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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia. 

Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) jumlah penduduk Indonesia 

mencapai 269,6 juta jiwa yang mana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 135,34 jiwa 

lebih banyak dibanding wanita yang berjumlah 134,27 juta jiwa (SUPAS, 2018). 

Masalah yang dihadapi beberapa negara berkembang dewasa ini adalah bagaimana 

mengurangi jumlah kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan 

menggunakan berbagai cara baik melalui peningkatkan infrastruktur maupun 

membangun derajat dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pendidikan 

maupun kesehatan (Syafi’i, 2017). 

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi setiap 

negara baik negara berkembang maupun negara maju, namun pada umumnya tingkat 

pengangguran cenderung lebih tinggi pada negara-negara yang sedang berkembang. 

Pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang tidak memiliki pekerjaan, 

bekerja kurang dari waktu kerja, atau sedang mencari kerja (Rafiq et al, 2010). 

Tingginya angka pengangguran mempunyai dampak buruk yang dapat menimbulkan 

masalah sosial seperti tindakan kriminalitas dan menurunkan kemakmuran, semakin 

turunnya tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain seperti kemiskinan 

(Sukirno, 2000). 

Pengangguran masih terjadi di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya yaitu 

di Kota Surabaya yang merupakan kota dengan penduduk terbesar kedua di Indonesia 

setelah Jakarta. Jumlah penduduk di Surabaya mencapai 3,15 juta pada 2019, atau 

naik sekitar 60 ribu jiwa dari periode 2018 yang sebesar 3,09 juta penduduk. Semakin 

bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia 

kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum 

diiringi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan 

pengangguran. Setiap tahun Pemerintah Kota Surabaya berusaha mengurangi angka 

pengangguran dan kemiskinan. Program-program seperti pelatihan prakerja sudah 

diberlakukan sejak awal 2020 dan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

(MBR) sudah dikerahkan. Namun datangnya pandemi COVID-19 meningkatkan 

angka pengangguran dan kemiskinan akibat terjadinya PHK dan berkurangnya 

lapangan kerja.  

https://surabaya.liputan6.com/read/4197044/obsesi-harry-gunawan-ingin-lempar-bumerang-buatan-surabaya-hingga-mendunia
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Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia 

kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Sesuai dengan Survei Angkatan 

Kerja Nasional (Sakernas), tingkat penganggur terbuka terdiri dari empat komponen, 

yaitu (a) mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan; (b) mereka yang tidak 

bekerja dan mempersiapkan usaha; (c) mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari 

pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan; (d) mereka 

yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi 

belum mulai bekerja. Berikut adalah data mengenai tingkat pengangguran di kota 

Surabaya. 

Tabel 1.1 

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surabaya Agustus 2014 – Agustus 2019 

(Sumber: BPS Kota Surabaya, 2019) 

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Jumlah Penganggur 

Terbuka Usia Angkatan 

Kerja 

85.345 102.914 N/A 89.479 93.096 91.912 

2. Jumlah Penduduk 

Angkatan Kerja 
1.465.502 1.468.094 N/A 1.495.837 1.520.041 1.566.846 

3. Persen Pengangguran 

Terbuka 
5,82% 7,01% N/A 5,98% 6,12% 5,87% 

 *N/A : Not Added 

Berdasarkan data tersebut, tingkat pengangguran di Kota Surabaya masih 

tergolong tinggi yaitu diatas lima persen, namun terjadi penurunan jumlah penganggur 

dari tahun ke tahun dan hal ini harus dipertahankan oleh Pemerintah Kota Surabaya. 

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran di Kota Surabaya 

antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif 

yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan ketrampilan dan mental kerja, tingkat 

pendidikan rendah, tingkat urbanisasi yang tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja 

yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak (outsourcing), dan faktor pemutusan 

hubungan kerja. Berikut adalah data jumlah pengangguran pada tahun 2018 

berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh. Pengangguran berdasarkan tingkat 

pendidikan : (1) Tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/pendidikan terakhir 

tingkat SD sebanyak 14.001, (2) Tingkat SMP sederajat sebanyak 6.264, (3) Tingkat 

SMA sederajat sebanyak 28.608, (4) tingkat SMK sederajat sebanyak 22.724, (5) 

Tingkat Diploma I/II/III/Akademi sebanyak 3.012, (6) Tingkat Universitas sebanyak 

18.487. Maka total pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan terakhir adalah 

93.096 penganggur (BPS Provinsi Jawa Timur, 2019). 
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Untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, Pemerintah Kota Surabaya 

melalui Dinas Tenaga Kerja berupaya mengurangi angka tersebut dengan 

memfasilitasi para pencari kerja dengan kegiatan pelatihan keterampilan kerja, 

pemagangan, bimbingan keterampilan softskill, bursa kerja, dan sebagainya. Kegiatan 

tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa 

menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran. Melalui adanya 

pelatihan, jumlah angkatan kerja yang ditempatkan semakin meningkat setiap 

tahunnya. Secara rinci pencari kerja yang difasilitasi dan ditempatkan dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 1.2 

Pencari Kerja yang Difasilitasi dan Ditempatkan Kota Surabaya Tahun 2016 - 2019 

Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 
TWII 

2019 

1. Jumlah Pencari Kerja yang 

Difasilitasi dan berhasil 

ditempatkan 

3.902 5.225 3.803 4.305 5.805 2.040 

2. Jumlah Pencari Kerja yang 

difasilitasi 
12.307 85.345 7.502 8.035 8.288 3.097 

Bila dilihat dari tabel tersebut jumlah pencari kerja yang difasilitasi pada tahun 

2016 hingga Triwulan II tahun 2019 belum mencapai angka belasan ribu, sedangkan 

bila dilihat dari tabel tingkat pengangguran terbuka kota Surabaya, angka 

pengangguran mencapai puluhan ribu artinya masih banyak pengangguran yang 

belum mendapatkan fasilitas pelatihan dikarenakan fasilitas pelatihan yang 

diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja tersebut terdapat batasan dan persyaratan 

bagi peserta yang hendak mengikuti pelatihan, diantaranya minimum tingkat 

pendidikan yang ditamatkan sederajat SMA/SMK dan terdapat tes penyaringan bagi 

pelatihan dikarenakan jumlah kuota yang terbatas. Bila dilihat dari tabel jumlah 

pengangguran berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan masih terdapat 

pengangguran yang pendidikan terakhirnya SD sederajat hingga SMP sederajat. 

Sehingga Kota Surabaya masih membutuhkan fasilitas pelatihan baru yang dapat 

menampung penganggur lebih banyak dan menjangkau lebih banyak kalangan dengan 

pendidikan terakhir yang ditamatkan tidak hanya terbatas SMA/SMK sederajat. 

Diharapkan bertambahnya fasilitas pelatihan di Kota Surabaya bisa efektif 

mengurangi angka pengangguran terbuka dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan 

baru bagi para pengangguran dari sektor informal. 
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Isu diatas diperkuat berdasarkan evaluasi pelaksanaan program pemerintah 

tahun 2019 dimana terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang masih 

dihadapi dan harus ditangani oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut : 

Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran 

Pembangunan Daerah (Poin 6) yaitu masih adanya pencari kerja yang belum 

terserap pada pasar kerja Formal. Dan isu stategis pada RPJMD Kota Surabaya 

mengenai tenaga kerja yaitu Masih rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja yang 

dapat diinformasikan (Poin 1), Masih adanya peserta pelatihan berbasis kompetensi 

yang tidak lulus pelatihan (Poin 3), Masih adanya kasus PHK yang dilaporkan (Poin 

6). 

Berdasarkan evaluasi tersebut maka diperlukan suatu pemecahan dan solusi 

berupa perancangan fasilitas pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja yang dapat 

menampung kegiatan pelatihan yang diharapkan bangunan tersebut dapat berfungsi 

tepat sasaran, berguna dalam menyejahterahkan masyarakat dan mampu memperbaiki 

perekonomian di Indonesia, khususnya Surabaya. 
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1.2. Permasalahan Perancangan 

 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

a. Non-Arsitektural 

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya masih tergolong tinggi. Dinas 

Tenaga Kerja Kota Surabaya telah menyediakan pelatihan namun pelatihan tersebut 

hanya dapat menaungi masyarakat yang lolos seleksi pelatihan, sehingga masyarakat 

yang tidak lolos seleksi maupun tidak memenuhi persyaratan tidak mendapatkan 

kesempatan mengikuti pelatihan. 

 

b. Arsitektural 

a) Fasilitas pelatihan masih kurang untuk menampung tingginya angka 

pengangguran di Kota Surabaya. 

b) Pada pelatihan yang telah ada, terjadi kurangnya interaksi sosial antara peserta 

pendidikan dan pelatihan dikarenakan waktu pelatihan yang singkat dan ruang 

kelas yang terfokus hanya untuk peningkatan keterampilan masing-masing 

individu, padahal dalam dunia kerja interaksi antar manusia sangat penting. 

c) Masih banyak bangunan yang belum ramah bagi golongan kaum difabel, 

padahal pada era 4.0 ini seharusnya kesetaraan kaum difabel dalam hak 

pendidikan, hak di dalam ruang bekerja, dan hak untuk beraktivitas tanpa 

diskriminasi. 

 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan untuk 

diselesaikan dalam desain, yaitu sebagai berikut: 

a. Bagaimana menciptakan kawasan dan fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan 

yang dapat melayani pelatihan bagi calon pekerja maupun masyarakat yang 

hendak mengikuti pelatihan dengan mengadakan desain bangunan yang ramah 

terhadap semua golongan masyarakat dan selaras dengan lingkungan sekitar. 

b. Bagaimana menjadikan lingkungan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja 

dapat mendukung aktivitas pelatihan terutama bidang industri dan dapat 

meningkatkan interaksi sosial antara peserta pendidikan dan pelatihan. 

c. Bagaimana agar bangunan yang dirancang dapat menaungi semua kelompok 

masyarakat maupun kelompok masyarakat berkebutuhan khusus dengan 

melakukan pendekatan desain inklusif. 
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1.3. Tujuan dan Sasaran Perancangan 

a. Tujuan 

Konsep dan perancangan fasilitas pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja 

di Kota Surabaya dapat dijadikan sebagai desain dalam tahapan Tugas Akhir 

Perancangan Arsitektur yang mampu mewadahi aktivitas pengguna yang diharapkan 

dapat membantu menyelesaikan masalah mengenai pengangguran dan dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik, sehingga tersusun langkah-langkah 

untuk dapat melanjutkan kedalam perancangan grafis. 

 

b. Sasaran 

a) Menciptakan lingkungan dan fasilitas yang dapat mendukung kegiatan 

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja yang ramah terhadap semua 

golongan masyarakat. 

b) Menyediakan ruang dan fasilitas yang memadai bagi peserta pendidikan dan 

pelatihan baik dalam mengembangkan keterampilannya maupun dalam 

meningkatkan interaksi sosial antar pengguna. 

c) Melakukan pendekatan desain inklusif agar bangunan lebih ramah terhadap 

semua golongan termasuk bagi penyandang disabilitas. 

 

1.4. Batasan Proyek 

Pembahasan masalah dibatasi hanya pada lingkup arsitektural, perencanaan dan 

perancangan bangunan diperuntukkan bagi peserta pelatihan kerja di Kota Surabaya 

sebagai sarana pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.  

  



 7 
 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama memberikan gambaran mengenai topik 

permasalahan terutama mengenai pengangguran di Kota Surabaya. 

Bab pendahuluan memuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan 

dan sasaran perancangan, serta batasan proyek. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KEBIJAKAN 

Pada bab ini membahas secara spesifik objek laporan dan aspek 

legal. Bab tinjauan pustaka dan kebijakan memuat pengertian judul 

yang berisi penjelasan garis besar tentang aksi, fungsi, dan lokasi, 

kemudian tinjauan fungsi, tinjauan lokasi, dan studi banding obyek 

sejenis. 

 

BAB III METODE PEMBAHASAN 

Pada bab ini memuat gagasan pikiran terkait proses 

perancangan dimulai dari pengambilan judul hingga konsep dan hasil 

rancangan. Bab metode pembahasan berisi bagan terstruktur berupa 

alur pemikiran dan penjelasannya. 

 

BAB IV ANALISA PERANCANGAN FASILITAS PENDIDIKAN 

KETERAMPILAN DAN PELATIHAN KERJA DI KOTA 

SURABAYA 

Pada bab analisa perancangan mengungkapkan hasil analisis 

yang akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan peranca-

ngan bangunan arsitektural dimulai dari penetapan karakter obyek, 

pelaku, dan lokasi, analisa eksternal (tapak dan kondisi lingkungan), 

dan analisa internal (bangunan). 

 

BAB V KONSEPSUALISASI DAN TRANSFORMASI 

Pada bab konseptualisasi dan transformasi mengungkapkan 

konsep-konsep desain dimulai dari konsep dasar, konsep penataan 

tapak, konsep bangunan, hingga transformasi konsep. 

 

BAB VI HASIL RANCANGAN 

Pada bab hasil rancangan mengungkapkan gambar-gambar 

perancangan berupa site plan, layout plan, dan gambar-gambar 

pendukung hasil analisa dan konsep perancangan. 
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1.6. Kerangka Fikir Perancangan 

3SI 5W1H 

Fungsi What  : Pendidikan 

Keterampilan dan 

Pelatihan Kerja 

Why   : Angka pengangguran angkatan kerja 

di Surabaya masih tergolong tinggi 

yaitu di atas 5% 

Lokasi Where : Kota Surabaya Who  : Sasarannya adalah usia angkatan kerja 

(dalam perancangan ini sasaran usia 

yaitu 17-45 tahun) yang sedang 

menganggur/belum memiliki 

pekerjaan 

Aksi How    : Perancangan When : Perancangan bertujuan untuk 

menambah fasilitas pendidikan 

keterampilan dan pelatihan kerja di 

Kota Surabaya 

 

 

Struktur Judul 

Perancangan Fasilitas Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja di 

Kota Surabaya 

Latar belakang 

Pemerintah Kota Surabaya sudah berupaya memfasilitasi masyarakat 

dengan balai latihan kerja namun karena keterbatasan jumlah dan 

kapasitas tempat pelatihan, banyak masyarakat yang tidak tertampung 

oleh tempat pelatihan tersebut, sehingga Kota Surabaya masih 

membutuhkan tambahan fasilitas pelatihan agar semakin banyak 

angkatan kerja yang belum memiliki pekerjaan mendapatkan 

kesempatan untuk dilatih keterampilannya sehingga lebih siap 

memasuki dunia kerja. 
 

Tinjauan Pustaka 

Kebutuhan fasilitas pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dimuat 

pada 

 

 

 

Bagan 1.1 Kerangkan Fikir Perancangan 

Metodologi 
Analisa Eksternal 

Analisa Internal (bangunan) 

Desain 

Arsitektural 


