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konomi kreatif merupakan satu konsep yang belakangan ini banyak 
dibahas dan dikembangkan di Indonesia. Pemerintah di bawah 
kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 membentuk 
Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Pembentukan Bekraf menunjukkan 

keseriusan pemerintah dalam mengembangkan peran dari ekonomi kreatif di 
Indonesia. Ada 16 bidang yang dimasukkan sebagai subsektor ekonomi kreatif, 
yaitu (1) aplikasi dan pengembang permainan, (2) arsitektur, (3) desain interior, (4) 
desain komunikasi visual, (5) desain produk, (6) fashion, (7) film, animasi, dan video, 
(8) fotografi, (9) kriya, (10) kuliner, (11) musik, (12) penerbitan, (13) periklanan, (14) 
seni pertunjukan, (15) seni rupa, serta (16) televisi dan radio.

Untuk memudahkan pekerjaannya, Bekraf pada tahun 2017 ini menunjuk 23 
orang asesor penilaian mandiri kabupaten/kota kreatif Indonesia (PMK3I). Asesor-
asesor ini adalah orang-orang terbaik yang merupakan praktisi, akademisi, ataupun 
bagian dari komunitas yang berkecimpung di bidang ekonomi kreatif. Disela 
kesibukan menjalankan tugas, para asesor masih sempat meluangkan waktu untuk 
menulis buku ini.

“Kolase Pemikiran Ekonomi Kreatif Indonesia” adalah hasil pemikiran dan opini 
dari para asesor. Buku ini adalah salah satu perwujudan usaha para asesor dalam 
mengembangkan ekonomi kreatif, dan diharapkan mampu memperkaya wawasan 
dari para pembaca mengenai ekonomi kreatif di Indonesia.

Selamat membaca.

Desman Hidayat

Koordinator Penulisan Buku
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City branding secara harfiah dapat diartikan sebagai pencitraan kota. City 
branding meliputi segala aktivitas yang mencitrakan kota dalam hal positif. 
Pencitraan yang dimaksud dalam city branding adalah persepsi, nilai dan 

daya tarik positif suatu kota untuk tujuan tertentu. Alasan logis melakukan City 
branding misalnya untuk memperkenalkan kota tentang potensi-potensi yang ada 
di dalamnya, menarik wisatawan, memperbaiki citra negatif yang mungkin ada di 
kota tersebut sebelumnya, bahkan city branding dapat digunakan untuk menarik 
minat investor untuk berinvestasi.

City branding secara umum merupakan proses pemberian merek kepada 
kota. Secara teknis, city branding merupakan proses pengembangan dari konsep 
pemasaran kota yang berfokus pada pemahaman terhadap persepsi target pasar 
mengenai kota dan pemahaman terhadap budaya kota, yang akan dijadikan 
sebagai dasar untuk pembangunan masa depan kota. City branding merupakan 
cara memposisikan kota dalam ketatnya persaingan global yang kuat sebagai 
tanggapan terhadap dinamika ekonomi, politik, dan sosial (Kavaratzis dan 
Ashworth, 2007:19).

Aktivitas Kreatif Berbasis Komunitas
sebagai Upaya Strategis Branding Kota Kreatif
Oleh: Andreas Syah Pahlevi, S.Sn, M.Sn.

City Branding dan Citra Kota
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Menurut Anholt dalam Murfianti (2010:15), istilah branding adalah proses 
mendesain, merencanakan, dan mengkomunikasikan nama serta identitas dengan 
tujuan untuk membangun atau mengelola reputasi. City branding dapat dipandang 
sebagai pendekatan yang tepat untuk mempromosikan suatu tempat atau wilayah.  
Jika kita melihat dunia sebagai pasar global dan suatu tempat wilayah merupakan 
sebuah produk atau perusahaan yang sedang bersaing dengan tempat atau 
wilayah lainnya, maka dapat dikatakan bahwa tempat atau wilayah tersebut layak 
untuk dikelola reputasinya melalui penguatan identitas wilayah tersebut dalam 
upaya untuk menjaga atau mempertahankan posisi ditengah persaingan

Pengertian lain dari city branding menurut Chaniago dalam Yuli (2011:60) 
adalah “Proses atau usaha membentuk merek dari suatu kota untuk mempermudah 
pemilik kota tersebut untuk memperkenalkan kotanya kepada target pasar 
(investor, tourist, talent, event) kota tersebut dengan menggunakan kalimat 
positioning, slogan, icon, dan berbagai media lainnya.”

Era globalisasi saat ini membuat persaingan citra dalam konteks city branding 
semakin ketat. Setiap kota berupaya membuat “merek’ baru yang berbeda 
dan memiliki daya tarik tertentu. Kota-kota sedang berebut perhatian melalui 
pencitraan visual dengan landmark tata kotanya, event, bahkan sikap kolektif dari 
masyarakatnya. Saat ini tantangan city branding tidak hanya bersifat lokal, namun 
juga global. Kota-kota di dunia secara terbuka menujukkan konteks spesialisasi 
dari potensi yang dimilikinya.

Suatu city branding bukan hanya berwujud sebuah logo, slogan atau rangkaian 
kampanye promosi yang terpadu, namun city branding merupakan suatu 
gambaran dari pikiran, sikap, perasaan, asosiasi dan ekspektasi yang datang dari 
benak seseorang melihat atau mendengar sebuah nama, logo, produk layanan, 
event, ataupun berbagai simbol dan rancangan yang menggambarkannya. 
City branding merupakan rangkaian aktivitas terprogram yang harus didukung 
semua lapisan masyarakatnya. City branding memerlukan rangkaian kegiatan 
menciptakan, mengembangkan dan menunjukkan nilai citra kota yang secara 
merata harus didukung maksimal oleh masyarakatnya melalui aksi kebanggan 
pribadi maupun aksi kelompok yang berfokus pada nilai-nilai sebuah kota secara 
keseluruhan. 
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Menurut Sugiarsono (2009) dalam membuat sebuah city branding, terdapat 
beberapa kriteria yang harus dipenuhi, di antaranya: 

• Attributes: Do they express a city’s brand character, affinity, style, and personality? 
(menggambarkan sebuah karakter, daya tarik, gaya dan personalitas kota)
(menggambarkan sebuah karakter, daya tarik, gaya dan personalitas kota)

• Message: Do they tell a story in a clever, fun, and memorable way? 
(menggambarkan sebuah cerita dengan baik, menyenangkan dan berkesan) 

• Differentiation: Are they unique and original? (unik dan berbeda dari kota-kota 
yang lain) 

• Ambassadorship: Do they inspire you to visit there, live there, or learn more? 
(Menginspirasi orang untuk datang dan ingin tinggal di kota tersebut atau ingin 
mengetahui lebih banyak tentang kota tersebut.) 

City branding direncanakan dengan tujuan khusus yang diarahkan 
pada keunggulan citra kota hingga keuntungan ekonomis. Beberapa kota 
melakukan strategi dengan menerapkan city branding karena hal ini dianggap 
menguntungkan bagi para pemangku kepentingan. Berikut alasan mengapa city 
branding perlu dilakukan menurut Handito, (dalam Sugiarsono, 2009:3):  

1. Memperkenalkan kota/daerah lebih dalam penerapan city branding. 
Suatu kota akan memperkenalkan dirinya lebih dalam, karena pihak eksternal 
harus mengetahui keberadaan suatu kota. Yang kemudian peningkatan 
kunjungan terhadap suatu kota semakin tinggi.

2. Memperbaiki citra.
Citra suatu kota yang sudah dinilai buruk oleh pengunjung maupun penduduk kota 
sendiri, cukup sulit suatu kota memiliki daya tarik bagi pihak yang berkepentingan, 
namun salah satu strategi mengembalikan citra positif kota yaitu dengan city 
branding yang diimbangi dengan implementasi komprehensif, maka akan 
meningkatkan daya tarik kota sebagai tujuan para pemangku kepentingan.

3. Menarik wisatawan asing dan domestik. 
Penerapan city branding yang tepat dapat menarik pemangku kepentingan 
eksternal kota termasuk wisatawan domestik maupun asing, hal ini dikarenakan 
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wisatawan memandang merek merupakan pembeda satu dengan yang lainnya 
sehingga akan memilih suatu tempat dengan keunikan atau ciri khas yang tidak 
dimiliki kota lain. 

4. Menarik minat investor untuk berinvestasi.

Tujuan lain dari city branding untuk mendapatkan investasi guna meningkatkan 
pengembangan kota baik itu dari sektor ekonomi, sosial atau yang lainnya. 

5. Meningkatkan perdagangan. 

Melalui penerapan city branding suatu kota akan dikenal luas oleh masyarakat 
baik itu di dalam negeri ataupun luar negeri. Maka akan tercipta suatu transaksi 
yang dilakukan oleh pihak eksternal kota maupun pihak internal kota yang 
menyebabkan terjadinya peningkatan perdagangan.

Secara harfiah identitas adalah ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat 
pada sesuatu atau seseorang yang membedakannya dengan yang lain, baik 
fisik maupun non fisik. Identitas dapat diartikan sebagai pembentuk jati diri 
yang meliputi segala sesuatu yang dapat membuat entitas (entity) yang dapat 
diuraikan dan dapat dikenali, yang memiliki kualitas dan karakteristik yang dapat 
membedakannnya dengan sesuatu lainnya. Identitas dititikberatkan sebagai ciri 
khas, dengan maksud utamanya agar dapat dikenali, mewakili citra visi, misi, 
harapan dan potensi diri atau kelompok.

Dalam konteks city branding, identitas menjadi bagian penting target upaya city 
branding tersebut. Sebuah upaya city branding menjadi bermakna jika identitas 
kota terbentuk dengan kuat dan mudah dikenali serta diakui oleh stakeholdernya.

Upaya membentuk identitas dalam city branding harus mempertimbangkan 
hal-hal esensial yang ada dalam segala upaya city branding. Anholt (2006) 
menyatakan bahwa terdapat 6 komponen yang melengkapi aktivitas city branding. 
Diantaranya adalah presence, potential, place, pulse, people, dan pre-requisities.

City Branding dan Identitas Kota



Gambar 1 menunjukkan terdapat enam komponen yang harus dimiliki oleh 
suatu kota dalam menciptakan tempat yang dapat memberikan nilai bagi 
stakeholder. Keenam komponen tersebut diantaranya: 

Presence (keberadaan) Pandangan pengunjung terhadap status dan reputasi 
internasional kotanya tersebut secara global. Pengunjung akan mengenal 
suatu kota dengan melakukan suatu perjalanan atau mengunjunginya. Jika 
kota tersebut memang benar sudah terkenal sehingga mereka dengan mudah 
mengenali destinasi tersebut. Pasar yang lebih selektif kemungkinan akan 
melihat potensi dan keunikan apa yang dapat ditawarkan kota tersebut serta 
dapat memenuhi harapan mereka. 

2. Place (tempat). Menyelidiki persepsi orang-orang tentang aspek fisik setiap 
kota yang berkaitan dengan kenyamanan iklim, kebersihan lingkungan dan 
seberapa menariknya bangunan dan tamannya. 

3. People (penduduk). Mengungkapkan bagaimana karakter penduduk kota 
tersebut apakah akan ramah tamah, dan apakah pengunjung mudah bagi 
mereka menemukan dan cocok membaur kedalam sebuah komunitas yang 
berbagi tentang bahasa dan budaya mereka. Jika mereka merasa aman, maka 
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Gambar 1. The City Brand Hexagon (Sumber: Anholt, 2006) 
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pengunjung akan senatiasa menyenangi destinasi kota tersebut. Dan akan 
berdampak pada intensitas pengunjung datang ke suatu kota.  

4. Pre-requisites (prasyarat). Hal penting yang harus diperhatikan dari suatu kota 
yaitu fasilitas pendukung kegiatan pengunjung. Fasilitas tersebut menjadi 
prasyarat utama dalam pengembangan suatu kota karena fasilitas tersebut 
merupakan alat bagi wisatawan dalam menentukan bagaimana orang-orang 
menerima kualitaskualitas dasar kota, apakah kota tersebut memuaskan, 
menghasilkan, mengakomodasikan, seperti standar infrastruktur publiknya, 
aksesibilitas, event, dan fasilitas pendukung lainnya. 

5.  Pulse (kepekaan perasaan/kemenarikkan). Menentukan jika terdapat hal-hal 
daya tarik yang berhubungan dengan mengisi waktu kosong dan betapa 
menariknya kota tersebut berkaitan dengan hal baru untuk dicari. Misalnya 
bagaimana membuat seseorang senang di destinasi kota tersebut. 

6.  Potential (potensi). Mempertimbangkan peluang-peluang internal ataupun 
eksternal kota, misalnya apakah tempat tersebut cocok untuk berbisnis atau 
menjadi kota tujuan wisata. Pemerintah sebagai perencana perkotaan harus 
teliti memperhatikan peluang-peluang yang ada, karena jika tidak maka besar 
kemungkinan pesaing akan memanfaatkannya.

Aktivitas Kreatif sebagai Pendukung City Branding

Aktivitas  kreatif dipahami sebagai kegiatan yang bersifat kreatif, unik, menarik 
serta mencerminkan citra positif. Aktivitas kreatif juga dapat menghasilkan 
produk di samping menghasilkan persepsi positif. Dalam konteks city branding, 
Aktivitas kreatif sangat dibutuhkan sebagai bentuk dukungan dalam gerakan city 
branding tersebut. Aktivitas kreatif dapat berupa event besar yang dibentuk oleh 
pemerintah kota yang berkolaborasi dengan berbagai kelompok masyarakat 
melalui program kerja pemerintah atau inisiatif kelompok masyarakat. 

Sesuai dengan pendapat Anholt (2006) pada hexagonal city branding, 
komponen penting dari 6 komponen city branding salah satunya adalah people. 
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Gambar 2. Kegiatan Kreatif Jember Fashion Carnival sebagai bentuk kolaborasi 
pemerintah kota dan komunitas dalam mengaktivasi city branding 

(Sumber: www.telusurindonesia.com)

Yaitu bagaimana mengkondisikan masyarakat agar karakternya menyatu dengan 
city branding yang telah disepakati. Dalam hal ini bentuk riil dari mengungkapkan 
karakter masyarakat yang positif ini adalah dengan membentuk aktivitas kreatif. 
Pemerintah kota sebagai “decision maker” program city branding berupaya 
merangkul elemen masyarakat agar terlibat dalam kegiatan aktivasi city branding 
yang terpadu.

Beberapa kota seperti Yogyakarta, Jember, dan Malang telah menerapkan 
aktivitas kreatif sebagai upaya strategis untuk mendukung city branding. Melalui 
kegiatan yang merupakan bentuk kolaborasi pemerintah kota dengan masyarakat, 
aktivitas kreatif dapat bertransformasi menjadi bentuk promosi kota yang akan 
berimbas kepada pencitraan kota dalam jangka panjang. 
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 Gambar 2 (Jember Fashion Carnival/JFC) merupakan contoh aktivitas kreatif 
yang dirancang untuk mendukung city branding kota Jember. Kegiatan tersebut 
saat ini telah menjadi icon kota Jember dan dapat disaksikan setiap tahun secara 
kontinyu. Aktivitas kreatif ini telah mengantarkan kota Jember ke dunia internasional.

Jember Fashion Carnival atau JFC merupakan event fashion yang melambangkan 
kreativitas anak muda di Kabupaten Jember. Ide ini digagas pertama kali oleh 
Dynand Fariz, seorang desainer fashion kelahiran Jember dan dilaksanakan pertama 
kali pada tanggal 1 Januari 2003. Pada tahun 2011 JFC genap berusia satu dekade 
(sepuluh tahun) dan kemudian berkembang menjadi event bertaraf nasional 
bahkan internasional karena memiliki beberapa keunikan antara lain: 

1. Para peserta yang tampil bukanlah seorang desainer, model, maupun penari 
profesional. Mereka justru datang dari berbagai kalangan seperti pelajar dan 
mahasiswa, pegawai swasta, duta, bahkan ibu rumah tangga.

2. Peserta yang tampil mendesain sendiri baju rancangannya dengan 
memanfaatkan bahan bekas pakai atau daur ulang.

3. Merupakan yang pertama di Indonesia dan belum pernah ada di kota lain, 
serta tampil di sebuah kota kecil yang relatif jauh dari ibu kota negara maupun 
ibu kota provinsi.Catwalk terpanjang di Indonesia (3,6 km) dan tercatat di 
Museum Rekor Indonesia  (MURI). (http://jembertourism.com/jfc-jember-
fashion-carnaval.html)

Festival Kesenian Yogyakarta (FKY) diadakan secara rutin setiap tahun juga 
berpotensi dalam memperkuat pencitraan kota Yogyakarta sebagai Kota Seni dan 
Budaya dengan keyword “Yogya Istimewa”. Aktivitas kreatif seperti FKY tersebut 
juga merupakan investasi jangka panjang bagi kota Yogyakarta yang berimbas 
pada peningkatan kunjungan wisata dan banyaknya investor.

Festival Kesenian Yogyakarta merupakan festival gelaran seni bagi segala 
pertunjukkan maupun pameran seni dan budaya di Yogyakarta. Mulai dari seni tari, 
seni drama, seni musik, seni rupa, sastra, kriya serta beragam produk kerajinan, 
menjadi agenda menarik untuk disaksikan dan dikunjungi ketika perhelatan FKY 
berlangsung. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya antara bulan Juni 
dan Juli.



Festival ini merupakan kegiatan kreatif yang sudah dimulai sejak tahun 1989 
dan hingga sekarang menjadi ikon kegiatan kreatif Yogyakarta. Dalam kegiatan 
kreatif ini, peranserta komunitas-komunitas kreatif menjadi energi yang sangat 
besar untuk mewujudkan kegiatan kreatif bernilai tinggi, berimbas pada 
peningkatan jumlah kunjungan wisata dan menjadi salah satu kegiatan unggulan 
di provinsi Yogyakarta setiap tahunnya.menjadi agenda menarik untuk disaksikan 
dan dikunjungi ketika perhelatan FKY berlangsung. Kegiatan ini rutin dilaksanakan 
setiap tahunnya diantara bulan Juni dan Juli.

Festival ini merupakan kegiatan kreatif yang sudah dimulai sejak tahun 1989 dan 
hingga sekarang menjadi ikon kegiatan kreatif Yogyakarta. Dalam kegiatan kreatif 
ini, peranserta komunitas-komunitas kreatif menjadi energy yang sangat besar  
untuk mewujudkan kegitan kreatif bernilai tinggi, berimbas pada peningkatan 
jumlah kunjungan wisata dan menjadi salah satu kegiatan unggulan di provinsi 
Yogyakarta setiap tahunnya.
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Gambar 3. Aktivitas Kreatif Festival Kesenian Yogya karta /FKY 
kegiatan rutin kota Yogyakarta yang juga mendukung city branding 

yogyakarta (Sumber: www.ensiklo.com)
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Malang Flower Carnival juga merupakan bentuk aktivitas kreatif yang rutin 
diadakan di  Kota Malang. Kegiatan tersebut bersifat massif, melibatkan banyak 
peran masyarakat yang tergabung  dalam komunitas-komunitas. Kegiatan ini 
merupakan bentuk representasi city branding Kota Malang. Pada tahun 2015 
Malang Flower Carnival secara resmi digabungkan bersamaan dengan launching 
City Branding “Beautiful Malang’ yang bertujuan jangka panjang untuk membuka 
peluang kunjungan wisata dan investor untuk datang ke Kota Malang melalui 
ekspos “keindahan” Kota Malang.
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Gambar 4 : Gelar aktivitas kreatif di Kota Malang (Malang Flower Carnival) 
(Sumber: www.halomalang.com)



Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa individu yang 
berbagi lingkungan, dan umumnya memiliki ketertarikan serta habitat yang sama. 
Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, 
kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi 
lain yang serupa.

Sejumlah pendapat menyebut “komunitas” berasal dari bahasa Latin, 
communitas, yang berarti “kesamaan”, dari akar kata communis yang berarti “sama, 
publik, dibagi oleh semua”. Komunitas dapat terbagi menjadi tiga komponen, 
yakni: (1) Berdasarkan lokasi atau wilayah geografis yang sama; (2) Berdasarkan 
minat yang sama; dan (3) Berdasarkan ide dasar yang serupa.

Menurut Kertajaya Hermawan (2008), komunitas adalah sekelompok orang 
yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, yang di dalamnya 
terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota karena adanya kesamaan 
kepentingan dan nilai.

Komunitas merupakan kelompok dalam lingkup yang lebih kecil dari suatu 
masyarakat. Dalam komunitas, masing-masing individu memiliki tujuan, maksud, 
kebutuhan, keyakinan, dan sejumlah hal/kondisi lain yang serupa. 

Definisi kreatif adalah memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk 
menciptakan; bersifat (mengandung) daya cipta: pekerjaan yang menghendaki 
kecerdasan dan imajinasi. Kata kreatif berhubungan dengan kreativitas. Para 
ilmuwan berbeda pendapat dalam mendefinisikan kreativitas. Meski demikian 
arah dan tujuannya sama. Menurut James R. Evans (1994), “Kreativitas adalah 
kemampuan untuk menentukan pertalian baru, melihat subjek dari perspektif 
baru, dan menentukan kombinasi-kombinasi baru dari dua atau lebih konsep 
yang telah tercetak dalam pikiran”. Sedangkan Widyatun (1999), mengatakan, 
“Kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang 
memberi kesempatan individu untuk menciptakan ide-ide asli/adaptif fungsi 
kegunaannya secara penuh untuk berkembang”. Berdasarkan beberapa 
definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa Kreatif adalah upaya mewujudkan 
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Komunitas sebagai Penggerak Aktivitas Kreatif
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konsep  dalam pikiran  melalui karya, “kreatif” dan/atau “kreativitas” dapat 
dipahami sebagai kemampuan melahirkan sesuatu yang baru, baik gagasan 
maupun karya nyata, baik hal baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang telah 
ada, yang semuanya berbeda dengan apa yang ada sebelumnya.

Di setiap kota di Indonesia terdapat kantong-kantong terpusatnya aktivitas 
kreatif yang seringkali diinisiasi oleh sejumlah orang yang berkelompok. 
Sebagian diantaranya memiliki struktur organisasi yang jelas, namun ada pula 
yang belum terstruktur secara kongkrit. Jumlah komunitas yang ada di setiap 
daerah selalu berkembang seiring dengan makin banyaknya kesempatan untuk 
berkreasi. Gagasan-gagasan kreatif yang diwujudkan menjadi aktivitas kadang- 
kadang bersifat temporer karena untuk kepentingan kelompok kecil tersebut. 
Namun perlu diapresiasi jika gagasan-gagasan dari kelompok kecil tersebut 
disatukan dengan gagasan-gagasan dari kelompok komunitas yang lainnya akan 
membentuk benang merah yang dapat dirangkai menjadi aktivitas kreatif yang 
besar dan mampu mendukung aktivasi city branding.

Komunitas kreatif dalam perspektif perkembangan suatu daerah merupakan 
asset yang sangat penting. AJ Toynbee, seorang sejarawan modern mengistilahkan 
komunitas kreatif sebagai minoritas kreatif (creative minority). Demikian pentingnya 
hingga AJ Toynbee menyatakan bahwa komunitas minoritas kreatif bahkan dapat 
mempengaruhi perkembangan sebuah negara. 

Bagi Toynbee, keberadaan minoritas kreatif menjadi sangat penting guna 
mendorong masyarakat dan komponen bangsa lainnya bergerak maju. Golongan 
ini nampak sebagai sosok yang hadir secara “alamiah” dalam masyarakat. 
Keberadaannya seperti halnya keberadaan organ vital di dalam tubuh makhluk 
hidup: alamiah sekaligus mutlak adanya untuk menopang kehidupan. Di samping 
bahwa kehadiran golongan ini bersifat alamiah, golongan kreatif juga perlu 
dibangun sebagai suatu pergerakan sistemik (kultural maupun struktural). Hal ini 
dimaksudkan agar peradaban tumbuh lebih maju, lebih punya nafas panjang, 
dan lebih inovatif (sehingga tidak timbul kebosanan dan stagnasi kebudayaan). 
Sebagai pergerakan, maka istilah “minoritas” untuk menyebut golongan kreatif ini—
sebagaimana yang digunakan Toynbee—, perlu ditransformasikan ke dalam istilah 
“komunitas”. Istilah komunitas dimaksudkan agar golongan ini menyadari dan 
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mengorganisir dirinya sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab pergerakan. 
(http://www.kompasiana.com/altomakmuralto/komunitas-kreatif-pencegahan-
negara-gagal-dan-gerakan-madani_54f80d15a33311b8048b47e6)

Pemahaman “komunitas kreatif” sebagai sekelompok orang (individu) 
dalam jumlah yang terbatas (kecil), yang memiliki maksud, nilai, keyakinan, dan 
kepentingan yang sama, yang memiliki kemampuan melahirkan sesuatu yang 
baru dan luar biasa (baik ide, cara, metode, tindakan, dan produk-produk lainnya), 
yang menjadi pelopor, kreator, inspirator, inovator, dan penggerak bagi lahirnya 
kebudayaan, kemajuan, pembaharuan, dan peradaban berdasarkan pendapat 
AJ Toynbee merupakan dasar bahwa pentingnya merawat keberadaan aktivitas 
kreatif sekaligus komunitas kreatif tersebut untuk selalu berkontribusi dalam 
membangun citra kota. Konsepsi komunitas kreatif berlandaskan pada kolektifitas 
terbatas, namun solid, mandiri, dan mampu bersinergi dengan masyarakat 
secara luas. Adapun dukungan pemerintah sebagai pemegang keputusan yang 
diperlukan dalam mempertahankan aktivitas kreatif berbasis komunitas dengan 
mengakomodasi gagasan-gagasan, mendukung secara teknis keberlangsungan 
aktivitas kreatif serta apresiasi dengan memberikan kesempatan dan membantu 
keberlangsungan kegiatan atau aktivitas kreatif secara kontinyu. Dengan demikian, 
city branding akan lebih mudah dirasakan oleh stakeholder dan memberikan efek 
positif sesuai dengan tujuan tertentu dari aktivasi city branding sebuah kota. 
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Era globalisasi saat ini membuat keadaan persaingan citra dalam konteks 
city branding semakin ketat. Kota-kota sedang berebut perhatian melalui 
pencitraan visual dengan landmark tata kotanya, event, bahkan sikap kolektif dari 
masyarakatnya. Saat ini tantangan city branding tidak hanya bersifat lokal, namun 
juga global. Kota-kota di dunia secara terbuka menujukkan konteks spesialisasi 
dari potensi yang dimilikinya. 

Di setiap daerah terdapat aktivitas kreatif yang seringkali diinisiasi oleh 
sejumlah orang yang berkelompok. Jumlah komunitas yang ada di setiap daerah 
selalu berkembang seiring dengan makin banyaknya kesempatan untuk berkreasi. 

Kesimpulan
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Keberadaan komunitas kreatif menjadi penting, karena berperan menjadi penggerak 
dan inisiator dalam kegiatan kreatif yang bermanfaat mendukung city branding.

Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan dalam aktivitas kreatif berbasis 
komunitas yaitu dengan mengakomodasi gagasan-gagasan serta mendorong 
keberlangsungan aktivitas kreatif di masa yang akan datang. Hal ini menjadikan 
pola hubungan timbal balik yang saling melengkapi antara komunitas dan 
pemerintah kota dalam mewujudkan city branding.
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Kreatif dan inovatif adalah karakteristik personal yang terpatri kuat dalam 
diri seorang wirausaha sejati. Bisnis yang tidak dilandasi upaya kreatif dan 
inovatif dari seorang  wirausaha biasanya tidak dapat berkembang abadi. 

Lingkungan bisnis yang begitu dinamis menuntut wirausaha untuk selalu adaptif 
dan mencari terobosan terbaru. Setiap orang dilahirkan dengan potensi kreativitas. 
Salah satu ciri yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain adalah 
kreativitas atau kemampuan mencipta. Hal ini merupakan sifat hakiki sebagai 
manusia. Kreativitas merupakan naluri yang terbawa sejak lahir, karena itu, dengan 
mengetahui kreativitas sebagai sifat hakiki sebagai manusia dan memahami 
bagaimana cara dan proses berpikir, kita akan mampu meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan maupun 
mengembangkan gagasan atau ide. Kreativitas dalam hal ini tidak terbatas pada 
pengembangan gagasan atau inspirasi ide, tetapi termasuk kreativitas dalam 
pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah.

Pemahaman kreatif dan inovatif sering kali dipertukarkan satu sama lain. Menurut 
Zimmerer dkk. (2009) kreativitas adalah kemampuan untuk mengembangkan 
ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan 

Fungsi dan Peran Ekonomi Kreatif
Terhadap Perkembangan Bumdes di Indonesia
(Membangun Indonesia dari Desa)
Oleh: Azfa Fabulo, S.E, M.Ek.
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peluang. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap 
masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperkaya kehidupan 
orang-orang.    Jadi kreatif adalah sifat yang selalu mencari cara-cara baru dan 
inovatif adalah sifat yang menerapkan solusi kreatif. Kreatif tapi tidak inovatif 
adalah percuma, karena ide hanya sebatas pemikiran tanpa ada realisasi kegiatan 
yang dilakukan.

John Howkins dalam bukunya The Creative Economy: How People Make Money 
from Ideas pertama kali memperkenalkan istilah ekonomi kreatif. John Howkins 
mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai the creation of value as a result of idea 
(penciptaan nilai sebagai hasil dari penjabaran ide-ide).  Howkins menjelaskan 
ekonomi kreatif sebagai “kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang menghabiskan 
sebagian besar waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya melakukan hal-hal 
yang rutin dan berulang. Karena bagi masyarakat ini, menghasilkan ide merupakan 
hal yang harus dilakukan untuk kemajuan.”

Desa adalah lingkungan terdekat, dari desa segalanya berawal; baik untuk 
urusan rumah tangga dari kelahiran, sampai dengan kematian, semuanya harus 
memiliki surat pengantar dari desa, demikian pula untuk mengurus KTP, surat 
nikah, dan surat lainnya akan menjadi sakti jika dibubuhi tanda tangan dan stempel 
kepala desa. Desa adalah asal mula segala kegiatan berasal, dari desa beberapa 
kegiatan kreatif bermunculan berdasarkan kondisi alam, sosial dan budaya, serta 
potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Desa adalah suatu lingkungan awal di 
mana seorang individu dibesarkan, sehingga pola pikir dan pola hidupnya sedikit 
banyak terpengaruh dengan potret desa dimana individu tersebut dibesarkan.

Kegiatan ekonomi secara umum, bertolak belakang dengan desa. Di desa 
semua terkenal nrimo (menerima keadaan secara apa adanya). Sedangkan prinsip 
ekonomi adalah memperoleh pendapatan sebesar besarnya, namun dengan 
menekan biaya sekecil-kecilnya. Ekonomi kreatif adalah salah satu caranya; namun, 
bukan dengan memperoleh pendapatan besar dan menggunakan biaya yang 
murah, tetapi bagaimana melakukan kegiatan secara kreatif dan mendapatkan 
manfaat ekonomi dari kegiatan kreatif tersebut. Membangun Indonesia dari desa, 
adalah cara mengoptimalkan potensi desa, sehingga mampu melakukan kegiatan 
ekonomi kreatif dalam membangun desa, dapat berkembang dan mampu menjadi 
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penyangga dan sumber utama kebutuhan kota. Pengembangan ekonomi kreatif 
di desa adalah mengembangkan potensi yang ada di desa dan mengubahnya 
menjadi profit sekaligus benefit bagi desa.

Potensi desa berbeda beda antara satu dengan lainnya, terdapat beberapa 
potensi asli desa meliputi bentang kehidupan desa yang terdiri dari bentang 
alam, bentang budaya, dan bentang pola kehidupan desa sesuai dengan potensi 
yang dimiliki oleh masing-masing desa. Potensi tersebut terdiri dari potensi 
masyarakat, potensi ekonomi dan potensi infrastruktur yang telah dimiliki oleh 
desa tersebut. Pengelolaan desa dapat dilakukan dengan memahami peta desa 
dan potensi desa sehingga setiap orang memiliki persepsi yang sama terhadap 
keberadaan suatu desa dari sisi ekonomi, sosial dan budaya yang dimiliki oleh 
desa tersebut. 

BUM DESA adalah Badan Usaha Milik Desa, BUM DESA juga merupakan suatu 
badan usaha yang menjalankan suatu konsep usaha berdasarkan potensi usaha 
yang dimiliki suatu desa yang tujuannya adalah untuk kemakmuran masyarakat 
desa (profit & benefit). Pada setiap desa terdapat beberapa dusun dengan 
keaneka ragaman sosial ekonomi dan budaya pada setiap dusunnya. Pada setiap 
dusun terdapat kepala dusun dan beberapa organisasi yang berbeda; meliputi 
organisasi pemuda, kelompok tani dan kelompok wanita tani, perkumpulan olah 
raga, organisasi budaya dan paguyuban. Setiap dusun juga memiliki ciri khas serta 
lokal champion yang berbeda sehingga untuk membangun Indonesia dari desa 
bisa dilakukan dengan pola One Person One Product (OPOP), One Village One 
Product (OVOP) dan One Corporation One Product (OCOP) - OPOP – OVOP – 
OCOP dengan konsep atau filosofi dari Bang-Bing-Bung untuk pengembangan 
ekonomi kreatif yang ada di suatu desa.

Konsep atau filosofi Bang Bing Bung adalah kepanjangan dari:

Bang (Berdayakan apa yang ada). 
Konsep ini adalah bagaimana desa melakukan pemberdayaan terhadap apa 

yang ada di daerahnya (SDM dan SDA) untuk membuat sesuatu yang bermanfaat. 
Sebagai contoh adalah lingkungan yang asri dan unik yang dikelola dengan baik 
dengan menjaga kebersihan dan keasrian tempat tersebut (business sense).
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Bing (Bikin Investasi Berbasis Lingkungan). 
Contoh dari konsep ini adalah bagaimana cara mengoptimalkan Konsep Bang, 

dengan melakukan semacam analisa kebutuhan baik dari sisi internal maupun 
eksternal dengan mempertimbangkan sisi positif maupun negatifnya (analisa SWOT) 
dengan tambahan investasi untuk mengoptimalkan keunikan dan keunggulan 
dari tempat yang sudah asri dan unik tersebut (creating value). 

Bung (Buat usaha yang menguntungkan). 
Contoh dan penerapan konsep ini adalah melanjutkan konsep Bang dan Bing 

yang sudah dilakukan dan mengelolanya menjadi wisata desa dengan menambahkan 
beberapa kegiatan yang mengundang daya tarik tersendiri seperti kuliner dan booth 
foto sebagai langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan terhadap potensi yang 
telah dimiliki desa tersebut (profit & benefit centre).
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Gambar 5. Konsep Bang-Bing-Bung
dalam konsep bisnis BUM DESA



Dengan kata lain konsep bang-bing-bung merupakan pengembangan 
ekonomi dengan mengoptimalkan potensi yang ada di sekitar rumah tangga yang 
dikembangkan secara kreatif dengan memanfaatkan keunikan dan keunggulan 
dari suatu produk maupun jasa yang sudah ada. 

Harapannya dengan adanya industri kreatif berbasis usaha rumah tangga (one 
person one product) akan memberikan gerakan positif bagi rumah tangga yang 
lain di sekitarnya sehingga mampu menciptakan lapangan kerja lalu menjadi 
branding dan identitas diri suatu komunitas yang ada di desa/daerah tertentu.

Membangun Indonesia dari desa adalah salah satu upaya pengembangan 
ekonomi kreatif dan pengembangan ekonomi desa khususnya desa wisata dan 
desa budaya yang merupakan perpaduan hal yang saling berpengaruh dan dapat 
saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Konsep pengembangan ekonomi 
kreatif dengan ber basis kegiatan desa wisata dan desa budaya dapat didefinisikan 
dengan tiga faktor, yaitu harus ada something to see, something to do, something 
to buy, dan something to share.

Something to see  terkait dengan pemandangan dan atau pertunjukan di 
daerah desa wisata dan atau desa budaya yang membuat orang datang (menarik 
wisatawan/pengunjung) untuk mendatanginya.

Something to do terkait dengan aktivitas kegiatan wisatawan yang dapat 
dilakukan di daerah desa wisata maupun desa budaya tergantung dengan local 
wisdom dan local product di desa yang ada. Contohnya event khusus dan atau 
berupa ritual atau kegiatan yang boleh diikuti masyarakat umum (festival budaya/
pasar seni/kirab) yang hanya ada di suatu desa/daerah tertentu. 

Something to buy terkait dengan souvenir khas yang dibeli di daerah wisata 
sebagai memorabilia (kenang-kenangan/oleh-oleh) pribadi wisatawan sehingga 
mampu menjadi brand dari daerah tertentu.

Di era digital ini untuk aktivitas wisata desa ataupun turisme berbasis wisata desa 
dapat ditambah dengan “something to share”. Hal ini terkait dengan kegemaran 
terbaru dari “manusia zaman now” untuk membagikan foto dan kegiatannya 
dalam dunia maya melalui media sosial yang ada (facebook, instagram, whatsapp 
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maupun path). Hal ini bisa dikembangkan dengan adanya photobooth di tempat 
yang menarik sehingga setiap pengunjung yang datang pasti melakukan proses 
pengambilan foto untuk disebarkan kepada orang lain. 

Dalam empat komponen tersebut, ekonomi kreatif dapat masuk 
melalui  something to do dan something to buy  dengan menciptakan serta 
mengoptimalkan kuliner dan produk-produk inovatif khas daerah, sehingga 
menciptakan something to share berupa keunikan baik atas produk unggulan 
desa (kuliner/souvenir) maupun keindahan alam dan seni budayanya.

Optimalisasi pengembangan ekonomi desa dapat dilakukan dengan 
melibatkan maOptimalisasi pengembangan ekonomi desa dapat dilakukan 
dengan melibatkan masyarakat (community base development) baik secara budaya 
(community base culture) atau wisata (community base tourism). Pendit (2003) 
menyebutkan bahwa terdapat sepuluh unsur pokok dalam industri pariwisata. 
Industri pariwisata di suatu negara atau daerah tidak akan berjalan dengan baik 
apabila tidak memiliki unsur–unsur berikut ini:
1. Politik dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat,
2. Perasaan ingin tahu,
3. Sifat ramah tamah, 
4. Jarak dan waktu (aksesibilitas),
5. Atraksi,
6. Akomodasi
7. Pengangkutan (courier),
8. Harga-harga, 
9. Publisitas dan promosi,
10. Kesempatan berbelanja. 

Dalam konteks kepariwisataan, diperlukan ruang-ruang kreatif bagi pelaku 
Industri Kecil Mikro (IKM) dan pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) untuk menghasilkan 
produk dan jasa khas daerah desa wisata dan desa budaya yang tidak dapat ditemui 
di daerah lain. Salah satu tempat yang paling penting bagi seorang pelaku IKM 
dan pelaku UKM untuk menghasilkan karya adalah bengkel kerja atau studio yang 

 Kolase Pemikiran Ekonomi Kreatif Indonesia 20



berhubungan dengan daerah wisata sehingga tercipta linkage atau konektivitas. 
Konektivitas tersebut diperlukan untuk mempermudah rantai produksi, diantaranya 
melalui media online mencakup promosi dan pemasarannya. Dengan tujuan 
utama untuk peningkatan standar kehidupan masyarakat.

Pengaturan tentang desa diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 87 – 90 
tentang desa yang berisi:

a. Pasal 87.

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.

2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan

3. BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/ atau pelayanan 
umum sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

b. Pasal 88.

1. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.

2. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
peraturan desa.

c. Pasal 89.

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: 

1. Pengembangan usaha; dan

2. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan 
untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social, dan kegiatan dana 
bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

d. Pasal 90.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: 

1. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan.

2. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan

3. Memprioritaskan BUM Desa sumber daya alam di Desa.
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Gambar 6. Filosofi BUM DESA (Pilar ekonomi Pancasila) 
oleh Sekolah Manajemen BUM DESA

BUM DESA sebagai Badan Usaha Milik Desa dapat berbentuk dan mengelola 
apa saja sesuai dengan hasil pemetaan yang dilakukan oleh masyarakat. Keunikan 
BUM DESA terletak pada pembentukannya; yaitu sesuai dengan pemetaan potensi 
yang dijalankan oleh masyarakat, dan dibentuk berdasarkan musyawarah desa dan 
sesuai dengan filosofi undang-undang desa, dengan syarat bahwa fungsi dan peran 
BUM DESA adalah selain memberikan profit, BUM DESA juga harus memberikan 
benefit bagi masyarakat sehingga filosofi BUM DESA adalah menyediakan kebutuhan 
masyarakat, namun tidak bertentangan dengan lingkungan masyarakat (bermitra 
dan bersinergi dengan baik dengan masyarakat sesa secara umum). 

BUM DESA tidak bisa mengelak dari perkembangan zaman dan persaingan 
bisnis dengan pihak eksternal sehingga pengelola BUM DESA dituntut untuk selalu 
berinovasi, berkreasi dan reaktif dengan kondisi yang terjadi pada saat ini maupun 
dimasa yang akan datang. Diperlukan optimalisasi ekonomi sebagai pengungkit 
bertumbuh dan berkembangnya BUM DESA yang ada di Indonesia. Khususnya 
dengan ekonomi kreatif melalui sinergi 6 (enam) aktor ABCGFM seperti yang saat 
ini sedang digalakkan yaitu Akademisi, Business/BUM DESA, Community, Finance,  
Government, dan Media.
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Peranan Program Inkubator Bisnis
Untuk Menumbuhkembangkan Pelaku Usaha
Ekonomi Kreatif
Oleh: Bambang Supradono, S.T, M.Eng.

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan jumlah entrepenuer sudah 
menembus angka 3,1% dari jumlah penduduk Indonesia dan terus 
diupayakan, mengingat dibanding negara lainnya, persentasi pelaku usaha 

di Indonesia masih sangat kecil, dimana Amerika dengan persentase 12%, Jepang 
11%, Singapura 7% dan Malaysia 5% (Menkop UKM,2017). 

Di sisi lain ekonomi kreatif menjadi harapan Indonesia di tengah gejolak 
perekonomian global saat ini. Ekonomi kreatif semestinya dapat menjadi tulang 
punggung perekonomian nasional, mengingat Indonesia memiliki sumber daya 
yang melimpah. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
72 Tahun 2015, cakupan ekonomi kreatif meliputi enam belas subsektor yaitu 
arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; film, animasi, 
dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; fashion, aplikasi dan game developer; 
penerbitan; periklanan; televisi dan radio; seni pertunjukan; dan seni rupa. 

Namun saat ini, potensi sumber daya manusia kreatif belum sepenuhnya 
dimaksimalkan, sehingga diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan peran 
dan pertumbuhan kewirausahaan kreatif. Ekonomi kreatif sudah menjadi salah satu 
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dari sepuluh sektor ekonomi utama di Indonesia. Kepala Badan Ekonomi Kreatif 
(Bekraf) Triawan Munaf mengatakan, kewirausahaan dan ekonomi kreatif sudah 
menjadi salah satu dari 10 sektor utama di Indonesia. Pada tahun 2013, sektor ini 
berkontribusi 7,05% pada GDP nasional dan diprediksi akan meningkat hingga 12% 
pada tahun 2019. Pertumbuhan tersebut tentunya dibarengi   dengan  berbagai 
tantangan yang sangat dinamis dalam ekosistem entrepreneur di Indonesia. 
Beberapa tantangan tersebut di antaranya sulitnya mengakses permodalan, 
rendahnya kepercayaan investor, keterbatasan manajemen yang berkualitas, 
minimnya role model serta kurangnya akses terhadap network (Bekraf,2017).

Strategi penumbuhan dan pengembangan pelaku usaha ekonomi kreatif baru, 
dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu cara yang startegis adalah 
Program Inkubator Bisnis. Prinsip Inkubasi Bisnis ini layaknya memperlakukan 
pelaku bisnis pemula/Start Up seperti bayi yang sedang lahir prematur perlu 
adanya ruangan inkubasi untuk didampingi dalam pengembangan usaha hingga 
bisa mandiri/spin off. Definisi Inkubasi Bisnis menurut Perpres No 27 Tahun 
2013 adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan 
yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada Peserta Inkubasi (Tenant, Klien 
Inkubator, atau Inkubati ), dengan masa inkubasi 0-3 tahun.

Program Inkubator Bisnis berperan dalam ekosistem bisnis yaitu  menumbuhkan 
wirausaha baru yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru, dan 
dapat menjadi wadah dalam mengembangkan berbagai kreasi dan inovasi yang 
dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif yang bersumber pada kearifan lokal 
bangsa Indonesia. 

Keberhasilan Program Inkubasi Bisnis tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga 
Inkubator Bisnis yang membantu dalam hal pendampingan pengembangan 
produk start up/pelaku usaha rintisan awal hingga bisa spin off atau mandiri. 

Dukungan pemerintah terkait Program Inkubasi Bisnis telah diwujudkan dalam 
bentuk payung hukum berupa Perpres No 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan 
Inkubator Wirausaha  dan Permen Koperasi dan UKM No 24 Tahun 2015 tentang 
Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Inkubator Wirausaha. Belum lagi 
penumbuhan pelaku usaha dan peran lembaga inkubator nantinya juga akan 
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dikuatkan dengan RUU Kewirausahaan yang diharapkan dapat mendorong 
pelaku usaha yang bergerak di bidang 16 subsektor ekonomi kreatif.

Berdasarkan kajian penelitian yang dilakukan Bank Indonesia (2006) terhadap 
pelaksanaan Inkubator Bisnis di Indonesia, ada 3 (tiga) hal yang perlu menjadi 
perhatian, yaitu:

1. Faktor-faktor dalam mendirikan dan mengoperasikan Inkubator Bisnis.
2. Peran dan fungsi Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia.
3. Strategi dan program pengembangan Inkubator Bisnis yang tepat. 

Ketiga hal tersebut akan menjadi pembahasan dalam kajian berikut pada 
pengembangan inkubator bisnis di bidang ekonomi kreatif dengan tujuan agar 
pelaksanaan Program Inkubasi Bisnis di berbagai daerah dapat berjalan dengan baik 
dan berhasil menumbuhkan pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki daya saing.

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menginisiasi Lembagai 
Inkubator Bisnis, yaitu:

a. Pemangku Kepentingan Inkubator Bisnis (Business Incubator Stakeholders)

Dukungan dari stakeholder dan kapabilitas Tim Manajemen yang mengelola 
Lembaga Inkubator merupakan faktor yang penting dalam keberhasilan Program 
Inkubator Bisnis. Para pemangku kepentingan ini dapat berbagi peran dalam 
mendukung program Inkubasi Bisnis. Selama ini peran stakeholder yang sudah 
berjalan diantaranya pemerintah daerah memberikan fasilitasi ruang inkubasi 
dengan dukungan peralatan untuk berkreasi selama proses inkubasi dan 
pembiayaan program inkubasi sebagaimana layaknya di berbagai negara lainnya. 
Dukungan lain juga dapat berupa pemodalan awal yang berupa hibah/seed 
capital bagi calon pelaku usaha yang berpotensi. Selain Pemda, Perguruan Tinggi 
juga banyak mendirikan Lembaga Inkubator untuk memfasilitasi kewirausahaan 
mahasiswa di Kampus. Dari pihak bisnis, bantuan bisa dalam mentoring atau 

Faktor-faktor yang perlu Diperhatikan dalam
Mendirikan dan Mengoperasikan Inkubator
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sebagai bapak asuh selama program inkubasi, sementara lembaga pembiayaan 
membantu dalam hal permodalan untuk mendukung akselerasi dan scale up 
pasar. Peran komunitas sebagai kumpulan pelaku ekonomi kreatif yang berawal 
dari hobi / minat terus didorong agar dapat menjadi pelaku usaha yang perlu 
di-inkubasi sebagai suplai calon tenant di Lembaga Inkubator. Kemudian mereka 
dapat mengajukan diri menjadi calon pengusaha baru yang membutuhkan proses 
inkubasi yang tentunya akan diseleksi oleh Lembaga Inkubator. 

Adapun mitra utama pada tahap awal pendirian Inkubator Bisnis yang perlu 
dilibatkan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat (Kementerian Teknis) dan Daerah (Dinas teknis yang membidangi 
ekonomi kreatif dari Propinsi hingga Kabupaten/Kota)

2. Perusahaan, BUMN, Bank, Organisasi swasta lainnya di tingkat lokal dan nasional.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi di setiap daerah.
4. Komunitas di bidang Ekonomi Kreatif atau masyarakat daerah. 

Jika berdasarkan pengelolaan, tercatat 75% dikelola perguruan tinggi, yang 
belum dijalankan secara profesional dan tenaga penuh waku, sisanya (28%) 
didirikan oleh Non-Perguruan Tinggi yang terdiri dari swasta (Yayasan) sebanyak 
21% lebih profesional dan lembaga pemerintah 7%. (sumber: AIBI)

b. Need assessment

Untuk mendirikan Lembaga Inkubator Bisnis hendaknya terlebih dahulu 
dilakukan need assessment untuk mencari potensi ekonomi lokal dari pelaku usaha 
yang strategis dan menjadi unggulan di setiap daerah. Potensi ini diidentifikasi 
dengan mencari keunggulan dan kearifan lokal yang sudah yang memiliki nilai 
ekonomi serta dampak sosial yang tinggi, dengan sasaran subsektor unggulan 
ekonomi kreatif yang memiliki i) nilai Produk Domestik Bruto Regional (PDRB), 
ii) nilai ekspor, dan iii) penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Para pemangku 
kepentingan kemudian merumuskan bersama untuk pendirian Lembaga Inkubator 
dan ekosistem pendukungnya, seperti komunitas yang akan disasar, lembaga 
pembiayaan, pelaku bisnis yang sudah mapan untuk menjadi Bapak Asuh, serta 
pihak-pihak lain yang mau berkolaborasi untuk menciptakan ekosistem bisnis 
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ekonomi kreatif di setiap daerah. Langkah selanjutnya adalah menentukan siapa 
yang akan mengelola Lembaga Inkubator untuk mendukung pertumbuhan 
pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif dan model bisnis untuk menjalankan 
program Inkubasi agar bisa terus berkelanjutan. Untuk itu, perlu kejelian dalam 
mengidentifikasi potensi unggulan yang akan difasilitasi program inkubasi di 
setiap daerah. Jadi, daerah-daerah yang belum memiliki Lembaga Inkubator 
diharapkan dapat menginisiasi dengan konsep top down yang didorong dari 
Pemda setempat namun juga bisa melalui proses bottom up yang didorong dari 
partisipasi masyarakat kemudian difasilitasi Pemda.

c. Ruang Inkubasi

Pemilihan ruang berkreasi inkubator perlu memperhatikan jenis inkubator yang 
akan dikembangkan, misalnya inkubator yang berbasis aplikasi dan game lebih 
tepat didirikan di suatu lokasi “greenfield” yang dekat dengan perguruan tinggi, 
sedangkan inkubator bisnis yang multi-tujuan dapat didirikan di dalam kota atau 
di kawasan industri yang memfasilitasi teknologi dan peralatan produksi, ruang 
berkreasi, ruang pamer, bisnis matching, serta jasa profesional (mentor dan 
coaching) dan jasa keuangan. Ruang Inkubasi Bisnis sebaiknya menyediakan 
fasilitas ruang kantor bagi para tenant untuk melakukan bisnis awal selama program 
Inkubasi Bisnis dengan menyediakan setidaknya 5 ruangan kantor dalam batasan 
waktu yang telah ditentukan. Disarankan ruangan tersebut menjadi ruang privat, 
namun jika tidak memungkinkan, dapat difungsikan menjadi ruang bersama.

d. Pembiayaan Start Up and Biaya Operasional

Mengingat lembaga inkubator lebih banyak membina unit usaha pemula (start 
up company), maka biaya operasional menjadi suatu hal yang sangat penting 
untuk diperhitungkan, sehingga sumber dana jangka panjang sangat diperlukan 
agar program inkubasi bisa berkelanjutan. Sebagai contoh program inkubasi di 
Eropa, sumber pembiayaan yang tahap start up ini berasal dari subsidi pemerintah, 
dana CSR subsidi, yayasan internasional, dan sumber lainnya. Seharusnya peran 
pendanaan didominasi oleh pihak pemerintah karena pemerintah berkepentingan 
untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah wajib pajak yang dapat 
mendorong penciptaan penerimaan pajak bagi pembangunan.
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Untuk itu pengelola inkubator harus dapat membuat model bisnis dan rencana 
bisnis yang jelas dalam menjalankan program inkubasi agar bisa berkelanjutan. Di 
Indonesia sendiri, durasi masa inkubasi ini bervariasi antara Inkubator Bisnis yang 
satu dengan yang lain, kalau sesuai NSPK Permen Koperasi dan UKM yaitu antara 
1-3 tahun. Namun khusus untuk Start up aplikasi dan game masa inkubasi sekitar 
4-6 bulan, mengingat perubahan teknologi dan selera konsumen yang cepat. 

Sumber dana untuk program inkubasi di Indonesia saat ini mayoritas berasal 
dari pemerintah lewat kementerian Koperasi dan UMKM, Kemenristek Dikti 
(Program IBT), dan LIPI. Di samping itu, ada juga lembaga inkubator yang 
memperoleh pendanaan dari CSR BUMN, seperti inkubator milik Telkom, 
Satelindo, dan beberapa perusahaan serta yayasan dari luar negeri. Beberapa 
strategi pendapatan inkubator juga diperoleh melalui pembagian saham dan 
pendapatan lainnya.

e. Luas area Inkubator

Salah satu indikator kinerja Inkubator adalah dilihat dari tingkat hunian. 
Berdasarkan pengalaman, tingkat hunian 100% dianggap kurang baik karena 
tidak mempunyai ruang untuk mengakomodasi perkembangan tenant. Tingkat 
hunian yang ideal adalah antara 80-90%. Perlu diwaspadai dalam hal tenant 
yang telah disponsori oleh lembaga donor dalam membayar sewa dan program 
inkubasi kepada inkubator, maka harus diyakini bahwa kriteria seleksi tetap 
diterapkan secara objektif, demikian juga kriteria kelulusan, sehingga tidak 
terdapat kesan mempertahankan tingkat hunian dalam level tertentu dilakukan 
dengan memperlonggar kriteria seleksi masuk tenant dan memperketat kriteria 
graduated tenant. Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia  telah mengisyaratkan luas 
inkubator yang di level A agar bisa mencapai skala ekonomi, maka luas inkubator 
yang dibutuhkan minimum dapat menampung 5 tenant residen dengan luas 
sekitar 500 m2. 

f. Layanan Inkubator

1. Cakupan layanan yang diberikan oleh Inkubator bervariasi tergantung pada 
model Inkubator dan tujuan investor yang membiayai Inkubator. Inkubator pada 
umumnya memberikan jasa layanan yang komprehensif dengan menawarkan 
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kombinasi sewa tempat, layanan pendukung bisnis dan jasa lainnya. Budget 
keperluan program inkubasi biasanya diajukan ke pihak investor atau donatur.

2. Layanan utama yang diberikan Inkubator adalah kegiatan masa Pra-Inkubasi: 

a. Melakukan pelatihan pra start up, pelatihan skill untuk berkreasi.

b. Melakukan lomba-lomba untuk identifikasi potensi produk calon wirausaha 
baru yang berpotensi dikomersilkan.

c. Sosialisasi dan seleksi tenant.

d. Menyediakan ruangan meeting room, co-working untuk berkreasi dan 
berkolaborasi serta fasilitas perkantoran public space.

3. Layanan Inkubasi, antara lain:

a. Memfasilitasi pendaftaran Haki, Paten, lisensi standarisasi dan sertifikasi produk, 
baik dari Badan Standarisasi Nasional (BSN), BPOM, LPPOM MUI dan lain-lain.

b. Pendampingan uji produk dan uji pasar.

c. Menyusun business plan dan bisnis model

d. Melakukan mentoring, coaching dan pelatihan teknis dan non teknis dalam 
pengembangan bisnis dan produk

e. Jasa layanan aspek legal seperti ijin usaha.

f. Sistem akuntansi, manajemen kualitas produk dan riset pasar.

4. Layanan Teknologi dan Inovasi

a. Menyediakan basis untuk transfer teknologi.

b. Memfaslitasi peralatan produksi seperti printer 3D, komputer, peralatan 
produksi sekelas industri atau manufacturing produk.

5. Layanan Akses permodalan usaha tenant

a. Membantu melakukan valuasi bisnis tenant (IP Valuation and Business valuation).

b. Memediasi akses tenant terhadap lembaga pembiayaan baik perbankan, seed 
capital, dan venture capital.

30



 Kolase Pemikiran Ekonomi Kreatif Indonesia

6. Layanan pasca inkubasi dan pengembangan jaringan

a. Memberikan pelayanan setelah tenant graduated berupa konsultasi bisnis 
dan pengembangan jaringan usaha melalui dunia maya (virtual).

b. Memediasi untuk bisa melakukan pameran dagang di dalam dan luar negeri.

c. Mendorong terciptanya jejaring bisnis sesama tenant.

d. Memfasilitasi akses ke lembaga akselerator.

g.  Promosi dan penetapan target pasar

Inkubator telah menetapkan target pasar secara jelas melalui kriteria seleksi 
calon tenant yang telah ditetapkan. Kinerja inkubator juga dipengaruhi oleh jumlah 
tenant yang dapat direkrut serta kinerja dari tenant tersebut. Proses promosi dan 
seleksi inkubator melalui kualitas seleksi tenant melalui lomba atau kompetisi 
seperti: Hackathon, Animation Festival, Increfest, Game Prime, Makerthon, 
Food Start up, Start Up Fashion, dan lomba-lomba ajang berkreasi lainnya yang 
memfasilitasi penumbuhan pelaku baru di 16 subsektor ekonomi kreatif. Dari 
lomba inilah, dihasilkan talent-talent dan produk-produk yang bisa ditindaklanjuti 
dengan program inkubasi. Selama program inkubasi pendampingan tenant tidak 
dimintai biaya program inkubasi karena mereka masih dalam upaya merintis 
usaha. Namun jika produknya sudah jadi, pengelola inkubator dapat terlibat 
dalam mengkomersilkan dan mendapatkan keuntungan dari penjualan.

Sebagian Inkubator mensyaratkan calon tenant potensial yang telah memiliki 
produk yang potensial dan mempunyai persiapkan rencana usaha secara lengkap 
sebelum mereka diterima menjadi tenant, sedangkan yang lain membantu 
wirausaha baru untuk menyusun rencana usaha yang menjadi bagian dari jasa 
yang diberikan inkubator tersebut.

h. Kriteria Penerimaan, Manajemen Tenant dan Kriteria Keluar

1. Kualitas Kriteria Penerimaan
Kualitas calon tenant yang terpilih menjadi faktor penting untuk keberhasilan 

Inkubator mencapai misinya. Sebagian besar Inkubator menetapkan kriteria khusus 
untuk menjaring calon tenant. Adapun jenis kriteria yang dapat digunakan antara 
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lain berupa kelayakan produk secara teknis dan bisnis, proyeksi pertumbuhan 
usaha, produk-produk yang memiliki nilai bisnis tinggi.

Kriteria calon tenant perlu dibedakan, khususnya untuk start up aplikasi yang 
model bisnisnya beda dengan UMKM pelaku usaha ekonomi kreatif.  Start Up 
aplikasi lebih memprioritaskan pertumbuhan ekponensial penggunanya dengan 
teknik akusisi pelanggan dengan dibantu angel investor dan venture capital, di 
mana roadmap bisnisnya ketika jumlah pelanggannya sudah banyak, dan jika 
sudah profit langkah selanjutnya go public atau IPO (Initial Public Officer) di bursa 
saham. Berbeda dengan UMKM/SME yang lebih menekankan profit yang terus di 
scale up kualifikasinya omset bisnisnya dari kelas mikro hingga menengah yang 
pertumbuhannya linier.

2. Manajemen tenant
Inkubator Bisnis perlu melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan 

tenant secara reguler sebagai standar operasional prosedur pendampingan 
tenant. Hal ini penting untuk memberikan panduan dalam menjalankan program 
inkubasi bagi pengelolanya.

3. Kriteria Keluar
Sebagian Inkubator memiliki “exit rule” secara formal dan membatasi 

jangka waktu inkubasi, yang dituangkan dalam kontrak secara tertulis. Upaya 
lain untuk membatasi jangka waktu masa inkubasi tenant, upaya ini dilakukan 
untuk menjaga siklus program inkubasi bagi tenant-tenant baru lainnya yang 
membutuhkan program inkubasi. Strategi exit bagi tenant bisa didorong karena 
tenat mengundurkan diri atau karena masa inkubasi sudah berakhir. 

i.  Sumber Daya Manusia dan Manajemen Inkubator

1. Pengelolaan inkubator hendaknya dijalankan oleh profesional yang bekerja penuh 
waktu, minimal Manajer Inkubator dan didukung 2 staf.

2. Rasio jumlah pengelola dan staf Inkubator terhadap tenant merupakan salah satu 
indikator kinerja Inkubator. Di Uni Eropa rasio jumlah staf terhadap tenant yang 
diperoleh adalah sebesar 1:5,6.

3. Selain rasio jumlah pengelola dan staf terhadap tenant, indikator yang lain adalah 
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seberapa banyak waktu yang digunakan staf Inkubator untuk memberikan 
layanan secara langsung kepada tenant. Di Eropa secara umum proporsi waktu 
manajemen Inkubator Bisnis yang digunakan untuk membina tenant secara 
langsung rata-rata sebanyak 39%, sedangkan di Indonesia rata-rata waktu 
pendampingan sekitar 50%.  

j.   Manajemen dan Standar Mutu Inkubator Bisnis
Manajemen Inkubator bisnis harus memonitor kinerja pendampingan tenant 

serta pencapaiannya. Oleh sebab itu dalam penyusunan Business plan seperti 
target yang akan dicapai, ukuran keberhasilan harus ditetapkan sejak awal, dan 
secara periodik akan dilihat perkembangannya. Untuk mencapai sasaran Business 
Plan Inkubator, perlu ada upaya pembuatan dokumen Standar Operasional 
Prosedur (SOP) dan KPI pengelolaan inkubator dari seleksi tenant, layanan 
pendampingan hingga strategi exit tenant.

Peran dan Fungsi Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia

Perlu adanya sinergi dengan Asosiasi Inkubator agar dapat mengadvokasi 
dan mempromosikan minat inkubator khususnya untuk pertukaran pengalaman, 
keahlian, pelatihan dan peluang perdagangan,secara nasional maupun 
internasional. Asosiasi Inkubator Bisnis harus bisa menjadi pusat database tentang 
pengalaman pelaksanaan Inkubator Bisnis, baik dari dalam maupun luar negeri. 
Tentunya hal ini selaras dengan Peran Asosiasi dalam hal: 
1. Mensinergikan seluruh organisasi inkubator bisnis di Indonesia, untuk meningkatkan 

kapasitas dan kemampuannya dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan 
usaha dan wirausaha baru serta usaha kecil dan menengah untuk mendukung 
terciptanya kemajuan dan stabilitas perekonomian nasional. 

2. Mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik di 
tingkat nasional maupun internasional. 

3. Mendorong munculnya inkubator-inkubator bisnis baru. 

4. Meningkatkan kualitas kompetensi pengelola Lembaga Inkubator.
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Untuk lebih mengoptimalkan pengembangan Inkubator Bisnis di Indonesia 
perlu dilakukan strategi dan program pengembangan yang tepat dengan 
memperhatikan status dan kondisi Inkubator Bisnis, yang meliputi:

a. Penguatan (Capacity Building) Pengelolaan Inkubator Bisnis
secara Berkelanjutan

Penguatan yang perlu dilakukan antara lain penguatan finansial, sarana dan 
infrastruktur, teknologi informasi, SDM (perlu pelatihan manajerial bagi pengelola 
Inkubator Bisnis yang berkaliber internasional), dan networking nasional dan 
internasional. Juga kemampuan inkubator dalam membina dan mendampingi 
pelaku usaha yang menghasilkan produk-produk berkelas dunia sehingga produk 
16 sub sektor ekonomi kreatif karya anak bangsa bisa diekspor dan memiliki 
daya saing di tingkat global. Potensi ini sangat memungkinkan jika kepiawaian 
pengelola inkubator terus ditingkatkan dengan melakukan pemagangan  kepada 
pengelola inkubator tingkat dunia yang telah berhasil mencetak Start Up/pelaku 
usaha dengan karya berkelas dunia atau Start Up Unicorn untuk sub sektor aplikasi 
dan game sebagai bagian transfer knowledge. Perlu adanya dukungan kegiatan 
pelatihan penguatan kelembagaan inkubator dan sertfikasi tenaga pendamping 
tenant yang difasilitasi oleh Asosaiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI).

b.  Pengembangan Inkubator Model (IM)

1. Program pengembangan IM harus didukung dan difasilitasi oleh para 
stakeholder yang memiliki visi dan misi yang sama. Program inkubasi diarahkan 
pada sektor unggulan, berbasis teknologi dan memiliki kearifan lokal;

2. Adanya fasilitas dana operasional yang cukup untuk inkubator, untuk itu 
kementerian atau lembaga yang menangani ekonomi dan industri kreatif dapat 
mensupport kegiatan-kegiatan inkubasi. Supaya tidak tumpang tindih ada 
baiknya antara kementerian teknis dan lembaga saling berkoordinasi;

3. Adanya seed capital dan pinjaman kepada tenant yang layak dibiayai. Lembaga 
inkubator dapat mendorong melalui AIBI untuk meminta program fasilitasi 

Strategi dan Program Pengembangan Inkubator Bisnis yang Tepat
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pendanaan bagi tenant kepada kementerian atau lembaga melalui program 
hibah;

4. Dikelola oleh manajemen profesional dan diprioritaskan untuk tenant inwall;

5. Harus ada alat yang dapat mengukur kinerja dan keberhasilan pelaksanaan 
inkubator. Kemudian kinerja inkubator dievaluasi melalui kegiatan akreditasi 
oleh AIBI untuk menentukan rating kualifikasi Lembaga Inkubator;

6. Kemampuan pengelola inkubator untuk mencari pendanaan program 
inkubasi dari berbagai sumber pendanaan selain pemerintah, seperti modal 
ventura dalam dan luar negeri yang memiliki tahapan pendanaan dari early 
/ awal hingga seri A ke atas. Kemampuan membiayai ini menjadi tolak ukur 
keberlanjutan program inkubasi dalam jangka waktu yang panjang untuk 
menghasilkan pelaku usaha rintisan / start up level Unicorn.

c.  Pengembangan Inkubator Baru

Saat ini di Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI) tercatat jumlah lembaga 
inkubator di Indonesia berkisar 95 lembaga inkubator dengan distribusi 
berdasarkan tingkat kematangan yakni 58 inkubator yang tergolong tahap dini, 
28 inkubator tahap berkembang, dan 9 inkubator tahap lanjutan. 

Pengembangan Inkubator baru dapat dilakukan dengan mereplikasi model 
inkubator yang terus disempurnakan berdasarkan praktek-praktek terbaik. 
Program pengembangan inkubator harus terus didorong untuk menghasilkan 
pelaku usaha baru di 16 subsektor ekonomi kreatif di setiap kabupaten dan kota 
di Indonesia. Inkubator yang sudah berhasil didirikan hendaknya bergabung ke 
AIBI untuk bisa dimediasi dengan lembaga inkubator lainnya agar bisa bersinergi 
dan berkolaborasi. 

Perlu ada upaya di setiap kabupaten dan kota di Indonesia untuk setidaknya 
mendirikan 1 (satu) inkubator bisnis jika ingin menghasilkan banyak pelaku 
usaha. Sebagai pembanding, China menargetkan di tahun 2020 ada 5.000 
inkubator (sumber: www.china.org.cn, 2016). Untuk itu, para stakeholder yang 
concern untuk menumbuhkan pelaku usaha baru seharusnya berkolaborasi untuk 
mendirikan Inkubator Bisnis di seluruh kabupaten/kota di wilayah Indonesia untuk 
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memfasilitasi talenta pelaku ekonomi kreatif di daerah supaya menjadi pelaku 
usaha di bidang ekonomi kreatif yang dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi 
di tingkat lokal, penyerapan tenaga kerja, pendapatan pajak, dan peningkatan 
PDRB daerah.

Keberhasilan daerah menghasilkan pelaku usaha yang kreatif yang memiliki 
nilai ekonomi yang tinggi tentu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja di 
daerah dan multiplier effect lainnya yang dapat menumbuhkan ekonomi lokal dan 
pada ujungnya negara akan mendapatkan sumbangan pajak bagi APBN. Sehingga 
visi ekonomi kreatif menjadi tulang punggung ekonomi nasional dapat diwujudkan.
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eknologi merupakan fenomena yang belakang ini berkembang 
dengan sangat pesat. Teknologi seperti telepon genggam yang pada 
50 tahun lalu mungkin hanya sekedar imajinasi, orang-orang 10 tahun 
lalu yang selalu menggunakan SMS mungkin tidak akan percaya kalau 

hari ini bisa mengirim pesan hanya dengan internet, atau teknologi virtual reality 
yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia maya. Semua ini adalah bentuk 
perkembangan teknologi, dan ke depannya nanti, sudah pasti teknologi akan 
terus berkembang.

Saat ini, ketika orang-orang ingin bepergian dari satu tempat ke tempat lain, 
banyak diantara mereka tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, melainkan 
memesan lewat aplikasi. Ketika mereka ingin membeli makanan, dilakukan melalui 
aplikasi. Ketika ingin membeli barang pun, banyak yang dilakukan melalui aplikasi. 
Bahkan, untuk bermain games pun sekarang ini banyak yang menggunakan 
komputer dan telepon genggam. Ini semua menunjukkan perkembangan pada 
bidang aplikasi dan games, bukan hanya di luar negeri, tapi juga di Indonesia.

Berdasarkan data statistik dan hasil survei ekonomi kreatif dari BEKRAF dan 
BPS pada tahun 2015, 1,77% Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari 
subsektor aplikasi dan games. Data yang diolah Daily Social menunjukkan bahwa 
di tahun 2016, penggunaan internet dari telepon genggam mencapai 126% dari 

Pengembangan Startup Digital
di Indonesia
Oleh: Desman Hidayat, S.Kom, M.M.

T

 Kolase Pemikiran Ekonomi Kreatif Indonesia37



 Kolase Pemikiran Ekonomi Kreatif Indonesia

populasi di Indonesia. Kedua data tersebut menunjukkan bahwa pasar di Indonesia 
itu sangat besar, tapi kontribusi di bidang ini masih tergolong kecil. Artinya, 
peluang untuk startup digital berkembang di Indonesia masih sangat besar.  

Mengapa startup digital seperti aplikasi & games digolongkan sebagai sektor 
yang membutuhkan kreativitas? Hasil pemikiran seseorang adalah dasar utama 
dari pembuatan suatu aplikasi ataupun suatu game. Cukup banyak kasus dimana 
ada tim yang membuat suatu aplikasi atau games, lalu pemilik ide dari bisnis ini 
tidak melanjutkan idenya dan keluar dari tim. Ujung-ujungnya setelah diganti 
dengan orang lain pun, hasilnya akan berbeda dari yang awal direncanakan. Inilah 
yang menunjukkan bahwa startup digital merupakan bisnis yang memiliki fokus 
pada kreativitas. 

Untuk menciptakan kreativitas, hal awal yang dibutuhkan adalah ide-ide yang 
brilian. Namun, tidak bisa disebut kreativitas bila hanya terpaku pada ide. Banyak 
sekali orang-orang yang mengatakan mereka memiliki ide bagus, tapi hanya 
berhenti di ide, atau bahkan melakukan hal yang lebih konyol lagi seperti contoh 
di bawah ini.

Simon merasa memiliki ide yang sangat bagus untuk dijadikan aplikasi. Ia 
tidak mengerti cara membuat program dan juga tidak mengerti tentang bisnis. 
Kemudian ia pergi menemui Edwin yang ahli dalam membuat aplikasi. Simon 
menjelaskan idenya, lalu meminta Edwin membuatnya, dan memberikannya saham 
50% karena ide yang dimilikinya.

Ide itu adalah faktor pengali dari eksekusi. Banyak sekali orang-orang yang 
ketika awal ingin memulai membuat startup, berpikir sangat lama mengenai 
ide apa yang mereka ingin kerjakan, dan karena terlalu lama berpikir tanpa 
mengerjakan sesuatu, mereka akhirnya kehilangan semangat, dan bisnis itu selesai 
bahkan sebelum dimulai. 

Kreativitas

“Ideas are just a multiplier of execution” - Derek Sivers 
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Ide yang baik itu jelas merupakan bagian penting dari jalannya suatu bisnis. 
Namun, pelaksanaan dari ide tersebut jauh lebih penting dibandingkan dengan 
ide itu sendiri. Jangan karena memiliki ide yang dirasa bagus, lalu merasa bisnisnya 
pasti akan jalan, terutama jika bermain di industri startup digital. 

Eksekusi dari bisnis tersebut tidak akan semudah menemukan ide dari bisnis. 
Akan ada banyak kendala yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan, namun 
bisa terjadi. Di saat ini, diperlukan motivasi yang kuat untuk bisa terus bertahan dan 
tidak menyerah sampai menghasilkan startup yang baik. Kalau mau diibaratkan, 
membuat startup bukanlah seperti lari sprint, tapi lari marathon yang memerlukan 
daya tahan kuat.

Balik ke persoalan ide, salah satu hal yang menjadi masalah adalah ketika 
tim startup merasa buntu dalam memikirkan ide yang baik. Ini seringkali terjadi 
karena penggunaan teknik yang salah dalam memikirkan ide. Setiap anggota tim 
bagusnya memikirkan ide secara terpisah dibandingkan dengan memikirkan ide 
bersama-sama pada awal penentuan ide. Hal ini untuk mencegah ide tercampur 
antara satu anggota dengan anggota lain, dan juga mencegah rasa malu atau 
takut menyampaikan ide masing-masing karena berpikir bahwa ide mereka 
mungkin tidak cukup unik atau tidak masuk akal. Dengan memikirkan sendiri 
ide-ide tersebut, baru tahap selanjutnya digabungkan dengan ide dari anggota 
tim lain dan dibahas, jadi jumlah ide pada awal diharapkan bisa lebih banyak 
dibandingkan dengan yang selalu berdiskusi ramai-ramai.

Lokal vs Global

Salah satu perbedaan utama dari bisnis startup digital dengan bisnis 
konvensional adalah luasnya jangkauan yang bisa dicapai. Bayangkan ketika 
membuka suatu restoran di Jakarta, maka orang-orang yang akan datang ke 
restoran itu hanyalah orang-orang yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Namun 
jika membuat suatu aplikasi, website, atau games, aksesnya itu bukan lagi hanya 
untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi bisa diakses oleh siapa saja di 
seluruh dunia. Pada dunia digital, batasan-batasan geografis tidak lagi menjadi 
suatu masalah.
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Lalu, apakah dengan adanya pasar luas yang bisa digapai, artinya kita harus 
selalu mengarahkan startup kita ke arah global? Berdasarkan data dari World 
Bank, Indonesia memiliki penduduk 261 juta jiwa di tahun 2016. Artinya, pasar 
yang besar itu tidak perlu dicari di luar negeri, bahkan di dalam negeri sendiri 
sudah banyak. Bahkan, ada banyak bisnis-bisnis asing yang menargetkan orang 
Indonesia karena alasan yang sama.

Namun perlu dipelajari apakah pasarnya sesuai atau tidak dengan bisnis kita. 
Bila dicontohkan dengan startup game, ada banyak game yang menyasar ke 
pasar global karena game mereka sendiri untuk dan bisa dimainkan oleh siapa 
saja. Ada pula game yang menyasar ke pasar di Indonesia. Kelebihannya adalah 
mereka bisa membuat game dengan ciri khas Indonesia, baik itu dari bahasanya, 
makanan, lokasi, adat istiadat, maupun hal lainnya yang mungkin akan sulit 
dimengerti oleh orang asing, tapi sangat mudah dipahami oleh orang Indonesia.

Pada akhirnya, baik mau masuk ke pasar lokal maupun pasar global, masing-
masing akan memiliki tantangannya tersendiri. Hal yang perlu dilakukan adalah 
memastikan bisnis sesuai dengan pasar yang ingin dimasuki.

Kendala dalam Membuat Startup

Dalam membuat startup digital, akan ada banyak kendala yang dihadapi. 
Beberapa kendala adalah kendala yang sama dengan yang terjadi dalam membuat 
bisnis konvensional, namun beberapa kendala lainnya lebih spesifik ke tipe bisnis 
startup digital. Berikut adalah beberapa contoh kendala yang bisa terjadi:

a. Modal

Jika ditanyakan kepada orang-orang mengenai apa kendala mereka sehingga 
sampai sekarang tidak memulai bisnis, pasti sebagian besar jawabannya adalah 
modal. Ini bukan hanya terjadi pada startup digital, tapi pada semua bisnis. 
Ketika ditanyakan lebih lanjut, kalau perlu modal berapa, banyak diantara 
mereka yang bahkan tidak tahu sebenarnya berapa banyak yang dibutuhkan. 
Jadi, modal ini sebenarnya lebih sering menjadi alasan karena tidak berani 
berbisnis dibandingkan dengan menjadi masalah yang sebenarnya.
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Apakah bisnis bisa berjalan tanpa modal? Tidak mungkin. Semua bisnis pasti 
perlu modal. Tapi, modal yang digunakan itu tidak harus modal dari sendiri, apalagi 
di startup digital, modal uang itu adalah hal yang relatif. Kantor merupakan hal 
yang tidak terlalu diperlukan untuk memulai startup digital. Bahkan Google yang 
sedemikian besarnya, dimulai dari garasi mobil.

Dengan bermodal hanya laptop dan internet, seseorang sudah bisa memulai 
startup digital. Kalau laptop tidak ada, bisa coba meminjam ke teman. Kalau 
internet tidak ada, bisa pergi ke mall maupun tempat lainnya yang menyediakan 
internet gratis.

Ada juga orang-orang yang memikirkan bagaimana mendapat gaji besar dari 
startup digital. Mereka membandingkan kondisi dengan kondisi yang mereka 
dapatkan bila bekerja di perusahaan. Demikian juga dengan orang-orang yang 
merasa startup tidak akan bisa berjalan tanpa adanya investor, karena mereka 
membutuhkan modal besar, termasuk untuk gaji mereka selama membuat startup ini. 
Pola pandang ini bukanlah pola pandang startup, melainkan pola pandang korporasi. 

Ketika kita ingin membuat startup digital, tentunya akan baik bila ada modal 
ataupun investor. Tapi kalaupun tidak ada, startup harus tetap dijalankan, yaitu 
dengan cara yang disebut bootstrap atau dengan modal sendiri, dan harus 
berpikir kreatif tentang bagaimana menjalankan bisnis ini. Peribahasa Indonesia 
sudah menjelaskan “Tak ada rotan, akar pun jadi”. Tidak ada modal untuk menyewa 
kantor, maka carilah co-working space. Bila masih tidak punya modal, carilah café-
café atau mall untuk membuatnya, atau bahkan di rumah masing-masing dengan 
bantuan internet. Tidak ada tenaga marketing, maka jadilah tenaga marketing itu 
sendiri. Tidak ada uang untuk menyewa programmer, maka jadilah programmer 
itu sendiri. Startup digital membutuhkan kreativitas yang tinggi dan harus tahan 
banting terhadap segala kendala yang ada.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah di Indonesia, ada banyak orang-
orang yang memiliki kondisi keuangan jauh di atas rata-rata. Pemikiran para pelaku 
startup digital adalah “dimana saya bisa mendapatkan investor?” sedangkan 
pemikiran para investor-investor ini adalah “dimana saya harus melakukan investasi 
untuk uang yang saya miliki?” 
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Sebenarnya masing-masing pihak saling membutuhkan, akan tetapi startup 
kadang sudah putus asa terlebih dahulu sebelum berusaha, atau berusaha tapi 
tidak dengan keras. Apabila investor melihat perencanaan bisnis yang baik dan 
founder startup yang berkompeten, kemungkinan untuk mendapat investasi 
akan menjadi besar. Jangan sampai baru ada ide namun belum dilaksanakan, 
sudah mencari investor. Jangan pula datang ke investor dengan konsep bisnis 
yang belum jelas. Dimatangkan terlebih dahulu dan dibuat menarik, kalau bisa 
dijalankan, maka bisnis pun akan menarik perhatian investor.

b. Niat

Ini adalah hal terpenting yang dibutuhkan ketika ingin memulai suatu bisnis, 
termasuk startup digital. Kegagalan utama dari suatu bisnis adalah karena 
niatnya yang tidak kuat. Prinsipnya adalah kalau memiliki niat yang kuat, mau 
menghadapi kesulitan apapun, pasti akan berusaha mencari solusinya. Kalau 
tidak memiliki niat yang kuat, mau menghadapi kesulitan semudah apapun, 
pasti akan berusaha mencari alasan untuk tidak melakukan. 

Membuat suatu bisnis akan memerlukan waktu jauh lebih banyak dibandingkan 
dengan bekerja pada orang lain. Kita harus meluangkan banyak tenaga, waktu, 
dan uang untuk bisnis. Banyak orang yang menyerah karena merasa usaha 
yang mereka lakukan belum mendapatkan hasil untuk waktu sekian lama, 
namun banyak juga yang bertahan sampai akhirnya bisnis mereka mendapat 
keuntungan. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar pada tindakan-
tindakan tersebut, semua adalah pilihan yang harus ditentukan. Tapi, kalau ingin 
berbisnis, terutama startup digital yang mungkin akan memerlukan waktu lama 
untuk mendapat keuntungan, maka perlu persiapan mental yang kuat.

c. Kemampuan Teknis

Kendala ini lebih spesifik pada startup digital. Ada banyak orang yang 
memiliki ide menarik untuk dijadikan bisnis teknologi namun memiliki kendala 
karena mereka tidak memiliki latar belakang dan kemampuan di bidang IT. Hal 
ini akan menjadi kendala besar, mengingat core business atau inti dari bisnis ini 
di bidang IT.
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Ada berbagai solusi yang dilakukan para founder startup untuk mengatasi 
masalah ini. Salah satunya adalah dengan belajar sendiri programming untuk app 
dan games. Permasalahannya, ini akan memerlukan waktu lama, dan hasilnya pun 
belum tentu sesuai dengan standar profesional. Ada juga cara dengan menyewa 
programmer. Tentu lebih praktis dan efisien, tetapi permasalahan akan timbul 
jika terjadi kendala pada aplikasi yang dapat menghambat bisnis, sehingga 
solusi terbaik adalah dengan merekrut ahli IT yg kompeten dibidangnya. Solusi 
lainnya adalah dengan merekrut karyawan IT. Karyawan ini akan diberi gaji dan 
tentunya standby bila ada masalah. Permasalahannya, apabila ada tawaran yang 
lebih menarik untuk karyawan ini dari perusahaan lain, maka ada kemungkinan 
karyawan akan pindah, dan tim IT akan mulai dari 0 kembali, tanpa menguasai sisi 
teknis dari aplikasi.

Lalu, solusi apa yang bisa menjadi solusi terbaik? Carilah founder di bidang IT 
yang mengerti teknis programming. Founder dalam pengertian orang tersebut 
harus memiliki visi yang sama dan ingin mengembangkan startup ini, jadi bukan 
hanya sekedar karyawan. Hal ini sulit, namun diperlukan untuk keberlangsungan 
startup jangka panjang.

d. Kemampuan Bisnis

Terbalik dengan kemampuan teknis yang dibahas di atas, hal yang sering terlupakan 
adalah kemampuan bisnis. Ada banyak orang-orang yang mengerti secara teknis 
mengenai apa yang mereka ingin buat. Mereka memiliki kemampuan teknis, logika, 
dan programming yang luar biasa, tapi tidak mengerti mengenai bisnis. Padahal, 
kemampuan bisnis adalah aspek yang sangat penting pada startup digital.

Data dari appfigures.com menunjukkan bahwa di tahun 2016 ada 2,4 juta 
aplikasi baru yang muncul pada Google Play dan iOS App Store. Artinya kalau 
dirata-rata, ada kurang lebih 6600 aplikasi baru yang muncul setiap harinya. 
Anggaplah aplikasi yang dibuat oleh suatu startup itu sangat bagus, jadi 
pembuatnya yakin bisa sukses tanpa perlu marketing. Begitu muncul di Google 
Play, aplikasi itu akan langsung tenggelam dengan begitu banyaknya aplikasi lain 
yang muncul di hari yang sama. Belum lagi bila dibandingkan dengan aplikasi-
aplikasi yang sudah ada sebelumnya.
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Valuasi

Produk sebagus apapun bila tidak diketahui oleh orang-orang, maka produk 
tersebut tetap tidak akan menjual. Di dalam pembuatan aplikasi ataupun games, 
biaya marketing itu bisa jadi nilainya akan lebih besar dibandingkan dengan 
biaya produksi. Walaupun begitu, banyak yang belum sadar dengan pentingnya 
marketing, sampai pada akhirnya menyesal karena aplikasinya tidak sukses, dan 
sudah terlambat untuk memperbaikinya karena momentum dari aplikasi tersebut 
sudah lewat.

Banyak juga orang-orang yang membuat startup tapi belum memikirkan dari 
mana mereka akan menghasilkan uang, dan ada juga yang mencampurkan antara 
uang perusahaan dengan uang pribadi. Ini sangat beresiko untuk bisnis. 

Intinya, kemampuan bisnis perlu diperhatikan ketika ingin membuat startup 
digital. Sama seperti kemampuan teknis, ada baiknya bila setidaknya satu dari 
founder startup memiliki kemampuan di bidang ini.

Bisnis seperti restoran dan pabrik memiliki nilai perusahaan yang mudah 
dihitung, dari asetnya, pendapatan per bulan, keuntungan per bulan, dst. 
Tetapi pada startup digital, tidak ada standar yang pasti untuk menghitung nilai 
perusahaan. Jika mau dihitung dari keuntungan, ada banyak sekali yang belum 
untung. Jika dilihat dari aset perusahaan, banyak yang tidak memiliki kantor 
ataupun aset fisik. Kebanyakan aset dari startup digital adalah aset intelektual 
dari pola pikir tim startup tersebut, dan nilainya sangat relatif tergantung sudut 
pandang seseorang.

Ketika investor ingin berinvestasi ke startup digital, seringkali yang dipikirkan 
bukanlah berapa penghasilan per bulan atau bagaimana proses bisnisnya. Pola 
pada startup digital jauh lebih kompleks dari itu. Investor seringkali akan berpikir 
tentang bagaimana suatu hari bisa meningkatkan nilai valuasi dari startup, 
sehingga ujung-ujungnya bisa exit atau keluar dari startup ini dengan keuntungan. 

Ada 3 cara yang umum digunakan untuk exit, yaitu dengan menjual perusahaan 
ke pihak yang berniat membelinya, menjadi perusahaan publik (go public) 
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sehingga sahamnya bisa diperdagangkan secara luas, atau bisa juga dengan mencari 
investor lain yang lebih besar dan mengambil keuntungan dari hasil penarikan saham.

Jadi, metode penilaian di startup digital bukanlah hanya mengenai bagaimana 
mendapatkan profit, tapi benar-benar bagaimana membesarkan perusahaan 
sehingga bisa mendapatkan investasi yang jauh lebih besar. Inilah mengapa 
banyak perusahaan startup digital bisa bernilai >1 milyar USD (dikenal dengan 
istilah unicorn), walaupun belum mencapai profit.

Apakah semua startup digital harus mencapai unicorn? Ini akan kembali ke 
tujuan startup. Banyak juga startup yang tidak berfokus pada peningkatan valuasi, 
melainkan pada keuntungan. Akibatnya, startup ini akan sulit mencapai unicorn, 
namun akan selalu hidup karena selalu mendapatkan keuntungan. Konsep ini 
disebut jenis startup cockroach atau kecoa, yang walaupun tidak besar, tapi akan 
terus beradaptasi dan bertahan hidup.  

Kriteria dari Investor

Dari sekian banyak startup digital yang mencari investor, ujung-ujungnya 
hanya sedikit yang mendapat investasi. Ada aspek-aspek tertentu yang membuat 
kemungkinan startup mendapat investasi menjadi lebih besar. Berikut adalah 
penjelasan dari beberapa aspek penting dalam kriteria investasi startup digital:

a. Tim

Sebagian besar investor tidak mempedulikan secara detail mengenai apa yang 
ingin dibuat oleh startup tersebut. Para investor akan melihat komposisi tim yang 
dimiliki startup. Bila di dalam tim startup terdapat mantan CEO dari perusahaan 
besar, tentunya investor akan lebih tertarik. Kalau tidak ada yang berpengalaman 
dari tim startup, maka akan dilihat juga dari latar belakang masing-masing founder 
dan juga sinergi antar founder di dalam startup digital

Kelengkapan dari unsur-unsur founder pun menjadi hal yang penting. Untuk 
startup digital, bila tidak ada founder dengan latar belakang teknologi informasi, 
maka akan jauh lebih sulit mendapatkan investasi.
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b. Strategi

Tim yang kuat tidak selalu berarti startup itu akan berjalan baik. Perlu ada 
strategi dan perencanaan yang matang sehingga bisa meyakinkan kalau memang 
startup ini oke dan bisa bertahan untuk jangka panjang. Strategi ini menyangkut 
banyak hal secara manajemen, baik dari sasarannya, sisi marketing, nilai yang 
ditawarkan, sisi operasional, pendapatan, dan sebagainya. 

b. Market

Hal fundamental yang perlu dianalisa adalah siapa yang menjadi pasar atau 
market dari startup. Banyak startup yang merasa marketnya semakin besar 
semakin baik, padahal semakin besar market, semakin tidak fokus mereka 
terhadap marketnya. Namun di satu sisi, market yang terlalu kecil juga berbahaya 
bagi kelangsungan bisnis. Jadi, perlu dipikirkan market yang tepat, lalu dibuat 
perhitungannya apakah sesuai dari sisi bisnis.

Seringkali investor mengatakan bila strategi startup tidak baik, itu bisa 
diperbaiki. Bila market kurang cocok, maka market bisa diubah, namun bila tim 
startup sudah tidak memiliki sinergi, mau bagaimanapun juga, startup tersebut 
tidak akan bisa berjalan dengan baik. 

Membuat suatu startup digital tidaklah mudah. Perlu banyak perencanaan 
dan persiapan baik sebelum memulainya ataupun ketika sudah menjalankannya. 
Ini adalah tantangan yang perlu dihadapi untuk meningkatkan sektor ekonomi 
kreatif di Indonesia.  
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E konomi kreatif adalah ekonomi yang digerakkan oleh sumber daya 
terbarukan dan tersedia secara berlimpah di Indonesia. Sumber daya 
tersebut dalam bentuk manusia muda dan kreatif yang tersedia dalam 

jumlah besar, sumber daya alam terbarukan yang berlimpah, serta sumber warisan 
budaya yang unik dan beragam. Ketiga sumber daya tersebut menjadi kekuatan 
pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. 

Selain berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, ekonomi kreatif juga 
memberikan dampak positif terhadap aspek sosial, budaya, dan lingkungan. 
Dari segi aspek sosial, majunya ekonomi kreatif Indonesia bisa mengangkat citra 
positif dan identitas bangsa. Selain itu dapat menumbuhkan kreativitas anak 
muda yang mendorong inovasi untuk penciptaan usaha baru. Dari segi budaya, 
ekonomi kreatif yang maju dapat membantu meningkatkan toleransi sosial 
antar seluruh lapisan masyarakat karena adanya peningkatan pemahaman antar 
budaya. Di samping itu, dapat meningkatkan kepedulian masyarakat Indonesia 
untuk melestarikan budaya dan lingkungan. Melalui ekonomi kreatif, kita juga 
dapat menumbuhkan perekonomian secara inklusif dan berkelanjutan. 

Ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu 
sektor penggerak yang penting untuk mewujudkan Indonesia 
yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Co-Creation
Antar Pelaku Industri Kreatif Indonesia
Oleh: Dr. Dina Dellyana, S.Farm,.Apt., MBA
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Pengembangan industri kreatif memiliki berbagai tantangan dari sisi Sumber 
Daya Kreatif, Sumber Daya Pendukung, Kelembagaan, Infrastruktur dan Teknologi, 
Industri, Pemasaran, serta Pembiayaan. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

•	 Sumber daya kreatif: Kurang ada kerjasama dan kolaborasi antar pelaku, dan 
pelaku cenderung masih bermain sendiri-sendiri.

•	 Sumber Daya Pendukung: Bahan baku untuk beberapa industry sangat 
terbatas sehingga menghambat proses kreatif. 

•	 Kelembagaan: Tidak ada suatu lembaga atau hub atau platform yang bisa 
menyediakan seluruh informasi yang bisa membantu akselerasi pelaku usaha 
kreatif.

•	 Infrastruktur dan Teknologi: tidak meratanya akses terhadap peralatan yang 
bisa membantu proses kreasi, produksi dan distribusi di seluruh Indonesia. 
Biaya produksi yang terus meningkat sehingga memperkecil margin.

•	 Industri: Model bisnis pelaku industri kreatif banyak yang kurang inovatif 
sehingga kurang bisa bersaing dengan produk internasional.

•	 Pemasaran: pemahaman untuk pemasaran yang efektif masih kurang dan 
juga biaya pemasaran yang tinggi masih menghambat beberapa pelaku yang 
potensial untuk berkembag.

•	 Pembiayaan: Akses pembiayaan masih belum merata di seluruh Indonesia, 
dan pengetahuan mengenai alternatif untuk mendapatkan modal seperti 
melalui investor, sponsor dan sistem crowdfunding belum merata (Sumber: 
Dellyana et al. 2014).

Untuk menangani tantangan-tantangan tersebut, pelaku tidak bisa hanya 
mengandalkan pemerintah untuk bisa menyelesaikannya. Mereka perlu secara 
kreatif mencari solusinya. Terkadang menyelesaikan tantangan tersebut terasa 
berat jika hanya dilakukan oleh sendiri, mengingat adanya keterbatasan dana, 
sumber daya, dan pengetahuan. Salah satu cara untuk menutupi kekurangan 
tersebut adalah dengan mencari partner yang memiliki kelebihan yang dapat 
menutupi kekurangan kita, hingga proses kolaborasi adalah salah satu jawabannya. 

Kolaborasi terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan pertama adalah ketika 
konsumen/khalayak melakukan sesuatu yang unik/spesial untuk pemilik masalah/ 
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pemilik usaha, hal ini dikenal sebagai crowdsourcing. Tingkatan kedua adalah 
ketika pemilik usaha yang melakukan sesuatu yang unik untuk konsumennya, hal 
ii dikenal sebagai customization. Tingkatan ketiga adalah ketika masing-masing 
aktor, bisa berupa supplier/produsen/distributor bahkan konsumen terlibat 
dalam penciptaan nilai bersama untuk suatu tujuan yang disepakati, hal ini dikenal 
sebagai co-creation. 

Motif atau tujuan dari kegiatan co-creation diantaranya adalah untuk membuka 
akses pada sumber daya tertentu, dalam artian sumber daya yang ada pada masing-
masing pelaku industri dan upaya untuk melakukan integrasi sumber daya yang 
mereka miliki, untuk meningkatkan penawaran kompetitif, untuk menurunkan cost 
terutama jika terjadi effisiensi shared services. Selain itu, co-creation dilakukan 
juga untuk mempersingkat waktu memasuki pasar, karena proses penciptaan 
nilai bersama bisa merespon cepat keinginan konsumen dan menurunkan tingkat 
keraguan dan resiko untuk pengembangan produk baru. Tujuan lain dari kegiatan 
co-creation adalah untuk meningkatkan brand awareness, dimana beberapa 
brand dapat melebur brand mereka menjadi satu dan saling menguatkan. Hasil 
dari kegiatan co-creation juga adalah integrasi rantai pasokan yang lebih baik, 
juga dapat meningkatkan sustainability dari keunggulan penawaran (Frow et al, 
2015).

Untuk memastikan  kegiatan co-creation  menjadi efektif, diperlukan 
platform enggagement yang memastikan kolaborator dapat berbagi sumber 
daya, berkomunikasi dan saling beradaptasi pada proses dan budaya yang 
dibawa masing-masing kolaborator (Ramaswamy and Gouillart, 2010). Adapun 
sumberdaya yang biasa digunakan untuk berinteraksi dengan jejaring bisnis/
berbagi adalah digital application, tool or product, tempat atau sumber daya 
fisik, joint processes, dan tim yang didedikasikan untuk mengatur kegiatan co-
creation. Durasi kegiatan co-creation bisa dilakukan sesekali atau berkelanjutan, 
tergantung kebutuhan dan kesepakatan dari para kolaborator.

Co-creation sediri terdiri dari berbagai bentuk. Setiap bentuk co-creation 
biasanya memiliki tujuan dan juga kendala pada proses yang berbeda-beda. 
Berikut adalah beberapa contoh kegiatan co-creation antar pelaku industri kreatif 
di Indonesia:
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1. Co-Branding

Menurut Kotler dan Keller (2009), co-branding adalah strategi di mana dua atau 
lebih merek secara sengaja “digabungkan menjadi produk gabungan dan / atau 
dipasarkan secara bersamaan.” Strategi co-branding disebut juga sebagai aliansi 
strategis, pemasaran bersama, joint branding, promosi bersama, composite brand 
extension dan branding bahan (Oeppen dan Jamal, 2014). Co-branding adalah 
sebuah bentuk kerjasama antara dua atau lebih merek dengan pengakuan pelanggan 
yang signifikan, di mana semua nama merek peserta dipertahankan (Blackett dan 
Russel, 1999). Co-branding biasanya berjangka menengah sampai jangka panjang 
karena potensi nilai bersih yang didapatkan terlalu kecil untuk dijadikan justifikasi 
pendirian merek baru dan/atau joint venture yang legal. Menurut Oeppen and 
Jamal (2014), terdapat 3 jenis kegiatan co-branding: brand dengan brand, brand 
dengan toko retail dan brand dengan selebriti. Salah satu contoh kegiatan co-
branding brand with brand  pada pelaku industri kreatif lokal adalah kolaborasi 
antara Tegep Boots’ dengan fashion designer Mardiana Ika (Ika Butoni). 

Kegiatan co-branding Tegep Boots dan Ika Butoni telah berjalan sejak tahun 
2007. Kegiatan co-branding ini telah menghasilkan pakaian wanita (dibuat oleh Ika 
Butoni) dan sepatu wanita (dibuat oleh Tegep Boots) yang dipresentasikan di Hong 
Kong Fashion Week. Motivasi co-branding mereka adalah untuk menghasilkan 
karya yang berbeda dari karya yang mereka buat biasanya dan menarik perhatian 
khalayak acara tersebut, serta untuk menciptakan suatu “fashion statement” dan 
meningkatkan kesadaran pentingnya kolaborasi antar pelaku industri. Terutama 
karena Ika Butoni adalah merek terkenal di pasar internasional. Menyadari memiliki 
brand awareness yang lebih rendah dari Ika Butoni, Tegep Boots melihat sebuah 
kesempatan untuk meningkatkan persepsi mereknya melalui kolaborasi dengan 
merek yang lebih besar dan lebih dikenal. Dari sisi motivasi strategis, selama 
pengumpulan data, responden menyebutkan beberapa kali motivasi utamanya 
pada kegiatan co-branding ini adalah untuk membuka akses ke pasar yang baru 
dengan meningkatkan market sharing antar kedua brand. Sebelumnya, brand Ika 
Butoni sudah memiliki basis pasar yang mantap, sedangkan Tegep Boots juga 
memiliki pasar yang loyal. Pertukaran pasar yang terjadi selama proses co-branding 
akan membantu kedua merek untuk mendapatkan akses ke pasar baru. Selama 
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kolaborasi, kedua brand tersebut bekerja secara terpisah dalam menpersiapkan 
koleksi, sehingga tidak terjadi sharing cost maupun revenue. Hingga mutlak 
keluaran dari kolaborasi ini adalah untuk meningkatkan aspek intangibles berupa 
peningkatan brand awareness dan nama baik kedua brand. Namun demikian, 
dampak keuangan dirasa sebagai dampak tidak langsung dari hasil co-branding 
pada masing-masing brand. Seperti contoh, Tegep Boots mendapatkan pembeli 
internasional baru dari showcase di Fashion Show, dan sebagian besar sepatu 
bot yang dibuat untuk koleksi co-branding dengan Ika Butoni juga terjual habis 
setelah pertunjukan. 

Proses pengaturan co-branding dalam dua brand cukup kompleks. Ada beberapa 
hal yang perlu disorot terlebih dahulu agar bisa memahami dan mengevaluasi 
prosesnya. Yang pertama adalah Tegep Boots dan Ika Butoni tidak merancang satu 
produk bersama; Sebagai gantinya mereka merancang dua jenis produk fashion 
yang terpisah (pakaian dan sepatu) yang terinspirasi oleh gagasan bersama. Dengan 
sistem seperti ini ini, keterlibatan desain tidak sebesar yang diharapkan. Kedua, 
co-branding tidak fokus untuk satu item, melainkan beberapa item (15-20 pasang) 
dalam satu koleksi besar. Terakhir, pengaturan ini bukan kesepakatan satu kali, tapi 
co-branding tahunan yang berlangsung dalam beberapa pekan mode termasuk 
Hong Kong Fashion Week dan Indonesian Fashion Week. Kerangka proses 
pengaturan co-branding Tegep Boots dan Ika Butoni dijelaskan di bawah ini.

Gambar 7. Kerangka Co-Branding Tegep Boots dan Ika Butoni
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Tantangan utama pada proses co-branding untuk setiap kolaborator adalah 
ego. Terutama pada bisnis fashion yang sangat desainer-sentris, rasa takut 
kehilangan karakteristik merek mereka menjadi salah satu faktor. Tantangan lain 
adalah rasa takut akan kolaborasi yang tidak berhasil, terutama jika satu pihak 
sangat terlibat dengan perasaan dan masalah pribadi. Produksi dan operasi juga 
merupakan tantangan lain dimana biasanya melalui proses yang rumit, terutama 
bila melibatkan dua pihak yang berbeda. Terutama bila teknologi produksi tidak 
mampu menghasilkan desain yang diinginkan dan beberapa perubahan perlu 
dilakukan. Masalah lainnya adalah ketika produk akhirnya beredar, namun biaya 
produksinya terlalu tinggi dan menyimpang dari target margin.

2. Co–design

 Adalah ketika kolaborator bekerjasama menggunakan kelebihan atau kemampuan 
masing-masing untuk mendesain bersama suatu output produk/layanan. Manfaat 
langsung menggunakan pendekatan co-design meliputi:  keluaran ide yang lebih 
baik dengan tingkat orisinalitas dan nilai yang tinggi, peningkatan pengetahuan 
pelanggan atau kebutuhan pengguna, ide-konsep dan kualitas yang tervalidasi, 
produk atau layanan terdiferensiasi lebih baik, pengambilan keputusan menjadi lebih 
efisien, penurunan biaya dan waktu yang diperlukan untuk pengembangan ide. Salah 
satu contoh sukses proses co-design adalah ketika brand Cotton ink berkolaborasi 
dengan Raisa pada tahun 2015 untuk membuat koleksi fashion edisi khusus Raisa. 
Cotton Ink adalah salah satu brand fashion lokal ready to wear yang berdiri sejak 
2008. Brand ini terkenal selalu menghadirkan koleksi baju wanita yang simple dan 
harga yang terjangkau. Pada tahun 2015 Cotton Ink mencoba berkolaborasi dengan 
Raisa, penyanyi muda wanita asal Indonesia yang terkenal dan sedang manjadi idola 
anak muda, untuk membuat koleksi khusus. Raisa dipilih oleh Cotton Ink karena gaya 
keseharian Raisa yang kasual, chic dan feminin dirasa cocok dengan dengan gaya 
‘casual with twist’ yang menjadi signature style dari Cotton Ink. Pada koleksi kolaborasi 
ini Raisa pun ikut terlibat dalam hampir keseluruhan proses design dan menghasilkan 
32 designed-piece dengan harga yang terjangkau. Karena kolaborasi ini sangat 
intens, waktu yang dibutuhkan dari mulai mendesain hingga produksi memakan 
waktu hingga 6 bulan (Banirestu, 2016). Hasil dari koleksi ini sangat sukses, ditandai 
dengan penjualan yang meningkat khususnya untuk koleksi Cotton Ink x Raisa. 
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3. Co-maintenance 

adalah suatu kerjasama dimana kolaborator bersama-sama memelihara 
sesuatu untuk suatu tujuan yang disepakati atau dicapai bersama. Salah satu 
contoh kerjasama ini adalah antara Mocca dan Fans mereka. Mocca adalah 
sebuah grup musik indie pop asal Bandung yang berdiri pada tahun 1999 dan 
sudah menghasilkan 4 album yaitu My Diary (2002), Friends (2004), Colours (2007) 
dan Home (2015). Mocca memiliki fans yang besar yang diberi nama “Swinging 
Friends” yang terkenal sangat loyal. Pada tahun 2014 Mocca sempat vakum karena 
vokalisnya harus menetap di luar negeri. Untuk mengisi kekosongan, dibentuklah 
“Kelas Mocca” oleh ketua swinging friends dengan tujuan untuk mempertahankan 
fans mocca ketika band tersebut sedang vakum. Sejak Juli 2014, Kelas Mocca 
aktif mengadakan kegiatan seperti berkumpul bersama para fans, bermain musik 
bersama secara ansambel dengan menggubah lagu-lagu Mocca, membuat 
pertunjukan musik dan diskusi/workshop musik. Walau sebagian besar peserta 
dan pengurus kelas mocca adalah fans Mocca itu sendiri, mereka tidak menutup 
kemungkinan penggemar musik lain untuk ikut ke dalam kegiatan Kelas Mocca. 
Selain hanya mengundang fan base Mocca, Kelas Mocca juga mengundang 
“Peneduh” (fan base dari band beralirah folk, Payung Teduh) untuk berkolaborasi 
membuat kelas musik. Kesamaan genre dari kedua band membuat Kelas Mocca 
menjadi semakin besar dan menambah fan base di kedua band. 

Gambar 8. Kegiatan Kelas Mocca, Januari 2017
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4. Co-Meaning Creation 

adalah ketika kolaborator bersama-sama bekerjasama untuk menciptakan 
suatu pengalaman baru pagi user/customernya. Salah satu contoh bentuk co-
meaning creation adalah kolaborasi antara Biyan Wanaatmadja dengan Sembilan 
Matahari. Biyan Wanaatmadja adalah seorang perancang busana high-end 
ternama di Indonesia. Karya Biyan terkenal romantis, klasik, dan sophisticated, 
karena kebanyakan karyanya memainkan perpaduan antara kain, tekstil, warna 
dan bentuk, dan juga teknik menjahit yang spesifik. Sedangkan Sembilan matahari 
adalah sebuah studio lintas disiplin yang didirikan pada tahun 2007. Berbasis di 
Bandung, ibu kota Jawa Barat. Tim Sembilan Matahari terdiri dari animator, seniman 
VFX, arsitek, programmer, ilmuwan, engineer, musisi, perancang suara, ilustrator, 
desainer grafis, penulis, art director dan pembuat film.  Sembilan Matahari bekerja 
sama dengan talenta luar biasa di seluruh dunia yang berasal dari berbagai 
latar belakang untuk menciptakan karya-karya berani, inovatif, eksperiensial dan 
inspiratif yang tidak hanya terdiri dari portofolio komersial tetapi juga portofolio 
pemenang penghargaan internasional. Untuk menghadirkan suasana yang 
berbeda, Biyan dan Sembilan Matahari bekerjasama untuk mempersiapkan fashion 
show koleksi Spring/Summer 2015 yang bertemakan Seruni (chrysanthemum). 
Fashion show tersebut diiringi musik kontemporer dengan desain pencahayaan 
dan instalasi audiovisual berupa awan yang seperti mengeluarkan tetesan hujan 
dan kristal salju. Instalasi yang disiapkan oleh tim Sembilan Matahari ini bertajuk 
‘Constellation Neverland’. Dengan adanya instalasi pada runway, pengunjung 
seakan-akan dibawa ke dunia yang berbeda sehingga berhasil menciptakan 
makna yang baru dari pertunjukan ini, yang mana ini adalah tujuan dari kegiatan 
co-meaning creation. Kolaborasi ini banyak menuai pujian, dan meningkatkan 
citra kedua kolaborator. 

5. Co-Production 

adalah sebuah kerjasama untuk menemukan solusi bersama yang melibatkan 
orang untuk bekerja bersama-sama membuat sesuatu sejak awal sampai akhir 
waktu kerjasama yang ditentukan. Salah satu contoh co-production adalah 
ketika rumah produksi Kepompong Gendut bekerjasama dengan sebuah band 
elektronik asal Bandung yang bernama “HMGNC (Homogenic)” untuk membuat 
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soundtrack film drama-komedi Indonesia bertajuk “Demi Ucok” pada tahun 2013. 
Kerjasama ini menghasilkan 7 track lagu yang berada di beberapa scene film 
“Demi Ucok”. Selain menjadi soundtrack film, album ini juga dirilis dalam bentuk 
fisik oleh HMGNC (Homogenic) untuk menjadi album mereka yang ke-empat. 
Pembuatan lagu-lagu di album ini diarahkan oleh Sutradara film “Demi Ucok, 
Sammaria Simanjuntak, agar seluruh lagu di album ini bisa sesuai dengan tema 
dan mood film yang bergenre drama-komedi. HMGNC (Homogenic), merupakan 
band elektronik asal Bandung Indonesia yang terkenal dengan genre elektronik/
trip hop yang dark, rela untuk mengubah ambience lagunya yang biasanya “gelap” 
menjadi ceria demi mengikuti arahan sutradara. Selain itu, seluruh biaya produksi 
lagu-lagu pada album ini dibiayai oleh rumah produksi Kepompong Gendut. 
Motivasi dari co-production ini adalah untuk menghasilkan karya film dan musik yang 
bagus dengan memastikan bahwa kolaborator sudah berpengalaman di bidangnya 
masing-masing. Selain itu, tujuannya adalah untuk menghemat waktu dan biaya, atas 
efek dari efisiensi produksi dengan kolaborator yang sudah berpengalaman. Film 
ini lalu mendapatkan banyak nominasi di Indonesian Film Festival dan Indonesian 
Movie awards, dan memenangkan beberapa nominasi. Di lain sisi, album fisik dari 
rilisan HMGNC (Homogenic) yang dinilai berbeda dari album-album lainnya ini 
juga laris terjual habis hingga 2000 keping dalam waktu yang singkat.

6. Co-consumption 

adalah suatu kegiatan dimana user/customer saling mengkonsumsi ulang 
barang yang sudkegiatan user/customer saling mengkonsumsi ulang barang yang 
sudah dikonsumsi user/customer sebelumnya. Salah satu contoh co-consumption 
di Indonesia adalah kehadiran beberapa website dan akun instagram yang menjual 
barang-barang bekas yang terpilih. Kehadiran akun instagram ini beraneka ragam 
dari mulai barang-barang yang murah hingga yang mahal dan branded. Salah 
satu contoh website dan akun instagram yang menjual barang-barang preloved 
adalah http://secondchancebag.com/. Disini customer bisa bertindak sebagai 
penjual maupun sebagai pembeli tas branded. Pengelola website bertindak juga 
sebagai quality control yang menilai kelayakan dan harga sebuah tas preloved 
yang dititipkan pada mereka. Pada komunikasi yang lebih lanjut, konsumen 
juga dapat bernegosiasi mengenai harga hingga mendapat harga yang pas. 
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Di sini juga proses co-pricing terjadi dimana penjual dan konsumen sama-sama 
berkomunikasi untuk mencari harga yang disepakati kedua belah pihak. Tujuan 
dari kegiatan co-consumption ini adalah untuk mendapatkan barang yang dicari 
dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Kegiatan co-consumption ini sebetulnya 
sudah ada sejak lama, namun baru beberapa tahun kebelakang ini masuk ke ranah 
anak muda dan tersedia secara online. Pola co-consumption ini juga secara tidak 
langsung meningkatkan budaya reuse, sehingga dapat mengurangi sampah atau 
pembuangan barang yang tidak terpakai lagi. Walaupun demikian, unsur “trust” 
dan nama baik penjual maupun penghubung sangat diandalkan disini, karena 
tidak sedikit juga pernah muncul beberapa kasus penipuan berupa penyediaan 
barang yang tidak original. Untuk itu, tantangan yang harus dihadapi adalah 
pengetahuan penghubung mengenai bagaimana memastikan orsinalitas barang 
untuk tetap dapat menjaga kepercayaan pelanggan. 

7. Co-distribution 

adalah suatu kerjasama dimana kolaborator mendistribusikan produk/
servisnya secara bersama-sama untuk menurunkan biaya distribusi maupun untuk 
mencapai cakupan distribusi yang lebih luas. Salah satu bentuk co-distribution 
adalah pada produk-produk di Little Bandung. Little Bandung adalah salah satu 
program dukungan pemerintah kota Bandung, Jawa Barat untuk memperkuat 
daya saing produk Bandung dengan cara mendorong partisipasi mereka dalam 
rantai nilai global sehingga bisa aktif dalam bisnis internasional dan berkontribusi 
terhadap perekonomian negara. Program ini dibuat dengan cara mempromosikan 
produk Bandung ke pasar domestik dan internasional. Pada awalnya proses ini 
berlangsung ketika seluruh pemilik UKM produk kreatif di kota Bandung, diajak 
untuk mendaftarkan produknya ke Little Bandung untuk kemudian diseleksi 
kelayakannya untuk didistribusikan ke Little Bandung Malaysia dan Korea Selatan. 
UKM yang terpilih akan diikutsertakan pada koperasi Little Bandung untuk 
mempermudah pengaturan inventori dan pengiriman barang ke beberapa outlet 
Little Bandung. Barang dari beberapa UKM akan dikemas menjadi satu dan 
dikirimkan dalam satu kesatuan ke outlet Little Bandung seperti yang di negara 
Malaysia dan Korea Selatan. Hasil penjualan dari barang-rang UKM tersebut akan 
dikumpulkan di koperasi Little Bandung untuk kemudian didistribusikan kepada 
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pada UKM (http://littlebandung.co.id/). Tantangan paling utama dari kegiatan ini 
adalah manajemen multi supplier, dimana Little Bandung harus memastikan seluruh 
produk UKM bisa terperhatikan dan seluruh UKM mendapat perlakuan yang sama. 
Sistem manajemen untuk kegiatan co-distribution haruslah sangat profesional dan 
memerlukan platform/teknologi yang bisa membantu manajemen memantau alur 
produk secara real time dan melaporkan penjualan secara real time pada UKM.  

8. Co-Experience 

adalah suatu kegiatan sharing pengalaman antara produsen/pemberi servis 
dengan konsumen dan/atau konsumen dengan sesama konsumen dalam suatu 
hubungan interaksi yang aktif dan dapat diobservasi secara langsung. Pada 
umumnya, kegiatan co-experience ini sudah difasilitasi oleh beberapa platform 
social media seperti instagram dan facebook dengan adanya fitur live video. 
Fitur ini banyak dimanfaatkan oleh para event organizer atau konsumen untuk 
membagi pengalaman secara real time bersama dengan pengikut social media 
si pembagi video. Melalui fitur ini, penonton dapat berinteraksi dengan pembagi 
video dengan cara memberi komentar secara langsung. Interaksi tersebut dapat 
menghasilkan persepsi yang mungkin sama atau berbeda mengenai suatu objek 
yang sedang dipertontonkan (bisa tanggapan positif atau negatif). Tanggapan 
tersebut juga bisa ditanggapi ulang oleh si pembagi video maupun oleh 
penonton lain yang sedang menyimak percakapan tersebut. Disinilah interaksi 
aktif co-experience terjadi dan menghasilkan berbagai makna akan suatu objek. 
Seperti contoh pada suatu acara konser musik besar-besaran “We The Fest 
2017”, panitia menampilkan show beberapa panggung secara live di instagram, 
sehingga follower dari instagram @we.the.fest bisa merespon live video tersebut. 
Untuk follower yang datang dan kebetulan sedang berada di panggung lain, bisa 
mengubah niatnya menjadi pindah ke panggung yang sedang akun @we.the.fest 
sajikan karena menganggap panggung itu lebih menarik. Selain itu, untuk follower 
yang kebetulan berhalangan hadir, bisa mendapatkan experience menonton 
show secara live melalui akun instagram live tersebut dan dapat memberikan 
tanggapan mereka akan pertunjukan tersebut.

Masih ada banyak lagi bentuk co-creation yang mungkin belum terekplorasi, dan 
kemungkinan untuk adanya bentuk-bentuk co-creation lainnya masih luas. Selama 
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terjadi suatu pertukaran dan kesepakatan bersama dalam pembentukan nilai, 
proses co-creation mungkin terjadi dalam bentuk yang berbeda-beda. Walaupun 
tampak sederhana, pada kenyataannya proses co-creation tidaklah mudah. Secara 
garis besar, ada aspek soft dan hard yang mungkin masih menjadi kendala. Aspek 
soft sendiri lebih kepada pola pikir yang masih tertutup, egosentris seniman, 
komunikasi, dan tingkat kepercayaan yang rendah. Untuk menanggulangi hal ini, 
lebih baik kolaborator harus berada pada level yang sama, dan/atau menservis 
tipe pasar yang berbeda, dimana mereka bisa saling menghormati satu sama lain 
sehingga tidak ada ketimpangan diantara mereka dan tidak ada satu pihak yang 
merasa dirugikan. Aspek hard lebih kepada ketersediaan sumber daya fisik untuk 
mendukung proses co-creation. Hal ini bisa ditanggulangi dengan mengidentifikasi 
kelebihan dan kekurangan kolaborator sebelum terjadinya inisiasi co-creation 
terutama dalam hal sumber daya fisik. Sehingga, masing-masing kolaborator bisa 
menempatkan diri dimana mereka bisa berkontribusi dan apa yang mereka butuhkan 
dari kolaborator lain. Pembagian kerja maupun sumber daya yang seimbang, bisa 
mengurangi hambatan pada aspek hard, dan meningkatkan efisiensi co-creation.
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Desain komunikasi visual 
atau yang lebih sering disebut 
desain grafis, ilmu yang 
melibatkan visualisasi secara 
efektif dari konsep komunikasi 
dalam suatu media cetak dan 
elektronik (termasuk desain 
antarmuka/interface). Melalui 
hal tersebut dapat diterapkan 
baik dalam konteks bisnis dan 
teknologi, lingkungan sosial-
politik, maupun budaya dan 
pendidikan. Selain itu, adanya 

Masa Depan DKV:
Konsep dan Hubungan dalam Industri Kreatif
Oleh: Fariz Rizky Wijaya, A.Md., S.Sn.

Pendahuluan

Dalam Buku Pedoman Pemeringkatan 
Kota/Kabupaten Kreatif Bekraf 
Tahun 2016, Desain komunikasi 

visual (DKV) merupakan salah satu dari 
enam belas subsektor Industri kreatif 
yang berjalan secara substansial dalam 
bentuk komunikasi yang menggunakan 
gambar untuk menyampaikan informasi 
atau pesan seefektif mungkin. Dalam salah 
satu keilmuan desain komunikasi visual, 
teks juga dianggap gambar karena 
merupakan hasil abstraksi simbol-simbol 
yang bisa dikomunikasikan.
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visualisasi informasi juga dapat membantu pemahaman masyarakat terhadap 
tujuan dan layanan pemerintah dengan lebih mudah. Dalam bidang kesehatan, 
DKV mampu menjelaskan dan mengeksplorasi data juga proses medis dan ilmiah 
secara visual.

Perkembangan ilmu desain komunikasi visual yang begitu pesat membuat 
pelaku pendidikan DKV semakin mempunyai daya saing yang sangat pesat 
pula. Pengaruh informasi dan perkembangan gaya hidup anak muda yang 
kreatif membuat jurusan ini semakin diminati. Menurut Buku Data Statistik dan 
Hasil Survei Ekonomi Kreatif yang diterbitkan oleh Bekraf bekerja sama dengan 
BPS, desain komunikasi visual menempati urutan pertama dari empat subsektor 
industri kreatif yang mempunyai pertumbuhan tercepat. Hal inilah yang membuat 
jumlah instansi atau perguruan tinggi yang membuka atau memiliki program 
studi DKV terus meningkat.

Dalam perkembangan industri kreatif di Indonesia, DKV selama ini cukup sukses 
dalam memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan perekonomian 
Indonesia. Data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2010, 
bidang desain grafis dalam subsektor industri kreatif versi Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif memberikan sumbangan kepada negara sebesar 19.583,2 
Milyar rupiah. 

Data terakhir yang dikeluarkan oleh Bekraf yang bekerja sama dengan Badan 
Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Desain komukasi visual menyumbang 
Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,06% dari seluruh subsektor industri 
kreatif yang berjumlah enam belas. Angka dengan capaian tersebut bisa dibilang 
sangat kecil bila dibandingkan dengan subsektor kuliner yang menembus angka 
41,69 % dan fesyen 18,15%. Dari adanya perbandingan dua sektor tersebut 
terbilang sangat wajar, mengingat desain komunikasi visual merupakan industri 
yang sebagian besar berjalan dengan dasar penjualan jasa atau dengan masuk 
ke dalam industri yang lain, seperti periklanan, percetakan, promosi, dan lain-lain. 
Selama ini sangat sulit dijumpai desain komunikasi visual yang murni atau secara 
parsial dijual dalam bentuk produk komoditas yang mampu diproduksi secara 
massal dan dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan 
sehari-hari.
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Setelah tahun 2015, Indonesia menyambut proses berjalannya pasar bebas 
Asia Tenggara atau disebut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia 
diharapkan memperoleh keuntungan dari pelaksanaan MEA ini karena 
Implementasi MEA berpotensi menjadikan Indonesia sebagai pemasok energi 
dan bahan baku bagi industrialisasi di kawasan ASEAN dan membuka aliran 
barang, jasa, investasi, hingga tenaga kerja terdidik dari ribuan perguruan tinggi 
yang tersebar di seluruh Indonesia.

DKV memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu subsektor penggerak 
industri kreatif yang dapat menangkap peluang terbukanya MEA ini. Selama 

Gambar 9. Infografis Kontribusi PDB Ekonomi Kreatif menurut subsektor 
(Sumber: Bekraf.go.id)

Perkembangan DKV setelah Implentasi MEA
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ini DKV terus berkembang seiring perkembangan teknologi informasi yang 
melahirkan wujud kreativitas baru dalam bentuk industri kreatif berdasarkan 
budaya lokal dan ilmu pengetahuan. DKV tidak hanya mengenai ide yang mampu 
menciptakan nilai tambah secara ekonomi seperti sebuah kemasan pada produk 
kuliner, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah secara sosial, budaya, dan 
lingkungan. Industri kreatif yang menjadi mesin penggerak ekonomi kreatif dapat 
mewujudkan nilai-nilai tersebut.

Meski tanpa adanya MEA, sudah seharusnya para desainer saat ini diharapkan 
mampu merekam secara detail perubahan-perubahan yang terjadi di seluruh 
penjuru dunia. Perubahan berbagai metode dalam motor industri DKV 
mengharuskan desainer mampu beradaptasi sesuai dengan zaman yang diiringi 
perkembangan global terkait informasi dan teknologi. 

Sebagai Penunjang Subsektor Industri Kreatif Lainnya

Desain komunikasi visual yang awalnya hanya mengakomodir beberapa media 
(Lini atas, Lini bawah, New media, dll) kini diwajibkan untuk mampu berkolaborasi 
dengan industri yang lain. Misalnya saja dengan programmer, untuk menunjang 
desain antarmuka yang fungsional, bisa juga dengan suatu produk kuliner, untuk 
menghasilkan kemasan yang mempunyai nilai jual tinggi, atau juga dengan produk 
fesyen, untuk menghasilkan visual branding yang berkelas, dan lain sebagainya. 

Mengutip dari Analisis Klarifikasi Aktivitas Ekraf dalam KBLI 2015, “Desain 
komunikasi visual didefinisikan sebagai proses desain yang tujuan utamanya 
adalah menyampaikan gagasan atau ide yang menggunakan bantuan visual”. 
Adapun contoh pelaku dari kegiatan desain komunikasi visual, misalnya: Desainer 
grafis, Ilustrator, Kartunis, Desainer karakter, Desainer pra produksi, Desainer pasca 
produksi, Desainer ekshibisi, Digital artist, Desainer iklan, Branding designer, 
Branding consultant, Environmental Graphic designer, Desainer grafis untuk hotel 
dan restoran, Desainer grafis untuk mall dan pusat keramaian, Desainer huruf, 
Public signage system designer,  Digital signage designer, dan UI Designer, dan 
masih banyak lagi.
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Dalam penerapannya sebagai contoh, hubungan antara DKV dengan subsektor 
industri kreatif lainnya ialah pada subsektor desain interior. Hal ini dapat terlihat 
dalam pembuatan pola atau corak dari suatu permukaan yang digunakan dalam 
interior (surface design). Selain itu juga dapat ditemui pada subsektor Aplikasi 
dan Pengembangan Game DKV dapat membantu dalam menciptakan desain 
antarmuka dalam sebuah perangkat (UI/UX Design) yang lebih fungsional dan 
estetis, dalam Subsektor kuliner dapat menciptakan visual branding beserta 
media turunannya dalam bentuk stationery set, desain kemasan, desain promosi, 
dan lain-lain.

DKV sebagai Komoditas

Menurut Sumbo (2010:28) Desain komunikasi visual dapat dipahami sebagai 
salah satu upaya pemecah masalah komunikasi atau komunikasi visual untuk 
menghasilkan suatu desain yang paling baru diantara desain yang baru. Desain yang 
baru tak akan lepas dengan ide. Ide tidak akan bernilai jika kita bisa menuangkan ide 
yang kita pikirkan ke dalam visualisasi dan membuat ketertarikan bagi setiap orang 
yang melihatnya. Untuk itu, DKV pada Ekonomi Kreatif dapat memacu setiap orang 
untuk menciptakan berbagai gagasan atau ide dalam menghasilkan karya cipta. 
Dengan seringnya memikirkan ide-ide yang kreatif, semakin banyak pula imajinasi 
yang akan datang dalam proses menciptakan suatu karya. Hasilnya, didapatkan 
produk dengan nilai ekonomi yang lebih baik dan mampu bersaing di industri.

Salah satu contoh produk komoditas yang dilahirkan dari ranah DKV ialah Kaos 
atau T-Shirt. Sandang atau pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia, 
dan kaos adalah satu jenis pakaian yang kemungkinan besar dimiliki setiap orang. 
Hal inilah yang membuat kaos menjadi media yang tepat untuk aplikasi DKV, 
seperti brand kaos Joger yang cukup terkenal dari Bali. dengan jargon sebagai 
“Pabrik Kata-kata”, Joger mempunyai ciri khas dalam mengombinasikan pesan 
verbal dengan visual yang unik sebagai konten dalam seluruh merchandise yang 
dijual terutama dalam bentuk Kaos atau T-Shirt. Tidak hanya Joger, banyak brand 
dari daerah lain pula yang mengangkat nilai-nilai sosial dan budaya ke dalam 
produk visual merchandise yang dipasarkan, ada dadung, dagadu, Jangkrik.
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Gambar 10. Salah satu produk Joger (Sumber: www.flickr.com)

Selain kaos atau T-Shirt, komik dan Novel grafis juga bisa disepakati menjadi 
salah satu bentuk produk Industri yang mampu langsung diperjualbelikan secara 
umum. Bergantung dari mana ide dan eksekusi dalam proses perancangan 
komik maupun novel grafis tersebut, ada yang mencari jasa illustrator sebagai 
penerjemah naskah ke dalam visual (jasa atau kolaboratif), adapula ide murni 
dari ilustrator untuk menerbitkan komik atau novel grafisnya sendiri. Namun yang 
paling umum dalam komik maupun novel grafis lokal di Indonesia adalah one man 
show alias ilustrator atau komikus sekaligus merupakan author dari buku yang akan 
diterbitkan. Sebagai contoh Is Yuniarto, seorang komikus papan atas Indonesia 
asal Surabaya, telah menerbitkan sekian judul buku komik, diantaranya serial Wind 
Rider dan Garudayana. Salah satu komiknya yaitu Garudayana, mempunyai konten 
tentang kisah wayang kontemporer dengan latar pewayangan klasik seputar 
keluarga Pandawa dan Kurawa. Komik ini tidak hanya sebatas menyalin ulang 
cerita dan memvisualisasikannya. Namun juga menyuguhkan cerita baru dengan 
balutan kisah wayang Indonesia hingga menjadi nilai tambah bagi industri komik.
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Gambar 11. Cover Garudyana Vol. 1 (Sumber: Goodreads.com)



Begitu juga dengan Novel grafis, menjadi salah satu komoditas di bidang 
penerbitan yang akan menjadi pelengkap jenis-jenis produk DKV yang bisa 
dijadikan salah satu opsi berpeluang bagi desainer-desainer di Indonesia. 
Meskipun kecenderungan Novel grafis adalah bertumpu terhadap nilai-nilai sastra 
yang berkaitan dengan cerita, penokohan, dll novel grafis masih menjadi bagian 
dari produk dkv yang sisi gaya visualnya menjadi identitas bagi kreatornya yang 
mampu untuk dijual ke pasar. 

Seiring dengan perkembangan zaman dan media, DKV saat ini sudah tidak 
harus lagi bergantung terhadap yang berhubungan dengan dunia percetakan. 
Era digital menjadi satu-satunya pilihan dalam melanjutkan keilmuan DKV menuju 
abad ke-21. Tidak dapat dipungkiri keseharian manusia modern sebagian besar 
tak bisa lepas dari teknologi dan berbagai perangkatnya dari mulai laptop, 
komputer, handphone, koneksi internet, jejaring sosial dan lain-lain sebagai 
kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks tersebut banyak hal yang membutuhkan 
desain dalam antarmuka (interface) di berbagai perangkat. Meskipun secara jasa 
atau servis proses pengembangan produk digital tak lepas dari desainer yang 
bekerja di dalamnya, dalam konteks Business to business, para pengembang 
teknologi juga banyak yang secara dasar membutuhkan berbagai elemen visual 
dalam proses perancangan perangkat lunak, seperti icon, ilustrasi, latar belakang, 
font atau huruf. Cukup banyak keuntungan bila menggunakan elemen desain 
yang telah ada, desainer akan lebih fokus dalam membuat konsep dan komposisi 
(layout) akhirnya dapat memangkas waktu bila merancang material tersebut 
secara manual.

Walaupun banyak elemen visual yang bisa diunduh secara gratis, masih banyak 
ruang atau platform online yang menyediakan tempat untuk menjual hasil produk 
desain dalam bentuk elemen-elemen visual secara berbayar. Tentu saja pilihan 
tersebut terbilang lebih profesional dan banyak dipilih terutama bagi yang 
mengedepankan pentingnya profesional dan hak cipta dalam sebuah karya. sebut 
saja Graphic River (www.graphicriver.net), sebuah anak perusahaan platform jual 
beli online envato.com yang khusus menjual kebutuhan elemen visual dalam DKV. 
Graphic River adalah salah satu dari sekian marketplace khusus desainer yang 
menjual “Spare Part” elemen visual untuk kebutuhan industri desain dan digital.
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Gambar 12. Landing page Graphicriver.net (Sumber: Penulis)

Kesimpulan

Mekanismenya desainer dapat menjadi distributor secara online dan 
mendapatkan royalti setelah karya mereka ada yang membeli. Di lain hal, situs 
microstock seperti ini memungkinkan tidak adanya batasan ruang dan waktu 
dalam memenuhi kebutuhan pasar. Ruang-ruang seperti inilah yang menjadi 
sudut pandang baru dalam industri desain komunikasi visual.

Desain komunikasi visual yang merupakan salah satu dari enam belas 
subsektor Industri kreatif selama ini dikenal hanyalah sebatas jasa desain yang 
menompang dalam industri lainnya. Padahal, ada banyak nilai tambah yang 
didapatkan dengan mengolaborasikan DKV dengan seluruh subsektor industri 
kreatif lainnya. Dengan ide yang solutif dan visual yang menarik, seluruh produk 
dari industri kreatif dapat memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan mampu 
bersaing dengan produk sejenis di pasaran.
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Rasanya sulit mengubah pandangan masyarakat bahwa DKV tidak sekadar 
jasa desain, mengingat paradigma yang telah melekat selama ini bahkan dalam 
kurikulum akademik DKV lebih menitikberatkan dalam industri Percetakan dan 
Periklanan sedangkan DKV secara substansial mampu masuk ke dalam berbagai 
sektor industri sebagai pendukung dalam proses komunikasi visual itu sendiri.

Namun bila kembali membicarakan produk industri DKV dalam bentuk 
komoditas, maka akan muncul masalah yang sangat mendasar: seberapa besar 
kemungkinan produk tersebut mampu dibeli secara pasti oleh masyarakat umum 
terutama di Indonesia. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kemungkinan besar 
jenis produk yang populer saat ini adalah dalam bentuk T-Shirt, Komik dan atau 
Novel grafis. Namun juga memungkinkan lahir produk komoditas lain seperti 
Board Game gantungan kunci, stiker, blocknote dan berbagai turunan dari media 
merchandise mainstream. Tidak hanya itu, perkembangan industri digital juga 
menjadi tempat yang sangat subur untuk pertumbuhan DKV, seperti berbagai 
marketplace online yang merfungsi sebagai tempat berkumpulnya desainer di 
seluruh dunia dalam menjual spare part elemen visual desain.

Peluang-peluang tersebut seyogyanya menjadi bagian yang mampu 
dikembangkan secara parsial oleh berbagai stakeholder sehingga diharapkan 
perubahan dapat direkam oleh perguruan tinggi dan masuk dalam kurikulum 
akademik untuk meningkatkan kemampuan komunitas Desain grafis atau DKV 
agar lebih responsif dalam menyikapi perkembangan zaman. Keterlibatan 
pemerintah yang menyediakan regulasi bilamana terjadi perubahan-perubahan 
yang berkaitan dengan jual beli produk-produk kreatif.
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Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF) telah menetapkan 16 sub sektor 
industri kreatif, yang salah satu di antaranya ialah Industri Fashion. Dapatlah 
dipahami mengapa Industri Fashion menjadi salah satu sub sektor yang 

dimasukkan ke dalamnya, karena Industri Fashion memang melibatkan berbagai 
aspek yang harus digarap secara kreatif. Di dalamnya bukan saja dibutuhkan 
kreatifitas dalam mengolah unsur-unsur visual berdasarkan prinsip-prinsip desain 
tetapi juga membutuhkan kreatifitas dalam mengolah aspek – aspek ekonomi 
dan komunikasi. Mengapa aspek komunikasi harus dilibatkan di dalamnya?

Manusia adalah mahluk yang selalu berkomunikasi. Berbagai alat komunikasi 
telah dikembangkan sejak beribu tahun lalu. Alat kentongan, asap, surat, telegram, 
telpon, bahkan sekarang manusia berkomunikasi dengan menggunakan 
peralatan yang serba canggih yang membuat seolah dunia berada dalam 
genggaman. Tetapi alat komunikasi bagi manusia ternyata tidaklah cukup berupa 
gadget-gadget moderen, manusia masa kini bahkan manusia jadul pun dapat 
berkomunikasi menggunakan pakaian yang masa kini dikenal dengan istilah 
fashion atau mode.

Pakaian dan fashion merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang tidak 
menggunakan bahasa lisan maupun tulisan, tetapi menyampaikan “pesan-pesan 
diam” (silent messages). Menurut Malcolm Barnard (Jansson, 2011), dalam 

Oleh: Drs. Herman Jusuf, M.Pd.

Pakaian
sebagai Alat Komunikasi
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studi komunikasi  terdapat dua mazhab (schools) yang keduanya sepakat pada 
definisi yang bersifat umum bahwa komunikasi adalah interaksi sosial melalui 
penyampaian pesan (social interaction through messages). Mazhab pertama, yaitu 
‘process’ school yang meyakini bahwa 

Maka dalam hal ini pakaian menjadi medium yang digunakan seseorang untuk 
menyampaikan pesan kepada orang lain, dalam hal ini pakaianlah yang membawa 
pesan dari si pemakai kepada orang lain yang ia ingin ajak untuk berkomunikasi. 
Meskipun demikian Barnard berpendapat bahwa mazhab ini memunculkan 
pertanyaan, apakah si pemakai atau si desainer pakaian itu yang bermaksud 
menyampaikan pesan melalui pakaian tersebut?

Mazhab kedua, disebut ‘semiotic’ or ‘structuralist’ school, menyatakan bahwa 

Pada mazhab pertama (Process School)  keberadaan makna mendahului  (pre-
exist) proses dalam mengkomunikasikannya. Sedangkan dalam mazhab emiotik 
justru proses komunikasi yang menghasilkan atau menyampaikan pesan-pesan 

“Communication is conceived of as a process in which 
someone says something to someone else in one or other 

medium or channel with some or other effect.”
(Komunikasi terjadi sebagai suatu proses ketika seseorang 

mengucapkan sesuatu kepada orang lain melalui suatu  media 
atau saluran yang sama ataupun melalui media atau saluran 

berbeda yang menimbulkan efek yang beragam).

“Communication as ‘social interactions through messages’ 
constitutes an individual as a member of a group. Rather that a 
member of a group communicating with other members of the 

group, as the first group applies” 
(Komunikasi sebagai ‘interaksi sosial melalui berbagai pesan’ 
menunjukkan seseorang sebagai anggota suatu kelompok. 

Atau dengan kata lain, seorang anggota suatu kelompok 
berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya)
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tersebut.  Menurut Barnard, model semiotika ini lebih masuk akal karena “it avoids 
the problem who creates the message since the message is created by the group 
as a whole. It is the social interacting, by means of the clothing, that produces the 
individual as a member of the group rather than vice-versa, that one is a member 
of the group and then interacts socially” (Menghindarkan masalah mengenai siapa 
yang menciptakan pesan karena pesan itu diciptakan oleh suatu kelompok secara 
keseluruhan. Hal tersebut merupakan proses interaksi sosial melalui pakaian yang 
membentuk seseorang sebagai anggota suatu kelompok, dan bukan sebagai 
seorang anggota kelompok yang kemudian melakukan interaksi sosial). 

Selanjutnya Barnard menyatakan bahwa “’pakaian merupakan praktek 
penanda (signifying practices), yaitu cara dalam menyebarkan/menyampaikan 
makna yang memproduksi dan me-reproduksi kelompok – kelompok budaya 
bersamaan dengan kedudukan/’kekuasaan’ mereka”. Dengan demikian pakaian 
digunakan untuk memilah-milah kelompok di dalam masyarakat kita yang mengubah 
kebudayaan menjadi suatu sistem penanda (signifying system). Kita mengkomunikasi 
kepercayaan/keyakinan sosial, nilai-nilai, dan berbagai pengalaman melalui tindakan, 
artefak, dan lembaga. Dalam hal ini, tindakan, artefak dan lembaga tersebut adalah 
fashion dan pakaian.

Saat ini fashion menduduki posisi yang menonjol dalam pemahaman 
kebudayaan moderen. Fashion berhasil menduduki tempat yang “terhormat” 
sejalan dengan diterbitkannya berbagai teks yang menempatkan studi tentang 
fashion berdampingan dengan fenomena populer lainnya, termasuk teater, 
jurnalisme, periklanan, filem maupun musik serta keberadaan fashion telah diakui 
sebagai suatu kekuatan budaya yang potensial dan signifikan. Dalam hal ini 
fashion ditempatkan sebagai suatu “saluran” untuk mengkomunikasikan identitas 
sosial, gaya hidup, gagasan-gagasan atau pandangan politik dan cita rasa estetik 
seseorang ataupun sekelompok orang.

Fashion tentunya berkaitan dengan pakaian maupun benda-benda lain yang 
diterapkan pada tubuh. Setiap bentuk dan jenis pakaian apapun yang mereka 
kenakan baik secara gamblang maupun samar-samar akan menyampaikan 
penanda sosial tentang si pemakainya. Orang yang berpakaian asal-asalan  
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untuk menghindari perhatian orang lain tertuju pada pakaiannya, sekalipun 
tanpa mereka sadari, telah menunjukkan peran sosial dan kode-kode sosial yang 
dianutnya terhadap budaya tempat mereka berada.

Pakaian yang dikenakan oleh manusia memiliki tiga fungsi mendasar, 
yaitu memberikan kenyamanan, sopan-santun, dan pamer (display). Secara 
umum orang meyakini bahwa sopan-santun merupakan alasan mendasar bagi 
manusia dalam berpakaian, tetapi beberapa ahli menyatakan bahwa sopan-
santun merupakan hasil atau akibat dari penggunaan pakaiannya. Sopan-santun 
bukanlah yang mendorong seseorang untuk berpakaian. Teori lainnya menyatakan 
bahwa dengan menutupi tubuh dengan pakaian justru menarik perhatian orang 
lain terhadap tubuh yang ditutupi tersebut, sehingga dengan demikian akan 
meningkatkan daya tarik seksual. Teori lainnya berkaitan dengan nilai ornamental 
(ornamental values) dari pakaian yang mampu memberikan pengalaman estetik 
dan memenuhi kepuasan atau kenikmatan inderawi bagi seseorang yang 
menginginkan  keindahan.

Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali menangkap kesan pertama 
dari orang-orang yang ditemuinya untuk pertama kali melalui pakaian yang 
dikenakannya. Pandangan sekilas saja terhadap penampilan seseorang akan 
mengomunikasikan karakter, kedudukan, dan status orang tersebut di masyarakat.

Simbol-simbol semacam itu sebagai ‘sign-vehicles’ atau ‘cues’ yang menyeleksi 
status yang akan diterapkan kepada seseorang dan menyatakan tentang cara-
cara orang lain memperlakukan mereka. Jalan pintas visual terhadap persepsi 
seseorang akan membuat orang lain mampu mengkategorikan seorang individu 
dan menyiapkan suatu perangkat untuk digunakan  dalam melakukan interaksi 
berikutnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memahami makna 
dari simbol-simbol yang disampaikan oleh pakaian agar seseorang mampu 
menunjukkan dirinya sedemikian rupa sehingga impresi (kesan) yang diinginkan 
dapat diperoleh. Dalam kehidupan masyarakat urban masa kini yang bergerak 
dengan cepat sebagian besar kontak antar manusia bersifat sementara, dan 
tidak bersifat pribadi (impersonal). Dalam situasi itu seringkali kesan pertama 
merupakan satu-satunya hal yang terbentuk.
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Untuk keperluan praktis lainnya pakaian menjadi bagian yang intim dan tak 
terpisahkan dari ruang pandang (perceptual field) tempat orang tersebut berada. 
Pakaian yang dikenakan oleh seseorang bisa menyampaikan isyarat tentang diri, 
peran, dan status si pemakai, serta membantu memberikan pernyataan tentang 
keadaan seperti apa orang tersebut dipandang.

Bentuk dan ragam pakaian yang dikenakan oleh manusia, baik oleh kaum lelaki 
maupun wanita, sangatlah banyak. Setiap bentuk dan jenis pakaian yang dikenakan 
oleh manusia mengandung makna-makna tertentu baik bagi si pemakainya maupun 
bagi orang lain yang melihatnya. Bentuk-bentuk dan jenis-jenis pakaian tertentu 
kemudian ada yang menjadi “milik” kelompok usia tertentu atau menjadi “milik” 
jenis kelamin tertentu, bahkan ada juga bentuk/jenis pakain yang menjadi “milik” 
sebagian orang yang berorientasi seksual, politik, atau kepercayaan tertentu. Pakaian 
yang dikenakan menjadi penanda atau menjadi lambang bagi si pemakainya.

Pakaian digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi tingkatan sosial, 
ekonomi, dan martabat seseorang. Simbol status dipergunakan untuk menentukan 
posisi seseorang di masyarakat. Simbol status yang paling tua dapat dilihat di 
kalangan masyakat yang hidup pada jaman Paleolithic. Para kepala suku atau 
kepala sekte biasanya mengenakan pakaian tertentu sebagai penanda atau untuk 
menunjukkan dan membedakan statusnya. Kepangkatan merupakan bentuk 
lain dari status yang memerlukan pakaian untuk membedakannya dapat dilihat 
kelompok pekerja tertentu atau di kalangan militer.

Pakaian-pakaian yang dikenakan sesuai dengan fungsi tersebut menjadi 
semacam “konvensi” yang telah disepakati bersama secara universal. Tetapi, tidak 
semua anggota kelompok masyarakat memiliki pandangan yang sama terhadap 
“konvensi” tersebut terutama para kaum muda dan kelompok-kelompok lain yang 
sering dianggap sebagai “pemberontak”. Setelah Perang Dunia II berakhir, kaum 
muda mulai muncul sebagai suatu kelompok yang signifikan dan menjadi sasaran 
penjualan berbagai produk seperti piringan hitam, radio transistor, kemudian 
kaset, video, minuman ringan, juga pakaian. 

Sejak tahun 1950 di Barat muncul berbagai ‘pemujaan’ (cults), kelompok-
kelompok anak muda yang memiliki pandangan atau latar belakang sosial 
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tertentu yang berusaha menjadikan diri mereka sebagai pusat perhatian dengan 
cara mengenakan pakaian-pakaian yang tidak ‘lumrah’, bahkan seringkali pakaian 
yang mereka kenakan tersebut tampak ‘liar’ dengan tata rambut dan sepatu 
yang tak kalah mengejutkan. Kelompok-kelompok kaum muda tersebut yang 
kemudian disebut sebagai suatu subkultur terdiri dari kelompok-kelompok yang 
menamakan diri mereka Beatnik, Eco, Grunge, Hippy, Indie, Punk, Rasta, Skinhead, 
The Rocker, Teddy Boys, Mods, Surfer, dan lain sebagainya.

Pakaian merupakan salah satu simbol nonverbal yang signifikan dalam 
mengkomunikasikan dan menyatakan aspek-aspek tertentu dari kepribadian, usia, 
jenis kelamin, peran, status, dan situasi. Pakaian terbukti bukan sekedar benda yang 
berfungsi sebagai penutup tubuh atau alat untuk memperelok penampilan. Lebih 
dari itu, pakaian apapun bentuk, jenis, warna, dan coraknya mampu menyampaikan 
pesan atau mengkomunikasikan si pemakainya, bukan saja menyampaikan hal-
hal yang bersifat fisik tetapi juga hal-hal yang bersifat non-fisik.

Pakaian dan status sosial sangat berkaitan erat dan manusia berusaha menaikkan 
atau meningkatkan status mereka dengan mengenakan pakaian yang tipikal 
dikenakan oleh kalangan yang dianggapnya bertstatus lebih tinggi atau pakaian 
yang dikenakan oleh idolanya. Jaman sekarang tidak terdapat undang-undang 
yang membatasi seseorang dalam berpakaian kecuali di kalangan militer. Seorang 
yang berpangkat sersan tentunya tidak boleh mengenakan pakaian jenderal. 

Pakaian merupakan medium yang ideal bagi pemenuhan kebutuhan kreatif 
dan untuk mengungkapkan individualitas seseorang. Desainer, sama halnya 
dengan orang yang memilih dan menyusun komponen-komponen pakaian, dapat 
mengomunikasikan suasana hati (moods), perasaan, emosi, dan gagasan-gagasan 
melalui efek-efek yang ditimbulkan oleh penerapan prinsip-prinsip dan usnur-unsur 
desain. Daya ekspresif pada pakaian merupakan kualitas dari penampilan yang 
memperkuat, menyatukan, dan meringkaskan. Pakaian merupakan ciri bawaan 
yang memudahkan terjadinya penyampaian atau penyebaran pengalaman antara 
komunikator dan komunikan, dan pakaian membantu menciptakan suasana hati 
dan emosi pada diri si pengamat, dan suasana hati dan emosi tersebut sama 
dengan yang dimaksudkan oleh si pemakai pakaian tersebut.
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Gambar 13. Busana rancangan Biyan, Foto: HJ
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Gambar 14. Pakaian 
tradisional suku Dayak 
Berusu, Malinau, 
Kalimantan Utara. 
Foto: HJ
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Gambar 17. Gaya berpakaian remaja Bali di  Denpasar. Foto: HJ

Gambar 15. Busana rancangan
Ary Yuwono, Foto: HJ

Gambar 16. Busana rancangan Robby 
Tumewu, Foto: HJ
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Kota tua yang kumuh dan 
terabaikan hendak disulap 
menjadi kawasan cantik. Penuh 

dengan berbagai aktivitas yang hidup, 
perlahan kawasan kota tua pun hidup 
kembali dan semakin ramai dikunjungi 
masyarakat. Kekumuhan pun perlahan 
sirna. Tentunya ini adalah sebuah 
mimpi yang mulai bermunculan dalam 
dunia tata kota di Indonesia. Dalam 
kasus di Jakarta, banyak kalangan 
pengambil kebijakan bermimpi apabila 
kota tua yang telah direvitalisasi akan 
dapat berperan sebagai cluster kreatif 
sebagaimana disampaikan Joko 
Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama 
di berbagai kesempatan (beritasatu.
com, 2013; tempo.co, 2017). Bekraf 
pun menyatakan bahwa lewat Deputi 

Oleh: Michael Budiman Mulyadi, S.Kom, M.A.

Menghidupkan Kota Tua:
Cluster Kreatif sebagai Solusi

Pengembangan 
cluster kreatif seringkali 
dianggap sebagai 
cara jitu untuk 
mengembangkan 
kawasan kota, 
termasuk kawasan 
kota tua di berbagai 
kota besar di 
Indonesia. 

“

“

?
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Infrastrukturnya bahwa kota tua dapat dipersiapkan secara fisik agar siap 
dimanfaatkan sebagai creative hub bagi pelaku kreatif di Jakarta (okezone.com, 
2016). Bagaimana logika ini menjadi dasar dalam pengembangan kawasan urban 
dan seberapa besar perannya sebagai solusi akan permasalahan perkotaan akan 
kita bersama kupas dalam bagian ini.

Kawasan kota tua atau kota lama di berbagai kota di Indonesia memiliki 
keunikannya tersendiri yang tidak tentu dapat ditiru kawasan lain. Dikaji dari sisi 
historis, kota tua tentunya memiliki karakteristiknya sendiri yang tidak didapati di 
berbagai tempat lain. Sebagai kota, tidak sedikit kota tua berfungsi sebagai pusat 
perdagangan dan pusat pemerintahan, tempat berbagai kalangan berkumpul, 
berkomunikasi dan beraktivitas. Tidak jarang, banyak keputusan penting yang 
diambil pemangku kepentingan dan mempengaruhi kawasan tersebut diputuskan 
di sana. Karenanya, posisi kota-kota tua ini secara geopolitik pun sangat unik.

Masyarakat pun memiliki keterikatan yang cukup kuat dengan kawasan kota tua. 
Dengan fungsi pusat kota sebagai pusat lalu lintas perdagangan dan manusia, kota 
pun mampu membangun imajinya sebagai kawasan simpul yang menghubungkan 
masyarakat, memfasilitasi keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Bahkan 
bagi mereka tinggal yang jauh, perkotaan menjadi sebuah imajinasi tersendiri 
akan sebuah lokasi di mana kehidupan dan beragam dinamika terjadi, sebuah 
ujung dari lalu lintas dan gerak mereka. Tidak heran kota selalu menjadi magnet 
bagi banyak pendatang, perekat bagi beragam komunitas yang hadir di dalamnya.

Bagi masyarakat kini, meski tidak selalu menjadi pusat kegiatan mereka, kota tua 
selalu memiliki posisi tersendiri dalam angan penduduk kota. Kota tua seringkali 
menjadi simpul sejarah kota di mana identitas penduduknya mulai terbentuk dan 
berakar. Mereka yang berada di kawasan pinggiran mengidentifikasi diri sebagai 
bagian dari kota besar utama, sedang mereka yang berada di kota satelit mengakui 
peran mereka sebagai pilar penyokong kehidupan kota utama. Sedangkan kota 
baru didefinisikan karena keberadaan kota lama menjadi ibu bagi kota-kota baru 
tersebut.

Kota Tua dan Signifikansinya
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Bagi masyarakat kota kini, kota lama juga menjadi sebuah sasaran nostalgia 
yang semakin menguatkan afinitas masyarakat tersebut dengan kotanya. Idealisme 
kehidupan kota masa lampau pun terkait erat dengan keberadaan kota lama mereka. 
Kota sebagai pusat pemerintahan dengan gedung bersejarahnya, kota sebagai pusat 
perdagangan dengan keramaian pasar dan alun-alunnya juga kota sebagai pusat 
budaya dan spiritualitas pun hadir dengan masjid agung, hadirnya istana dan 
hingar-bingar alun-alun semuanya menjadi materi nostalgia itu. Dalam nostalgia 
tersebut, kota menjadi sebuah gagasan ideal akan sebuah kemajuan peradaban.

Dalam konteks kota besar di Indonesia, banyak pusat kota besar umumnya 
berkembang dari kota tua yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial. Nostalgia 
tersebut bercampur gagasan dengan perlawanan pascakolonial di mana masyarakat 
secara sadar tidak sadar mengasosiasikan kota tua dengan lambang administrasi 
penjajah yang menyakitkan. Kota pun menjadi perlambang kesewenangan penjajah, 
dengan alun-alun kota yang selain megah juga menjadi tempat eksekusi yang 
menyeramkan juga penjara yang menyakitkan. Kota menjadi perlambang pendudukan 
yang mengangkat aspek getir dari kehidupan sebagai manusia nusantara.

Kota tua di banyak kota besar di Indonesia juga menjadi saksi segregasi masyarakat 
yang dampaknya terus terasa bahkan hingga kini. Pusat administrasi, pemukiman 
kolonial, pemukiman Cina, pemukiman Arab, pemukiman India, juga pemukiman 
pribumi terpisah, menguatkan segregasi sekaligus ketidakadilan yang dirasakan 
masyarakat akibat implementasi kebijakan dikotomis dari pemerintah kolonial. 
Dampak dikotomis ini masih terasa hingga kini, ketika pusat kota seakan menjadi 
pusat kapitalisme yang abai akan kesetaraan etnis. Kota tua pulalah yang menjadi 
sasaran kebencian apabila gesekan terjadi. Justru karena keragaman inilah 
signifikansi kota tua masih sangat terasa, bahwa ia berlaku sebagai sebuah situs 
bersejarah, sebuah kekayaan arsitektur, juga sebagi pengingat akan kehidupan 
yang melekat, baik dahulu maupun sekarang.

Pengembangan kawasan kota tua di beberapa kota besar di Indonesia telah 
mendapat perhatian yang cukup besar dalam dekade ini. Nilai historis dan kekayaan 

Kawasan Kreatif dan Kelas Sosial Kreatif
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arsitektur umumnya yang menjadi perhatian. Berfungsi sebagai pusat kota dan 
keramaian di masa lalu, kota tua umumnya bertaburan dengan gedung-gedung 
bersejarah di mana peristiwa penting dalam masyarakat mengambil tempat di 
kawasan tersebut. Dengan banyaknya gedung yang berasal dari abad lampau, 
kota tua pun bertabur bangunan cagar budaya. Gedung dengan gaya Netherland 
stjil, Indisch stjil dan art deco peninggalan kolonial menjadi ciri tersendiri. 

Tantangan untuk mengembangkan kawasan ini cukup beragam namun 
banyak diskusi mengarahkan diperlukannya solusi yang berbasis kreativitas dan 
budaya untuk menghidupkan kembali kawasan kota tua. Upaya pengelompokan 
kawasan dan mengembangkan secara khusus aspek budaya dan kreatif sebagai 
tulang punggung dan basis aktivitas dari kawasan ini dikenal dengan upaya 
creative clustering. Creativeclusters.com menulis bahwa pengelompokan dan 
pengembangan tersentralisasi ini akan mengumpulkan juga seluruh sumber daya 
sehingga mampu menciptakan interkoneksi yang kuat dan akan menciptakan 
pertumbuhan ekonomi. 

Tulisan dari seorang ekonom, Richard Florida, menjadi basis pemikiran 
untuk menciptakan kota kreatif yang akan menjadi pendorong perekonomian, 
menghidupkan kota yang terbengkalai. Kota-kota di dunia akhirnya berlomba-
lomba untuk menciptakan sebuah iklim ideal untuk berkembangnya industri 
kreatif, seakan menjadi penawar jitu untuk degradasi kehidupan perkotaan. 
Kota kreatif menurut Florida dalam bukunya Cities and the Creative Class (2003) 
menulis bahwa kota yang kreatif dan didukung semangat toleransi, teknologi dan 
talenta akan mencapai kemajuan yang luar biasa karena mampu menjadi magnet 
kalangan kelas sosial kreatif tinggal dan bekerja di dalam kota tersebut dan akan 
membangkitkan perekonomian kota.

Kelas sosial kreatif adalah istilah yang digunakan oleh Florida untuk 
mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang berbasiskan keilmuan. Kelas sosial 
kreatif pun tidak terbatas pada para pekerja seni dan industri kreatif yang dianggap 
sebagai ‘super-creative core’, tetapi juga termasuk profesi lain yang berbasiskan 
keilmuan seperti dokter, pengacara, guru, teknologi keuangan dan berbagai 
pekerjaan lain yang bersifat memecahkan masalah dan umumnya mensyaratkan 
pendidikan tinggi. Kelompok kedua ini disebut sebagai ‘creative professionals’. 
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Pekerja-pekerja inilah yang akan mengerumun pada daerah-daerah yang disebut 
sebagai kelas sosial kreatif yang mampu mengangkat perekonomian lewat 
penghasilan industri maupun konsumsi untuk memenuhi gaya hidup mereka.

Silicon Valley ataupun Soho – New York adalah contoh creative cluster yang 
tumbuh secara tidak disengaja dengan ekonomi kreatif sebagai industri utama. 
Contoh lain creative cluster yang terbentuk melalui rekayasa adalah Baltimore 
dan Bilbao adalah beberapa contoh kota yang hidup kembali karena pengambil 
kebijakan membina creative cluster yang berbasiskan jajaran industri budaya, 
kreatif, hiburan, kuliner, museum dan pariwisata yang menjadi magnet dan 
menghidupkan bagian kota mereka yang terbengkalai. Pengambil kebijakan 
berusaha untuk mengembangkan sebuah strategi jitu untuk menciptakan apa 
yang dapat dipraktekkan di mana saja. 

Meskipun demikian, kondisi kota-kota besar Indonesia secara sosiokultural 
berbeda dari kota-kota besar yang disebutkan di atas sehingga pendekatan 
tersebut sekalipun dapat diimpor dan diadaptasikan, belum tentu dapat menjadi 
solusi bagi kota-kota besar di Indonesia. Jakarta sebagai ibukota pun tidak 
terlepas dari hal ini.

Revitalisasi Kota Tua Jakarta

Berkembang dari pelabuhan regional Sunda Kelapa dalam Kerajaan Pajajaran, 
Jakarta (dh. Batavia), kota tua Jakarta yang berada di tepi laut pernah menjadi 
pusat perniagaan maritim kolonial dan pusat pemerintahan kolonial hingga masa 
pendudukan Jepang. Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik di tahun 
2010, Jakarta telah menjadi tujuan utama urbanisasi, terutama sejak paruh kedua 
abad 20 dan kini skala urbanisasinya telah menunjuk angka 100% sejak tahun 2000 
yang berarti jumlah penduduk pendatang telah melampaui jumlah penduduk asli 
kota ini (Soeroso, 2005, p. 18). 

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang yang tumbuh sekitar 20% selama 
15 tahun terakhir, tentunya menciptakan tantangan tersendiri bagi kota yang 
membutuhkan luasan tanah yang lebih besar. Selama 70 tahun terakhir, perlahan 
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kawasan perniagaan dan administrasi berpindah dari kota tua bergeser menuju 
selatan. Kalangan kelas menengah pun memilih kawasan di pinggiran sebagai 
hunian karena lingkungannya yang lebih asri dan dilengkapi fasilitas yang lebih 
baik. Kawasan pergudangan yang dahulu berada di Kota Tua pun berpindah 
menuju ke arah pelabuhan baru Tanjung Priok yang mendukung pembongkaran 
peti kemas dan tidak lagi berada di pusat kota. Alhasil, bangunan pergudangan 
pun akhirnya kehilangan manfaatnya di sana. Kota Tua Jakarta pun perlahan 
mengalami degradasi.

Jakarta kini juga mengalami penurunan ketinggian permukaan tanah 5-12 
cm per tahun (kompas.com,2017), salah satunya akibat penarikan air tanah 
yang berlebihan 6,800 l/detik dari batas normal 3,200 l/detik (Herlambang & 
Indriatmoko, 2005) yang menyebabkan ketidakstabilan tanah di gedung cagar 
budaya tersebut sehingga berpotensi merusak gedung yang berdiri di atasnya. 
Di lain pihak, kepadatan penduduk terus bertambah hingga hunian pun semakin 
padat di kawasan pusat kota yang seringkali tidak diimbangi dengan perancangan 
tata kota yang memadai sehingga memberikan tekanan bagi pusat Kota Tua dan 
menciptakan kekumuhan.

Banyak gedung di daerah kota tua Jakarta tidak lagi digunakan karena sudah 
tidak lagi memadai untuk digunakan sebagaimana peruntukannya semula sebagai 
gedung administrasi dan perniagaan sebagaimana digunakan berabad lampau. 
Pemilik lebih memilih untuk mengabaikan gedung tersebut hingga akhirnya 
perlahan usang dan rusak, terlebih apabila biaya perbaikannya sangat mahal.

Dalam masa pemerintahan gubernur Ali Sadikin (1966-1977) proyek revitalisasi 
Kota Tua Batavia sudah dimulai dengan dikeluarkannya peraturan gubernur 
dalam perlindungan cagar budaya dan gedung bersejarah. Ia pun memiliki visi 
agar Jakarta menjadi pusat budaya Indonesia dengan membangun Lembaga 
Pendidikan Kesenian Jakarta (kini Institut Kesenian Jakarta) di Cikini beserta 
dengan Pusat Kesenian Taman Ismail Marzuki, mengkonversi bangunan kolonial 
bersejarah di beberapa titik di Kota Tua untuk menjadi museum. Di bawah Ali 
Sadikin, kawasan Kota Tua akan dijadikan ‘kawasan sosial bersifat sejarah dan 
tempat warga dapat belajar masa lalu mereka’ (Kontan.co.id, 2016). Evans (2001, p. 
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63) menyebut bahwa upaya untuk mengkonversi peruntukan gedung bersejarah 
menjadi museum adalah upaya nyata menyambung sejarah fisik sebuah daerah 
melalui wajah fisiknya sekaligus memelihara peran kesejarahannya. 

Revitalisasi Kota Tua awalnya menjadi salah satu agenda Joko Widodo ketika 
terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta di tahun 2012. Kalangan pengusaha dan 
budayawan membentuk Kelompok Pelestarian Budaya Kota Tua Jakarta (JEFORAH) 
untuk mendukung PT Pembangunan Kota Tua (JOTRC) yang adalah konsorsium 
9 perusahaan yang bertugas membenahi gedung-gedung bersejarah di Kota 
Tua berada di bawah pengawasan pemerintah provinsi dan bertugas menyusun 
perencanaan dan pembangunan Kota Tua. Visi awal mereka adalah membangun 
kembali Kota Tua menjadi sentra ekonomi kreatif dan menjadikannya sebagai 
tujuan wisata, industri kreatif yang mengandalkan kekayaan budaya arsitektural 
yang telah ada. Kota Tua yang hidup itu direncanakan untuk terkoneksi dengan 
transportasi masal, dan fasilitas umum yang kuat, aman dan bersih sehingga 
cocok untuk sebagai meeting point bagi masyarakat urban. 

Hingar-bingar di lapangan Fatahilah semakin bertambah demi mewujudkan 
creative cluster dan alun-alun kota tua ini sebagai jantungnya. Pemerintah provinsi 
bahkan berencana untuk memindahkan Institut Kesenian Jakarta dari lokasinya 
sekarang di Cikini ke kota tua untuk mendukung inisiatif menjadikan kota tua 
sebagai sentra kreativitas yang didukung oleh salah satu lembaga pendidikan 
tinggi seni bergengsi di Indonesia. Daerah Glodok pun diproyeksikan berperan 
sebagai kawasan kreatif yang memusatkan diri pada kegiatan mencipta, sedang 
kawasan sekitar alun-alun lebih diproyeksikan sebagai daerah wisata.

JOTRC dengan JEFORAH telah maju dengan terlebih dahulu dengan 
menggaet rekanan perusahaan BUMN yang memiliki properti di kawasan 
Kota Tua untuk mulai menata gedung-gedung mereka dan inisiatif tersebut 
cukup membuahkan hasil. Salah satunya adalah nota kesepahaman dengan PT 
Perusahaan Perdagangan Indonesia untuk merenovasi 16 gedung di kawasan 
(Kompas.com, 2014). Pemerintah provinsi pun memberikan perhatian pada 
pengadaan dan perawatan sarana dan fasilitas umum di lingkungan Kota Tua. 
Selain itu, beberapa Unit Pelaksana Teknis museum yang berada di bawah jajaran 
Dinas Museum dan Sejarah dan terletak Alun-alun Fatahilah didorong untuk ikut 
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Cluster Kreatif sebagai Upaya Reaktivasi

terlibat secara aktif menghidupkan daerah dengan bersolek dan mengadakan 
beragam acara di alun-alun kota. 

Namun sejalan dengan waktu, pemerintah provinsi juga masih kesulitan 
untuk membuat sebuah program creative cluster yang masif untuk mewujudkan 
kota tua yang hidup. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama di tahun 2016 pernah 
mengeluhkan bahwa progres revitalisasi Kota Tua sangat lambat dan tidak sesuai 
dengan harapan beberapa tahun sebelumnya.

Meski Jeforah hadir sebagai penengah, namun tampak bahwa negosiasi 
kemitraan antara kalangan pemilik properti di kawasan dengan pemerintah belum 
terjalin dengan baik sehingga sulit untuk memastikan kesamaan visi dalam public-
private partnership ini. Kesamaan visi akan kota tua menjadi sangat penting karena 
banyak gedung-gedung di kawasan kota tua Jakarta adalah milik swasta sehingga 
pemerintah tidak dapat memaksakan agar renovasi yang dicita-citakan dapat serta-
merta terwujud. Menurut data yang diperoleh CNN Indonesia, pemerintah provinsi 
hanya menguasai 2% dari luasan 135 hektar. 48% lainnya dikuasai pemerintah pusat 
dan sisanya 50% milik masyarakat (CNN Indonesia, 2016). Alhasil kompleksitas 
revitalisasi dan lobi yang harus dilakukan menjadi lebih rumit.

Keengganan sang pemilik untuk merawat bangunan tua adalah soal duit. Bukan 
rahasia lagi biaya perawatan bangunan tua yang berusia tahunan bisa menguras isi 
dompet. Masalahnya, mereka diwajibkan merawatnya dan dilarang keras menjual 
atau mengubah bangunannya. (bbc.com, 2017). Mereka banyak beralasan bahwa 
kawasan kota tua sendiri belum layak untuk menyandang bangunan mereka yang 
telah direnovasi (Tribunnews.com, 2017). Beberapa pemilik lain teryakinkan lewat 
diskusi yang panjang dan akhirnya mendapat nilai yang menguntungkan. Alhasil, 
upaya revitalisasi berjalan lamban.

Cluster kreatif sebagai sebuah kawasan agaknya perlu dikembangkan berbeda 
dengan cluster budaya yang sebelumnya ada. Cluster kreatif yang lekat dengan 
aspek teknologi memungkinkan ekspansi yang lebih besar atas penggunaan dan 
juga pengembangan wilayah. Dalam hal ini, Evans dalam tulisannya From cultural 

 Kolase Pemikiran Ekonomi Kreatif Indonesia 88



quarters to creative clusters–creative spaces in the new city economy (2009) 
menyebutkan bahwa keterikatan wilayah dengan produksi budaya menjadi 
lebih lepas sehingga beragam kemungkinan bisnis dalam subsektor industri 
kreatif lebih dimungkinkan. Evans menyimpulkan bahwa ada perbedaan dalam 
memandang cluster kreatif dengan cluster budaya:

Rationale Cluster Budaya Cluster Kreatif

Economic Local economic development
Visitor economy
Branding 
Zoning
Culture and regeneration

City-region economic 
development
Knowledge economy
Creative tourism 
Production chain
Innovation spillovers

Social Identity
Mono-Use
Ethnic quarter

Mixed-use and –tenure
Diversity 
Urban design quality

Cultural Historic preservation
Conservation, crafts (skills)
Festivals
Cultural City

Creativity
Design and architecture
Showcasing / trade fairs 
Creative city

Evans, Graeme. From cultural quarters to creative clusters–creative spaces in the 
new city economy (2009)

Meskipun demikian, Evan melihat bahwa perbedaan ini tidak bersifat mutual 
eksklusif sehingga percampuran antara kedua konsep ini tetap dimungkinkan 
sebagaimana bisa didapati di Kota Tua Jakarta. Kota Tua Jakarta sebenarnya 
dikembangkan secara sosial sebagai cluster budaya di tahun 1970-an. Karenanya, 
infrastruktur yang tersedia di dalamnya pada saat ini sebenarnya ada untuk 
mendukung terbentuknya cluster budaya. Namun, dengan agenda Joko Widodo, 
strategi revitalisasi bergeser ke arah cluster kreatif dengan menjadikan Kota Tua 
sebagai tujuan wisata dan tempat berdagang sebagai bagian dari zona ekonomi 
khusus (UNESCO, 2014).

Pembangunan cluster kreatif berdasarkan cluster budaya yang telah ada, 
adalah sebuah upaya untuk menghidupkan cluster laten yang telah ada di dalam 
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masyarakat. Pengembangan cluster laten yang telah ada jauh lebih muda dari 
membangun sebuah cluster yang baru sehingga akan lebih memudahkan untuk 
kemudian membangun jaringan dan kesadaran juga membantu penyerapan 
tenaga kerja lokal (Nesta.org.uk, 2010).

Evans (2009, p. 46) menyatakan bahwa pengembangan berbasis cluster 
budaya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi pengembangan 
karena ekonomi kreatif yang cenderung memiliki cakupan yang lebar sehingga 
sulit untuk digarap secara terarah. Budaya akhirnya basis tinggal landas bagi 
perkembangan cluster kreatif tersebut. Dari kacamata ini, dalam pembangunan 
cluster kreatif bangunan cagar budaya, selain memiliki maksud melestarikan nilai 
historis dan budaya, juga adalah salah satu sarana dan infrastruktur dasar untuk 
mampu mendukung berkembangnya ekonomi kreatif.

Karenanya dalam pengembangan cluster kreatif sebagai bentuk pendekatan 
revitalisasi Kota Tua, perlu didamaikan dengan strategi pengembangan ekonomi 
kreatif yang saat ini berada dalam lingkup kerja Bekraf. 

Cluster Kreatif Kepada Ekonomi Kreatif?

Pengembangan cluster kreatif tidak akan berhasil tanpa hadirnya ekonomi 
kreatif yang dirancang sebagai dasar aktivitas kawasan. Yang menjadi perhatian 
adalah dalam pengembangan cluster kreatif seringkali pemerintah daerah dan 
pemangku kepentingan lebih memfokuskan diri pada pembentukan infrastruktur 
dan fasilitas, ‘modal keras’ dan kerap kali tidak semuanya berdampak langsung 
dengan pengembangan ekonomi kreatif. Banyak agenda yang menjadi 
perbincangan pemerintah kota, termasuk di Jakarta, berputar pada isu restorasi 
dan penyempurnaan ruang baik berupa perbaikan fasilitas fisik dan penataan 
lingkungan. Padahal, salah satu ciri utama dalam pengembangan cluster kreatif 
adalah memastikan terselenggaranya kegiatan ekonomi kreatif di dalamnya.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Badan Ekonomi Kreatif 
(Bekraf) saat ini lebih terfokus untuk membantu terciptakan kota kreatif. Lewat Deputi 
Infrastruktur, Bekraf mencoba membangun sebuah sistem jaringan kota dan kabupaten 
kreatif dengan program Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia sejak 
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tahun 2016. Selain itu, Bekraf juga telah terlibat dalam penyelenggaraan Indonesia 
Creative Cities Conference selama dua tahun berturut yang telah membuahkan 
Indonesia Creative Cities Network atau Jaringan Kabupaten Kota Kreatif  (ICCN.or.id, 
2015) yang hingga tulisan ini ditulis belum terintegrasi penuh dengan program 
dari Deputi Infrastruktur Bekraf tersebut. Karenanya masih nampak disintegrasi 
dan juga perbedaan visi dalam pengembangan geospasial ekonomi kreatif untuk 
kota-kota di Indonesia, termasuk Jakarta.

Aspek pengembangan cluster pun nampaknya belum menjadi agenda utama 
dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Fokus ICCN dan Bekraf yang 
mengutamakan formalisasi ekonomi kreatif berlandaskan wilayah administratif 
pemerintah daerah. Bekraf sendiri dalam pengembangan jaringannya lebih 
berbasiskan pada pengembangan satu dari enambelas subsektor yang ada tidak 
berhubungan langsung dengan pengembangan cluster kreatif perkotaan. Meski 
demikian inisiatif untuk membangun subsektor tertentu akan mampu mengisi 
kekosongan agenda pengembangan aktivitas ekonomi yang agaknya terabaikan 
dalam banyak program cluster kreatif.

Di Jakarta, Kota Tua dan program revitalisasinya tersebar di dua wilayah 
administratif, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat yang menyebabkan pengembangan 
metode Bekraf dan ICCN yang terpusat pada lingkup administrasi sulit untuk 
dipraktikkan di lapangan. Hingga kini, JEFORAH maupun JOTRC belum memberikan 
gambaran jelas bagaimana program penobatan sebuah subsektor tertentu 
sebagai unggulan akan mampu berkontribusi pada pengembangan cluster kreatif. 

Justru pendekatan Kota Tua lebih berbasiskan paradigma warisan budaya dan 
pelestarian cagar budaya, sehingga pengembangannya tidak secara langsung 
dapat terhubung dengan program Deputi Infrastruktur Bekraf. Singgungan yang 
paling memungkinkan adalah subsektor arsitektur yang sebenarnya memiliki 
pendekatan yang berbeda. Pendekatan ekonomi kreatif subsektor arsitektur 
adalah dalam mendukung upaya industri arsitektur dan tidak banyak terfokus 
pada pelestarian peninggalan arsitektur. 

Program bantuan pemerintah untuk infrastruktur kreatif hanya dapat membantu 
secara terbatas upaya pengadaan alat dan bahan dan perawatan/renovasi 
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Cluster Kreatif sebagai Solusi?

creative hub sehingga lingkup kerjanya relatif kecil apabila dibandingkan dengan 
pengayaan cluster kreatif. Di tahun 2017 ini pun pemerintah kota Jakarta juga 
belum menjadi penerima Bantuan Pemerintah Bekraf tahun anggaran 2017. Bekraf 
pun baru terbatas menyelenggarakan salah satu kegiatannya Creative Rooms 
2016 yang mengumpulkan pelaku ekonomi kreatif lintas subsektor selama dua 
hari di kawasan ini sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif mendorong Kota 
Tua sebagai cluster kreatif tanpa program yang nyata untuk membangun cluster 
kreatif di kawasan (kompas.com, 2016). Jakarta Creative Hub yang berada di 
Tanah Abang yang menjadi buah tangan Veronica Tan selaku ibu gubernur waktu 
itu ternyata mencerminkan belum adanya kesinambungan inisiatif pembangunan 
creative hub dengan strategi besar creative cluster di Kota Tua Jakarta.

Kesemuanya ini masih menandakan bahwa pengembangan cluster kreatif 
masih jatuh dalam ranah abu-abu dalam ruang lingkup kerja Bekraf maupun 
ICCN.  Alhasil, inisiatif ini adalah inisiatif yang hanya berpegang pada lingkup 
pemerintah DKI dan stakeholder yang terdapat di dalamnya tanpa dapat banyak 
menggaet dukungan dari instansi ekonomi kreatif di tingkat pemerintah pusat 
yang belum tentu terkoordinasi dengan paripurna. Tentunya hal ini menambah 
kompleksitas pengembangan cluster kreatif di Kota Tua.

Pendekatan cluster kreatif untuk inisiatif Kota Tua bisa jadi adalah solusi terbaik 
yang dimiliki saat ini. Akan tetapi untuk mampu menjalankan solusi tersebut, perlu 
pengembangan strategi ekonomi kreatif yang berbasis cluster terutama apabila 
didapati bahwa upaya ini didukung dengan kekuatan budaya arsitektur yang 
integral dalam keberadaan cagar budaya Kota Tua itu. Kota Tua telah memiliki 
semua resep yang ada, kecuali resep untuk membangun ekonomi kreatif yang 
berkelanjutan di cluster tersebut.

Untuk membangun iklim ekonomi kreatif di sana dibutuhkan insentif yang jelas 
bagi para pemilik bisnis untuk merelokasi bisnis mereka ke sana. Dengan adanya 
ekonomi kreatif yang bergeliat, beragam jalur perekonomian kreatif lain akan 
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hadir dan akan menjadi komplemen bagi ekonomi pariwisata yang telah hadir 
sebelumnya. Cluster ini juga harus menjadi magnet bagi para pebisnis muda, 
wirausahawan ekonomi untuk beroperasi di cluster kreatif tersebut dan tentunya 
menarik kalangan pekerja intelektual, kelas sosial kreatif, untuk relokasi dan hidup 
dan berkegiatan ke sana.

Sebelum adanya integrasi membangun ekonomi kreatif di tempat tersebut 
dan adanya relokasi industri kreatif masuk ke dalam area kota tua, dan menarik 
kalangan kreatif untuk hadir meramaikan Kota Tua sesungguhnya Kota Tua hanya 
baru menjadi cluster budaya dan belum menjadi cluster kreatif. Untuk maju ke 
sana, perlu langkah nyata dari setiap stakeholder untuk membangun kemitraan 
dengan beragam elemen untuk bergerak tidak hanya di sisi sarana fisik (gedung, 
lalulintas, tata air dan kegiatan di plaza) namun juga membangun infrastruktur 
bisnis yang berpihak bagi terciptanya ekonomi yang berkelanjutan di sana. Sesi 
membayangkan bersama Kota Tua yang hidup karena kreativitas sudah usai, 
juga sesi ekskursi melihat-lihat sembari berandai-andai sudah lewat. Kini, saatnya 
menyingsingkan baju membangun program ekonomi dan ekologi bisnis kreatif di 
cluster budaya ini. Baru pada saat ekonomi kreatif itu berkembang, cluster kreatif 
sungguh berperan untuk menghidupkan Kota Tua, memberikan makna baru pada 
identitas geografis yang telah berusia 400 tahun ini.
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Bagi perekonomian Indonesia, berkembangnya ekonomi kreatif yang 
berbasis kreativitas sangat berpotensi menyerap banyak pelaku Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) dan diakui telah membuat kontribusi nyata 

terhadap pendapatan domestik bruto nasional. Menurut Marie Elka Pangestu 
(dikutip dari Ghazali, A dan Nadinastiti, 2015), ekonomi kreatif merupakan ekonomi 
yang dijalankan dan didasarkan pada melimpahnya sumber daya terbarukan di 
Indonesia yang diperkuat oleh besarnya sumber daya kreatif yang bertalenta 
serta beragam keunikan warisan budaya. Ketiga hal tersebut memperkuat 
bertumbuhnya ekonomi kreatif yang berkelanjutan serta menjadikan ekonomi 
kreatif sangat potensial dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, maju 
dan mandiri.

Saat ini perubahan global terjadi sangat cepat dan kecepatan pengembangan 
kreatifitas dan inovasi menjadi sangat penting terutama bagi pengembangan 
ekonomi kreatif. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Keberlanjutan UMKM
melalui Optimalisasi Potensi Subsektor Desain Interior
di Era Ekonomi Kreatif Indonesia
Oleh: Titi Indahyani, S.Sn., M.M.

Kontribusi UMKM dalam Ekonomi Kreatif
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Menengah Kementerian, UMKM Indonesia mempekerjakan 90% dari angkatan 
kerja, menawarkan kesempatan kerja, menyerap tenaga kerja terutama dari daerah 
pedesaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal (Kusumawardhani, 
D; Rahayu, A.Y dan Maksum, I.R., 2015). Organisasi Perburuhan Internasional 
(ILO,2009) memperkuat pernyataan ini dengan menyatakan bahwa di sebagian 
negara-negara berkembang, mayoritas bisnis dengan kategori usaha kecil  
beroperasi di sektor informal. Pada akhirnya, tumbuh kembangnya ekonomi 
kreatif akan berdampak positif bagi solusi permasalahan nasional lainnya, seperti 
penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Potensi dan Tantangan UMKM di Indonesia

Dalam menyikapi cepatnya perubahan dunia secara global, kecepatan dalam 
pengembangan kreatifitas dan inovasi menjadi sangat penting terutama untuk 
mendukung pengembangan ekonomi kreatif yang berpengaruh pula terhadap 
keberlanjutan UMKM di berbagai daerah. Peningkatan kreativitas dan inovasi akan 
berpengaruh terhadap hasil keluaran produk maupun jasa yang diproduksi oleh 
para pelaku bisnis di sektor kreatif menjadi keluaran yang memiliki keunggulan 
daya saing yang memiliki nilai tambah tersendiri. 

Sebagai respon terhadap era baru ekonomi di Indonesia, pada tahun 2008, 
Kementerian Perdagangan telah memiliki rencana Pengembangan Ekonomi 
Kreatif Indonesia 2025. Menurut perencanaan jangka panjang tersebut, ekonomi 
kreatif merupakan perwujudan dari semangat hidup yang sangat penting bagi 
negara maju dan berkembang. Selanjutnya, ekonomi kreatif juga memiliki 
peranan penting bagi pemanfaatan sumber daya terbarukan dan tak terbatas, 
yang berupa antara lain ide, bakat dan kreativitas. Sedangkan menurut Marie 
Elka Pangestu (dikutip dari Gazali, A dan Nadinastiti, 2015), banyaknya potensi 
ide dan kreatifitas serta melimpahnya sumber daya alam dapat dikembangkan 
lebih lanjut sebagai upaya mengembangkan ekonomi kreatif. Di samping itu 
kekayaan budaya lokal Indonesia yang terwakili dalam jiwa gotong royong, social 
entrepreneur dan warisan budaya juga potensial untuk dikembangkan menjadi 
bagian dari nilai tambah hasil karya kreatif.  
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Di era ekonomi kreatif ini, kreativitas menjadi sangat potensial sebagai salah satu 
kekuatan inti yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan 
berbasis pada kreativitas. UMKM sebagai bagian dari pelaku ekonomi kreatif turut 
berperan penting dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Produk 
dan jasa yang dihasilkan harus memiliki daya saing kuat dan bernilai tambah tinggi 
serta mampu diserap pasar melalui eksplorasi keunggulan lokal serta kemampuan 
untuk menyerap tenaga kerja lokal. Dengan demikian keberlanjutan UMKM menjadi 
hal yang sangat penting karena UMKM berkontribusi nyata terhadap perekonomian 
nasional yang dapat mempengaruhi komunitas masyarakat dan lingkungan.

Dalam kaitan dengan masyarakat setempat, UMKM juga telah melibatkan 
pekerja lokal usia produktif. Di daerah pedesaan khususnya tenaga kerja lokal, 
masih memiliki keterbatasan pengetahuan keterampilan di bidang kreatif dan 
inovasi. Hal ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan tenaga kerja lokal kurang 
kompetitif menghadapi ketatnya persaingan di dunia kerja, khususnya di 
pasar lokal/domestik yang juga telah berinteraksi dengan pasar global melalui 
melimpahnya produk impor di pasaran lokal. 

Salah satu upaya dalam menghadapi ketatnya persaingan yang dihadapi tenaga 
kerja lokal khususnya terkait dengan teknologi, masyarakat Indonesia memiliki 
teknologi sederhana tepat-guna hasil karya anak bangsa. Teknologi ini dapat 
dimanfaatkan para desainer dalam mengembangkan dan mengimplementasikan 
desain yang dapat diperoduksi oleh pekerja lokal dengan keterbatasan 
ketrampilan dan pengetahuan. Di Indonesia, teknologi sederhana tepat-guna 
berpotensi memberdayakan tenaga kerja usia produktif khususnya bagi pasar 
domestik yang berpeluang untuk dieksplorasi secara optimal untuk menunjang 
serta meningkatkan produktivitas dan keunggulan kompetitif produk, khususnya 
bagi produk yang dihasilkan UMKM.

Melalui ide dan kreativitas yang mampu menggali potensi-potensi lokal 
yang ada, maka isu nasional khususnya dan isu global umumnya berpotensi 
mendapatkan solusi kreatif dari UMKM. Solusi kreatif berpeluang didapatkan 
melalui adanya kerja sama UMKM dalam hal pengembangan karya kreatif yang 
inovatif  bagi pasar domestik dengan teknologi tepat-guna yang melibatkan pula 
pekerja lokal. 
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Adanya banyak potensi lokal yang belum digali secara optimal, menjadi 
tantangan dan peluang tersendiri bagi sub sektor desain interior. Sebagai salah 
satu dari 16 sub sektor ekonomi kreatif di Indonesia, desain di era pengembangan 
ekonomi kreatif memiliki karakter khusus yang mampu mendorong industri 
lainnya dan menjadi pondasi bagi industri kreatif secara keseluruhan. Hal ini 
tampak dengan berkembangnya industri yang mandiri dan berawal dari desain 
akibat dampak dari berkembangnya ilmu, budaya dan teknologi. (Gazali, A dan 
Nadinastiti, 2015).

Dalam pengembangan ekonomi kreatif, desain menjadi salah satu sub sektor 
industri kreatif dan dianggap sebagai penggerak industri-industri lainnya. Selain 
itu, desain menjadi salah satu akar bagi keseluruhan industri kreatif, ditandai 
dengan banyaknya bagian dari desain yang sekarang telah berkembang menjadi 
industri tersendiri karena perkembangan teknologi, ilmu, dan sosial budaya. 
Pemahaman mengenai makna tersebut tentu sangat penting untuk membantu 
memahami sub sektor desain dalam rencana pengembangannya (Gazali, A dan 
Nadinastiti, 2015, hal. 2). 

Menurut Gazali, A dan Nadinastiti (2015, hal.15), desain interior adalah:”… 
kegiatan yang memecahkan masalah fungsi dan kualitas interior, menyediakan 
layanan terkait ruang interior, dan menyiapkan gambar dan dokumen terkait 
dengan ruang interior untuk meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi aspek 
kesehatan, keamanan, dan kenyamanan publik.” Dalam hal ini sub sektor desain 
interior menjadi berperan penting untuk dapat menambah keunggulan kompetitif 
bagi produk UMKM melalui eksplorasi desain terkait dengan kepentingan 
masyarakat dan lingkungan.

Di sisi lain, pada era ekonomi kreatif ini, berkembang pula permasalahan yang 
dihadapi secara nasional dan global khususnya yang terkait dengan keberlanjutan 
bisnis UMKM, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui komunitas 
lokal, dan pelestarian lingkungan. Sub sektor Desain Interior yang dalam 
pelaksanaan proses desain maupun implementasinya melibatkan tenaga kerja, 

Kontribusi Subsektor Desain Interior Terhadap UMKM
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material lokal dengan teknologi tepat guna, berpotensi dan berpeluang besar 
berkontribusi nyata terhadap sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan, antara lain 
dengan: 1) Mengintegrasikan obyek, ruang dan suasana terkait aspek emosi; 2) 
Memproduksi hasil karya kreatif yang berasal dari material alam terbaharukan dan 
limbah material dengan penyerapan tenaga kerja lokal; 3) Mengangkat kearifan 
lokal termasuk seni dan budaya yang dapat memperkuat identitas bangsa; 4) 
Mempertajam fokus penelitian lanjutan terkait kolaborasi desain interior dengan 
multidisiplin ilmu terkait isu nasional dan global. Dalam hal ini, sub sektor desain 
interior berpeluang untuk berperan nyata dimulai dari perencanaan desain awal, 
pengembangan desain serta finalisasi keputusan desain dengan hasil akhir yang 
berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Potensi kontribusi dan peran sub sektor desain interior diuraikan sebagai berikut:

Pertama; Desainer interior berpotensi untuk mengintegrasikan antara obyek, 
tempat dan aspek emosional menjadi suatu pengalaman unik tersendiri bagi 
pengunjung di interior ruang tersebut, misalnya saja pengalaman berkunjung ke 
rumah khas tradisional di suatu daerah di lingkungan perkotaan. Interior rumah 
tersebut ditata secara apik dengan memadukan antara desain furnitur, interior 
aksesoris dan kerajinan khas tradisional dikaitkan dengan seni dan budaya 
setempat. Sebagai pelengkap, ditata pula hidangan dan musik tradisional yang 
berkarakter daerah tersebut. Atmosfir dan suasana interior yang menggugah 
perasaan disertai dengan pengalaman visual yang eksotis dan berkesan, menu 
yang lezat diiringi musik dan wewangian tradisional yang khas, diharapkan akan 
dikenang menjadi suatu pengalaman unik suatu daerah yang dapat memberikan 
nilai tambah bagi karya kreatif.

Pengalaman unik dan kesan mendalam yang dirasakan dalam kunjungan 
tersebut berpotensi menarik pengunjung maupun wisatawan untuk mendapatkan 
informasi lebih lanjut maupun pengalaman lain yang lebih beragam yang 
tak terbatas di luar area interior ruang yang telah dikunjunginya. Pengunjung 
berpotensi menjadi tertarik memproduksi furnitur bagi pemenuhan kebutuhan 
bisnis maupun personal serta berkunjung ke berbagai lokasi, seperti lokasi  wisata, 
sentra kriya, fashion, kuliner maupun sentra kreatif  lainnya termasuk ke sentra seni 
dan budaya. Dengan tersebarnya pengunjung ke berbagai sentra kreatif daerah, 
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diharapkan dapat memberikan tambahan bagi pendapatan daerah yang tentunya 
dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Kedua; Melalui pemanfaatan material limbah natural dan non natural, sub 
sektor desain interior berpotensi untuk mengurangi volume material limbah 
sekaligus menjaga kelestarian alam. Pemanfaatan secara optimal dari material 
alam terbaharukan dalam perancangan interior juga dapat memberikan kontribusi 
bagi kelestarian alam. Material alam terbaharukan sebagai alternatif material yang 
dapat digali dari kekayaan alam Indonesia berpotensi dapat dimanfaatkan secara 
optimal sebagai alternatif material bagi perancangan desain interior. Selain cepat 
panen, tersebar dan mudah didapat diberbagai daerah di Indonesia, material 
alam terbaharukan telah dan memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai 
alternatif material dalam perancangan interior, furnitur, interior aksesoris, kriya 
ataupun produk kreatif lainnya.

Material alam terbaharukan, seperti tanaman bambu, dapat dimanfaatkan 
oleh desainer interior sebagai pengganti material alam lainnya seperti kayu 
jati ataupun kayu solid/kayu utuh lainnya. Selain mudah didapat di seluruh 
Indonesia, pertumbuhan rumpun bambu yang relatif cepat dapat dipanen, serta 
adanya beragam riset tentang potensi bambu, menjadikan bambu dan beragam 
turunannya antara lain akar, beragam anyaman maupun komposit bambu, dapat 
dimanfaatkan sebagai material substitusi pengganti kayu di bidang desain 
interior. Pemanfaatan material alam terbaharukan secara optimal sebagai bagian 
dari desain, juga dapat menghasilkan karya kreatif unggulan dengan memadukan 
antara unsur tradisional dan modern. Adapun pemanfaatan material limbah oleh 
desainer interior sebagai bagian dari perancangan desain juga memberikan 
kontribusi nyata terhadap permasalahan limbah diberbagai daerah di Indonesia 
melalui penyerapan limbah material tersebut sebagai alternatif material dalam 
karya interior.

Olahan dari material limbah, seperti limbah natural dan limbah non-natural  
berpotensi pula untuk dapat dimanfaatkan oleh sub sektor desain interior sebagai  
bagian dari perancangan desain. Limbah natural (limbah kayu, bambu, rumput, 
sayur dan lain-lain) dan limbah non-natural (plastik, kemasan, dan lainnya) sangat 
berpeluang utuk dimanfaatkan dalam perancangan desain interior. Material 
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tersebut dapat digunakan sebagai alternatif material bagian dari interior (seperti 
struktur lantai, dinding, langit-langit); furnitur (seperti permukaan meja, kaki meja, 
pintu lemari, bangku pendek, partisi, dan lainnya) dan aksesoris interior (seperti 
lampu meja, tempat lilin, bingkai, vas bunga, alas gelas dan lainnya). Melalui 
pemanfaatan material limbah, produk kreatif yang dihasilkan juga memiliki makna 
kepedulian terhadap lingkungan dan sosial, karena umumnya olahan limbah 
material juga turut melibatkan masyarakat kurang mampu di tahap pengumpulan 
limbah material mentah.

Optimalisasi pemanfaatan alternatif material dan imbah material ke dalam desain 
menjadi karya kreatif diharapkan dapat lebih meningkatkan nilai tambah produk 
sebagai salah satu unsur perkuatan daya saing bagi UMKM khususnya di pasar 
domestik yang saat ini dibanjiri oleh produk impor. Dilibatkannya pekerja lokal 
dan komunitas masyarakat setempat dalam tahapan proses desain, menjadikan 
UMKM yang bergerak di sub sektor desain interior memiliki potensi besar untuk 
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga; Dengan mengangkat dan mengeksplorasi kearifan lokal termasuk seni 
dan budaya daerah, diharapkan sub sektor desain interior juga dapat mendorong 
perkuatan identitas bangsa. Eksplorasi kekayaan budaya nasional khususnya daerah 
yang dilakukan oleh para desainer, berpotensi untuk menghasilkan karya kreatif dan 
inovatif yang unik dan terinspirasi dari budaya lokal namun dapat diserap oleh pasar 
lokal dan global. Karya desain yang inovatif hasil eksplorasi dari kekayaan alam tersebut 
selain diterapkan pada rancangan desain interior, furnitur, dan aksesoris interior juga 
berpeluang diterapkan pada fashion/tekstil, kriya, desain produk, fotografi, desain 
komunikasi visual maupun  karya kreatif  lainnya sebagai bagian dari rancangan 
desain interior secara keseluruhan yang dapat memperkuat konsep perencanaan dan 
atmosfir suasana interior. Dalam hal ini, sub sektor desain interior menjadi sangat 
potensial mendorong tumbuhnya sub sektor kreatif lainnya dan diharapkan selain 
dapat turut meningkatkan perekonomian daerah juga dapat melestarikan budaya 
melalui eksplorasi kearifan lokal.

Keempat; Meningkatnya kepedulian terhadap konsep perencanaan interior 
yang terintegrasi, pemanfaatan alternatif material dan eksplorasi kearifan lokal 
dalam perancangan interior, berpotensi mendorong tumbuhnya kolaborasi 
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penelitian yang melibatkan mutidisiplin ilmu. Kolaborasi ini berpeluang 
menghasilkan karya-karya kreatif dan inovatif di bidang desain interior yang 
dikaitkan dengan isu nasional dan global. Dalam hal ini, sub sektor desain 
interior, berpeluang besar untuk mendorong tumbuhnya minat penelitian dan 
pengembangan terkait solusi atas permasalahan dalam desain interior dan 
keberlanjutan UMKM di Indonesia, khususnya di daerah.

Dengan demikian sub sektor desain interior sangat berpotensi menjadi “motor 
penggerak” suatu daerah di era ekonomi kreatif saat ini. Melalui sub sektor desain 
interior, isu nasional dan global dapat jadikan bagian dari eksplorasi permasalahan 
desain dan solusi kreatifnya antara lain melalui kolaborasi penelitian multidisiplin 
ilmu. Diharapkan dengan kolaborasi multisiplin, hasil penelitian di bidang 
desain, khususnya desain interior menjadi lebih kaya dan dapat memberikan 
kontribusi yang lebih nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, lingkungan dan 
keberlanjutan UMKM di Indonesia.

Adapun ketatnya persaingan global dari sisi jasa, produk dan harga, 
mengakibatkan produk Indonesia yang dihasilkan di era ekonomi kreatif ini harus 
lebih memiliki nilai tambah dan lebih memiliki makna mendalam bagi masyarakat 
luas. Saat ini konsumen dan peluang pasar baik domestik maupun global telah 
mulai menyadari akan pentingnya suatu hasil atau keluaran jasa maupun  produk 
dari bisnis yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungan, budaya dan sosial. 
Sebagai salah satu pelaku dari 16 sub sektor ekonomi kreatif, sub sektor desain 
interior yang digerakkan oleh industri kreatif sangat memiliki potensi untuk 
berperan dalam menghasilkan keluaran jasa / produk yang memiliki nilai tambah 
sebagai salah satu keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan pasar. 

Dengan demikian, sub sektor desain interior berpotensi menjadi sub sektor 
yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM di bidang desain 
interior serta menjadi penggerak bagi sub sektor kreatif lainnya, khususnya dalam 
hal menumbuhkan kolaborasi dengan multi-disiplin ilmu. Diharapkan, karya kreatif 
yang dihasilkan UMKM pada sub sektor desain interior di masa depan adalah 
juga merupakan pemikiran mendalam sebagai solusi atas isu nasional dan global, 
memiliki keunggulan kompetitif serta berdampak positif bagi keberlanjutan 
UMKM di Indonesia.
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K esenian tradisional yang 
berkembang dalam di tengah 
masyarakat merupakan bagian 

dari gagasan atau ide sekelompok 
masyarakat yang dikemas secara 
artistik dan mengandung nilai-nilai 
yang berkembang dalam masyarakat. 
Setiap daerah memilki ciri khas 
kebudayaan yang berbeda yang salah 
satunya   diwujudkan dengan tari khas 
kebudayaan masing- masing setiap 
daerah. Kesenian tradisional perlu dijaga 
dan dilestarikan di tengah kuatnya arus 
budaya modern yang masuk. 

Saat ini proses untuk mewariskan 
budaya tradisional menghadapi 
berbagai kendala. Hal ini dikarenakan 
fakta menunjukkan bahwa generasi 

Konservasi Tradisional Nusantara
Melalui Game Berbasis Motion Capture
Oleh: Wandah Wibawanto, S.Sn, M.Ds.

Indonesia merupakan 
negara dengan 
beraneka ragam 
budaya. Kebudayaan 
daerah tercermin 
dalam berbagai aspek 
kehidupan masyarakat 
di seluruh daerah di 
Indonesia, khususnya 
kesenian

“

“
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Gambar 18. Game Danz Base
(Sumber : danzbase; google; tribunnews, 2017)

muda lebih mudah menerima berbagai bentuk aktifitas kesenian yang berasal 
dari kebudayaan asing dibandingkan kesenian lokal. Menurunnya minat generasi 
muda pada kesenian tradisional dapat dilihat dari  keterbatasan pengetahuan 
remaja pada jenis tari tradisional yang berasal dari daerah tempat tinggal.

Keterbatasan pengetahuan remaja pada kesenian tradisional tidak dapat 
terlepas dari peran media massa yang memberikan porsi sedikit dalam 
menyuguhkan kesenian tradisional. Pesatnya perkembangan teknologi pun tidak 
mampu meningkatkan pamor kesenian tradisional di kalangan generasi muda 
karena   sedikitnya pihak yang peduli dan bersedia untuk mengambil peran dalam 
melestarikan dan mewariskan kesenian tradisional.

Rendahnya minat dan ketertarikan remaja pada kesenian lokal, seperti tari 
tradisonal, bertolak belakang dengan tingginya animo remaja pada game dance 
Pump It Up, Dance Dance Revolution atau Danz Base yang banyak ditemui di mall 
atau pusat perbelanjaan. Dance-dance Revolution dan Pump It Up adalah game 
simulasi tari yang energik. Game console bertema tari yang dikembangkan oleh 
game developer dari Jepang dan Korea ini digemari oleh remaja putra dan putri 
di wilayah perkotaan.

Untuk memainkan game simulasi tari ini diperlukan gerakan tubuh yang 
responsif, hampir sama dengan gerakan aerobik. Jenis tari yang dibawakan adalah 
tari kontemporer ala Jepang atau Korea. Pemain juga dapat memilih jenis lagu/
musik favorit yang sesuai. Semakin sering pemain berlatih memainkan game ini, 
maka tingkat penguasaan terhadap kontrol gerakan juga semakin tinggi.
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Berdasarkan fakta tersebut, dapat dilihat bahwa sesungguhnya tari dapat 
dinikmati  dan  digemari  oleh  generasi muda dari berbagai kalangan jika 
dikemas dengan pendekatan yang berbeda dengan memanfaatkan teknologi  
mutakhir. Sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa, keanekaragaman tari 
khas dari berbagai daerah harus tetap dipertahankan sebagai identitas budaya. 
Nilai-nilai yang terkandung  dalam  kesenian  tradisional perlu untuk diungkapkan 
kembali untuk merangsang generasi muda agar memahami dan menumbuhkan 
kebanggan terhadap identitas budayanya. Dengan melakukan adaptasi teknologi 
yang digunakan pada game simulasi tari Danz Base yang sudah lebih dahulu 
populer di kalangan generasi muda, maka pengembangan media game simulasi 
tari yang mengangkat tema kearifan budaya lokal (local genius) sangat mungkin 
untuk dilakukan.

Salah satu teknologi yang sedang berkembang dan sedang populer adalah 
teknologi motion capture. Motion capture merupakan teknik yang dipakai dalam 
industri animasi dengan menggunakan fasilitas kamera untuk menangkap gerakan 
model (marking model) yang diterjemahkan menjadi data gerakan (animation data) 
dan digunakan untuk menggerakkan karakter/object di software animasi 3D.

Salah satu teknologi yang dapat dipakai dalam mendeteksi gerakan (motion  
capture)  adalah  Microsoft Kinect. Microsoft Kinect adalah perangkat eksternal 
dengan input penginderaan yang mampu menangkap satu atau dua gerakan 
manusia (Jain dkk, 2011:227). Perangkat ini terdiri dari kamera video, kamera 
kedalaman, dan kamera IR. Teknologi Kinect menggunakan sistem motion-sensing 
dengan biaya rendah dapat  dieksploitasi  penggunaannya tidak terbatas pada 
bidang animasi saja, akan tetapi dapat membuka peluang bagi peneliti untuk 
melakukan riset terapan berbasis teknologi motion capture (Jeong, 2011).

Dengan diluncurkannya Microsoft Kinect pada tahun 2010 dan Microsoft Kinect 
SDK (aplikasi/software pengembangan  Kinect)  dirilis  pada tahun 2011, berbagai 
penelitian secara mendalam telah dilakukan, beberapa contoh diantaranya adalah 
penelitian terkait pendeteksian gestur (gesture recognition), deteksi sentuhan 
dengan data berdasarkan kedalaman kordinat (touch detection using depth data) 
(Wilson, 2010:70), deteksi pose manusia (human pose estimation), pengendali 
robot secara realtime ( real-time robotics control applications) dan penelitian 

 Kolase Pemikiran Ekonomi Kreatif Indonesia 108



Gambar  19. Sendi  yang  ditangkap  oleh sistem deteksi kinect

terkait rehabilitasi fisik penyandang cacat motorik (the physical rehabilitation of 
young adults with motor disabilities). 

Sistem kerja Kinect adalah dengan menggunakan hardware Microsoft Kinect 
sensor untuk mendapatkan posisi sendi manusia. Kinect SDK akan melacak 
koordinat 3D dari tubuh manusia berdasarkan sendi-sendi seperti yang ditunjukan 
pada gambar 2 secara real time (30 frame per detik). Algoritma Kinect secara 
sederhana adalah dengan menggunakan gambar berdasarkan kedalaman untuk 
memprediksi posisi sendi secara akurat berdasarkan warna yang ditangkap oleh 
kamera, tekstur, dan latar belakang.
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Gerakan objek manusia yang berada di depan Kinect akan direkam secara 
mendetail, dan Kinect SDK dapat memberikan data gerakan tersebut sebagai output, 
sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi. Data yang dihasilkan dapat  
direkam oleh aplikasi lain dan digunakan sebagai acuan dalam menentukan gerakan 
animasi berbasis sendi manusia.

Gambar 20. Data hasil deteksi gerak oleh Kinect SDK

Salah satu pemanfaatan dari adanya teknologi motion capture adalah dalam 
pengembangan sebuah game simulasi tari kreasi khas Semarangan (Nugrahani 
dan Wibawanto, 2017). Pada game simulasi tersebut pengguna media/pemain 
berperan sebagai pihak aktif yang mengikuti gerakan tari, menyesuaikan ritme 
dan mengumpukan point. Game yang dikembangkan dapat mendeteksi gerakan 
fisik pemain dan menilai kecocokan gerakannya terhadap gerakan penari yang 
ditampilkan di layar console, selanjutnya data direview untuk dinilai kecocokannya 
dalam sistem point. Seperti halnya dance game populer, pada game simulasi yang 
dikembangkan pemain dapat mengulang beberapa kali untuk mendapatkan 
point tertinggi, yang pada akhirnya secara langsung pemain mempelajari tari 
tradisional khas Semarangan.
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Prinsip kerja dari game Simulasi tari di atas adalah dengan menggabungkan 
Microsoft Kinect, aplikasi MikuMikuDance dan reka program untuk memperoleh 
deteksi gerakan tari secara akurat, sehingga data tersebut dapat diolah untuk 
keperluan pengembangan aplikasi simulasi tari tradisional. Proses kerja yang 
dimaksud melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Penari asli (sumber gerak) akan melakukan gerakan tari tradisional di depan 
kamera kinect untuk direkam gerakannya. Hasil dari rekaman tersebut adalah 
sebuah data gerakan yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan animasi maupun 
untuk deteksi gerak pada proses selanjutnya.

2. Game simulasi tari Semarangan menggunakan data rekaman tersebut dan 
menampilkannya pada layar ketika aplikasi dijalankan.

3. Pengguna aplikasi (user) akan menirukan gerakan yang ditampilkan di layar, 
kemudian aplikasi akan menentukan apakah  gerakan tersebut sudah sesuai 
dengan gerakan tari yang telah direkam pada tahap pertama.

4. Sistem review akan dilakukan pada bagian akhir, sehingga user atau pengguna 
dapat mengulang gerakan tari beberapa kali sampai mendapatkan gerakan 
yang benar.

Gambar 21. Game tari tradisional
berbasis sensor gerak (Kinect)
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Dalam pengembangan game Simulasi tari dilakukan beberapa tahap agar 
prinsip kerja aplikasi dapat diwujudkan. Adapun tahap yang dilakukan dalam 
pengembangan aplikasi tersebut adalah: 

1. Perekaman Gerak Penari

Proses perekaman gerak penari dilakukan melalui dua tahap. Tahap yang 
pertama digunakan untuk merekam gerakan penari dan mensinkronkan gerakan 
penari dengan aplikasi game simulasi yang sudah dikembangkan. Pada tahapan 
ini digunakan aplikasi Miku Miku Dance. Software ini pada dasarnya adalah 
sebuah software gratis (open source) yang digunakan untuk menangkap gerakan 
manusia yang berada di depan kamera Kinect dan menyimpannya menjadi 
sebuah file animasi. File hasil capture (penangkapan sensor gerak) dari software 
MikuMikuDance tersebut dapat diintegrasikan dengan software produksi animasi 
seperti 3Dsmax, Unity maupun Blender (Sony, 2015). 

Pada tahap kedua, data yang diperoleh dari perekaman gerak diaplikasikan 
ke dalam model 3 Dimensi melalui aplikasi 3DS Max, sehingga model 3D dapat 
bergerak seperti halnya gerak penari yang dijadikan sumber data.

Gambar 22. Perekaman Gerak Penari dan Antarmuka
Software MikuMiku Dance (Sumber : Nugrahani, 2017)
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2. Pembuatan Aset Visual dan Graphic User Interface

Pengembangan aset visual dalam game simulasi ini meliputi pengembangan 
Aset visual untuk membangun Environment Game dan pengembangan Aset Visual 
yang digunakan sebagai Player character. Penggabungan kedua aset tersebut 
nantinya akan dijadikan acuan dalam mengembangkan Graphic User Interface 
atau GUI agar game dapat dioperasikan dan dapat berinteraksi dengan pengguna 
secara baik.

3. Tahapan Reka Program

Pada tahapan ini pengelolaan data dan pemanfaatan aset visual dilakukan 
untuk menghasilkan interakivitas. Pemrograman dilakukan menggunakan bahasa 
Javascript dengan menggunakan aplikasi Unity. Game simulasi yang dihasilkan 
dapat dikategorikan sebagai game console, karena di luar aplikasi yang dijalankan 
juga dibutuhkan beberapa peralatan untuk dapat memainkan game, diantaranya 
kinect dan televisi layar datar berukuran besar.

Gambar 23. Game tari tradisional berbasis sensor gerak (Kinect)
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4. Tahap Ujicoba

Pada tahapan selanjutnya game simulasi tari diujicobakan pada ruang lingkup 
kecil untuk mengetahui sistem kerja dan keakuratan sensor gerak yang digunakan. 
Dalam simulasi tersebut layar console akan menampilkan karakter penari dalam 
tampilan 3 dimensional. Karakter penari akan memulai   gerakan   yang harus diikuti 
oleh pemain. Selanjutnya perangkat kinect akan menangkap gerakan pemain dan 
aplikasi akan menilai kecocokan gerakan pemain terhadap gerakan karakter yang 
ada di layar. Hasil penilaian tersebut menjadi acuan keakurasian gerakan, sehingga 
pemain yang memiliki nilai  tinggi dapat diartikan bahwa pemain tersebut mampu 
menirukan gerak penari yang sesungguhnya.

Pada ujicoba tahap awal digunakan data gerak yang berasal dari tari 
Semarangan. Tari Semarangan memiliki tiga ragam gerak baku, yaitu ngondhek, 
ngeyek, dan genjot yang ketiganya merupakan gerakan yang berpusat pada 
pinggul. Gerakan   tangan   (lambeyan) yang menyertai ketiga ragam gerak itu 
merupakan gerakan yang berpangkal pada pergelangan tangan dengan media 
gerak sebatas pusar hingga pandangan mata. Tari Semarangan menggambarkan 
ekspresi gembira empat orang penari di suatu malam saat mereka berkumpul, 
berdendang dan menari bersama. Gerak tari yang penuh vitalitas dan gairah 
tanpa disertai emosi yang berlebihan adalah sesuai dengan gambaran masyarakat 
kota Semarang. Tari Semarangan merupakan tari yang sering ditampilkan dalam 
even-even seperti dugderan dan festival jajan tradisional, dan menjadi salah 
satu tari tradisional yang perlu dilestarikan. Sebagai suatu karya seni khas kota 
Semarang yang mengandung nilai estetika serta nilai–nilai simbolik tradisional, 
tari ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seni masyarakat Semarang pada 
khususnya yaitu dengan pertimbangan dapat mewujudkan sebuah karya seni 
yang dapat diterima sebagai sosok budaya kota pesisir Jawa Tengah.

Dari tahapan ujicoba pada ruang lingkup kecil, diperoleh data bahwa game 
simulasi berbasis gerak dapat mengajarkan gerak tari tradisional kepada 
penggunanya. Melalui game yang memanfaatkan teknologi terbaru dapat 
dimanfaatkan sebagai alternatif dalam melestarikan/mengkonservasi budaya 
khususnya budaya tari tradisional nusantara.
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