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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada tahun 1990-an, era ekonomi baru yang lebih dikenal dengan ekonomi 

kreatif dimulai. Era ekonomi yang digerakkan oleh industri kreatif ini lebih 

mengutamakan informasi dan kreativitas sebagai sumber utamanya, yang 

membuat ekonomi kreatif dapat dikatakan sebagai ekonomi yang 

berkelanjutan karena sumbernya yang tidak terbatas. Pemanfaatan kreatvitas 

dan penciptaan inovasi menjadi nilai utama pada era ekonomi ini. Lain dari 

era industri yang mengandalkan kuakitas produk dan harga, era ekonomi 

kreatif lebih mengandalkan kreativitas, inovasi dan imajinasi dalam bersaing 

di pasar global. 

Di Indonesia sendiri, ekonomi kreatif berkembang dengan sangat pesat dari 

tahun ke tahun. Pada tahun 2019, ekonomi kreatif berkontribusi sebesar Rp 

1.105 triliun terhadap PDB (produk domestik bruto) nasional. Selain itu, 

besarnya penyerapan sumber daya manusia (SDM) yang mencapai 7,5 juta 

pekerja di sub sektor industri kreatif menandakan besarnya potensi anak 

negeri bertalenta kreatif. 

Mengamati pergeseran pengembangan ekonomi menuju basis sumber 

utama informasi dan kreativitas, maka penting bagi pemerintah Kabupaten 

Sidoarjo untuk memiliki wadah untuk warganya agar dapat menggali 

kreativitas masing-masing individu.  

Salah satu faktor keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif terletak 

pada keunggulan kreatifitas sumber daya manusianya. Jumlah penduduk 

Sidoarjo pada tahun 2018 mencapai 2,22 juta jiwa. Angka ini menunjukkan 

laju pertumbuhan penduduk Sidoarjo meningkat sebanyak 1,62% dari tahun 

sebelumnya. Jika seluruh penduduk Sidoarjo dilatih kreatifitasnya, maka 

bukan tidak mungkin ekonomi kreatif Sidoarjo akan semakin maju. 

Kabupaten Sidoarjo juga sedang berada dalam bonus demografi, dimana 

penduduk tahun 2018 masih didominasi oleh kelompok usia pekerja (15-64 

tahun) yang mencapai 72,59 persen. Dengan kata lain, di Sidoarjo terdapat 

banyak sumber daya manusia usia produktif, yang siap dan potensial 

mendukung pembangunan, dengan kualitas yang memadai. Meskipun berada 

dalam bonus demografi, tingkat pengangguran terbuka di Sidoarjo pada tahun 

2018 dapat dikatakan cukup tinggi yaitu sebesar 4,73 persen, dengan 32,19% 
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diantaranya merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA Umum) 

disusul dengen 30,92%  diantaramya merupakan lulusan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK). Hal ini merupakan sesuatu yang miris, mengingat lulusan 

SMA dan SMK tergolong masih cukup muda dan mempunyai potensi yang 

dapat digali lagi. 

Kabupaten Sidoarjo sendiri sebenarnya telah ikut berkontribusi pada 

perkembangan ekonomi kreatif Indonesia, terutama pada sektor kuliner dan 

kerajinan. Beberapa contoh produk unggulan Sidoarjo dalam kedua sektor 

tersebut adalah olahan laut (udang, ikan bandeng, kupang), INTAKO 

Tanggulangin dan Batik Jetis. Namun, selain sektor kuliner dan kerajinan, 

ditemukan juga beberapa potensi lain yang masih berkembang hanya di 

sekolah-sekolah. Hal ini dapat dibuktikan pada prestasi beberapa siswa SMA 

dan SMK di Sidoarjo. Pada sektor fashion, beberapa hasil desain siswa salah 

satu SMK di Sidoarjo berhasil tampil dalam Surabaya Fashion Parade 2019. 

Sedangkan pada sektor film, animasi, dan video, prestasi anak muda Sidoarjo 

dapat dilihat dari beberapa pelajar SMA/SMK yang memenangkan kompetisi 

perfilman tingkat provinsi. Selain itu, pada acara Sidoarjo Film Festival yang 

diselenggarakan tahun 2019, cukup banyak menggaet peserta yang mengikuti 

seluruh rangkaian kegiatan. Potensi-potensi ini jika disediakan sebuah wadah 

agar mereka semakin berkembang, tentunya juga akan memberi efek yang 

signifikan ke Kabupaten Sidoarjo. 

1.2. Masalah Perancangan 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

1. Belum maksimalnya perkembangan ekonomi kreatif di Kabupaten 

Sidoarjo. 

2. Sektor ekonomi kreatif Kabupaten Sidoarjo yang berkembang 

secara maksimal hanya beberapa. 

3. Sumber daya manusia Kabupaten Sidoarjo yang belum terlalu 

kreatif. 

4. Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

1. Belum tersedianya wadah yang membentuk sumber daya manusia 

kreatif 

2. Belum tersedianya wadah ekonomi kreatif. 
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1.3. Tujuan dan Sasaran Perancangan 

1. Mengembangkan ekonomi kreatif Kabupaten Sidoarjo. 

2. Meningkatkan sektor industri kreatif Kabupaten Sidoarjo. 

3. Memanfaatkan bonus demografi Kabupaten SIdoarjo secara maksimal. 

4. Tersedianya wadah yang dapat menghasilkan sumber daya manusia 

(SDM) kreatif. 

1.4. Batasan Proyek 

• Batasan proyek ini adalah menyediakan tempat untuk mengembangkan 

potensi  dan memasarkan produk eksisting industri kreatif di Kabupaten 

Sidoarjo. 

• Difokuskan ke empat sektor ekonomi kreatif yaitu, sektor kerajinan, 

sektor kuliner, sektor fashion, dan sektor film, animasi dan video, 

mengikuti dari potensi dan kondisi eksisting yang ada. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir Perancangan ini disusun sebagai 

berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang bersi tentang kajian latar belakang, 

identifikasi masalah, tujuan dan sasaran perancangan, batasan proyek, 

sistematika penulisan, dan kerangka fikir perancangan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 

Bab ini merupakan landasan teoritis yang mendukung penulisan, yang 

meliputi tentang pengertian judul objek, studi literatur, studi pustaka 

peraturan dan kebijakan, dan studi banding obyek sejenis. 

BAB III. METODE PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang metode alur pemikiran yaitu cara pemikiran dari 

awal sampai akhir proses perancanaan dan perancangan yang dilakukan, dan 

penjelasan alur pemikiran yaitu penjabaran lebih rinci dari alur pemikiran 

yang dimaksud. 

BAB IV. ANALISA PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang karakter obyek, karakter pelaku, karakter lokasi, 

analisa eksternal atau analisa tapak yang dipilih, dan analisa internal. 
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BAB V. KONSEPSUALISASI DAN TRANSFORMASI 

Bab ini berisi penentuan konsep dasar dan konsep-konsep yang akan 

diimplementasikan pada rancangan, sekaligus transformasi dari konsep-

konsep yang telah dijabarkan. 

BAB VI. DRAFT HASIL RANCANGAN 

Bab ini berisi hasil draft rancangan yang berupa siteplan, layout plam, 

tampak, detail-detail arsitektural, perspektif suasana siang dan malam hari, 

dan gambar lain yang diperlukan 

1.6. Kerangka Fikir Perancangan 
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