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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Proyek 

Industri kreatif di Indonesia sedang mendapat perhatian 

khusus oleh pemerintah, karena merupakan salah satu sektor riil 

yang akan menjadi pondasi perekonomian Indonesia di masa 

depan (www.bekraf.go.id, diakses pada 7 Maret 2018).  Keseriusan 

Pemerintah Indonesia dalam memprioritaskan perkembangan 

ekonomi kreatif dibuktikan dengan dibentuknya BEKRAF (Badan 

Ekonomi Kreatif) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. BEKRAF 

yang merupakan lembaga non kementerian yang bertanggung 

jawab terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Pada 

Data statistik hasil survey BPS dan Bekraf pada tahun 2017, 

menunjukkan nilai ekspor ekonomi kreatif di Inonesia mengalami 

penguatan 6,06% (gambar 1.1) 

 
Gambar 1.1 . Data Statistik Ekspor Ekonomi kreatif Indonesia 

Sumber : Hasil Survey Ekonomi kreatif oleh BPS dan Bekraf 2017 
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Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kota Yogyakarta 

yang merupakan kota pelajar, memiliki iklim anak muda yang 

sangat kental tidak lepas dari sasaran untuk potensi 

berkembangnya dan bermunculnya industri kreatif baru 

Menurut Kementrian Perdagangan Republik Indonesia 

dalam Buku Pengembangan Industri Kreatif Menuju Visi Ekonomi 

Kreatif 2025 menyebutkan bahwa industri kreatif dapat 

dikelompokkan kedalam 14 sub sektor. Sub sektor tersebut 

diantaranya : periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, 

desain, video (film dan fotografi), permainan interaktif (game), 

musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan 

komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, dan riset 

pembangunan. Ke- 14 sektor tersebut merupakan acuan dalam 

pengembangan jenis usaha kreatif yang ada di Indonesia. 

 

Adanya masyarakat yang ingin menuangkan ide dan 

memiliki keinginan untuk merintis sebuah usaha usaha dan terjun 

Gambar 1.2 : Subsektor Industri Kreatif di Indonesia 
Sumber : Kementrian Perdagangan Republik Indonesia  
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dalam industri kreatif namun tidak dapat terealisasi atau 

tereksekusi dengan maksimal karena terganjal oleh minimnya 

modal dan pengetahuan dalam memulai dan merintis usaha 

Oleh karena itu, Yogyakarta Creative Hub merupakan 

jawaban untuk masalah diatas. Creative Hub merupakan sebuah 

sarana atau wadah bagi para insan kreatif dan pelaku industri 

kreatif baik itu digital maupun non-digital yang ingin menuangkan 

daya kreativitasnya dan merintis usaha namun belum memiliki 

modal dan pengetahuan yang cukup dalam merintis usaha dan 

menjalankan usaha, karena nantinya dalam creative hub ini 

terdapat program inkubasi bisnis yang dapat membantu para 

perintis/startup dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang, seperti 

studio untuk prototyping. Selain itu nantinya dalam creative hub ini 

juga mampu menjadi ruang rekreasi edukasi tentang industri kreatif 

dan pusat berkumpulnya pegiat kreatif di Yogyakarta 

1.2 Alasan Pemilihan Judul  

Disamping Pemerintah Indonesia yang mulai menggalakkan 

untuk mengembangkan industri kreatif, dan juga Pemerintah 

Daerah istimewa Yogyakarta beserta pemerintah Kota Yogyakarta 

yang sudah mulai fokus untuk mengembangkan beberapa sektor 

industri kreatif yaitu fashion, kerajinan, dan perfilman 

(www.nasional.republika.co.id, diakses pada tanggal 7 Maret 2018). 

Adanya potensi desainer grafis yang ditandai dengan adanya 
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beberapa universitas dengan jurusan desain grafis menjadikan 

alasan untuk mengangkat judul proyek Yogyakarta Creative Hub 

ini. Perencanaan Yogyakarta Creative Hub ini juga dikarenakan 

belum adanya wadah untuk mengumpulkan para insan dan pelaku 

industri kreatif untuk berkolaborasi dan memunculkan kergiatan 

produktif lintas professional sehingga Ide dibuatnya Yogyakarta 

Creative Hub ini nantinya akan menjadi ruang yang 

menghubungkan para penggiat/pelaku industri kreatif  

1.2.1 Ketertarikan 

Lingkungan Yogyakarta yang identik dengan 

kreativitasnya sangat berpotensi untuk memunculkan para 

pelaku industri kreatif baru baik itu digital maupun non-digital. 

Yogyakarta Creative Hub ini nantinya akan menguatkan 

citra/identitas daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat 

industri kreatif. Pemerintah Kota Yogyakarta yang ingin 

menjadikan Kota Yogyakarta sebagai pusat Industri kreatif di 

Indonesia dengan mengandalkan 4 subsektor industri kreatif 

1.2.2 Kepentingan  

Menurut hasil wawancara dengan pengelola Antologi 

Collaborative Space di Sleman, para pelaku 

industri/ekonomi kreatif di Jogja cenderung lebih 

individualis, sehingga dibutuhkan tempat – tempat seperti 

creative hub untuk mewadahi mereka berkolaborasi dan 
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tidak individualis sehingga akan menghasilkan sesuatu 

yang lebih besar. Ditambah lagi pembinaan industri kreatif 

di Kota Yogyakarta yang belum maksimal 

(www.jogja.tribunnews.com, diakses pada 10 Januari 2018) 

 Dalam mengembangkan usahanya menjadikan 

usahanya tersendat ditengah jalan. Yogyakarta Creative Hub 

ini hadir sebagai wadah bagi para pelaku industri kreatif 

untuk saling berkolaborasi. Karena di tempat ini merupakan 

tempat berkumpulnya para pelaku industri kreatif dan 

stakeholder untuk saling bertemu untuk berkolaborasi 

mengembangkan usahanya 

1.2.3 Kebutuhan 

Masyarakat Indonesia, khususnya Yogyakarta 

memiliki potensi dalam mengembangkan industri kreatif, 

baik itu industri kreatif bidang digital maupun non-digital. 

Potensi itu tidak dapat dikembangkan atau direalisasikan 

karena terganjal oleh modal dan pengetahuan akan usaha 

tersebut. Creative Hub direncanakan untuk mewadahi para 

pelaku startup usaha industri kreatif, didalamnya akan 

disediakan peralatan yang mampu mengakomodasi para 

perintis usaha ini dan akan diberikan mentoring dalam 

mendirikan usaha. Creative hub ini juga sebagai tempat 

berkumpulnya berbagai pelaku industri kreatif, sehingga 
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nantinya akan banyak ide – ide yang tertampung dan akan 

memicu tumbuhnya kolaborasi serta kerja sama antar 

orang dari latar belakang yang berbeda. 

1.2.4 Keterkaitan  

Menurut statistik perkembangan jumlah UKM di DIY 

(ILPPD DIY,2016) Kota Yogyakarta memiliki potensi industri 

yang sangat besar, yaitu industri kreatif. Perkembangan 

UKM di Provinsi Yogyakarta juga mengalami peningkatan 

setiap tahunnya 

 
Gambar 1.3 Statistik perlembangan Jumlah UKM di DIY 

Sumber : Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah DIY tahun 2016  

  

Yogyakarta pun mulai fokus akan pengembangan 

industri kreatif, dan diharapkan akan mampu memiliki daya 

saing tinggi dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA). Alasan pemilihan lokasi di Yogyakarta 

karena Yogyakarta merupakan salah satu destinasi dunia, 

sehingga nantinya diharapkan pemasaan produk akan lebih 

cepat tersebar. Dan juga, pemerintah Kota Yogyakarta yang 
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mulai fokus untuk mengembangkan 4 sektor industri 

kreatifnya, yaitu fashion, perfilman, seni kerajinan, dan 

barang seni. (http://nasional.republika.co.id, diakses pada 

tanggal 7 Maret 2018).   

1.3 Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1.3.1 Tujuan 

• Membuat landasan program untuk bangunan Creative 

Hub yang dapat mengakomodasi kebutuhan para 

pengguna dan penghuni bangunan 

• Membuat landasan program untuk bangunan Creative 

Hub yang mampu menciptakan bangunan Creative Hub 

Mengaplikasikan suasana yang interaktif, edukatif dan 

kreatif yang diharapkan mampu untuk memicu ide – ide 

kreatif para pengguna bangunan 

• Membuat landasan program untuk bangunan Yogyakarta 

Creative Hub yang mampu menerapkan tema sesuai 

dengan fungsi bangunan 

1.3.2 Sasaran 

• Menyediakan fasilitas bagi pengguna dan penghuni 

bangunan  

• Mengolah aspek arsitektural didalam interior yang 

mampu menstimulus daya kreativitas pengguna dan 

penhuni bangunan 
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• Menerapkan tema desain Arsitektur Kontemporer, yaitu 

tema desain yang selalu berkembang dan menampilkan 

gaya baru (Hilberseimer dalam Nugrogo, 2017) sehingga 

mencerminkan daya kreativitas manusia yang selalu 

berkembang dan tidak ada batasnya 

1.4 Lingkup Pembahasan 

Lingkup Pembahasan pada proyek Pusat Kerja Kreatif 

Yogyakarta (Yogyakarta Creative Hub) berfokus kepada desain 

perancangan dan perencanaan Creative Hub yang akan  

menyediakan fasilitas guna mewadahi dan menstimulus kreativitas 

para pengguna dan memberikan kesan kreatif terhadap citra 

bangunan. lingkup pembahasannya adalah : 

a. Menganalisa kegiatan – kegiatan yang terkait dengan proyek 

Pusat kreatif Yogyakarta (Yogyakarta Creative Hub)  

b. Mengkaji / melakukan studi tentang pelaku dan aktivitas di 

dalam creative Hub 

c. Menganalisa kebutuhan luas ruang pada Yogyakarta Creative 

Hub 

d. Pemilihan struktur dengan mempertimbangkan kondisi 

lingkungan sekitar 

e. Mengkaji tema desain Arsitektur Kontemporer yang akan 

diterapkan dalam Yogyakarta Creative Hub 
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f. Menciptakan citra bangunan yang kreatif sesuai dengan fungsi 

bangunan Creative Hub. Pengolahan aspek arsitektural yang 

menampilkan karakteristik dari kreativitas, baik ke dalam 

interior bangunan maupun eksterior bangunan 

1.4.1  Metoda Pembahasan 

▪ Metode Pengumpulan Data : 

a. Data Primer 

Data yang didapatkan secara langsung, dan 

diperoleh dengan metode sebagai berikut :  

• Survey 

Survey ke lokasi site di Yogyakarta untuk 

perekaman kondisi lokasi dan kondisi eksisting 

untuk selanjutnya dianalisa kondisi sekitarnya ( 

sosial, budaya, dsb). Mengamati keadaan di sektira 

lokasi terkait dengan fasilitas, infrastruktur, dan 

utilitas yang sudah tersedia. Seperti contoh jalan, 

listrik, sumber air,dsb. 

• Survey proyek sejenis 

Melakukan observasi pada beberapa proyek 

sejenis untuk mengetahui  kebutuhan ruang, pola 

aktivitas, utilitas. Lalu akan didapati data berupa 

foto dan informasi yang berhubungan dengan 

proyek yang akan didesain nantinya.  
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• Wawancara  

Melakukan tanya jawab dengan narasumber terkait 

dengan aktivitas/kegiatan yang berhubungan 

dengan proyek sejenis 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung 

data primer yang diperoleh secara tidak langung. 

Dapat didapatkan melalui sumber seperti majalah, 

internet, buku, dan internet. Data sekunder ini dapat 

diperoleh dengan cara: 

• Studi Literatur, Studi kepustakaan terkait 

dengan objek kajian dengan membandingkan 

terhadap proyek sejenis sebagai acuan.  

• Mencari data dimensi standar perabot dan 

material yang nyaman digunakan. 

• Mencari peraturan daerah yang mengatur 

tentang bangunan seperti KDB, KLB, GSB, dan 

RDTRK  

 

 

1.5 Metode Penyusunan dan Analisis 

• Metode Deduktif 
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Metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

dari studi literatur dari makalah, internet, thesis, jurnal, artikel, 

dan sejenisnya. Setelah mengumpulkan data yang mendukung, 

kemudian dijadikan bahan sebagai dasar untuk pemrograman 

dan desain/perancangan 

• Metode Induktif 

Metode yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan/mencari data dari pihak atau instansi yang terkait 

dengan proyek dan wawancara dengan narasumber, observasi 

lapangan dan pendokumentasian dari proyek sejenis 

1.5.1 Metode Pemrograman Arsitektur 

Pemrograman dilakukan dengan mengumpulkan lalu 

menganalisa data dari hasil studi data primer dan data 

sekunder.  

a. Tahap analisa 

Tahap analisa dilakukan berdasarkan hasil 

pengumpulan data dari studi observasi proyek sejenis 

dan kondisi lokasi eksisting. Sehingga untuk segi 

pelaku, dapat diketahui pola kegiatan, kebutuhan 

ruang, fasilitas, dan aspek lainnya yang dibutuhkan 

untuk merancang sebuah creative hub. Lalu, untuk segi 

sistem bangunan, analisa yang dilakukan dapat 

mengetahui pendekatan sistem bangunan yang akan 
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digunakan seperti utilitas bangunan, proteksi dini 

kebakaran, dan keamanan. 

b. Tahap Sintesa 

Setelah tahap analisa dilakukan, dapat diketahui aspek 

apa saja yang dibutuhkan dalam 

merancang/mendesain Creative Hub tersebut. Mulai 

dari aspek ruang, fasilitas, kenyamanan dan keamanan. 

1.5.2 Metode Perancangan Arsitektur 

Metode – metode yang digunakan dalam merancang 

proyek ini adalah sebagai berikut : 

a. Konsep Rancangan Skematik 

Gagasan tentang desain yang akan 

direncanakan, meliputi tapak dan bangunan. 

Beberapa tahapan konsep adalah sebagai berikut: 

• Analisa lokasi tapak (konsep spasial lingkup 

tapak) 

• Konsep spasial lingkup bangunan  

• Konsep tatanan dan kofigurasi massa pada 

tapak 

• Konsep pengolahan tampilan visual 

• Konsep sistem bangunan 
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• Implementasi rancangan (situasi, siteplan, 

denah, tampak, potongan) 

b. Pengembangan Rancangan 

Konsep pengembangan rancangan adalah 

pengembangan desain skematik ke dalam desain 2D 

skalatis. Produk yang dihasilkan adalah: 

• Situasi 

• Siteplan 

• Denah 

• Tampak 

• Potongan 

• Detail  

Lalu pengembangan / implementasi desain ke 3D, 

yaitu isometri, isometri struktur, perspektif eksterior, 

dan perspektif interior 

c. Presentasi 

Tahap presentasi merupakan tahap terakhir 

dalam metode perancangan dengan menggunakan 

software sebagai media untuk presentasi berupa 

Power Point mengenai judul proyek Pusat Kreatif 

Yogyakarta (Yogyakarta Creative Hub). Dilengkapi 

dengan pembuatan maket.  
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1.6 Sistematika Pembahasan 

1.6.1 BAB I – Pendahuluan 

Pada BAB I Pendahuluan menjelaskan tentang Latar 

Belakang Proyek, Pembahasan mengenai Tujuan 

danSasaran, Lingkup pembahasan, Metoda Pembahasan 

dan Sistematika Pembahasan. 

1.6.2 BAB II – Tinjauan Proyek 

Pada BAB II Tinjauan Proyek m1enjelaskan tentang 

Tinjauan Umum, berisikan gambaran umum, menjelaskan 

latar belakang, perkembangan, hingga tren, dan juga 

sasaran yang akan dicapai. Dijelaskan juga mengenai 

tinjauan khusus yaitu uraian deskriptif yang lebih mendalam 

meliputi terminologi, kegiatan, fasilitas, prasarana. 

Dijelaskan pula spesifikasi persyaratan desain berupa, 

arsitektur, bangunan, lingkungan. Serta deskripsi kota, studi 

kasus proyek sejenis.   

1.6.3 BAB III – Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

Pada BAB III Analisa Pendekatan Program Arsitektur 

menjelaskan tentang studi aktivitas dan fasilitas. Lalu 

berbagai analisa seperti konteks lingkungan, pendekatan 

struktur bangunan (sistem struktur dan enclosure), sistem 

utilitas, pemanfaatan teknologi dan analisa konteks 

lingkungan.  
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1.6.4 BAB IV – Program Arsitektur 

Pada BAB IV menguraikan tentang konsep program, 

tujuan perancangan yang berisi faktor perancangan, faktor 

persyaratan perancangan. Dan membahas tentang program 

arsitektur, yaitu program kegiatan, program sistem struktur, 

dan program sistem utilitas 

1.6.5 BAB V – Kajian Teori    

Pada BAB V Kajian Teori menjelaskan tentang Kajian 

Teori Penekanan / Tema Desain serta Kajian Teori 

Permasalahan Dominan.  

  


