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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam rangka memperoleh suatu konsep dasar, maka perlu

dikemukakan pemahaman akan ide atau gagasan yang telah ditentukan. Jenis

pemahaman sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu (1) Pemahaman umum

yang terdiri studi literatur dan studi banding; dan (2) Pemahaman khusus

yang terdiri dari analisa internal, analisa eksternal, dan analisa bangunan.

2.1 Definisi Judul

Adapun penjabaran dari judul perancangan ini antara lain:

1) perancangan/desain:

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) :

Desain adalah gagasan awal, rancangan, perencanaan pola susunan,

kerangka bentuk suatu bangunan, motif bangunan, pola bangunan,

corak bangunan.

 Menurut Wikipedia : Perancangan/desain biasa diterjemahkan sebagai

seni terapan, arsitektur, dan berbagai pencapaian kreatif lainnya.

Dalam sebuah kalimat, kata "desain" bisa digunakan baik sebagai kata

benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, "desain" memiliki arti

"proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru". Sebagai kata

benda, "desain" digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah

proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau

berbentuk obyek nyata.
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2.Definisi fasilitas

Segala sesuatu yang berupa benda ataupun uang yang dapat memudahkan

serta mempelancar pelaksanaan suatu usaha tertentu (sam :2012)

pengertian fasilitas menurut pendapat para ahli diantaranya:

Prof.Dr.Hj.zakiah daradjat,seorang psikologi islam,yang berpendapat

fasilitas artinya segala sesuatu yang bias mempermudah upaya serta

memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu Tujuan tertentu.

Menurut Prof.Dr.Suharsimi Arikunto yang merupakan dosen dan

peneliti di bidang pendidikan dan penelitian,fasilitas adalah segala sesuatu

hal yang dapat mempermudah dan mempelancar pelaksanaan segala sesuatu

usaha.

3.Definisi Pengembangan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis,

teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebituhan pekerjaan/

jabatan melalui pendidikan dan latihan.

Pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan,

sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis

pelaksanaan pekerjaan karyawan, workshoop bagi karyawan dapat

meningkatkat pengetahuan lebih lagi di luar perusahaan.

Edwin B. Flippo mendefinisikan pengembangan sebagai berikut :

“Pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum
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dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh”, sedangkan latihan

didefinisikan sebagai berikut : “Latihan adalah merupakan suatu usaha

peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan

suatu pekerjaan tertentu”.

Sedangkan Andrew F. Sikula mendefinisikan pengembangan sebagai berikut

: “Pengembangan mengacu pada masalah staf dan personel adalah suatu

proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang

sistematis dan terorganisasi dengan mana manajer belajar pengetahuan

konseptual dan teoritis untuk tujuan umum”. Sedangkan definisi latihan

diungkapkan oleh Andrew F. Sikula yaitu “latihan adalah proses pendidikan

jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan

terorganisir, sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan teknik

pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu”.

4. Definisi Indutri

Menurut Tegus S Pamudi, Pengertian Industri adalah sekelompok
perusahaan yang menghasilkan suatu produk yang bisa saling menggantikan
satu sama lainnya.

Pengertian Industri menurut I Made Sandi adalah suatu bentuk usaha
guna memproduksi barang jadi melalui proses produksi penggarapan di
dalam jumlah yang besar, sehingga barang produksi tersebut dapat diperoleh
dengan harga yang rendah namun dengan kualitas yang setinggi-tingginya.

Menurut UU No. 3 Tahun 2014, Pengertian Industri adalah seluruh
bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau
memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang
yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga
jasa industri.

Hinsa Sahaan mengatakan bahwa, Pengertian Industri adalah bagian
dari suatu proses yang mengelolah bahan mentah menjadi bahan baku atau
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bahan baku menjadi barang jadi, sehingga menjadi suatu barang yang
memiliki nilai bagi masyarakat luas.

Dari definisi industri yang diungkapkan di atas, maka dapat disimpulkan
bahwa Pengertian Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengelolaan
bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki
nilai tambah guna mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau
assembling dan juga reparasi merupakan bagian dari industri. Hasil dari
industri ini tidak hanya berupa barang, akan tetapi juga dalam bentuk jasa.

5.Desain

biasa diterjemahkan sebagai seni terapan, arsitektur, dan berbagai

pencapaian kreatif lainnya. Dalam sebuah kalimat, kata "desain" bisa

digunakan, baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja,

"desain" memiliki arti "proses untuk membuat dan menciptakan obyek baru".

Sebagai kata benda, "desain" digunakan untuk menyebut hasil akhir dari

sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau

berbentuk benda nyata.

Proses desain pada umumnya memperhitungkan aspek fungsi, estetika, dan

berbagai macam aspek lainnya dengan sumber data yang didapatkan dari

riset, pemikiran, brainstorming, maupun dari desain yang sudah ada

sebelumnya. Akhir-akhir ini, proses (secara umum) juga dianggap sebagai

produk dari desain, sehingga muncul istilah "perancangan proses". Salah

satu contoh dari perancangan proses adalah perancangan proses dalam

industri kimia.

Penggunaan istilah design atau desain bermula dari gambar

teknik arsitektur (gambar potong untuk bangunan) serta di awal

perkembangan, istilah desain awalnya masih berbaur dengan seni dan kriya.

Di mana, pada dasarnya seni adalah suatu pola pikir untuk membentuk
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ekpresi murni yang cenderung fokus pada nilai estetis dan pemaknaan secara

privasi. Sedangkan desain memiliki pengertian sebagai suatu pemikiran baru

atas fundamental seni dengan tidak hanya menitik-beratkan pada nilai estetik,

namun juga aspek fungsi dan latar industri secara massa, yang memang pada

realitanya pengertian desain tidak hanya digunakan dalam dunia seni rupa

saja, namun juga dalam bidang teknologi, rekayasa, dll.

6.kreatif

1. Arti kreatif menurut Hobkenz (1937): Diri seseorang yang melakukan
respon ketika dipengaruhi secara mendalam dan enerjik.

Menurut Hobkenz kreatif adalah sikap yang dimiliki seseorang atau individu,
yaitu sikap menanggapi sesuatu.

2. Pengertian kreativitas menurut Heart (1950): Sebuah kekuatan yang
tersimpan pada diri manusia.

Berdasarkan Heart, kekuatan ini didasarkan pada asas cinta, kebebasan
berekspresi yang ditemukan pada diri manusia.

3. Definisi kreatif menurut Anderos (1961): Salah satu sifat manusia yang
didasarkan atas proses yang dilalui seseorang di tengah-tengah
pengalamannya sehingga menyebabkan ia memperbaiki dan mengembangkan
dirinya.

7. Surabaya

adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia sekaligus

menjadi kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan

kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota Surabaya juga

merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Jawa

Timur. Kota ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta, atau 415 km sebelah

barat laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di tepi pantai utara Pulau

Jawa dan berhadapan dengan Selat Maduraserta Laut Jawa.
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Surabaya memiliki luas sekitar 350,54 km² dengan penduduknya berjumlah

2.765.487 jiwa (2010). Daerah metropolitan Surabaya

yaitu Gerbangkertosusila yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa, adalah

kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek.

Surabaya dilayani oleh sebuah bandar udara, yakni Bandar Udara

Internasional Juanda, serta dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung

Perak dan Pelabuhan Ujung.

Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya yang

sangat diperhitungkan dalam perjuangan Arek-Arek Suroboyo (Pemuda-

Pemuda Surabaya) untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia

dari penjajah.

8.pusat

Ttik tengah,diantara titik sumbu utama mata angin

2.2 Studi Pustaka

2.2.1 Syarat Umum Pembangunan

fasiltas industri desain kreatif,Kebutuhan Tenaga Kerja Kompeten

untuk Pembangunan Daerah

Kebutuhan tenaga kerja adalah jumlah lapangan kerja dalam satuan

orang yang dapat disediakan oleh seluruh sektor ekonomi dalam kegiatan

produksi. Kebutuhan ini tidak hanya menyangkut jumlahnya, tetapi juga

kualitasnya (kompetensinya).

Kebutuhan tenaga kerja kompeten didasarkan pada pemikiran bahwa tenaga

kerja  dalam  masyarakat merupakan  salah  satu faktor yang potensial

untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Kesempatan kerja yang

tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses

pembangunan ekonomi, dalam arti tenaga kerja merupakan sumber daya
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untuk menjalankan proses produksi, barang dan jasa. Kebutuhan tenaga

kerja kompeten tergantung dari kesempatan Kerja dalam perekonomian.

Kebutuhan tenaga kerja dapat dirinci menurut umur, jenis kelamin, sektor,

jenis pekerjaan utama, status pekerjaan dan tingkat pendidikan.

Pendirian fasilitas pengembangan desain baru di daerah harus didasarkan

pada suatu kondisi bahwa daerah Provinsi/Kabupaten/Kota benar-benar

memerlukan tenaga kerja kompeten yang berpedoman pada :

(a).Investasi yang masuk baik PMDN maupun PMA ke daerah

bersangkutan atau menurut pertumbuhan sektor atau lapangan usaha sebagai

prasyarat untuk menyusun program pelatihan yang berbasis desain. Karena

kebijakan pembangunan ketenagakerjaan diarahkan kepada terwujudnya

tenaga kerja yang berdaya saing untuk mampu memasarkan produk dan go

internasional yang kompeten, mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai

dengan kebutuhan pasar internasional Sehingga keberadaan fasilitas latihan

pengembangan desain di daerah harus terkait dengan pertumbuhan ekonomi

daerah yang secara otomatis memerlukan tenaga kerja kompeten serta

jumlah angkatan kerja atau penganggur yang memerlukan pelatihan

keterampilan.

(b) Kualifikasi tenaga kerja baik jenis dan tingkat  kompetensi

yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di daerah (sektor atau lapangan

usaha).

2.2.2 Kebutuhan pelatihan

Kebutuhan pelatihan tumbuh dan berkembang dalam jenis maupun

jumlahnya, sejalan dengan  perubahan  struktur kebutuhan tenaga kerja

sebagai dampak globalisasi dan perubahan struktur ekonomi dan industri

serta pertambahan angkatan kerja dan jumlah pengangguran yang cenderung
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meningkat secara tajam. Pelatihan adalah bagian integral dari pengembangan

sumber daya manusia. Pelatihan sebagai salah satu jalur peningkatan

kualitas SDM akan semakin penting perannya dalam menciptakan tenaga

kerja kompeten. Agar kualitas lulusan (output) lembaga fasilitas latihan

pengembangan desain  mempunyai relevansi dengan kebutuhan industri

kreatif, maka rancangan program pelatihan perlu dibuat sefleksibel mungkin

sehingga lebih  mudah untuk  menyesuaikan dengan perubahan desain

yang cenderung berubah ubah secara dinamis.   Program pelatihan harus

disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan (Tarining Need

Analisis) sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam

menyusun TNA harus melakukan kerjasama dengan perusahaan/industri

sebagai pengguna lulusan pelatihan.

Bagi daerah yang membangun balai pelatihan pengembangan desain baru,

dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan.

Identifikasi kebutuhan pelatihan sangat diperlukan untuk memenuhi

tambahan   kebutuhan tenaga kerja. Adapun kebuthan

tambahan tenaga   kerja tersebut timbul   karena adanya

kebutuhan untuk meningkatkan program pembangunan di semua

sektor terkait. Umumnya kondisi daerah yang akan

mengembangkan pembangunan daerah, biasanya diikuti dengan

pertambahan kebutuhan tenaga kerja dan yang tersededia belum

tentu sesuai atau dapat memenuhi persyaratan jabatan / pekerjaan.

Keadaan inilah yang dapat menjadi acuan kelayakan pendirian

fasilitas pelatihan di daerah.
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Pengembangan informasi ketenagakerjaan kabupaten/kota meliputi data dan

informasi tenaga kerja dan informasi Pasar Kerja (IPK). Identifikasi dapat

dilakukan dengan :

1) Menyebarluaskan kuesioner ke perusahaan atau unit

usaha kecil menengah untuk mengumpulkan data dan

informasi tentang kebutuhan pelatihan;

2) Melakukan observasi langsung ke perusahaan/industri;

3) Interview (wawancara) dengan karyawan/pejabat yang

terkait dan kompeten;

4) Mengadakan seminar, workshop untuk menghimpun

masukan-masukan tentang kebutuhan jabatan atau kesempatan kerja

di perusahaan;

5) Penyusunan identifikasi kebutuhan pelatihan.

b. Menyusun Kebutuhan Pelatihan

Berdasarkan hasil identifikasi pelatihan tadi disusun kebutuhan pelatihan

yang menjadi acuan dalam penyusunan program pelatihan yang berbasis

desain produk,branding,packing

2.2.3 Ketersediaan input pelatihan

Input pelatihan yang paling penting adalah pelaku usaha yang membutuhkan

pendampingan desain untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitasnya

untuk membekali keterampilan/kompetensi agar mudah memperoleh pangsa

pasar yang lebih luas.

Dalam membangun fasilitas Latihan desain harus dapat menjamin

tersedianya input pelatihan secara berkesinambungan
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2.2.4 Potensi daerah mendukung

Dalam kerangka pembangunan daerah, faktor potensi yang mendukung atau

dukungan Infrastruktur perlu dipertimbangkan sebagai salah satu prasyarat

pembangunan fasilitas pengembangan desain, sebagai berikut :

a. Kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah (PERDA) yang

mendukung pengembangan SDM di daerah termasuk kelembagaan

pelatihan

b. Tersedianya sarana dan prasarana fisik lainnya antara lain sarana

transportasi, komunikasi;

c. Dukungan kelembagaan dari asosissi pelatihan, asosiasi profesi,

Kadinda, dan asosiasi lainnya;

d. Dukungan dari stakeholder antara lain perusahaan-perusahaan dan

pengguna jasa pelatihan

2.3 Standar Minimum fasilitas pengembangan industri desain kreatif

2.3.1 kebutuhan tanah.

1. Lokasi Tanah Yang

Diperlukan

Untuk membangun suatu lembaga pelatihan, lokasi tanah mempunyai

peranan dan kedudukan sangat penting. Oleh karena itu lokasi yang akan

ditetapkan sebagai tempat didirikannya lembaga harus memenuhi

persyaratan yang berkaitan dengan :

a. Topografi

b. Drainase

c. Sumber air

d. Pembuangan limbah\

e. Transportasi
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f. Planologi

g. Kemungkinan untuk pengembangan

2. 3.2 Lokasi Tanah Yang Akan Dibangun

Untuk membangun suatu lembaga pelatihan, luas tanah mempunyai peranan

dan kedudukan sangat penting. Oleh karena itu luas tanah yang dibutuhkan

untuk pembangunan dan fasilitas pengembangan industri desain kreatif

seluruhnya kurang lebih 1 Ha (10.000 m2).

2.3.3 Prospek Pengembangan Lokasi

Lokasi yang telah ditetapkan untuk pendirian suatu lembaga pelatihan

dalam jangka panjang secara teknis dimungkinkan untuk dikembangkan

secara fisik sesuai dengan fungsinya melalui pendekatan secara vertikal

maupun horozontal.

a.pendekatan vertical

Pendekatan   vertikal   dilakukan   apabila lokasi untuk   pendirian fasilitas

pengembangan industri desain kreatif telah memenuhi persyaratan dilihat

dari berbagai aspek sebagaimana dipersyatakan pada lokasi tanah yang akan

dibangun.

b.pendekatan horizontal

Pendekatan Horizontal dilakukan apabila lokasi untuk fasilitas

pengembangan industri desain kreatif dikembangkan secara horizontal dan

memenuhi persyaratan dilihat dari berbagai aspek sebagaimana

dipersyaratkan pada lokasi tanah yang akan dibangun.
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2.4 Aspek legal

2.4.1 dukungan dan kebijakan

Dukungan perkembangan pusat desain mendapat dukungan penuh dari

pemerintah pusat  melalui menteri perdangan sudah melalui program  yang

digagas direktorat jendral pengembangan ekspor nasional (PEN)

2015-2017

• Pembangunan Infrastruktur

• Pelayanan Klinik Desain

• Meluncurkan Website

• Memperkuat Database Desainer

• Pendampingan desainer

mengembangkan produk ekspor

• Memulai program desain unggulan

Indonesia

Jangka Menengah

2017-2019

• Penyediaan referensi material

dan desain nasional

• Intensifkan publikasi kegiatan dan

pendampingan desain

• Membuka akses pasar hasil

pendampingan desain pada design

week internasional

Jangka Panjang

2019-2024

• Menjadikan program Pusat

Pengembangan Desain sebagai program

unggulan untuk pengembangan produk

yang inovatif dan daya saing

• Pengembangan Design Center di

beberapa daerah yang potensial
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Program kegiatan dirjen PEN

tahun 2016

identifikasi

1. Desain  sebagai  bentuk  inovasi

dan  kreatifitas  memegang  peranan

kunci

dalam pengembangan produk.

2. Dukungan pemerintah yang masih

terbatas terhadap desain.

3. Dengan    penguasaan    desain,

Indonesia    akan    terlepas    dari

hanya mengandalkan   ekonomi

manufacturing serta   berpotensi

mendapatkan margin yang cukup

besar dalam rantai nilai ekonomi.

Menciptakan produk berkualitas,

bernilai tambah dan

berdaya saing dalam menghadapi

persaingan global.

masyarakat

Tujuan Pusat Pengembangan Desain

(program dirjen PEN)

Merupakan “wahana untuk

berkolaborasi” bagi dunia usaha,

desainer, asosiasi,

dan juga akademisi dalam

menciptakan produk berkualitas,

bernilai tambah,

dan berdaya saing  ;

Fasilitas yang

bertujuan untuk

menginspirasi dan

merangsang pola

pikir kreatif di dunia

desain Indonesi

Membangun

kesadaran akan nilai

desain kepada

masyarakat dan dunia

bisnis mengenai

pentingnya desain

pengetahuan
bisnis

Sebagai wadah stimulus yang

mendidik dan memberikan

pengalaman kepada

penggunanya untuk memicu

imajinasi mereka dalam

berkarya
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Gambar2.4.a : Stakeholder fasilitas Pengembangan

Stakeholder fasilitas Pengembangan

Desain

Kalangan

Intelektual

(Akademisi,

asosiasi dan

desainer)

membutuhk

an perangkat

untuk

berkarya

Business

Intellectuals;

(Designers,

Association,

Academics)

SocietyGovern ment

Peranan

pemerintah

sebagai

fasilitator

Masyarakat

sebagai

‘end user’ yang

menikmati

hasil

perkembangan

desain

Dunia usaha

memerlukan

inovasi dan

kebaruan dalam

mengembangkan

bisnisnya
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Dasar Hukum

Bagian Kesatu Pembinaan Ekspor

Pasal 74

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dalam rangka

pengembangan Ekspor untuk perluasan akses Pasar bagi Barang dan Jasa

produksi dalam negeri.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian

insentif, fasilitas, informasi peluang Pasar, bimbingan teknis, serta bantuan

promosi dan pemasaran untuk pengembangan Ekspor.

(3) Menteri dapat mengusulkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

berupa insentif fiskal dan/ataunonfiskal dalam upaya meningkatkan daya

saing Ekspor Barang dan/atau Jasa produksi dalam negeri.

(4) Pemerintah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Bagian Kedua Promosi DagangPasal 75

(1) Untuk memperluas akses Pasar bagi Barang dan/atau Jasa produksi dalam

negeri, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban

memperkenalkan Barang dan/atau Jasa dengan cara:

a. menyelenggarakan Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar

negeri; dan/atau

b. berpartisipasi dalam Promosi Dagang di dalam negeri dan/atau di luar

negeri

(2) Promosi Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
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a. pameran dagang; dan

b. misi dagang.

(3) Promosi Dagang yang berupa pameran dagang sebagaimana

dimaksud pada ayat

(2) huruf a meliputi:

a.       pameran dagang internasional;

b.       pameran dagang nasional; atau

c.       pameran dagang lokal.

(4) Pemerintah dalam melakukan pameran dagang di luar negeri

mengikutsertakan    koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

(6) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan

dalam bentuk pertemuan bisnis internasional untuk memperluas

peluang peningkatan Ekspor.

(7) Misi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan

melalui kunjungan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha,

dan/atau lembaga lainnya dari Indonesia ke luar negeri dalam rangka

melakukan kegiatan bisnis atau meningkatkan hubungan Perdagangan

kedua negara.

Pasal 78

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas

dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan kegiatan pameran dagang yang

dilakukan oleh Pelaku Usaha dan/atau lembaga selain Pemerintah atau

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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(2) Pemberian fasilitas dan/atau kemudahan pameran dagang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)diberikan kepada:

a.   penyelenggara Promosi Dagang nasional; dan

b. peserta lembaga selain Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan

Pelaku Usaha    nasional.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah saling mendukung dalam melakukan

pameran ntukmengembangkan Ekspor komoditas unggulan nasional.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Pasal 36 :

 Ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab

dalam pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan

pemanfaatan Teknologi Industri.

 Ayat (2) : Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan

pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri dilakukan untuk

meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan

kemandirian bidang Industri.

Pasal 42:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi:

(a) kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan

tinggi atau lembaga Penelitian dan pengembangan Industri dalam

negeri dan luar negeri;

(b) lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau

Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di

bidang Industri.
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Pasal 43Ayat (3):

Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi

masyarakat sebagaimana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

(a) penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreativitas

dan berinovasi;

(b) pengembangan sentra Industri kreatif;

(c) pelatihan teknologi dan desain;

(d) konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak

Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan

(e) fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan

luar negeri.

2.4.2 RPJPD KOTA SURABAYA 2005-2025
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RPJPD KOTA SURABAYA 2005-2025

NO Sasaran pokok RPJPD

periode lima tahunan ke

3

Indikator berdasarkan

sasaran pokok RPJPD

Arah pembangunan RPJPD lima

tahunan ke 3

(3) Peningkatan

kemampuan dan skill

pelaku UMKM koperasi

dalam mengeksplorasi

sekaligus memanfaatkan

setiap peluang usaha

baru melalui kerjasama

sinergis dengan pelaku

usaha berskala besar

nasional maupun

internasional

Optimalnya

kemampuan dan

keterampilan koperasi

- UMKM

Peningkatan kemampuan dan

keterampilan palaku usaha

koperasi-UMKM dalam

mengeksplorasi dan

memanfaatkan setiap peluang

usaha baru melalui dan kerja sama

dengan pelaku usaha besar

(4) meningkatkan

kualitas kepemilikan dan

level standarisasi mutu

kualitas dan paten

produk,serta mendorong

penciptaan inovasi

produk untuk

menciptakan inovasi

produk untuk penciptaan

daya saing di tingkat

global

(2) Meningkatkan

kepemilikan dan level

standarisasi mutu

kualitas dan paten

produk serta

peningkatan

pengembangan

inovasi produk untuk

memperkuat daya

saing

(5) mengoptimalkan kepemilikan

kepemilikan dan level standarisasi

mutu kualitas dan paten produk

serta mendorong penciptaan

inovasi produk
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RPJPD KOTA SURABAYA 2005-2025

NO Sasaran pokok RPJPD

periode lima tahunan ke

3

Indikator berdasarkan

sasaran pokok RPJPD

Arah pembangunan RPJPD lima

tahunan ke 3

(5) optimalisasi proses

reegeneering kelompok

masyarakat usia

produktif termasuk

kelompok masyarakat

miskin untuk mendorong

muncurnya industri

kreatif yang bernilai

tambah serta berdaya

saing tinggi

(3) meningkatkan

kinerja industri

industri kreatif

(6) meningkatkan sinergitas

program kerja dan rencana tindak

antara pemerintah dengan unsur

intelektual dan pelaku usaha

dalam mengembangkan industri

kreatif

(6) peningkatan kualitas

dan daya dukung sarana

prasarana penunjang

aktivitas perdagangan

dan jasa seeta fungsi

fasilitas pemerintah

dalam menjalin

aksebilitas ke sumber

daya produktif usaha

(4)optimalnya fungsi

fasilitas pemerintah

dalam menjalin

aksebilitas ke sumber

daya produktif

(7) mengoptimalkan kualitas

sarana prasarana pendukung

termasuk akses ke sumber daya

produktif
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2.4.3 RPJMD KOTA SURABAYA 2016-2021

RPJMD KOTA SURABAYA 2016-2021

NO TUJUAN SASARAN PROGRAM

Mendorong

pemantapan daya saing

UMKM pada sektor

pertanian,barang dan

jasa serta koperasi

melalui peningkatan

produktivitas dan

pengembangan industri

kreatif

Meningkatkan

pertumbuhan dan

produktivitas pelaku

sektor industri

kreatif

 Program pengembangan

rumah kreatif

 Program pemanfatan

rumah kratif dan

pengembangan usaha

kreatif

 Program  legalisasi

usaha kratif

 Programpenguatan

pemodalan usaha kratif

Meningkatkan

perdagangan

internasional dan antar

pulau dari dan menuju

surabaya

Peningkatan sistem

management city

logistik

Program pengembangan

hubungan dan simpul

logistik untuk mendukung

distribusi komoditas

potensial

Tabel 2.4.b : RPJMD KOTA SURABAYA 2016-2021
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2.5 study banding

2.5.1 Jakarta creative hub

eksterior

interior

Gambar 2.5.a :Jakarta creative hub
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Gambar 2.5.b :Jakarta creative hub
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Gambar 2.5.c : layout Jakarta creative hub

JCH punya 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.

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. 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.
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http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170322212620-277-

202121/mengintip-jakarta-creative-hub/

2.5.2 Bandung creative hub

Gambar 2.5.d : Bandung creative hub

Bandung Creative Center merupakan konsep Pemkot Bandung untuk

menciptakan orang-orang kreatif. “Jadi, kita akan sediakan ruang untuk

mereka berekspresi. Inilah rumus untuk memperbanyak orang-orang kreatif.”

Gedung ini akan difasilitasi auditorium bioskop, perpustakaan ekonomi

kreatif, toko/studio desain, studio tari, studio musik, studio fashion, studio

keramik, ruang ICT, perpustakaan kreatif, dan empat ruang kelas. Plus tentu
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saja adanya kafe yang bisa digunakan untuk bersantai. Total, memiliki lebih

dari 10 fungsi. Ada Studio inovasi (3D Printer, Laser Cutting, Textile Printer

dll), studio Fashion, Studio ICT, Studio Foto/TV, Studio Musik, Studio

Keramik, Design Museum, Design Store, Design/Art Library, Art Gallery,

Design Studio, Bioskop untuk Film Eksperimental, Classroom, Cafe/Resto,

Co-Working Space dan tempat hang out/Study 24 jam,

Bangunan dengan arsitektur menarik:

Bangunan tersebut memiliki arsitekrur yang manarik desain bangunannya

berbentuk polygon dan menarik perhatian bagi para pengendara yang lewat di

jalan lokasi nya berdiri.ornamen warna terang menghiasi gedung tersebut

bahkan sekilas mirip aneka warna permen warna warni.dengan setuhan

bagian eksterior nya yang membuat tidak monoton terkesan polos.

2.6 filosofi

2.6.1 karakter pelaku

 mandiri

memiliki keinginan yang besar dalam menciptakan sebuah produk yang

berkualitas

 kreatif

suatu pemiliran yang berlandaskan seni dan inovasi

 tangguh

mental berani menghadapi persaing usaha yang kian kompettif yang

berorientasi desain

2.6.2 Karakter Aktifitas

 sibuk

menciptakan suatu kreatifitas akan ide yang baru



TUGAS AKHIR PERANCANGAN ARSITEKTUR

Perancangan fasilitas pelatihan pengembangan industri desain kreatif di surabaya pusat 40

2.6.3 karakter objek

 center

pusat kegiatan pelatihan berbasis desain dalam lingkup regional kota

surabya

 edukasi

mendidik,memberikan informasi dan wawasan

wisata

dapat juga di artikan menjadi broduk kota salah satu destinasi wisata

baru berbasis edukasi desain

2.6.4 karakter lokasi

 strategis

daya tarik ibukota provinsi kota Surabaya membuat membangunan

obyek ini bias menjadi salah satu landmark kota Surabaya

 akses mudah

dengan kondisi kota dan pembangunan kota Surabaya mebuat

hubungan antar jalan maupun antar kota sekitar menjadikan obyek yang

menjadi lokasi pembangunan tidak sulit di cari menjakau semua

trasportasi darat.


