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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri Kreatif saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia. Salah satunya adalah 

diadakannya Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2009-2025, 

yang merupakan revisi dari dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Indonesia 2009-2025 yang telah disusun pada tahun 2009, (Puskompublik, 2014). 

Berdasarkan Survey Khusus Ekonomi Kreatif oleh Badan Ekonomi Kreatif tahun 2017, 

ekonomi kreatif yang telah berjalan di Indonesia telah menyumbang 7,38% terhadap 

total perekonomian nasional, lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi global yang 

diperkirakan hanya mencapai 2,4%. Pelaku Industri Kreatif di tiap Kota juga semakin 

meningkat, salah satunya di Kota Tangerang Selatan. Presiden Joko Widodo optimistis 

bahwa ekonomi kreatif kelak menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. 

Berbeda dengan sektor lain yang sangat tergantung pada eksploitasi sumber daya alam, 

kekuatan ekonomi kreatif lebih bertumpu kepada keunggulan sumber daya manusia. 

Karya seni, arsitektur, buku, inovasi teknologi, dan animasi, berasal dari ide-ide kreatif 

pemikiran manusia. (BEKRAF, 2015) Badan Ekonomi Kreatif sedang melaksanakan 

pengembangan ekonomi kreatif, salah satunya yaitu dengan pelatihan-pelatihan untuk 

pengembangan industri kreatif untuk beberapa kota yang ada di Indonesia, seperti 

pelatihan Seri Kelas Keuangan UKM Kreatif yang di adakan pada bulan Agustus 2016 

lalu di 14 Kota yaitu Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Banjarmasin, dan juga Tangerang 

Selatan. (Saputri, 2016)Eksport dari Industri Kreatif di Indonesia juga telah 

menyumbang sebesar 6,60% untuk ekspor non migas dari tahun 2014-2015, dimana 

banten menduduki posisi ke-3 eksportir tertinggi yaitu 15,66 % atau setara dengan 

U$3,003 Miliar. (BEKRAF, 2017) 

Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu kota penyangga Ibu Kota, yang 

memiliki jarak terdekat yaitu 25km dari Ibu Kota Jakarta. Sebagai salah satu Kota 

penyangga Ibu Kota, Tangerang Selatan memiliki perkembangan yang sangat pesat 

dengan urbanisasi yang sangat tinggi. Tercatat terdapat 50.210 urbaninsai penduduk 

dari tahun 2015 hingga 2016, dengan laju perumbuhan penduduk  4,24%, (BPS, 2016). 

Tingginya perkembangan tersebut juga terjadi pada bidang bisnis dan industri kreatif. 

Tercatat sebanyak 20.671 UKM pada tahun 2015 telah terdaftar di Kota Tangerang 

Selatan, dimana kecamatan Serpong memiliki jumlah UKM tertinggi yaitu 5.222 UKM. 
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(DinasKoperasi&UMKM, 2016). Pengembangan di bidang Industri Kreatif oleh 

Pemerintah Kota Tangerang Selatan dilakukan dengan pembentukan tim intelejen 

industri kreatif, serta diselenggarakannya Festival Industri Kreatif pada November 2016 

lalu. Selain itu Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga mengirimkan produk UKM 

unggulan untuk dipamerkan pada pameran produk ekonomi kreatif di Tionghoa, China, 

demi terjalinnya hubungan antara investor asing dengan UKM lokal, (Triana, 2014). 

Menurut survey Badan Ekonomi Kreatif tahun 2017, terdapat beberapa bidang 

unggulan dari Industri Kreatif di Indonesia, yaitu pada subsektor Kuliner, Fashion, 

Kriya. Sedangkan terdapat 4 subsektor yang sedang berkembang pesat yaitu pada 

bidang Desain Komunikasi Visual, Musik, Animasi/ Video, dan Arsitektur. Selain itu 

berdasarkan data statistik UKM Kota Tangerang Selatan, bidang Kuliner, Fashion, dan 

Jasa merupakan bidang dengan perkembangan tertinggi yaitu dengan masin-masing 

jumlah UKM 7.547, 750, 2231, (DinasKoperasi&UMKM, 2016). Menurut Airin, dalam 

wawancara pada majalah iMagazine, sektor kuliner, kerajinan, wisata dan musik telah 

didorong dengan baik, terutama di bidang kuliner, beliau mengatakan bahwa sektor 

kuliner paling berkembang dan tumbuh subur bahkan tanpa dorongan sekalipun. Selain 

itu beliau mencantumkan bahwa sektor animasi dan film belum berkembang dengan 

baik padahal sangat banyak sdm nya, beliau berharap dapat mengembangkan sektor 

tersebut kedepannya. 

Perkembangan Industri Kreatif di Tangerang Selatan tentunya memerlukan fasilitas 

untuk mewadahi kegiatan-kegiatan serta program-program peningkatan produk Industri 

Kreatif di Kota Tangerang Selatan. Dengan perkembangan dan rencana Smart City, 

Tangerang Selatan telah banyak berkembang kearah digital untuk menyesuaikan 

gayahidup masyrakat urban. Salah satunya dibentuknya Kampung UKM Digital pada 

Desa Keranggan untuk mengakomodasi perkembangan UKM Digital, dan masih akan 

dibentuk 6 Kampung UKM Digital lagi kedepannya (detikinet, 2015). Oleh karena itu, 

dibutuhkan tempat atau fasilitas yang tidak hanya dapat mewadahi kegiatan pelatihan, 

serta pembuatan produk (prototype) secara digital, namun juga sebagai tempat untuk 

mempertemukan pelaku-pelaku Industri Kreatif yaitu produsen, dengan investor-

investor dalam maupun luar negeri sehingga dapat mengakomodasi pengembangan 

Industri Kreatif di Kota Tangerang Selatan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat di 

wadahi dengan adanya Digital Creative Hub, seperti yang telah berjalan di DKI Jakarta, 

dan Bandung.  
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1.2 Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai yaitu terumuskannya pokok-pokok pikiran sebagai 

suatu landasan konseptual perencanaan dan perancangan “Tangerang Selatan 

Digital Creative Hub” dengan penekanan Desain High Tech Architecture  dan 

pendekatan desain Neo Vernakular sebagai acuan dalam perancangan studio grafis 

dalam memenuhi tugas Mata Kuliah Tugas Akhir. 

 

2. Sasaran 

Tersusunnya  langkah-langkah pokok (dasar) perencanaan dan perancangan 

“Tangerang Selatan Digital Creative Hub” berdasarkan atas aspek-aspek panduan 

perancangan (design guide lines aspect) yang kaitannya dengan konsep-konsep 

perancangan, program ruang, pemilihan lokasi tapak, fasilitas Tangerang Selatan 

Digital Creative Hub dan data lainnya 

 

1.3 Manfaat 

1. Secara Subjektif  

a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti Tugas Akhir di Jurusan 

Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.  

b. Sebagai acuan untuk melanjutkan ke dalam proses penyusunan LP3A, 

eksplorasi desain serta desain grafis Tugas Akhir. 

 

2. Secara Objektif 

a. Sebagai fasilitas umum secara digital untuk mewadahi meningkatnya subsektor 

perkembangan  industri kreatif di Kota Tangerang Selatan akan direncanakan 

dan dirancang sesuai dengan disiplin ilmu arsitektur. 

b. Sebagai pegangan dan acuan selanjutnya dalam perancangan Creative Hub, 

selain itu diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan dan 

wawasan, baik bagi mahasiswa arsitektur dan masyarakat umum yang 

membutuhkan. 

c. Dapat menjadi usulan yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Tangerang 

Selatan tentang Tangerang Selatan Digital Creative Hub. 
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1.4 Ruang Lingkup 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial 

Tangerang Selatan Digital Creative Hub berfungsi sebagai fasilitas umum yang 

menyediakan wadah untuk pengembangan kegiatan yang berhubungan dengan 

industri kreatif secara digital dalam bidang Arsitektur –Desain Interior, Musik, Film 

dan dalam lingkup Kota Tangerang Selatan dan juga memiliki sifat komersil, yang 

dikategorikan bangunan tunggal. 

 

1.4.2   Ruang Lingkup Spasial  

 Lokasi Tangerang Selatan Digital Creative Hub terletak di Kota Tangerang 

Selatan. 

1.5 Metode Pembahasan 

Metode pembahasan  yang digunakan dalam penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) dengan judul Tangerang Selatan 

Digital Creative Hub ini adalah: 

 metode deskriptif  

Metode ini memaparkan, menguraikan dan menjelaskan mengenai design 

requirement (persyaratan desain) dan design determinant (ketentuan desain) 

terhadap perencanaan dan perancangan Tangerang Selatan Digital Creative 

Hub.Berdasarkan design requirement dan design determinant inilah nantinya 

akan ditelusuri data yang diperlukan. Data yang terkumpul kemudin akan 

dianalisa lebih mendalam sesuai dengan kriteria yang akan dibahas. Dari 

hasil penganalisaan inilah nantinya akan didapat suatu kesimpulan, batasan 

dan juga anggapan secara jelas mengenai perncanaan dan perancangan 

Tangerang Selatan Digital Creative Hub. Hasil kesimpulan keseluruhan 

nantinya merupakan konsep dasar yang digunakan dalam perncanaan dan 

perancangan Tangerang Selatan Digital Creative Hub  sebagai landasan 

dalam Desain Grafis Arsitektur. 

 Metode Dokumentatif 

Metode Dokumentatif, yaitu mendokumentasikan data yang menjadi bahan 

penyusunan penulisan ini. Cara pendokumentasian data adalah dengan 

memperoleh gambar visual dari foto-foto yang di hasilkan. 

 Metode Komparatif 
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Metode Komparatif, yaitu melakukan analisa terhadap suatu objek dengan 

membandingkannya dengan objek sejenis lainnya dalam hal ini yaitu dengan 

mengadakan studi banding Creative Hub yang sudah ada. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan Program Perencanaan 

dan Perancangan Arsitektur Tangerang Selatan Digital Creative Hub ini adalah: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, 

ruang lingkup, metode pembahasan dan sistematika pembahasan, dan alur 

pemikiran. 

BAB II  TINJAUAN DIGITAL CREATIVE HUB 

Membahas tinjauan mengenai pengertian Digital Creative Hub serta tinjauan 

khusus fasilitas-fasilitas yang berada di dalamnya. 

BAB III DATA TINJAUAN LOKASI 

Membahas tentang gambaran umum kota Tangerang Selatan berupa data 

geografis, tata guna lahan, potensi yang ada pada kota Tangerang Selatan, 

tinjauan lokasi, dan faktor-faktor pendukung keberadaan Creative Hub di 

Tangerang Selatan serta membahas mengenai tinjauan tapak yang akan 

digunakan. 

BAB IV  BATASAN DAN ANGGAPAN 

Membahas tentang batasan dan anggapan dari pembahasan sebelumnya untuk 

digunakan sebagai dasar pendekatan dan penentuan landasan program 

selanjutnya. 

BAB V  PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang uraian dasar-dasar pendekatan program 

perencanaan dan perancangan awal dan analisisi mengenai pelaku dan 

aktivitasnya, hubungan kelompok ruang, kebutuhan ruang, sirkulasi, 

kelompok sasaran penghuni, analisa pendekatan konsep perancangan secara 

fungsional, kinerja, konstektual, teknis dan arsitektural. 

BAB VI  PROGRAM PERENCANAAN DAN KONSEP DASAR 

PERANCANGAN ARSITEKTUR 

Membahas tentang konsep dan dasar perancangan yang berisi konsep 

perancangan, tapak terpilih dan rekapitulasi program ruang. 
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1.7 Alur Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aktualita  : 

 Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2015-2019 untuk pengembangan ekonomi 

kreatif. 

 Tangerang Selatan sedang mengembangkan Smart City dan UKM secara Digital. 

 Tangerang Selatan sebagai Kota penyangga ibu kota dengan urbanisasi dan pertumbuhan 

ekonomi kreatif yang sangat pesat dan sudah mampu bersaing di nasional maupun 

internasional. 

 Pelaku industri kreatif di Kota Tangerang Selatan terdiri dari 15 bidang industri kreatif yang 

sedang dikembangkan secara digital 

 Industri kreatif merupakan sektor perekonomian yang mampu menyumbang 6,1% diatas laju 

pertumbuhan ekonomi nasional 

Urgensi   : 

 Diperlukannya sebuah wadah untuk mengembangakan ekonomi kreatif secara digital yang 

mampu diakses secara mudah oleh pelaku industri kreatif dan masyarakat Kota Tangerang 

Selatan 

 Diperlukan perencanaan dan perancangan pengembangan bangunan Tangerang Selatan Digital 

Creative Hub sebagai bentuk dari penunjangan industri kreatif yang nantinya memiliki 

jaringan yang luas dan mampu bersaing nasional maupun internasional, secara terpusat dan 

terintegrasi dengan jejaring yang luas 

Originalitas : 

Tangerang Selatan Digital Creative Hub merupakan bangunan pertama di Kota Tangerang Selatan 

untuk mewadahi pengembangan ekonomi kreatif dalam lingkup digital dengan konsep  ‘Connect, 

Collab, Create’ sekaligus dapat menjadi alternatif tempat  rekreasi guna meningkatkan pertumbuhan 

produk lokal serta mengenalkan masyarakat lebih dekat dengan ekonomi kreatif. 

Tujuan   : 

Untuk menyusun suatu Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) Tugas 

Akhir yang dikehendaki dan dapat digunakan sebagai acuan dalam merancang sebuah desain 

bangunan Tangerang Selatan Digital Creative Hub dengan konsep „Connect, Collab, Create’ 

sekaligus dapat menjadi alternatif tempat  rekreasi untuk pengembangan produk lokal. 

Sasaran  : 

Tersusunnya Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur berupa langkah-langkah 

pokok dalam menentukan konsep perencanaan dan membuat perancangan Tangerang Selatan Digital 

Creative Hub. Dalam hal ini berkaitan dengan konsep-konsep perancangan, program ruang, 

pemilihan tapak dan lainnya. 

Ruang Lingkup :   

Studi Banding : 

 Jakarta Creative Hub 

 Bandung Creative 

Hub 

 

Studi Lapangan : 

 Tinjauan Kota Tangerang 

Selatan 

 Tinjauan Lokasi dan Tapak 

 

Tinjauan Digital Creative Hub: 

 Studi Pustaka 

 Tinjauan Ekonomi Kreatif 

Indonesia & Tangerang 

Selatan 

Kompilasi data dengan tinjauan tapak, aspek perencanaan, dan aspek perancangan sehingga didapat 

permasalahan yang kemudian digunakan untuk merencanakan Tangerang Selatan Digital Creative 

Hub. 

LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

TANGERANG SELATAN DIGITAL CREATIVE HUB 


