarakat jawa tengah 

khususnya Kota semarang.  

5. Menciptakan sebuah komplek bangunan dengan konsep ramah 

lingkungan dan menekankan kelokalan setempat. 

6.  Menciptakan komplek bangunan yang aman, bersih, nyaman dan 

menarik bagi masyarakat Kota Semarang, wisatawan serta umum . 

7. Membuat alternatif pariwisata baru yang kekinian di kota semarang 

sehingga meningkatkan pendapatan daerah.  

I.2.2 Sasaran 

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses dasar sebagai 

suatu landasan perencanaan dan perancangan Pusat Pengembangan 

Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal di Kota Semarang berdasarkan 

atas aspek-aspek panduan perancangan.  

I.2.3 Manfaat 

Manfaat dan kontribusi akademik dan praktisi terutama di bidang 

arsitektur adalah memberikan wawasan serta pengetahuan tentang 

perencanaan sebuah komplek Pusat Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Berbasis Budaya Lokal di Kota Semarang. Memberikan gambaran 

mengenai langkah-langkah pokok proses dasar sebagai suatu landasan 
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perencanaan dan perancangan sebuah Pusat Pengembangan Ekonomi 

Kreatif.  

Manfaat lain yang ingin dicapai adalah untuk memperoleh judul 

Tugas Akhir yang layak dan memiliki nilai manfaat serta dapat mendukung 

perencanaan dan perancangan Pusat Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Berbasis Budaya Lokal di Kota Semarang. Tersusunnya usulan langkah-

langkah pokok proses dasar sebagai suatu landasan perencanaan dan 

perancangan Pusat Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya 

Lokal di Kota Semarang berdasarkan atas aspek-aspek panduan 

perancangan. 

I.3 Lingkup Pembahasan 

Lingkup pembahasan dalam mendesain “Pusat Pengembangan 

Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal di Kota Semarang” dijelaskan 

sebagai berikut: 

I.3.1 Deskripsi Proyek 

Deskripsi mengenai Pusat Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Berbasis Budaya Lokal di Kota Semarang berisi tentang pembahasan 

terminologi, spesifikasi proyek menyangkut fasilitas yang disediakan, 

kegiatan, pelaku, persyaratan desain dan hal-hal lain yang berpengaruh 

pada desain, sistem bangunan, dan lingkungan. 

I.3.2 Analisa Program Arsitektural 

Analisa ini terdiri dari analisa pendekatan arsitektur seperti studi 

pola kegiatan, kebutuhan ruang, dan persyaratan lainnya. Pendekatan 
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sistem bangunan yang membahas tentang sistem struktur, utilitas, dan 

teknologi yang diterapkan, dan analisa konteks lingkungan yang 

menyangkut analisa tapak tentang kondisi existing tapak yang akan 

digunakan. 

I.3.3 Program Arsitektur 

Menjelaskan tentang konsep program berkaitan dengan tema 

desain, tujuan perancangan, faktor penentu, faktor persyaratan 

perancangan, serta program arsitektural. 

I.3.4 Kajian Teori 

Berisi kajian teori tentang teori penekanan desain dan teori 

permasalahan dominan (core issue) berupa uraian interpretasi dan studi 

preseden. 

I.4 Metoda Pembahasan 

I.4.1 Metoda Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data primer serta data sekunder yang berhubungan dengnan proyek yang 

akan dikerjakan 

I.4.1.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperolah langsung dari 

pengamatan lapangan atau melakukan wawancara. Langkah dalam 

mendapatkan data primer pada proyek ini antara lain: 
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1. Meninjau secara langsung ke lokasi tapak yang akan di bangun 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.  

2. Mengamati permasalahan yang ada pada sekitar lokasi dan 

masalah yang mungkin ditimbulkan dengan adanya 

pembangunan ini.  

3. Mengadakan studi preseden dengan mengunjungi proyek 

sejenis yang dianggap sebanding atau relevan dengan proyek 

yang akan dikerjakan.  

4. Mengamati fasilitas-fasilitas yang tersedia serta sarana 

prasarana yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung 

perencanaan atau akan menjadi hambatan.  

5. Mendokumentasikan keadaan lokasi dan lingkungan sekitar.  

6. Wawancara terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan 

dengan perencanaan pembangunan ini. 
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I.4.1.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperolehdari sumber kedua, 

data sekunder dapat berupa buku, jurnal, dokumern peraturan daerah, dll. 

Langkah dalam mendapatkan data primer pada proyek ini antara lain: 

1. Mencari literatur mengenai standar-standar arsitektur, perilaku 

manusia, serta tentang struktur dan material bangunan yang 

sesuai dengan proyek yang akan dikerjakan. 

2. Mencari literatur mengenai proyek sejenis bertaraf internasional 

yang dapat dijadikan sebagai acuan atau preseden.   

3. Mencari data tentang peraturan daerah yang akan 

mempengaruhi proyek dan menunjang proyek yang akan 

dikerjakan. 

 

 

 

 

` 
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I.4.2 Metoda Penyusunan dan Analisa 

Metode penyusunan dan analisa yang dilakukan dengan cara 

induktif yaitu dengan studi banding ke beberapa proyek sejenis yang akan 

di gunakan sebagai data primer. Analisa dari beberapa tinjauan bangunan 

sejenis yang dapat memberikan suatu informasi untuk dijadikan 

pertimbangan dan referensi dalam membuat konsep atau pendekatan 

untuk proyek yang akan di bangun . Dengan melakukan analisa kelebihan 

dan kekurangan proyek sejenis tersebut, akan menghasilkan suatu 

kesimpulan desain di mana data-data dari bangunan yang di kunjungi 

akan dapat memberikan gambaran tentang konsep-konsep dan 

permasalahan dari suatu desain proyek sejenis untuk kemudian dapat 

membuat suatu inovasi atau solusi baru untuk desain tersebut. 

I.4.3 Metoda Pemrograman 

Metoda pemrograman dengan mengumpulkan data-data dari orang 

yang memiliki kepentingan pada proyek ini mengenai sasaran, fakta, 

konsep, dan kebutuhan dengan mempertimbangkan fungsi, bentuk, 

ekonomi dan waktu untuk selanjutnya dianalisis guna mendapatkan suatu 

permasalahan pada proyek yang akan dibuat untuk kemudian masalah-

masalah tersebut akan dipecahkan dalam tahap desain.  

I.4.4 Metoda Perancangan Arsitektur 

Di dalam sebuah perancangan arsitektur terdapat tahapan yang 

harus dilalui untuk membuat suatu hasil karya arsitektur yang baik dan 

benar. Hal ini dilakukan agar desain yang dihasilkan dapat menjadi desain 
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yang mampu memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik, memberi 

dampak yang baik terhadap lingkungan dan sesuai. Beberapa tahapan 

yang harus dilakukan dalam perancangan arsitektur yaitu: 

I.4.4.1 Penetuan Tema Perancangan  

Penentuan tema perancangan penting dilakukan untuk memberikan 

batasan-batasan pada proyek yang akan dilaksanakan. Selain itu, 

penentuan tema juga memiliki manfaat sebagai pendekatan bangunan 

untuk memberikan makna dan karakter pada bangunan yang akan dibuat.  

I.4.4.2 Rancangan Skematik 

Merupakan tahapan pengembangan desain awal yang 

menghubungkan antara programing yang ada dengan tema desain untuk 

kemudian menghasilkan gagasan konsep pra rancangan berupa konsep 

spatial/keruangan meliputi zoning makro/mikro, vertikal/horisontal dan 

konsep formal/tata bentuk meliputi konfigurasi masa, aspek visual, citra 

bangunan. Rancangan skematik belum dapat diwujudkan menjadi sebuah 

bangunan karena tahapan ini merupakan tahapan paling awal dari desain 

yang akan di bangun yang nantinya akan di sempurnakan di dalam 

pengembangan desain.  

I.4.4.3 Pengembangan Desain 

Merupakan tahapan penyempurnaan dari rancangan skematik 

dengan menggunakan dimensi-dimensi atau massa yang sudah terukur 

sehingga menjadi suatu gambar kerja yang jelas serta dapat dilaksanakan 

menjadi sebuah bangunan. Dalam pengembangan desain akan dihasilkan 
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gambar denah, tampak, potongan dan gambar detail untuk mempermudah 

pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut. 

I.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi berisi penjabran mengenai kerangka 

pemikiran awal yang membahas Landasan Teori dan Program 

menyangkut tentang latar belakang proyek Pusat Pengembangan 

Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal di Kota Semarang, tujuan dan 

sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metoda pembahasan, dan 

sistematika pembahasan yang akan digunakan. 

BAB II TINJAUAN PROYEK 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum yang menggambarkan 

tentang pengertian proyek seperti latar belakang dan sasaran yang akan 

dicapai, tinjauan khusus yang berisi tentang terminologi, kegiatan, 

spesifikasi dan persyaratan desain kemudian untuk dapat mengambil 

suatu kesimpulan, anggapan, dan batasan. 

BAB III ANALISA PENDEKATAN PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini berisi tentang studi mengenai pendekatan untuk 

program yang akan digunakan seperti analisa pendekatan arsitektur, 

analisa pendekatan sistem bangunan, dan analisa pendekatan konteks 

lingkungan 
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BAB IV PROGRAM ARSITEKTUR 

Pada bab ini berisi mengenai uraian mengenai konsep program, 

tujuan perancangan seperti faktor penentu pperancangan, faktor 

persyaratan perancangan, dan membahas tentang program arsitektur 

seperti program kegiatan, program sistem struktur, dan program sistem 

utilitas. 

BAB V KAJIAN TEORI 

Pada bab ini berisi uraian tema kajian meliputi kajian teori 

penekanan/tema desain seperti uraian interpretasi dan elaborasi, studi 

preseden, dan rencana penerapan teori tema desain, dan kajian teori 

permasalahan dominan. 

KEPUSTAKAAN 

Berisi tentang sumber-sumber data yang berasal dari buku, jurnal, 

skripsi, maupun situs resmi yang digunakan dalam penyusunan Landasan 

Teori dan Program. 

LAMPIRAN 

Berisi hal-hal yang berkaitan dengan pusat pengembangan 

ekonomi kreatif berbasis budaya lokal di kota semarang yang digunakan 

sebagai data pendukung.


