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BAB II 

DESKRIPSI PROYEK 

 

2.1 Pengertian Judul 

Judul yang digunakan adalah “Perancangan Pusat Pengembangan Industri 

Kreatif di Kabupaten Sidoarjo” 

− Definisi Perancangan 

Menurut KBBI, perancangan memiliki arti proses, cara, dan perbuatan 

merancang. Sedangkan merancang sendiri berarti mengatur segala 

sesuatu (sebelum bertindak, mengerjakan, atau melakukan sesuatu); 

merencanakan. 

− Definisi Pusat 

Menurut KBBI, pusat adalah pokok pangkal atau yang menjadi 

pumpunan (berbagai-bagai urusan, hal, dan sebagainya). 

− Definisi Pengembangan 

Menurut KBBI, pengembangan adalah proses, cara, perbuatan 

mengembangkan. Sedangkan mengembangkan memiliki arti menjadikan 

maju (baik, sempurna, dan sebagainya). 

− Definisi Industri 

Menurut KBBI, industri adalah kegiatan memproses atau mengolah 

barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. 

− Definisi Kreatif 

Menurut KBBI, kreatif adalah memiliki kemampuan untuk menciptakan. 

− Definisi Di 

Menurut KBBI, di adalah kata depan untuk menandai tempat. 

− Definisi Kabupaten 

Menurut KBBI, Kabupaten adalah daerah swatantra tingkat II yang 

dikepalai oleh bupati, setingkat dengan kota madya, merupakan bagian 

langsung dari provinsi yang terdiri atas beberapa kecamatan. 

− Definisi Sidoarjo 

Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang mendapat 

sebutan kota Delta karena terletak di antara dua sungai besar, yaitu 

Sungai Porong dan Sungai Surabaya. Berbatasan dengan kota Surabaya 

dan Kabupaten Gresik di bagian Utara, Selat Madura di bagian Timur, 

Kabupaten Pasuruan di bagian Selatan, dan berbatasan dengan Kabupaten 

Mojokerto di bagian Barat. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa judul yang diambil memiliki definisi 

proses merancang atau merencanakan sebuah tempat dimana industri kreatif 

dapat berkembang dan maju yang terletak di Kabupaten Sidoarjo. 

2.1.1 Lingkup Pelayanan dan Kapasitas 

Lingkup pelayanan dari proyek adalah lingkup Kabupaten Sidoarjo 

2.1.2 Kualitas Pelayanan 

Perancangan ini berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan 

potensi industri kreatif yang diselenggarakan oleh pemerintah 

Kabupaten Sidoarjo di wilayah Kabupaten Sidoarjo sendiri. 

2.2 Tinjauan Fungsi 

2.2.1 Klasifikasi dan Karakteristik Judul 

Kegiatan yang akan dilakukan di Pusat Pengembangan Industri Kreatif 

Kabupaten Sidoarjo ini terbagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu : 

1) Edukasi 

Kegiatan edukasi akan menjelaskan tentang industri kreatif secara 

general dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum 

terjun ke industri kreatif. 

2) Pelatihan/Produksi 

Kelompok kegiatan ini, seperti namanya, akan berfokus pada 

pembuatan produk. Produk yang dimaksud adalah hasil karya dari 

dua sub sektor industri kreatif pilihan yaitu film, animasi, dan 

video, dan sektor fashion. Seluruh proses mulai dari penemuan ide, 

brainstorming, hingga pembuatan hasil produk dilakukan di 

kelompok kegiatan ini. 

3) Pemasaran hasil produk 

Pada kegiatan ini akan berfokus pada pemasaran dan pengenalan 

produk dari berbagai sektor industri kreatif yang merupakan hasil 

karya warga Sidoarjo. Kelompok kegiatan ini juga nantinya akan 

mempromosikan beberapa hasil sektor kuliner dan kerajinan khas 

Kabupaten Sidoarjo. 

Dari ketiga kelompok kegiatan utama yang akan dilakukan di objek 

rancangan ini, maka dapat disimpulkan objek rancangan akan berupa 

sebuah Creative Hub, dimana nantinya dapat mewadahi seluruh 

kegiatan utama yang telah ditentukan. 
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2.2.2 Pengembangan Judul 

A. Creative Hub 

• Definisi 

Dikutip dari Creative HubKit British Council Creative 

Economy, Creative Hub adalah sebuah tempat, baik secara fisik 

maupun secara virtual, yang dapat menyatukan komunitas 

maupun orang-orang yang di dalamnya memberi ruang dan 

dukungan untuk komunitas, mengumpulkan, pengembangan 

bisnis, dan bidang lainnya seperti sektor kreatif, budaya, dan 

teknologi. 

Creative Hub merupakan suatu tempat pengembangan 

berbagai macam ide berupa kreatifitas seni, ide bisnis, dan lain-

lain dimana akan berkumpul orang-orang dan komunitas dari 

latar belakang yang berbeda-beda, yang memiliki ketertarikan 

dan fokus yang sama untuk mengembangkan ide-ide tersebut 

menjadi suatu hal yang bermanfaat. 

Ned Hermann dalam bukunya yang berjudul The Creative 

Brain berpendapat bahwa creative space adalah sebuah konsep 

yang kaya akan kemungkinan dan peluang. Ini adalah hasil 

keseluruhan dari apa yang memelihara, mendukung, 

menginspirasi, dan memperkuat kreativitas kita. 

Menurut sosiolog Ray Oldenburg (1989), creative space 

dibutuhkan karena manusia membutuhkan tempat penting 

ketiga (setelah rumah dan kantor) dimana kita dapat 

beristirahat, menjadi diri kita sendiri, bersantai, didengar, dan 

belajar. 

Konsep creative space dibagi menjadi tiga, yaitu : 

− Individu 

Mengukir ruang kreatif secara mental akan memberi 

kreator peluang, kemungkinan tanpa akhir, dan inovasi 

tanpa batas. Creative space bertindak sebagai pendukung 

kreatifitas kuantum. 

Kreativitas kuantum adalah salah satu aspek kehidupan 

yang berbicara tentang kreativitas individu dan 

bagaimana tiap individu beroperasi secara keseluruhan 

dalam lingkungan. Hal ini termasuk apa yang 

memotivasi, menginspirasi, memperkuat dan memelihara 
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kreativitas tiap individu. 

Kreativitas adalah proses pembelajaran dan semua 

pembelajaran terjadi dalam lingkungan tertentu. 

Mempersiapkan mental diri untuk berkreasi di area 

tertentu akan memberi tiap individu lebih banyak peluang 

untuk pertumbuhan dan output kreatif. 

− Lingkungan Fisik 

a) Produksi 

Creative space membebaskan tiap individu untuk 

berproses, memproduksi dan menampilkan hasil 

karya mereka.  

b) Evaluasi 

Tahap evaluasi biasanya mengikuti tahap produksi. 

Pada tahap ini pengguna dapat memeriksa informasi 

yang telah mereka kumpulkan. 

c) Implementasi 

Implementasi dalam creative hub adalah aspek 

terakhir.  

− Interkoneksi  

Interkoneksi adalah kombinasi antara Individu dan 

Lingkungan Fisik. Kombinasi ini terbentuk dari beberapa 

elemen, yaitu : 

a. Arus energi : kombinasi antara psikis, fisikal, dan 

emosional 

b. Kelayakan 

c. Stimulasi : aspek ini dapat diraih melalui lingkungan 

fisik seperti aliran angin dan terangnya ruangan. 

Alam juga menyediakan stimulasi yang luar biasa 

seperti suara burung, suara angin, dll. 

d. Mobilitas kreatif 

• Tujuan 

Creative Hub yang didesain dengan baik akan menghasilkan 

beberapa hal, yaitu : 

a) Menyediakan pelayanan dan fasilitas untuk event, 

pelatihan keterampilan, maupun kegiatan lain, bagi 

individu, organisasi hingga perusahaan dalam jangka 
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waktu pendek ataupung jangka panjang. 

b) Memfasilitasi kolaborasi dan interaksi antar komunitas. 

c) Fasilitator antar individu maupun komunitas kreatif dengan 

lembaga dan institusi kreatif lain, maupun industri non-

kreatif lainnya. 

d) Sebagai media komunikasi dan memperluas jaringan. 

e) Memberikan apresiasi pada individu atau komunitas kreatif 

yang telah berkarya dan berani berinovasi. 

• Klasifikasi 

Creative Hub memiliki beberapa bentuk dan dapat dijelaskan 

dalam banyak cara. Beberapa jenis Creative Hub yang dapat 

dijumpai antara lain : 

a. Studio : ruang bagi sekelompok individu maupun 

perusahaan kecil seperti co-working space. 

b. Network : kelompok individu dan bisnis yang tersebar 

hanya pada beberapa sektor tertentu. 

c. Online Platform : Berhubungan dengan sesama komunitas 

hanya melalui media online. 

d. Center : bangunan dalam skala besar yang juga 

menyediakan beberapa fasilitas penunjang seperti café, bar, 

cinema, ruang pameran, toko/shop, dll. 

e. Cluster : tempat bagi kelompok bisnis, individu dan 

komunitas kreatif yang terletak di suatu area tertentu. 

f. Alternative : lebih fokus kepada eksperimen dengan 

komunitas baru, sektor dan financial. 

• Bentuk Usaha 

Bentuk usaha Creative hub terbagi menjadi tiga, diantaranya : 

a) Struktural : secara struktural, creative hub terbagi lagi 

menjadi dua jenis yaitu profit dan non-profit 

b) Sektor : pada sektor, terbagi menjadi dua yaitu creative 

hub yang merupakan gabungan dari beberapa sektor, dan 

creative hub yang dikhususkan untuk beberapa sektor 

tertentu. 

c) Pelayanan : bentuk ini menawarkan pelayanan fasilitas 

lengkap 
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• Sifat-sifat Ruang Kreatif 

Ada 5 tipe ruang yang menunjang aktifitas kreatif yang dapat 

mengaktifkan, melibatkan, dan memberi energi pada individu : 

1. Stimulan (ruang untuk mencari inspirasi) 

Ruang stimulan dapat membantu pengguna untuk 

memahami problem atau subjek dengan mengizinkan 

mereka untuk mendalaminya lebih jauh, mengingat 

manusia berkembang melalui berbagai stimulan, baik 

secara mental, emosional, maupun fisikal. 

2. Refleksi (ruang untuk berfikir) 

Ketika otak memproses sebuah masalah, dibutuhkan waktu 

untuk pemrosesan lebih lanjut. Periode untuk memecahkan 

masalah dapat dicapai saat memiliki fokus yang intens dan 

waktu bersantai yang cukup. Area refleksi dapat membantu 

pengguna untuk refresh dan recharge. Selain itu, jalur 

irkular, zigzag dan berkelok juga dapat membantu tiap 

individu untuk bernapas,  berfikir dan istirahat sejenak dari 

kesibukan sehari-hari. 

3. Kolaborasi (ruang untuk diskusi dan eksplorasi ide) 

Ide-ide perlu dibagikan agar dapat menjadi lebih baik, 

berkembang, dan berpotensi untuk terlaksana. Ruang 

kolaboratif yang cocok adalah yang fleksibel dan didesain 

untuk mengakomodasi terjadinya lintas fungsi dan 

pertemuan dadakan. 

4. Play area (ruang untuk berbagi ide) 

Adanya ruang yang bersifat playful membantu pengguna 

untuk membangun hubungan satu sama lain secara santai. 

Ruang yang seperti ini dapat membantu pengguna untuk 

melepaskan penat mereka dan membuat mereka lebih sehat 

dan produktif. 

5. Ruang tertutup 

Ruang tertutup merupakan salah satu aspek penting yang 

dapat mendorong kebebasan berfikir, eksperimen, dan 

mendukung kebiasaan kekanakan yang baik bagi proses 

kreatif namun sering terlupakan. 
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B. Ekonomi Kreatif 

• Pengertian 

Menurut Moelyono (2010), John Hawkins merupakan orang 

pertama yang menggagas ekonomi kreatif dalam bukunya yang 

berjudul Creative Economy, How People Make Money from 

Ideas. Howkins terinspirasi oleh Robert Lucas yang melihat 

bahwa pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah ditentukan oleh 

tingkat produktivitas dan keberadaan orang-orang kreatif yang 

memiliki talenta khusus dengan kemampuan mengaplikasikan 

ilmu pengetahuan untuk menciptakan suatu inovasi. 

John Howkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai 

aktivitas perekonomian yang lebih mengandalkan ide atau 

gagasan (kreatif) untuk mengelola material yang bersumber dari 

lingkungan di sekitarnya menjadi bernilai tambah ekonomi. 

Sedangkan menurut United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD), ekonomi kreatif merupakan sebuah 

konsep ekonomi yang berkembang berdasarkan aset kreatif 

yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan 

ekonomi. 

• Jenis-jenis 

Ekonomi kreatif memiliki beberapa sub sektor yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah untuk dikembangkan ekosistemnya. 

Berdasar Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Nasional (RINDEKRAF) tahun 2018 – 2025, Indonesia 

memiliki 16 sub sektor, yaitu : 

1) Aplikasi dan Gane Developer 

2) Arsitektur 

3) Desain Interior 

4) Desain Komunikasi Visual (DKV) 

5) Desain Produk 

6) Fashion 

7) Film, Animasi dan Video 

8) Fotografi 

9) Kriya 

10) Kuliner 

11) Musik 
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12) Penerbitan 

13) Periklanan 

14) Seni Pertunjukkan 

15) Seni Rupa 

16) Televisi dan Radio 

• Ciri-ciri Ekonomi Kreatif 

Ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri ekonomi kreatif, yaitu : 

− Kreasi intelektual 

− Mudah tergantikan 

− Penyediaan produk langsung dan tidak langsung 

− Butuh kerjasama yang baik 

− Berdasar pad aide 

− Terbuka atau tidak terbatas 

• Perkembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia 

Perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dapat dikatakan 

melaju dengan pesat. 

Tren positif dapat dilihat dari kontribusi sektor ekonomi 

kreatif terhadap PDB (produk domestik bruto). Ekonomi kreatif 

berkontribusi sebesar Rp 922,59 triliun atau sekitar 7,44% dari 

PDB nasional pada tahun 2016. Pada tahun tersebut, sub sektor 

kuliner (41,69%), fesyen (18,15%) dan kriya (15,70%) menjadi 

penyumbang terbesar dari ke enam belas sub sektor ekonomi 

kreatif. Data dari BPS pada 2017 menunjukkan ada empat sub 

sektor ekonomi kreatif yang tumbuh dengan pesat, diantaranya 

adalah DKV (10,28%), Musik (7,26%), Film, Animasi dan 

Video (6,68%) serta Arsitektur (6,62%). Pada tahun 2017, PDB 

ekonomi kreatif meningkat hingga Rp 1.099 triliun. Setahun 

setelahnya, PDB ekonomi mendekati angka Rp 1.105 triliun 

dan diproyeksikan akan terus meroket hingga diatas 1,2 ribu 

triliun pada tahun berikutnya. Berdasar data Opus Creative 

Economy Outlook 2020, sektor ekonomi kreatif Indonesia 

diperkirakan akan menyumbang hingga Rp 1.100 triliun pada 

PDB nasional.  

Penciptaan lapangan kerja yang berhubungan langsung 

dengan penyerapan tenaga kerja juga cukup tinggi. Pada tahun 
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2016, hampir 17 juta tenaga kerja diserap oleh ekonomi kreatif. 

C. Industri Kreatif 

• Definisi 

Dalam menjelaskan industri kreatif, definisi yang lebih 

banyak digunakan adalah definisi dari UK DCMS Task Force 

1998 yaitu “Creatives Industries as those industries which have 

their origin in individual creativity, skill and talent, and which 

have a potential for wealth and job creation through the 

generation and exploitation of intellectual property and 

content”. 

Departemen Perdagangan Republik Indonesia yang 

melakukan studi pemetaan industri kreatif pada tahun 2017 juga 

mengacu pada definisi industri kreatif yang sama, sehingga 

dapat diartikan sebagai “Industri yang berasal dari peanfaatan 

kreatifitas, keterampilan, serta bakat individu untuk 

menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui 

penciptaan dan pemanfaatandaya kreasi dan daya cipta individu 

tersebut”.  

Departemen Perdagangan Republik Indonesia juga 

merumuskan bahwa industri kreatif sebagai sebuah langkah 

maupun upaya dalam pembangunan ekonomi secara 

berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian 

yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang 

terbarukan. 

• Perbedaan Industri Kreatif dan Ekonomi Kreatif 

Industri kreatif berkaitan erat dengan ekonomi kreatif. 

Pembedanya adalah cakupan ekonomi kreatif jauh lebih luas 

daripada industri kreatif. Ekonomi kreatif merupakan ekosistem 

yang memiliki hubungan ketergantungan antara rantai kreatif 

(creative value chain), lingkungan pengembangan (nature 

environment), pasar (market) dan pengarsipan (archieving). 

Ekonomi kreatif tidak hanya terkait dengan penciptaan nilai 

tambah secara ekonomi, tetapi juga penciptaan nilai tambah 

secara sosial, budaya dan lingkungan. 
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D. Sektor Film, Animasi dan Video 

• Definisi Film dan Animasi 

Pada 1986, Effendy menjelaskan bahwa film merupakan sebuah 

media komunikasi audio visual yang berfungsi untu 

menyampaikan pesan tertentu kepada orang lain atau 

sekelompok orang 

Menurut Ibiz Fernandes animasi didefinisikan sebagai 

“Animation is the process of recording and playing back a 

sequence of stills to achieve the illusion of continues motion” 

yang kurang lebih memiliki arti “animasi adalah sebuah proses 

dari merekan dan memainkan kembali rangkaian gambar statis 

untuk menghasilkan sebuah ilusi yang bergerak”. 

• Jenis-jenis Film 

Menurut Heru Effendy (2009: 3-6), film terbagi dalam beberapa 

jenis, yaitu : 

1) Film Dokumenter 

2) Film Cerita Pendek 

3) Film Cerita Panjang 

4) Film-Film Jenis Lain : 

a. Profil Perusahaan 

b. Iklan Televisi 

c. Program Televisi 

d. Music Video 

• Jenis-jenis Animasi 

Jika diperhatikan dari teknik pembuatannya, animasi yang ada 

saat ini dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu : 

1) Animasi stop motion 

Teknik stop-motion merupakan salah satu teknik 

animasi yang mengharuskan pengambilan gambar demi 

gambar yang digerakkan tiap tahap, yang kemudian 

diedit dan menghasilkan sebuah karya animasi. 

2) Animasi tradisional 

Animasi tradisional sering disebut sebagai cel 

animation karena teknik pengerjaannya dilakukan pada 
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celluloid transparent. Teknik ini mengharuskan 

animator untuk menggambar langsung diatas cel. 

3) Animasi computer 

Animasi dengan teknik ini dikerjakan dengan 

menggunakan aplikasi komputer 

• Perkembangan Film di Indonesia 

Garin Nugroho dan Dyna Herlina dalam buku mereka yang 

berjudul “Krisis dan Paradoks Film Indonesia” membagi 

perkembangan industri perfilman menjadi enam periode. 

Periode pertama terjadi pada tahun 1900-1930 yang disebut 

sebagai tahapan seni kaum urban.  Periode kedua terjadi pada 

tahun 1930-1950, merupakan tahapan perkembangan film 

sebagai hiburan di tengah depresi ekonomi dunia. Periode 

ketiga pada tahun 1950-1970disebut sebagai ketegangan 

ideologi. Periode selanjutnya disebut sebagai globalisme semu 

yang terjadi antara tahun 1970-1985. Periode kelima disebut 

sebagai periode krisis di tengah globalisasi yang terjadi antara 

tahun 1985-1998. Periode terakhir yang terjadi mulai 1998 

hingga 2019 ditandai dengan euphoria demokrasi. 

Perkembangan perfilman Indonesia sendiri baru dimulai pada 

tahun 1926. Saat itu, lahir film pertama Indonesia yang berjudul 

Loetong Kasaroeng. Kemudian disusul pada tahun 1929, 

beridirilah perusahaan film cerita yang memiliki nama 

Halimoen Film di Jakarta. Beberapa tahun setelahnya, produksi 

film Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, 

contohnya pada tahun 1941, produksi film mencapai hingga 30 

judul. 

Penetapan hari film nasional yang diperingati tiap tanggal 30 

Maret terjadi pada tahun 1950. Kala itu merupakan hari pertama 

pengambilan gambar film Darah dan Doa yang disutradarai 

oleh Usmar Ismail.  

Pada tahun 19650-1960 sendiri terjadi sensor besar-besaran 

terhadap isi film radikal. Sensor besar-besaran ini 

mengakibatkan turunnya produksi film Indonesia dalam setahun.  

Masa kejayaan film dimulai pada tahun 1970-an. Pada saat itu, 

produksi film Indonesia memiliki total hingga 618 judul. Tahun 
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1977 sendiri dapat dikatakan sebagai puncak dari produksi 

perfilman karena jumlah film nasional mencapai 135 judul. 

Film-film pada masa ini beberapa menjadi fenomenal dan 

sangat dikenang, salah satu contohnya adalah film “Mana 

Tahan” yang merupakan asal-usul munculnya Warkop DKI. 

Era 90-an dapat dikatakan merupakan era mati suri perfilman 

Indonesia. Namun pada tahun 1998, perfilman nasional mulai 

bangkit kembali. Sejak saat itu, perfilman Indonesia kembali 

menggeliat aktif memproduksi film-film baru. 

• Perkembangan Animasi di Indonesia 

Sejak 1933, animasi telah dikenal di Indonesia, terutama pada 

masa-masa akhir era colonial. Pada saat itu, banyak koran lokal 

yang memuat iklan film animasi Walt Disney. Perkembangan 

animasi di Indonesia sendiri tidak bisa lepas dari perkembangan 

animasi secara global, terutama ketika Disney mendominasi 

dunia animasi global. 

Pada tahun 1955, Presiden Soekarno berkunjung secaara resmi 

ke Amerika Serikat, dan dalam kunjungannya menyempatkan 

untuk mendatangi Disneyland. Kedatangan Soekarno ke 

Disneyland disambut langsung oleh Walt Disney, mengingat 

Soekarno adalah presiden pertama yang berkunjung ke 

Disneyland. Setelah menyelesaikan kunjungannya dan kembali 

ke tanah air, Soekarno mengirim Dukut Hendrotono (Pak Ook), 

seorang seniman, untuk belajar animasi di studio Disney. 

Tiga bulan setelah belajar animasi langsung di studio Disney, 

Pak Ook kembali ke Indonesia dan membuat film animasi 

berjudul “Si Doel Memilih”. Film animasi dua dimensi yang 

bercerita tentang kampanye pemilihan umum pertama di 

Indonesia ini merupakan film animasi pertama buatan 

Indonesia.  

Kemudian pada tahun 1963, Pak Ook mengembangkan animasi 

dalam salah satu program di stasiun televisi TVRI. Namun 

sayang, program ini kemudian dihentikan karena dianggap 

terlalu konsumtif. Sebagai satu-satunya stasiun televisi di 

Indonesia saat itu, TVRI juga telah menayangkan film-film 

hasil karya Walt Disney dan Hanna Barbera. 
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Pada tahun 1972 muncul beberapa film animasi hasil karya Drs. 

Suyadi (Pak Raden) di sebuah lembaga bernama Training Aid 

Center (TAC). Pak Raden membuat satu tim yang 

memproduksi beberapa film. Pada tahun ini juga, berdirilah 

studio animasi pertama di Jakarta yang bernama Anima Indah. 

Studio animasi ini merupakan salah satu pelopor 

berkembangnya animasi di Indonesia karena menyekolahkan 

krunya hingga ke Inggris, Jepang, Amerika, dan lain-lain. 

Pada tahun 1980-1990an lahirlah beberapa studio animasi 

seperti Asiana Wang Animation yang bekerjasama dengan 

Wang Film Animation, Evergreen, Marsa Juwita Indah, Red 

Rocket Animation Studio di Bandung, Bening Studio di 

Yogyakarta dan Tegal Kartun di Tegal. 

Era tahun 90-an telah banyak bertebaran film animasi hasil 

animator Indonesia, namun sayangnya belum dikenal luas oleh 

publik tanah air. Pada tahun 1998, mulai muncul film animasi 

berbasis ceritarakyat, seperti “Bawang Putih dan Bawang 

Merah”, “Timun Mas”, “Petualangan si Kancil”, dan lain-lain. 

Pada era 90-an ini juga, telah banyak animator lokal yang 

mengerjakan animasi terkenal milik Jepang seperti “Doraemon” 

dan “Pocket Monster”. 

Pada awal tahun 2000-an, dengan semakin mudahnya akses 

teknologi digital, banyak sekali studio-studio animasi kecil dan 

komunitas animasi yang bermunculan di Indonesia. Studio-

studio dan komunitas ini ikut menyumbang dalam 

berkembangnya animasi di Indonesia. Pada 7 Mei 2004, Studio 

Kasatmata yang berasal dari Jogjakarta menghasilkan film 

animasi 3D berdurasi 60 menit yang berjudul “Homeland”. 

Sekitar empat tahun setelahnya, pada tahun 2008, Indonesia 

berhasil membuat film animasi 3D pertama yang ditayangkan di 

layar lebar dan juga sudah berhasil Go Internasional 

(didistribusikan ke berbagai negara mulai dari Singapura, 

Korea, dan Rusia). Film ini berjudul “Meraih Mimpi” yang 

diproduksi oleh studio animasi Infinite Frameworks (IFW) yang 

berpusat di Batam. Film ini merupakan adapatasi dari buku 

karya Minfung Ho berjudul Sing to The Dawn. 

Dewasa ini, semakin banyak film animasi hasil karya anak 
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Indonesia yang dapat ditemukan. Kebanyakan film animasi 

yang sering ditemukan ini adalah animasi serial televisi, seperti 

“Adit dan Sopo Jarwo”, “Keluarga Somat”, “Kiko”, dan 

“Entong”. Selain berupa serial yang ditayangkan di televisi, ada 

juga beberapa film animasi serial yang ditayangkan lewat kanal 

YouTube, seperti “Nussa dan Rara”. 

E. Sektor Fesyen 

• Definisi 

Mode atau fesyen (bahasa Inggris: fashion) adalah sebuah 

ekspresi estetika yang populer pada waktu, masa, tempat 

tertentu dan dalam konteks tertentu, terutama pada pakaian, alas 

kaki, gaya hidup, aksesori, riasan wajah, gaya rambut, dan 

proporsi tubuh. Sementara tren sendiri sering berkonotasi 

sebagai sebuah ekspresi estetika yang aneh dan sering 

berlangsung lebih pendek dari musim, mode juga merupakan 

sebuah ekspresi khas dan didukung oleh industri yang secara 

tradisional terkait dengan musim mode dan koleksi. Gaya 

merupakan sebuah ekspresi yang berlangsung selama banyak 

musim dan sering juga dihubungkan dengan gerakan budaya 

dan penanda sosial, lambang, kelas, dan budaya (mis. Barok, 

Rococo, dll). 

• Perkembangan Trend Fashion di Indonesia 

Awal perkembangan trend fashion di Indonesia, sangat 

dipengaruhi oleh budaya Eropa dan Asia terutama Busana 

Korea yang sudah terjadi belakangan ini. Trend fashion di 

Indonesia telah berkembang dengan baik dalam sejarah. Sejak 

munculnya Non Kawilarang dan Peter Sie. 

Dalam perkembangan awalnya, trend fashion di Indonesia 

cenderung meniru gaya barat baik itu dalam bahan yang 

digunakan maupun dalam desain. Secara usia, orang tua di 

Indonesia umumnya lebih nyaman dengan kostum tradisional 

seperti kebaya, terutama untuk menghadiri acara khusus, 

berbeda dengan usia muda yang lebih sering tampil dengan 

mode gaya barat atau gaya busana korea. Sejak saat itu busana 

tradisional secara harmonis berkembang sama baiknya dengan 
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desain gaya barat hingga saat ini. 

Perkembangan trend fashion di Indonesia didorong oleh 

beberapa faktor yaitu Media Massa, Dunia Entertainment, 

Dunia Bisnis, dan Internet. Hal ini akan membuat para desainer 

lebih mudah mengakses dan mengetahui tentang trend fashion 

yang sedang populer untuk menciptakan variasi dalam fashion. 

Pada tahun 2000-an banyak nama - nama baru yang muncul 

sebagai desainer berbakat di Indonesia yang memiliki 

karakteristik tersendiri dan gayanya yang independen yaitu 

seperti Sally Koeswanto, Tri Handoko dan Irsan. Sementara 

yang lain membuat desain yang mengadopsi gaya barat seperti 

Edward Hutabarat dan Anne Avantie, yang mendedikasikan 

kreasi mereka dengan mendesain kostum tradisional dengan 

nama „Blus Kebaya‟ dan terdapat sentuhan modern. Dengan 

adanya kostum tersebut, membuat busana tradisional Indonesia 

terlahir kembali dan dicintai oleh kalangan muda sehingga 

mereka lebih menghargai seni tradisional. 

Belakangan ini, sudah banyak media yang menyajikan beragam 

informasi menarik tentang dunia fashion di Indonesia. 

Perkembangan dunia fashion di Indonesia mengalami 

peningkatan di beberapa dekade terakhir. Hal ini didukung oleh 

berbagai sisi, baik itu dari sisi designer lokal yang kini semakin 

potensial, tingkat perekonomian yang membaik, sampai sektor 

ritel yang ikut serta mengalami perkembangan pesat. 

Dalam perkembangan dunia fashion, pihak yang memegang 

peran penting adalah APPMI (Asosiasi Perancang Pengusaha 

Mode Indonesia) yang merupakan suatu pengaruh dalam 

perkembangan dunia fashion di Indonesia. Selain para pelaku 

APPMI, ada juga pihak - pihak yang bergerak dalam fashion 

retail dan eskpor. Mereka tentunya memiliki program tahunan, 

yaitu Fashion Tendance yang sudah diadakan sejak tahun 1993 

hingga saat ini masih terus menjadi suatu acara festival 

tersendiri. Melalui Fashion Tendance biasanya akan 

menampilkan sebuah fashion show, dimana acara tersebut akan 

menampilkan prediksi trend fashion di tahun yang akan datang. 

Jenis fashion yang paling cepat perkembangannya di dunia 

fashion yaitu adalah baju, karena baju lebih cepat pergantian 
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modelnya dan juga merupakan item yang paling banyak dibeli 

oleh masyarakat di bandingkan dengan produk lainnya. 

Peringkat selanjutnya diikuti oleh tas, dan sepatu. Setiap orang 

tentunya memiliki pilihan baju lebih banyak di bandingkan tas 

dan sepatu. 

• Sektor Fashion dalam Ekonomi Kreatif 

Industri fashion di Indonesia pada saat ini berkembang dengan 

sangat pesat. Hal tersebut sejalan dengan kesadaran masyarakat 

Indonesia akan fashion yang mengarah pada lifestyle. Industri 

Fashion sendiri menempati urutan kedua dalam jumlah usaha 

atau perusahaan ekonomi kreatif berdasarkan jajaran Sensus 

Ekonomi 2016 yaitu sekitar 15.01% setelah Industri Kuliner 

dengan 67.66%. Industri Fashion juga mampu berkontribusi 

18.01% atau sekitar Rp. 116 Triliun dalam Gairah Ekonomi 

Kreatif Indonesia. 

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian di tahun 2016, 

tercatat nilai ekspor dari Industri Fashion mencapai USD 11,7 

Miliar. Untuk menghadapi Perkembangan Industri 4.0 serta 

untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun permintaan 

ekspor Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus 

meningkatkan produktivitas industri manufaktur, salah satunya 

dengan cara memacu pengembangan industri kecil dan 

menengah yang dibentuk oleh para pebisnis muda dan berbakat. 

Seiring dengan berkembangannya jaman, entrepreneur sekarang 

lebih dikenal dengan creativepreneur yang berarti pelaku usaha 

kreatif. 

Bakat kreativitas tersebut erat kaitannya dengan desain dan 

estetika yang membuat para pebisnis di industri kreatif 

memiliki “value” yang lebih. Produk, logo, packaging sampai 

media social direncakan dengan baik oleh pebisnis untuk dapat 

memenuhi permintaan pelanggan. Sifat kreatif sendiri dapat 

muncul dengan berbagai cara, contohnya dengan melihat 

permasalahan – permasalahan yang ada di masyarakat, 

mengikuti berbagai kegiatan yang dapat melatih kreativitas, dan 

lainnya. 
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F. Sektor Ekonomi Kreatif Eksisting Kabupaten Sidoarjo 

• Batik Jetis 

Batik Jetis sudah ada dan dikembangkan sejak 1675 oleh 

keturunan Raja Kediri ini memiliki corak dan motif yang unik, 

yaitu memiliki warna yang mencolok dibandingkan dengan 

warna dari batik khas Solo dan Yogyakarta. Batik khas Sidoarjo 

tergolong unik karena merupakan perpaduan antara batik khas 

pesisiran dan batik asli daerah Sidoarjo, batik Sidoarjo lebih 

dikenal dengan batik Madura, bukan karena geografis yang 

berdekatan tetapi awal mula pemasarannya, batik Sidoarjo 

dipasarkan oleh pedagang Madura yang membeli di pasar kaget 

Jetis. 

• Kawasan INTAKO Tanggulangin 

Kawasan INTAKO adalah salah satu wisata perbelanjaan yang 

bisa ditemukan di Jl. Kludan Raya Tanggulangin, Kecamatan 

Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Di Kawasan 

INTAKO, dapat ditemukan berbagai jenis macam tas atau 

dompet dari berbagai bahan. Kreasi dan juga kreativitas dari 

para perajin tas asal Desa Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo ini 

patut diperhitungkan terutama di tengah banyaknya barang-

barang lain produksi negara Cina. Para perajin lokal 

membuktikan bahwa mereka masih mampu membuat berbagai 

macam kerajinan kulit yang bisa langsung dijual di rumah 

masing-masing pengrajin. 

• Industri Eksisting Sektor Kerajinan 

Sidoarjo memiliki beberapa sektor kerajinan, beberapa 

diantaranya bahkan telah memiliki nama yang cukup terkenal, 

seperti INTAKO Tanggulangin dan Batik Jetis, namun ada juga 

beberapa pengrajin lain yang tersebar di beberapa kecamatan di 

Kabupaten Sidoarjo, yaitu : 

1. Sentra Industri Tas dan Koper (INTAKO) di desa 

Kedensari kecamatan Tanggulangin 

2. Bordir di desa Kludan kecamatan Tanggulangin 

3. Sayangan (sentra produksi perlengkapan rumah tangga dari 

aluminium dan baja anti karat) di desa Kesambi kecamatan 
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Porong. 

4. Topi di desa Punggul kecamatan Gedangan 

5. Sandal di desa Wedoro 

6. Logam (komponen listrik, telepon, alat pertanian, sepeda 

dll) di desa Ngingas kecamatan Waru. 

7. Anyaman Bambu (rakitan dapur) di desa Gagang Panjang 

kecamatan Tanggulangin 

8. Kerajinan Perak di desa Kedung Bendo kecamatan 

Tanggulangin 

9. Bando di desa Gepolsari kecamatan Tanggulangin 

10. Anyaman Bambu (Jrebeng) di desa Sumput kecamatan 

Sidoarjo 

11. Sentra Industri Anatomi di desa Sumput kecamatan 

Sidoarjo 

12. Batik Tulis di desa Sidoklumpuk, Jetis Lemahputro, 

kecamatan Sidoarjo 

13. Kaca cermin di desa Kedungkendo kecamatan Candi 

14. Wayang Kulit di desa Gelam kecamatan Candi 

15. Mainan Anak di desa Kebon Agung kecamatan Sukodono 

16. Sentra Industri Komponen kendaraan mobil di desa 

Ngingas kecamatan Waru 

17. Sepatu di desa Kemasan kecamatan 

18. Sandal Spon di desa Wedoro kecamatan Waru 

• Industri Eksisting Sektor Kuliner 

Selain industri kerajinan, Kabupaten Sidoarjo juga memiliki 

beberapa kuliner khas, beberapa diantaranya yaitu : 

1. Sentra Industri Ikan Asin desa Gisik, Cemandi, kecamatan 

Sedati 

2. Kerupuk Ikan desa Kedung Rejo kecamatan Jabon 

3. Kerupuk Kupang, Petis Kupang, dan Kupang desa 

Balongdowo kecamatan Candi 

4. Ikan Bandeng desa Penatar Sewu dan desa Kalanganyar 

kecamatan Sedati 

5. Kerupuk desa Jati Kalang kecamatan Prambon dan desa 

Telasih kecamatan Tulangan 
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6. Udang Windu desa Kedungpeluk kecamatan Candi, desa 

Kedung Pandan kecamatan Jabon, dan desa Kalanganyar 

kecamatan Sedati 

7. Tahu, Tahu & Susu desa Tropodo kecamatan Krian 

8. Tempe desa Sepande kecamatan Candi dan desa Kedung 

Cangkring kecamatan Jabon 

9. Jamur Merang desa Kedungrawan kecamatan Krembung 

10. Pengrajin Mente desa Kedungsugo kecamatan Prambon 

11. Jamu Tradisional desa Kedung Bendo kecamatan 

Tanggulangin 

G. Pelaku Utama 

• Pemuda Sidoarjo (15-29 tahun) 

Pelaku utama dalam fasilitas ini adalah pemuda yang terdiri 

dari pelajar, anggota komunitas, maupun orang-orang yang 

ingin mengembangkan diri mereka. 

• Tenaga Ahli 

Tenaga ahli sebagai pelaku utama yang berperan sebagai 

mentor dan human source yang sudah berkompeten. Termasuk 

dalam kategori ini adalah sineas, desainer, hingga pengusaha. 

• Pelaku Industri 

Pelaku industri yang terlibat yaitu seluruh Industri Kecil 

Menengah dan perusahaan yang memiliki hubungan langsung 

dengan beberapa sektor ekonomi kreatif yang dipilih. 

• Pemerintah 

Peran pemerintah adalah terciptanya pasar-pasar yang 

memudahkan dan membuat regulasi yang dapat menunjang 

kebutuhan. 

2.2.3 Standar Perancangan 

2.2.3.1 Peraturan yang Berkaitan dengan Judul 

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 

2019 tentang Ekonomi Kreatif 

• Pasal 5 

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh 

dukungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 

melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 
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(Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan 

sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, 

yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan 

konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi 

Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya 

sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan 

terlindungi secara hukum.). 

• Pasal 7 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan 

pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 

melalui : 

a) pelatihan, pembimbingan teknis, dan 

pendampingan untuk meningkatkan kemampuan 

teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;  

b) dukungan fasilitasi untuk menghadapi 

perkembangan teknologi di dunia usaha; dan  

c) standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang 

Ekonomi Kreatif. 

• Pasal 9 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung 

jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi 

Kreatif. 

• Pasal 10 

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif melalui : 

a) pengembangan riset;  

b) pengembangan pendidikan; 

c) fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;  

d) penyediaan infrastruktur;  

e) pengembangan sistem pemasaran;  

f) pemberian insentif;  

g) fasilitasi kekayaan intelektual; dan  

h) pelindungan hasil kreativitas. 

• Pasal 19 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong 
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tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang 

memadai untuk Ekonomi Kreatif. 

• Pasal 20 

Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 terdiri atas : 

a) infrastruktur fisik (Yang dimaksud dengan 

"infrastruktur hsik" adalah ruang fisik dan/atau 

sarana fisik yang mendukung pelaksanaan 

sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi 

Kreatif, antara lain ruang pameran, gedung 

pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop); dan 

b) infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. 

(Yang dimaksud dengan "infrastruktur teknologi 

informasi dan komunikasi" adalah sarana berupa 

teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, 

memproses, menganalisis, mengumumkan dengan 

menyebarkan informasi, dan/atau menyimpan. 

Teknologi informasi dan komunikasi meliputi 

perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan 

layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan 

internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan 

pusat data.) 

B. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 

tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan 

Ekonomi Kreatif (RINDEKRAF) Nasional tahun 2018 – 

2025 

• Pasal 6 

Ayat (1) Pengembangan ekosistem usaha di Kreatif 

dilaksanakan pada subsektor : 

a. aplikasi dan game developer;  

b. arsitektur;  

c. desain interior;  

d. desain komunikasi visual;  

e. desain produk;  

f. fashion;  
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g. film, animasi dan video;  

h. fotografi;  

i. kriya;  

j. kuliner;  

k. musik;  

l. penerbitan;  

m. periklanan;  

n. seni pertunjukan; 

o. seni rupa; dan  

p. televisi dan radio. 

• Prinsip Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 

Prinsip pengembangan Ekonomi Kreatif nasionar 

meliputi: 

1. pemberdayaan sumber daya manusia kreatif untuk 

mewujudkan kreativitasnya menjadi produk 

dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak kekayaan 

intelektual; 

2. peningkatan literasi mengenai pola pikir desain 

bertujuan untuk mentransformasikan kreativitas 

menjadi inovasi; 

3. penciptaan karya kreatif menggunakan warisan 

budaya sebagai sumber inspirasi untuk 

menciptakan keunikan dan memperkuat jati diri, 

persatuan dan kesatuan, serta eksistensi bangsa 

Indonesia di forum dan  internasional; 

4. pengembangan dan pemanfaatan media sebagai 

saluran distribusi dan meningkatkan presentasi 

karya dan konten kreatif lokal yang berkualitas 

untuk apresiasi dan pengakuan masyarakat 

Indonesia dan dunia. 

• Misi RINDEKRAF 2018-2025 

Mengembangkan ekosistem Ekonomi Kreatif yang 

dilaksanakan melalui pemberdayaan kreativitas sumber 

daya manusia dan pengembangan usaha Ekonomi 

Kreatif yang berdaya saing. 
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a. Misi pemberdayaan kreativitas sumber daya manusia 

dilaksanakan melalui : 

1) peningkatan kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif; 

2) pembentukan dan pengembangan ruang kreatif 

untuk menggali, memanfaatkan, 

menumbuhkembangkan, mengelola, dan 

mengkonservasi kreativitas serta memanfaatkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

mengembangkan potensi warisari budaya lokal; 

3) peningkatan apresiasi masyarakat terhadap 

kreativitas dan kekayaan intelektual; 

4) penyediaan infrastruktur teknologi yang 

memadai untuk mendukung berkembangnya 

kreativitas; dan 

5) pengembangan kelembagaan yang mendukung 

ekosistem kreativitas. 

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah 

Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 

Pada Bab IV 

Poin 4.2.5. tentang Isu Strategis Kabupaten Sidoarjo 

5) Integrasi Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  

Ekonomi kreatif akan mampu berkembang dengan baik, 

manakala memiliki daya dukung yang memadai, antara lain 

ketersediaan ICT, kekhasan/keunikan suatu produk hingga 

pemicu lahirnya pasar-pasar baru yang kondusif. 

D. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 

Sidoarjo tahun 2009-2029 

• Pasal 105 

Pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

104 meliputi : 

a. fungsi kawasan perkotaan besar sebagai pusat 

kegiatan ekonomi wilayah, pusat pengolahan dan 

distribusi hasil pertanian, perdagangan, jasa, 

pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta 

transportasi, pergudangan dan sebagainya. 
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c. kota sebagai pusat pelayanan, pusat prasarana dan 

sarana sosial ekonomi mempengaruhi pedesaan 

dalam peningkatan produktifitasnya. 

2.2.3.2 Elaborasi Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Tinjauan Lokasi 

2.3.1. Tinjauan Umum Lokasi 

A. Luas Wilayah dan Batas Wilayah 

Wilayah Kabupaten Sidoarjo berada di antara dua sungai, sehingga 

terkenal dengan sebutan kota “Delta”. Kabupaten Sidoarjo terletak 

antara 112,5 – 112,9 derajat bujur timur dan 7,3 – 7,5 derajat lintang 

selatan. 

Luas wilayah 714.243 km2, 40,81 persennya terletak di ketinggian 

3-10 m yang berada di bagian tengah dan berair tawar, 29,99 persen 

berketinggian 0-3 meter berada di sebelah timur dan merupakan 

TEMA RISET TOPIK RISET TARGET 

Kajian Penguatan 

Modal Sosial 
Reforma Agraria 

Inovasi berbasis kolaborasi civil 

society, akademisi, dan 

pemerintah 
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daerah pantai dan pertambakan, 29,20 persen terletak di ketinggian 

10-25 meter di bagian barat 

Kabupaten Sidoarjo, sebelah utara berbatasan dengan Kota Surabaya 

dan Kabupaten Gresik. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat 

Madura, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan 

sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten  Mojokerto. 

B. Geografis 

Letak geografis yang berada di sekitar garis khatulistiwa membuat 

Kabupaten Sidoarjo mengalami dua musim, musim kemarau dan 

musim hujan. Musim kemarau berkisar antara Juli-Oktober dan 

musim penghujan bulan November-Juni. 

C. Topografi  

Dataran Delta dengan ketinggian antar 0 s/d 25 m, ketinggian 0-3m 

dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, merupakan daerah 

pertambakkan yang berada di wilayah bagian timur Wilayah Bagian 

Tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari 

permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan 

pemerintahan. Meliputi 40,81 %. Wilayah Bagian Barat dengan 

ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah 

pertanian meliputi 29,20%. 

D. Aksesibilitas 

Bandara Internasional Juanda dan Terminal Bus Purabaya yang 

dianggap sebagai "milik" Surabaya, berada di wilayah kabupaten ini. 

Terminal Purabaya merupakan gerbang utama Surabaya dari arah 

selatan, dan salah satu terminal bus terbesar di Asia Tenggara. 

Kereta komuter Surabaya Gubeng-Sidoarjo-Porong menghubungkan 

kawasan Sidoarjo dengan Surabaya. Sidoarjo juga segera memiliki 

sistem transportasi massal BRT (Bus Rapid Transit) yaitu Trans 

Sidoarjo yang menjadi kebanggaan warga Sidoarjo. Sistem ini 

menggunakan shelter tetapi tanpa jalur khusus seperti halnya 

Transjakarta. Rute bus Trans Sidoarjo adalah Terminal Porong-

Terminal Purabaya. 
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E. Demografi  

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dalam enam 

tahun terakhir (<2016) mengalami peningkatan yang cukup tinggi. 

Berdasarkan laporan perkembangan penduduk bulan Desember 

tahun 2015, penduduk Kabupaten Sidoarjo berjumlah 2.161.659 jiwa. 

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat 

digambarkan sebagaimana grafik berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kab. Sidoarjo th. 2010-2015 

Sumber : RPJMD Sidoarjo 

 

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata laju 

pertumbuhanalamiah penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2010-

2015 adalah sebesar 1,41 %. Sedangkan berdasar struktur umur 

penduduk menunjukkan struktur penduduk muda dengan usia 0 – 14 

tahun sekitar 27,6 persen dan struktur penduduk tua usia 65 tahun ke 

atas mencapai 3,7 persen. Berdasarkan struktur tersebut maka 

struktur umur penduduk Kabupaten Sidoarjo adalah struktur umur 

peralihan karena mayoritas di antara kedua kelompok tersebut. 

Namun bisa dinyatakan mengarah ke struktur penduduk muda 

karena penduduk umur 65+ tahun kurang dari 5 persen dan 

penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi seluruh 

penduduk yaitu sekitar 70 persen dari total penduduk. 
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Gambar 2.2 Komposisi Penduduk Menurut Usia th. 2015 

Sumber : RPJMD Sidoarjo 

 

Sebagai variabel penting pembangunan, maka jumlah penduduk 

perlu mendapat perhatian serius.Proyeksi penduduk kabupaten 

Sidoarjo tahun 2016-2021 sebagaimana disajikan dalam table di 

bawah ini. Mengingat struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo 

sebagai daerah urban, maka proyeksi penduduk akan memberikan 

gambaran beban pembangunan di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Proyeksi Jumlah Penduduk Kab. Sidoarjo th. 2016-2021 

Sumber : RPJMD Sidoarjo  

 

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa diperkirakan jumlah 

penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2016 sebesar 2.189.712 jiwa, 

dan terus akan mengalami peningkatan secara berturut-turut tahun 

2017 hingga tahun 2021 sebesar2.218.129 jiwa, 2.246.915 jiwa, 

2.246.915 jiwa, 2.305.612 jiwa dan 2.335.533 jiwa. 
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2.3.2. Kriteria Pemilihan Lokasi 

Kriteria pertama dalam pemilihan lokasi dan tapak adalah kesesuaian 

fungsi utama bangunan dengan aturan zonasi yang tertuang dalam 

RTRW dan RDTR Sidoarjo. 

 Kriteria pemilihan lokasi : 

1) Sesuai dengan zonasi yang diizinkan dalam RDTR dan RTRW 

2) Dekat dengan sekolah, bimbingan belajar, ataupun kursus 

3) Dekat dengan industri kerajinan atau kuliner eksisting 

4) Tidak terlalu jauh dari pusat kota 

 Kriteria pemilihan site : 

1) Aksesibilitas mudah 

2) Luas lahan mempu mewadahi seluruh kegiatan bangunan 

3) Bukan merupakan lahan persawahan 

4) Memiliki view ke luar site yang menarik 

2.4 Studi Banding Obyek Sejenis 

2.4.1. Jakarta Creative Hub 

JCH merupakan wadah, sehingga aktivitas atau kegiatan datang dari 

masyarakat khususnya komunitas. Konsultan JCH, Leonard 

Theosabrata mengatakan bagi komunitas atau perorangan yang ingin 

beraktivitas di JCH harus menjadi rekan kerja terlebih dahulu. Rekan 

kerja ini bisa dua macam, rekan kerja institusi (RKI) dan rekan kerja 

perorangan (RKP). 

JCH mempunyai fasilitas 3 ruang kelas atau classroom A, B, dan C, 

makerspace yakni ruangan berisi mesin-mesin produksi, co-office atau 

kantor bersama sebanyak 12 unit masing-masing berukuran 12 meter 

persegi, perpustakaan, ruang meeting serta sebuah kafe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Fasilitas Makerspace di JCH 

Sumber : Google 
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Fasilitas JCH hingga kini mendukung lima bidang usaha yakni kriya, 

fesyen, desain komunikasi visual (DKV), arsitektur dan desain produk. 

Di makerspace sendiri terdapat mesin-mesin seperti 3D printing, laser 

cutting, woodworking atau ruangan berisi mesin-mesin pengolah 

produk berbahan kayu, mesin jahit, mesin obras, vacuum forming. 

Koordinator makerspace, Eka Prawira mengatakan, mesin-mesin ini 

tidak digunakan untuk produksi massal. Pengguna alat pun haruslah 

anggota JCH dan sudah mengikuti workshop sebelumnya. JCH bisa 

dibilang tempat les, bengkel kursus, tempat belajar dan kantor bersama 

dengan biaya bersubsidi. 

2.4.2. Bandung Creative Hub 

Bandung Creative Hub merupakan pusat kegiatan kreatif warga 

Bandung. Seluruh masyarakat dan komunitas kreatif di Kota Bandung 

bisa membawa gagasan, berkreasi, mewujudkan minat, dan melakukan 

kegiatan keahlian di sini. Bangunan setinggi enam lantai tersebut akan 

menjadi surga bagi para insan kreatif di Kota Bandung. 

Gedung warna warni berarsitektur unik ini dirancang untuk menjadi 

wadah untuk mengembangkan kreativitas, edukasi, dan laboratorium 

untuk berbagai sektor industri kreatif. Bangunan ini menyediakan 

sarana dan fasilitas lengkap agar anak-anak muda Bandung semakin 

semangat untuk berkreasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Fasilitas di Bandung Creative Hub 

Sumber : Google 

 

Ada banyak fasilitas BCH yang bisa digunakan oleh warga Kota 

Bandung, di antaranya fasilitas ruang-ruang kelas, perpustakaan, café, 

toko desain, galeri, bioskop, co-working space, dan workshop atau 

studio yang dilengkapi dengan berbagai peralatannya. Berbagai fasilitas 

ini dapat digunakan secara gratis. 
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2.4.3. Kesimpulan Studi Banding 

Dari studi banding diatas, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Sebuah pusat pengembangan industri kreatif dapat hanya berfokus 

pada beberapa sektor tertentu, atau mewadahi seluruh sektor 

industri kreatif. 

2. Memiliki fasilitas-fasilitas yang membantu dalam mengembangkan 

potensi yang sudah ada. 

3. Hanya sebagai tempat untuk mematangkan ide dan memfasilitasi 

tahap-tahap awal saat akan terjun ke industri kreatif. 

2.5 Karakter Obyek 

Setelah menelisik dari tinjuan fungsi pada bab sebelumnya, maka karakter 

objek rancangan adalah : 

– Sebagai tempat yang dapat mengeluarkan kreativitas penggunanya 

– Sebagai tempat produktif yang dapat menghasilkan berbagai macam 

karya hasil anak muda Sidoarjo 

– Sebagai tempat lahirnya pelaku-pelaku industri kreatif baru asal Sidoarjo 

 


