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BAB I PENDAHULUAN  

1.1.  Latar Belakang  

1.1.1. Gagasan Awal  

   Technopark merupakan salah satu bentuk wadah untuk  

menghubungkan institusi perguruan tinggi dengan dunia industri, 

perguruan tinggi, pusat riset dan pelatihan, kewirausahaan, perbankan, 

pemerintah pusat dan daerah dalam satu lokasi yang memungkinkan aliran 

informasi dan teknologi secara lebih efisien dan cepat. Terdapat beberapa 

fasilitas yang terdapat di dalam Technopark, antara lain angel capital, seed 

capital, venture capital dan ikubator bisnis.  

 Menurut Dr. Suseno Sukoyono selaku KA BPSDM KP mengatakan bahwa 

pembangunan Technopark perikanan memiliki tujuan untuk memberikan 

pendidikan dan pelatihan di sector kelautan dan perikanan kepada warga 

dengan usia produktif untuk mengurangi pengangguran.  Di Indonesia 

sudah terdapat beberapa Technopark yang di bangun di berbagai kota. Hal 

ini di karenakan pada saat Joko Widodo menjabat menjadi Presiden 

Republik Indonesia pada periode 2014 – 2019, beliau membuat berbagai 

program untuk mengatasi pengangguran serta mengembangkan sumber 

daya manusia dan teknologi. Salah satu program yang dipilih adalah 

membangun 100 Technopark yang tersebar di seluruh Indonesia. 

Diharapkan Technopark yang di bangun dapat menampung para Ilmuan 

baik muda maupun senior untuk mengembangkan diri serta menciptakan 

inovasi – inovasi yang dapat mengembangkan kemajuan  

teknologi di Indonesia.  
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   Berikut beberapa Technopark yang sudah ada dan beroprasi di  

Indonesia:  

a. Technopark Perikanan dan Kelautan Tegal  

b. Technopark Perikanan dan Kelautan Bitung  

c. Technopark Perikanan dan Kelautan Banyuwangi  

d. Technopark Perikanan dan Kelautan Ambon  

e. Bandung Telkom Technopark  

f. Technopark Solo  

 Menurut mentri perikanan Susi Pudjiasuti di dalam web resmi  kelautan 

dan perikanan Technopark, mengatakan bahwa didalam pembangunan 

sebuah Technopark perikanan dan kelautan diusahakan harus memiliki 

beberapa syarat yaitu  

a. Dekat dengan pusat penghasil sumber daya hasil laut dan pusat 

perekonomian hasil laut (Pasar Ikan, TPI/ Pusat Pelangan Ikan)  

b. Dekat dengan permukiman nelayan  

c. Dekat dengan perguruan tinggi  

d. Self Suistainable (memiliki pendapatan mandiri)  

 Pemilihan lokasi pembangunan Technopark ini adalah Kota Jepara. Kota 

Jepara menjadi kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. 

Sebagai slah satu kota penyumbang perekonomian di Jawa Tengah 

Seeperti yang sudah di jelaskan Bupati Jepara, bahwa peningkatan 

pertumbuhan ekonomi di Kota Jepara salahsatunya di dukung oleh 

investasi yang masuk di Kota Jepara. Peningkatan investasi tersebut di 

dukung oleh empath al yaitu, kondusif wilayah, potensi ekonomi, akses 

yang mudah di jangkau, dan adanya jaminan administrasi.  

   Jika terdapat investasi pasti tidak luput akan adanya perkembangan  
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– perkembangan usaha baru yang akan di investasi oleh para investor.  

Technopark merupakan salah satu pengembang teknologi yang 

mengayomi para scientist muda untuk mengembangkan penelitiannya di 

bawah naungan para dosen dan pihak – pihak universitas.  

   Perkembangan  Teknologi  di  kota  jepara  cukup  pesat,  

perkembangan tersebut di dukung oleh faktor pertumbuhan ekonomi. 

Permasalahan perkembangan teknologi yang ada di Kota Jepara adalah 

belum ada badan atau instansi yang khusus untuk menjadi incubator 

sebuah perkembangan teknologi yang ada di Jepara.  

 Kota Jepara memiliki lokasi yang berpotensi sebagai penggerak 

pertumbuhan ekonomi yaitu berada di Kawasan yang dekat dengan laut 

sehingga banyak seklai sumber baik sumber laut maupun darat yang dapat 

di manfaatkan. Kota Jepara memiliki potensi dari segi perikanan 

dikarenakan kota ini berbatasan langsung dengan laut dan terdapat 

kampung nelayan yang terletak pada bagian utara kota Jepara.  

Self suistainable atau Technopark itu bisa memiliki Income untuk 

membiayai perawatan bangunan. Dimana dengan ini maka Technopark 

harus memiliki sebuah wahana yang dapat menarik pengunjung untuk 

datang dan menjadi income untuk bangunan Technopark itu sendiri. Kota 

Jepara memiliki berbagai pusat rekreasi yang dapat menjadi daya Tarik 

wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara 

untuk datang dan berwisata ke kota jepara. Hal ini menjadi pendukung 

untuk pembangunan Technopark yang memiliki wahana hiburan yang 

menarik pengunjung untuk datang ke Technopark baik untuk memperlajari 

mengenai teknologi perikanan atau menikmati wahana hiburan yang telah 

di sediakan oleh pihak Technopark.  
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Di kota Jepara terdapat Perguruan Tinggi Undip Perikanan. Dengan 

adanya Lembaga perguruan tinggi sehingga Technopark perikanan ini 

dapat membantu didalam memberikan pendidikan dan pelatihan di sector 

perikanan dan hasil laut. Dan Technopark ini dapat menjadi wadah 

incubator bisnis bagi mahasiswa perikanan undip Jepara dan Nelayan 

Jepara untuk meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup mereka.  

Dr. Suseno Sukoyono selaku KA BPSDM KP mengatakan bahwa 

Technopark memiliki tujuan untuk mengurangi pengangguran yang ada di 

Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS)  pada senin (7/5/2018) mengatakan 

angka pengangguran di Indonesia berjumlah 6.87 juta dari tahun lalu yang 

berjumlah 7.01 juta, angka pengangguran di Indonesia mengalami 

penurunan dari 5.33% menjadi 5.13%. Dimana dari 5.13% dilihat bahwa 

angka pengangguran di perkotaan jauh lebih tinggi dari pedesaan, dimana 

perkotaan memiliki angka pengangguran sebesar 6,34% sementara 

perdesaan hanya sebesar 3.72%.   

Sementara jika dilihat dari tingkat pendidikan, maka pada level 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki angka pengangguran  

mencapai 8,92%. Kemudian, setelah itu pada level Diploma I/II/III sebesar 

7.92%. Dengan kata penawaran tenaga kerja yang tidak terserap 

terbanyak pada level pendidikan SMK dan DiplomaI/II/III. Maka dibutuhkan 

tempat yang dapat menampung tenaga kerja pada tingkat pendidikan 

tersebut atau dibutuhkan tempat pelatihan untuk mengembangkan 

keterampilan mereka.  

Sementara itu menurut hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) 

secara general para nelayan dan pembudidaya ikan membutuhkan 
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bantuan alat seperti perahu dan jaring; memerlukan pengetahuan tentang 

usaha alternatif sebagai seorang nelayan; membutuhkan edukasi cara 

mengelola hasil laut seperti ikan, kerang, dan sebagainya; membutuhkan 

edukasi cara bagaimana menjalin hubungan kerja sama dengan bisnis grup 

lainnya; membutuhkan edukasi untuk membentuk sebuah komunitas dan 

berkerja sama untuk mengembangkan bisnis mereka; dan membutuhkan 

edukasi bagaimana mengelola keuangan.  

1.2.  Pernyataan Masalah  

1.2.1. Pernyataan Umum (Non- Arsitektural)  

• Menjadikan Technopark sebagai ruang public yang memiliki nilai 

komersil sekaligus rekreatif bagi seluruh lapisan masyarakat dan 

mampu menjadi activity generator bagi Kota Jepara.  

• Belum ada bangunan yang menjadi tempat ikubator dan 

pengembangan teknologi seperti bangunan Technopark di kota 

Jepara.  

• Kampus Universitas Diponegoro Perikanan Jepara membutuhkan 

sebuah tempat yang menjadi incubator untuk pengembangan 

Pendidikan dan teknologi perikanan yang memiliki jarak relative 

dekat dengan lokasi kampus agar dapat menunjang kegiatan 

Pendidikan dan pelatihan di kampus ini.  

1.2.2. Permasalahan Khusus (Arsitektural)  

• Bagaimana menciptakan ruangan yang Creative Environment bagi para 

pengguna bangunan Technopark?  

• Bagaimana menciptakan bangunan yang mencerminkan adat,  
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budaya dan ciri khas kota Jepara?  

1.3.  Tujuan dan Sasaran Pembahasan  

1.3.1. Tujuan Pembahasan  

1. Meningkatkan teknologi terutama didalam bidang perikanan pada Kota 

Jepara.  

2. Memperbaiki dan mengurangi angka pengangguran di Kota Jepara  

3. Meningkatkan potensi pariwisata yang ada di Kota Jepara, dan 

memanfaatkan pariwisata di sekitar tapak untuk mewujudkan 

Technopark yang self suistain Income.  

4. Menjadi wadah pendidikayang bekerja sama dengan Universitas Undip 

perikanan Jepara.  

1.3.2. Manfaat Pembahasan  

• Manfaat akademis pengembangan bidang ilmu (Arsitektur)  

a. Penerapan desain Arsitekural Post Modern yang menerapkan 

citra Kota Jepara serta dapat menjadi landmark baru Kota 

Jepara.  

• Manfaat Praktisi (Masyarakat, Pemerintah dan Swasta)  

a. Memberikan wadah bagi para ilmuan untuk mengembangkan 

penelitiannya  

b. Menjadi pusat pelatihan keterampilan untuk mengembangkan 

sumber daya manusia.  
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c. Menjadi jembatan antara ilmuan dan nelayan dengan dunia  

industri dan Investor.  

d. Menekan angka pengangguran di Kota Jepara.  

e. Meningkatkan perekonomian di Kota Jepara.  

f. Meningkatkan perkebangan teknologi perikanan di Kota Jepara.  

1.4.  Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan yang di gunakan sebagai berikut.  

1.4.1. BAB I Pendahuluan  

Pada Bab pendahuluan ini membahas tentang latar Belakang proyek, 

masalah desain, tujuan pembahasan dan manfaatpembahasan, dan 

sistematika pembahasan.  

1.4.2. BAB II Gambaran Umum Proyek  

Pada Bab Gambaran Umum Proyek ini membahas tentang fungsi 

bangunan, lokasi dan tapak yang direncanakan, gambaran lingkungan 

sosial dan budaya pada tapak.  

1.4.3. BAB III Pemrograman Arsitektur  

Pada Bab Pemrograman Arsitektur ini membahas tentang Analisa 

kebutuhan dan persyaratan ruang, studi preseden, dan analisa struktur 

ruang.  
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1.4.4. BAB IV Penyelusuran Masalah  

Pada Bab Penyelusuran Masalah ini membahas tentang kajian 

komprehensif dan pernyataan masalah yang terdapat pada proyek 

Technopark.  

1.4.5. BAB V Kajian Teoritik  

Pada Bab Kajian Teoritik ini membahas tentang berbagai teori 

yang digunakan dalam pemecahan masalah desain yang terdapat pada 

Technopark.  

1.4.6. BAB VI Pendekatan Desain  

Pada Bab Pendekatan Desain ini membahas tentang pendekatan 

yang digunakan terdapat pada proyek Technopark sebagai cara untuk 

memecahkan masalah.  

1.4.7. BAB VII Konsep Perencanaan  

Pada Bab Konsep Perencanaan ini membahas tentang penetapan 

konsep sebagai acuan untuk merancang proyek Technopark.  

1.4.8. BAB VIII Strategi Desain  

Pada Bab Strategi Desain ini membahas tentang uraian dalam 

proses  pemrograman,  perencanaan,  dan  perancangan  untuk 

memecahkan masalah desain.  
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1.4.9. Daftar Pustaka  

Pada Daftar Pustaka ini berisi sumber data-data yang berkaitan 

dengan proyek Technopark di Jepara yang digunakan sebagai pemecahan 

permasalahan dan tema desain.  

     


