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SAMBUTAN DEPUTI BIDANG PEMASARAN
Indonesia merupakan negeri yang diberkahi dengan
keberlimpahan keindahan alamnya, kekayaan seni budaya,
keramahan masyarakatnya, kelezatan dan keragaman kuliner,
keunikan dan keindahan fesyen dan kerajinannya. Ini semua
menjadikan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor
unggulan penggerak perekonomian Indonesia.
Sektor pariwisata akan memberikan dampak lebih
optimal bagi perekonomian dan kesejahteraan bagi
masyarakat jika dalam ekosistem dan proses bisnisnya
ditunjang dan didukung ekonomi kreatif. Hal ini disebabkan
karena ekonomi kreatif dapat menciptakan lapangan kerja di
daerah pariwisata mengingat ekonomi kreatif merupakan
aktivitas ekonomi yang membutuhkan kreativitas, ide,
gagasan serta sentuhan langsung dari manusia.
Selain itu, ekonomi kreatif dapat meningkatkan nilai
jual dan nilai tambah objek pariwisata, sehingga traffic
pengunjung dapat meningkat. Sebaliknya, pelaku ekonomi
kreatif dapat berkembang usahanya jika pariwisata di
daerahnya ditingkatkan dan dioptimalkan pengelolaan dan
pemasarannya. Keduanya, pariwisata dan ekonomi kreatif,
dua hal yang tak terpisahkan. Sehingga jelaslah bahwa
pariwisata berbasis ekonomi kreatif (creative economic based
tourism) merupakan konsep yang tepat bagi pengembangan
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

i

Saat ini, dunia semakin cepat berubah. Perkembangan
teknologi dan informasi yang luar biasa telah mengubah
segalanya. Mengubah mindset, gaya dan cara hidup manusia
modern saat ini. Juga mengubah bagaimana industri dan
bisnis dijalankan. Boleh dibilang, hampir semua sektor
terdampak, termasuk sektor pariwisata.
Proses bisnis pariwisata mulai banyak mengalami
perubahan. Mulai dari bagaimana cara orang menentukan
tujuan wisata dan moda transportasi menuju tempat wisata
tersebut, memesan dan membeli tiket, memilih penginapan,
menikmati experience berwisatanya (wisata edukasi, wisata
alam, wisata kuliner, wisata pendidikan, wisata bisnis, dan
aneka jenis wisata lainnya). Target pasar utama pun mulai
bergeser. Jika sebelumnya target market utama pariwisata
adalah family, saat ini, milenial mulai menguasai market share
yang cukup besar. Pun, jika sebelumnya, semua proses bisnis
nyaris serba offline (konvensional), saat ini, nyaris semua
serba online atau digital.
Strategi yang tepat diperlukan
perubahan (disruption) di berbagai
pariwisata berbasis ekonomi kreatif di
diandalkan
sebagai
penopang
kesejahteraan masyarakat.

untuk mengantisipasi
aspek tersebut agar
Indonesia dapat tetap
perekonomian
dan

Deputi Pemasaran Kemenparekraf yang diamanahi
negara untuk merumuskan kebijakan dan memberikan
fasilitasi yang membantu pemasaran sektor pariwisata dan
ekonomi kreatif, berkolaborasi dengan para pakar di bidang
pemasaran, kewirausahaan, pariwisata, serta para pelaku
ekonomi kreatif merumuskan STRATEGI PEMASARAN bagi
pelaku dan industri ekonomi kreatif.
Sebagai penutup, kami mengucapkan banyak terima
kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam
perumusan strategi pemasaran ini. Besar harapan kami,
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dengan strategi pemasaran yang komprehensif, terukur, dan
terarah diharapkan pelaku dan industri ekonomi kreatif dapat
beradaptasi dengan berbagai perubahan, memperluas akses
pasar, mengembangkan usahanya sehingga dapat menjadi
penopang dan pendukung sektor pariwisata dan
perekonomian Indonesia.

Jakarta, Juli 2020
Deputi Bidang Pemasaran

Nia Niscaya, SH., MBA.
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SAMBUTAN DIREKTUR PEMASARAN
EKONOMI KREATIF
Peranan ekonomi kreatif terhadap perkonomian
Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan menunjukan
trend yang semakin meningkat. Tidak hanya kontribusinya
terhadap peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto), namun
juga tingkat penyerapan tenaga kerja semakin meningkat.
Bahkan, ekonomi dan industri kreatif Indonesia, yang banyak
menghasilkan produk dan karya kreatif mampu mengangkat
citra positif dan semakin dikenalnya Indonesia di mata dunia.
Hal positif lainnya adalah, produk, jasa, dan karya indah, unik,
menarik yang dihasilkan dari para pelaku ekonomi kreatif,
mampu membawa masyarakat Indonesia semakin mencintai
dan memilih untuk menggunakan produk dalam negeri.
Sebut saja usaha kreatif dari sub sektor kuliner, siapa
yang tak kenal rendang, yang kini semakin mendunia. Pun
ratusan bahkan ribuan kuliner khas berbagai daerah di
Indonesia. Sub sektor fesyen, dimana Indonesia menjadi
trendsetter busana muslim dunia dan karya-karya perancang
Indonesia semakin digemari masyarakat manca negara
maupun dalam negeri. Sub sektor kriya tak ketinggalan, mulai
menjadi andalan ekspor dengan aneka batik, kerajinan rotan,
gerabah, dan lain sebagainya. Belum lagi, sub sektor-sub
sektor lainnya, mulai menunjukkan geliatnya. Sebut saja sub
sektor aplikasi dan game, arsitektur, desain interior, desain
komunikasi visual, seni pertunjukan, film, animasi, video,
fotografi, musik, penerbitan dan periklanan serta seni rupa.
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Di saat insan dan industri ekonomi kreatif sedang
menggeliat positif, tiba-tiba, saat ini, Indonesia dan dunia
dirundung duka dengan datangnya musibah pandemi Covid19. Musibah yang menghantam perekonomian berbagai
sektor, level, dan skala usaha. Ekonomi kreatif termasuk yang
terdampak hebat. Pelaku ekonomi kreatif mengalami
keterpurukan. Produk, jasa, dan karyanya tak terjual, tak
terserap pasar. Omset pelaku ekraf turun drastis. Bagi banyak
pelaku ekonomi kreatif, dunia serasa runtuh. Terlebih bagi
mereka yang selama ini belum menguasai trik pemasaran,
dengan adanya pandemi ini, keadaan menjadi terasa semakin
suram. Tak tahu lagi bagaimana caranya dapat memasarkan
dan menjual produknya. Pasar, pameran, toko, event pameran
dan bazar semuanya tiba-tiba tutup dan berhenti. Para
pembeli dan pelanggan.
Pelaku ekonomi kreatif menghadapi tantangan berkali
lipat. Tantangan perubahan (disruption) di berbagai aspek dan
tantangan menghadapi masa sulit pandemi Covid-19. Deputi
Pemasaran
Direktorat
Pemasaran
Ekonomi
Kreatif
Kemenparekraf, terpanggil untuk menyediakan serangkaian
alternatif solusi bagi para pelaku ekonomi kreatif secara
umum dan pelaku ekonomi kreatif yang merupakan bagian
dari ekosistem pariwisata (creative economic based tourism).
Salah satu solusi yang dihadirkan adalah merumuskan
strategi pemasaran yang komprehensif, terukur, dan terarah.
Strategi ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk
berbagai program, kegiatan, dan fasilitasi yang akan
dilakukan, sehingga kesemuaannya itu dapat tepat sasaran
dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan akses pasar
dan omset pelaku ekonomi kreatif.
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Dunia akan terus berubah. Tak ada cara lain untuk
dapat bertahan, bangkit, dan menjadi semakin tangguh,
sukses, dan berjaya, kecuali dengan AADC (accept, adapt,
digital, creative collaboration). Dan, konsep AADC inilah yang
melandasi rumusan STRATEGI PEMASARAN ini. Anda
penasaran? Selama menyimak buku ini. Saran dan masukan
sangat berarti untuk kami.
Jakarta, Juli 2020
Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif

Yuana Rochma Astuti, SE., M.Si

vi

KATA PENGANTAR
Strategi pemasaran telah berkembang dengan cepat
dari tahun ke tahun. Strategi yang dulu sering digunakan yaitu
AIDA sekarang sudah mulai ditinggalkan. Khususnya ekonomi
kreatif di Indonesia dihadapkan dengan 3 tantangan besar
yaitu: era industri 4.0. Era di mana segalanya dapat terproses
lebih cepat, efisien, dan murah karena medianya serba digital;
digital disruption yakni pergeseran media yang sudah
terdigitalisasi; serta yang terakhir yaitu milenial disruption,
para generasi yang mendominasi market di era 4.0. Untuk
menghadapi hal-hal tersebut perlu penyusunan strategi
pemasaran yang tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam
menentukan langkah atau kebijakan.
Perumusan beberapa metode dalam beberapa proses
agar seluruh pelaku EKRAF dapat ter-maintenance dengan
baik dan teratur. Beberapa tools juga telah kami sajikan
dengan kegunaan dan tujuan masing-masing. Mulai dari cara
mengkurasi produk, mengidentifikasi market, memilah cara
promosi, dan menentukan media untuk para pelaku ekonomi
kreatif dijelaskan di dalamnya. Seluruhnya bertujuan untuk
mewujudkan kontribusi dalam memperkuat ketahanan
ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan
berkeadilan.
Kami sadar sepenuhnya bahwa keilmuan dalam strategi
pemasaran ini akan tetap terus berkembang seiring
berjalannya waktu. Maka saran dan kritik yang membangun
akan sangat berarti bagi keberlangsungan strategi pemasaran
untuk para pelaku ekonomi kreatif dan industri kreatif di
Indonesia.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang ikut serta menyukseskan penyusunan strategi
pemasaran ini. Khususnya kepada Deputi Pemasaran,
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Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif, Narasumber, tim
professional, tim riset, validasi, dan pihak-pihak lainnya yang
belum disebutkan tanpa mengurangi rasa hormat kami.
Semoga strategi ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk
meningkatkan industri kreatif di Indonesia.

Jakarta, Juli 2020

Tim Penyusun
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Perkembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia
semakin menunjukkan angka yang positif. Dalam kurun
waktu 5 tahun terakhir pertumbuhan Ekonomi Kreatif
Indonesia
selalu
bertambah.
Dengan
Kondisi
perekonomian dunia yang cukup dinamis membuat ide-ide
kreatif muncul dalam pembuatan produk bisnis. Jadi jangan
heran jika pada beberapa tahun belakangan banyak sekali
muncul ide-ide kreatif baru dalam dunia bisnis. Seperti film
buatan anak negeri yang mulai bertumbuh, kedai kopi
kekinian yang sejak akhir tahun 2019 menjadi tren, dan
musik Indie yang mulai menjamah perindustrian musik
Indonesia.
Keberadaan bisnis kreatif semacam ini bukan hanya
tentang tuntutan zaman tetapi juga evolusi perekonomian,
karena bagaimanapun sebuah negara membutuhkan
inovasi-inovasi segar untuk meningkatkan pendapatan
perekonomian nasional. Di Indonesia, industri kreatif
memang sedang populer. Hampir seluruh lapisan
masyarakat sadar akan keberadaan evolusi perekonomian
ini dan berusaha terlibat aktif di dalamnya. Bahkan banyak
pengusaha-pengusaha muda yang ikut serta dalam
mengembangkan industri kreatif di Indonesia.
Berbekal keyakinan akan masa depan industri kreatif
yang cerah, Presiden Joko Widodo membentuk Badan
Ekonomi Kreatif (Bekraf) pada masa pemerintahannya,
badan ini diharapkan berfungsi sebagai akselerator
ekonomi di Indonesia sehingga berkembang lebih cepat
dan dapat bersaing di kancah Internasional. Dengan begitu
cita-cita membangkitkan perekonomian Indonesia dapat
dicapai.
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1

Gambar 1. 1 Presiden Republik Indonesia

“Kalau ingin bersaing dengan industri canggih, kita akan kalah
dengan Jerman dan China. Tapi di bidang ekonomi kreatif ini,
besar peluangnya kita akan jadi pemenang!”

- Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.

1

Sumber Gambar :
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/23/09590301/presiden-jokowioptimistis-wabah-covid-19-menurun-pada-juli.
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2

Gambar 1. 2 Foto Menteri Kemenparekraf/ Baparekraf

"Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang
diperhitungkan dalam bisnis ekonomi kreatif di tingkat dunia.
Untuk itu, Indonesia harus mengambil peran, terlebih PBB
telah menyetujui tahun 2021 sebagai "International Year of
Creative Economy for Sustainable Development" dimana
Indonesia menjadi inisiator dalam resolusi tersebut,“

- Wishnutama Kusubandio,
Menteri Kemenparekraf/Baparekraf

2

Sumber Gambar : http://pariwisatakalsel.id/profil-singkatwishnutama-kusubandio-menteri-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif/
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Gambar 1. 3 Foto Prof. Rhenald Kasali, Ph.D

“Faktanya dunia sedang mengalami disrupsi di semua lini
karena manusia beradaptasi. Seperti ekonomi sekarang, tibatiba anak muda menemukan cara baru berbisnis. Mereka
fokus pada pengembangan teknologi dengan metode yang
juga baru; sharing economy. Anak muda sekarang, membawa
masa depan ke masa sekarang. Bukan seperti generasi
sebelumnya, yang membawa masa lalu ke masa sekarang.”
- Prof. Rhenald Kasali, Ph.D.,
Expertise Management & Marketing

Sumber Gambar : https://kaltim.tribunnews.com/2018/09/13/ceritaprofesor-rhenald-kasali-ahli-bisnis-yang-mengaku-tidak-berani-bicaradollar-as
3
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1.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia

6

Ekonomi Kreatif Sebagai Sumber Daya Terbarukan
Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019
tentang Ekonomi Kreatif menyatakan Ekonomi Kreatif adalah
perwujudan nilai tambah dari suatu hak kekayaan intelektual
yang lahir dari kreativitas manusia, berbasis ilmu
pengetahuan, warisan budaya dan teknologi. Trend di banyak
negara memaparkan fakta bahwa telah terjadi pergeseran
arah kebijakan ekonomi, dari yang awal mulanya
memanfaatkan Sumber Daya Alam sekarang menuju kepada
Ekonomi Kreatif.
Contoh yang mudah diamati adalah dari Korea Selatan,
yang awalnya dikenal sebagai negeri yang kuat di teknologi,
perlahan bergeser menjadi kuat dari sisi budaya dengan
demam KPOP yang melanda hampir seluruh negara. Jepang
juga tidak mau kalah, sama halnya dengan Korea yang kuat di
teknologi, sekarang dikenal dengan budaya animasi dalam
bentuk anime, manga, hingga cosplay.
Sama halnya juga dengan Indonesia yang tidak boleh
salah langkah, bergeser dari ekonomi yang sebelumnya di
topang oleh Sumber Daya Alam yang tergolong nonrenewable mulai juga bergeser menjadi ekonomi kreatif yang
renewable dan resourcesfull.
Menurut John Howkins sang Bapak Ekonomi Kreatif,
dalam bukunya “The Creative Economy: How People Make
Money from Ideas”, 2001. Dijabarkan dengan sederhana:
“Ekonomi Kreatif berhubungan dengan ide dan uang. Ini
adalah jenis ekonomi pertama di mana imajinasi dan
kreativitas menentukan apa yang orang-orang ingin lakukan
dan hasilkan”.
7

Perjalanan ekonomi dunia saat ini membawa ke tahap
di mana kreativitas mampu untuk menciptakan sebuah
peluang baru dalam menggerakan roda perekonomian.
Kreativitas menjadi sumber daya terbarukan karena tidak
bergantung pada sumber daya alam yang pada suatu saat akan
habis.
Pada dasarnya, konsep ekonomi kreatif ini lebih
mengedepankan kreativitas, ide, dan pengetahuan manusia
sebagai aset utama dengan melakukan pendekatan teknologi
dalam menggerakan ekonomi.
Perjalanan ekonomi kreatif di Indonesia sampai saat ini
berhasil menjadi sektor ekonomi dengan angka pertumbuhan
yang positif dan konsisten. Mengutip data statistik dan hasil
survey ekonomi kreatif di tahun 2017, Ekonomi kreatif berhasil
memberi kontribusi sebesar 7,44% terhadap total ekonomi
nasional dan mengalami pertumbuhan 5,06% dari tahun
sebelumnya.
Berbagai faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi
kreatif semakin menunjukkan angka yang positif, salah
satunya adalah dampak dari era industri 4.0 yang berhasil
mengubah perilaku permintaan dan penawaran kepada
market. Perubahan-perubahan ini dapat menjadi potensi
besar terhadap sektor ekonomi kreatif. Selain pergeseran
generasi setidaknya ada 3 hal besar lain yang menjadi
penyebab perubahan ini yaitu 4.0 Industrial Era Disruption,
Millenial Disruption, dan Digital Disruption.
Perkembangan industri kreatif di Indonesia dimulai
pada tahun 2005, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
memberikan pernyataan akan pentingnya dan pengembangan
ekonomi kreatif. Kemudian pada tahun 2009, diterbitkan
instruksi presiden nomor 6 tahun 2009 serta dicanangkannya
8

tahun Indonesia kreatif. Di tahun 2010 diciptakan platform
digital bernama ekonomi kreatif Indonesia sebagai wadah
industri kreatif Indonesia.
Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk
pengembangan industri kreatif secara serius, pada tahun 2011,
secara resmi dibentuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2011. Di tahun 2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif melakukan revisi rencana pengembangan Industri
kreatif hingga tahun 2025, yang dijabarkan menjadi Rencana
Pengembangan Industri Kreatif 2015-2019 dan Rencana
Pengembangan 15 Subsektor Industri Kreatif 2015- 2019.
Di era kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo
Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) diputuskan untuk digabung
menjadi satu bersama Kementerian Pariwisata. Berada satu
level di bawah Kementerian Pariwisata, Baparekraf kemudian
bertanggung jawab dalam mengelola 17 subsektor kreatif yang
dikelompokan dalam 4 kategori besar.
Kategori Film, Televisi, dan Animasi
-

Aplikasi
Film, Animasi, dan Video
Televisi, Radio, dan Periklanan
Periklanan
Fotografi Periklanan

Kategori Fesyen, Desain, dan Kuliner
-

Kuliner
Fesyen
Kriya
Desain Produk
DKV
9

-

Arsitektur
Desain Interior
Penerbitan

Musik & Seni Pertunjukan
-

Seni Pertunjukan
Musik
Seni Rupa
Pengembangan Permainan

1.1.1. Trend Ekonomi Dunia
Ekonomi
kreatif
dapat
menjadi
pendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable
economic growth) karena ide dan kreativitas merupakan
sumber daya yang senantiasa dapat diperbaharui. Untuk bisa
menjadi pendorong ekonomi maka harus mampu
menciptakan dan memanfaatkan potensi ekonomi kreatif di
era industri 4.0 dengan maksimal.
Potensi ekonomi kreatif tidak hanya dirasakan di
Indonesia saja, namun di berbagai negara di dunia yang sudah
menggalakan sektor ekonomi kreatif ini. Mengamati trend
ekonomi di banyak negara saat ini, memaparkan fakta bahwa
telah terjadi pergeseran arah kebijakan ekonomi, dari
pemanfaatkan sumber daya alam menuju ekonomi kreatif.
Contoh yang mudah diamati adalah dari Korea Selatan,
yang awalnya dikenal sebagai negeri yang kuat di teknologi,
perlahan bergeser menjadi kuat dari sisi budaya dengan
demam KPOP yang melanda hampir seluruh negara. Jepang
juga tidak mau kalah, sama halnya dengan Korea yang kuat di
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teknologi, sekarang dikenal dengan budaya animasi dalam
bentuk anime, manga, hingga cosplay.
Sama halnya juga dengan Indonesia yang tidak boleh
salah langkah, bergeser dari ekonomi yang sebelumnya
ditopang oleh Sumber Daya Alam yang tergolong nonrenewable mulai juga bergeser menjadi ekonomi kreatif yang
renewable dan resourceful. Baik dari sisi pemberdayaan SDM
maupun secara oprasional yang mampu padat karya
1.1.2. Arah Baru Kebijakan Ekonomi Kreatif
Mengutip data ranking PDB kuartal 1 tahun 2019 IMF,
Indonesia berada di urutan 16 diantara anggota G20.
Kemudian PWC memprediksi Indonesia mampu menjadi
negeri “Superpower” di dunia peringkat kelima pada tahun
2030 dan peringkat keempat pada tahun 2050 bermodalkan
pertumbuhan ekonomi kreatif yang relatif tinggi serta
momentum bonus demografi.
Dalam mendukung data tersebut, maka perlu dibentuk
suatu rancangan rencana dan strategi dalam pembangunan
ekonomi kreatif di Indonesia. Pada kondisi saat ini badan
ekonomi kreatif Indonesia sudah memiliki naskah
pengembangan ekonomi kreatif ini yang tertuang pada
Naskah Rancangan Teknokratis Rencana Strategis 2020 –
2024.
Berdasarkan dokumen “Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024”, Kemenparekraf /
Baparekraf
diharapkan
dapat
berkontribusi
dalam
memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang
berkualitas dan berkeadilan. Untuk mewujudkannya, maka
Kemenparekraf / Baparekraf secara konkrit memberikan
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kontribusi dalam program prioritas Meningkatnya daya
dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas
bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Sasaran, indikator, serta target yang diharapkan dapat
dicapai Kemenparekraf/Baparekraf pada naskah teknokratik
RPJMN ini dapat dijabarkan dalam 4 point.
1. Penguatan kewirausahaan
dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM), dan
koperasi

2. Peningkatan nilai
tambah, lapangan kerja,
dan investasi di sektor
riil, dan industrialisasi

3. Peningkatan ekspor
bernilai tambah tinggi dan
penguatan
Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN)

4. Penguatan pilar
pertumbuhan dan daya
saing ekonomi

Tabel 1. 1 Naskah Teknokratik RPJMN
4

Secara spesifik, Kemenparekraf dan Baparekraf juga
memiliki arah kebijakan tersendiri. Arah kebijakan dan
strategi Kemenparekraf / Baparekraf menggambarkan spirit
dan upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini
menjadi kondisi yang diinginkan. Dalam formulasi strategi,
sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan organisasi dalam
hal ini Menteri dan seluruh pejabat tinggi negara.
Komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen
Renstra Kemenparekraf / Baparekraf yang diterjemahkan
kedalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran
Kementerian / Lembaga (RKA K/L) maupun Perjanjian
Kinerja (PK) yang ditandatangani seluruh pimpinan hingga
4

Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kemenparekraf dan Baparekraf 2020 2024
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staf Kemenparekraf/Baparekraf. Kerangka strategis yang
menjadi strategic direction Kemenparekraf/Baparekraf tahun
2020-2024 dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

5

Tabel 1. 2 Strategic Direction Kemenparekraf/Baparekraf

Tujuan akhir Kemenparekraf / Baparekraf adalah
meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi
kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Sektor ini
diharapkan menjadi salah satu solusi cepat dalam
meningkatkan
ketahanan
ekonomi
nasional
dalam
mewujudkan Visi Presiden tahun 2024. Tujuan akhir tersebut
dapat terwujud melalui pariwisata yang berkualitas (quality
tourism experience), pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif
maupun pertumbuhan nilai tambah ekonomi kreatif yang
diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi nasional.

5
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Hal ini dapat terwujud melalui pembangunan 5 pilar
strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu pilar destinasi
pariwisata dan produk ekonomi kreatif, pilar pemasaran
pariwisata dan ekonomi kreatif, pilar industri pariwisata dan
ekonomi kreatif, pilar SDM dan kelembagaan pariwisata dan
ekonomi kreatif serta pilar kreativitas.
Pilar pertama terkait destinasi pariwisata dan produk
ekonomi kreatif, dimana pilar ini menekankan pada
pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis Kawasan
Ekonomi Kreatif dan Kluster Penguatan Ekonomi Kreatif.
Pengembangan jumlah maupun jenis produk ekonomi
kreatif akan mampu menggerakkan roda perekonomian
nasional. Selain itu, pada pilar ini juga akan dilakukan
pengembangan destinasi pariwisata berkualitas berdasarkan
prioritas. Destinasi pariwisata berkualitas yang dimaksud
adalah destinasi pariwisata yang mampu memenuhi unsur 3A,
yaitu Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas yang saling terkait
satu dengan yang lainnya. Pilar ini juga menekankan
pentingnya diversifikasi produk pariwisata berbasis
kreativitas, dimana tidak hanya produk pariwisata baru yang
dihasilkan, melainkan juga pasar baru yang belum disentuh
selama ini melalui produk baru tersebut.
Pilar kedua adalah pemasaran pariwisata dan ekonomi
kreatif. Pemasaran merupakan salah satu komponen penting
dimana upaya pemasaran dilakukan guna menciptakan
kebutuhan pelanggan akan produk pariwisata dan ekonomi
kreatif. Dalam konteks pariwisata, pemasaran dilakukan
terhadap ceruk pasar (niche market) untuk wisatawan
mancanegara premium, yaitu menargetkan segmen
wisatawan dengan belanja atau pengeluaran yang besar. Hal
ini dilakukan melalui pemasaran produk pariwisata MICE,
14

yaitu Meeting, Incentives, Conferencing dan Exhibition (MICE)
maupun melalui wisata minat khusus seperti cruise tourism.
Pembangunan citra pariwisata nasional sebagai salah satu
destinasi wisata dunia juga penting mengingat citra menjadi
faktor utama dalam menentukan wisatawan mancanegara
untuk datang ke Indonesia. Sedangkan dalam konteks
ekonomi kreatif, paradigma pemasaran yang dilakukan adalah
perluasan pangsa pasar produk ekonomi kreatif.
Pengembangan pasar dari narrow market menjadi broader
market akan dilakukan secara masif, baik melalui regulasi
yang berpihak kepada masyarakat maupun melalui
pemberdayaan masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi
kreatif.
Pilar ketiga adalah industri pariwisata dan ekonomi
kreatif, dimana pertumbuhan dan pengelolaan industri
pariwisata dan ekonomi kreatif juga merupakan salah satu
kunci
penting
dalam
mewujudkan
tujuan
akhir
Kemenparekraf/Baparekraf. Pilar ini menitikberatkan pada
pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang
mencakup 13 bidang usaha pariwisata dan 16 bidang usaha
ekonomi kreatif. Tata kelola industri pariwisata dan ekonomi
kreatif juga penting untuk dilakukan, khususnya dalam
menciptakan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang
kondusif dan sinergis. Selain itu, investasi pendanaan, dan
akses pembiayaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif
merupakan hal lain yang perlu diperhatikan dalam
memperkuatekosistem maupun pengembangan industri
pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pilar keempat adalah SDM dan kelembagaan pariwisata
dan ekonomi kreatif. SDM merupakan strategic weapon yang
menentukan keberhasilan organisasi. Pengembangan SDM
pariwisata dan ekonomi kreatif dilakukan melalui optimasi
15

pendidikan dan pelatihan vokasi untuk sektor pariwisata dan
ekonomi kreatif. Selain itu, sertifikasi profesional juga
menjadi upaya lain dalam menjamin kualifikasi SDM
pariwisata dan ekonomi kreatif secara kompetensi. Selain
SDM, pengembangan kelembagaan pariwisata dan ekonomi
kreatif juga penting dilakukan untuk meningkatkan partisipasi
komunitas dalam menggembangkan pariwisata dan ekonomi
kreatif.
Pilar terakhir adalah kreativitas, di mana terdapat 2 isu
terkait pilar ini. Isu pertama adalah terkait perlindungan
terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual di
Indonesia. Kita perlu turun tangan untuk memastikan jaminan
perlindungan hukum atas hasil kreativitas dan kekayaan
intelektual masyarakatnya sehingga menjadi pemicu untuk
menumbuh kembangkan kreativitas. Selain itu, perlu
dilakukan juga upaya dalam mendorong munculnya kreasi
masyarakat dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif
berbasis budaya dan IPTEK. Namun kelima pilar ini perlu
ditopang oleh pondasi yang kuat, agar bisa berdiri dan
terlaksana sesuai rencana. Pondasi tersebut adalah aspek
manajerial dalam organisasi yang menjadi aset strategis
Kemenparekraf/Baparekraf, yaitu:
1.
2.
3.
4.

Riset dan inovasi pariwisata dan ekonomi kreatif
Simplifikasi regulasi mendukung pembangunan
pariwisata dan ekonomi kreatif nasional
Adopsi teknologi informasi dan komunikasi secara
tepat guna
Reformasi Birokrasi Kemenparekraf/Baparekraf
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1.2.

Angka Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
Indonesia

17

Ekonomi
kreatif
dapat
menjadi
pendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable
economic of growth) karena ide dan kreativitas merupakan
sumber daya yang senantiasa dapat diperbaharui. Untuk bisa
menjadi pendorong ekonomi maka harus mampu
menciptakan dan memanfaatkan potensi ekonomi kreatif di
era industri 4.0 dengan maksimal.
Ekonomi kreatif memiliki potensi yang cukup
menjanjikan. Kontribusi ekonomi kreatif di Indonesia
mengalami pertumbuhan yang konsisten, dari tahun ke tahun
semakin memberikan angka yang positif.
Berdasarkan data dari “Data Statistik dan Hasil Survei
Ekraf, hasil Kerjasama dengan BPS”, pertumbuhan Ekraf dari
2015 – 2017 semakin positif angka pertumbuhannya. Laju
pertumbuhan PDB mengalami kenaikan 5% pada tahun 2016
dan meningkat menjadi 5,06% pada tahun 2017.
Persentase pertumbuhan Ekraf 2015 – 2017
6

Pertumbuhan PDB
Nasional
Pertumbuhan PDB
Ekraf

Gambar 1. 4 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif 2015 –
2017

Di tahun 2017, ekonomi kreatif, selanjutnya disingkat
Ekraf, ODB Ekraf yang tercipta adalah sebesar 989 trilliun.
Tumbuh 66 trilliun dari tahun 2016. Dengan angka 989 trilliun
Sumber : Infografis Ringkasan Data Statistik Ekonomi Kreatif Indonesia
(BEKRAF dan BPS, 2017)
6
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Ekraf bisa berkontribusi sebesar 7, 28% terhadap total
perekonomian nasional.
Dibandingkan dengan negara lain angka kontribusi
ekonomi kreatif terhadap perekenomian nasional juga tidak
bisa dibilang kecil. Angka 7, 28% menjadikan Indonesia berada
di peringkat ketiga diatas capaian kontribusi negara Rusia,
Singapura, Filipina dan Canada.
7

Gambar 1. 5 Perbandingan Kontribusi Ekonomi Kreatif Indonesia dengan
Negara Lain 2017

1.2.1. Potret Ekonomi Kreatif Indonesia Tiap Subsektor
Trend positif yang ditorehkan oleh Ekraf Indonesia dari
tahun ke tahun tidak luput dari kontribusi yang diberikan oleh
17 subsektor Ekraf di tahun 2017. Dalam perjalanannya, Ekraf
didominasi oleh 3 subsektor yang menyumbang kontribusi
paling banyak, yaitu Kuliner, Fesyen dan Kriya.
Data tahun 2017 subsektor kuliner menjadi peyumbang
kontribusi terbanyak dari 17 subsektor Ekraf Indonesia,
dengan angka 41,7% subsektor kuliner mendominasi
kontribusi Ekraf Indonesia di tahun 2017, disusul fesyen
dengan 17,68% dan kriya 14,99%.

Sumber: Infografis Ringkasan Data Statistik Ekonomi Kreatif Indonesia
(BEKRAF dan BPS, 2017)
7
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8

Gambar 1. 6 Kontribusi PDB Ekonomi Kreatif Menurut Subsektor

Dewasa ini kuliner memang bukan hanya soal rasa dan
memenuhi rasa lapar saja, namun juga sudah merambah
menjadi gaya hidup. Contoh yang mudah diamati adalah
ketika memesan sebuah makanan, mengambil gambar, dan
kemudian mengunggah ke media sosial.
Pertumbuhan kuliner memang menjadi potensi paling
besar pada level UMKM, pemicu peningkatan di sektor kuliner
adalah pola gaya hidup kebutuhan masyarakat di kota-kota
besar. Pemesanan makanan melalui media online (daring)
menjadi salah satu faktor percepatan pertumbuhan sektor
kuliner ini.
Selain subsektor kuliner yang mendominasi kontribusi
Ekraf, terdapat 4 subsektor Ekraf yang mengalami
pertumbuhan yang pesat. Pertumbuhan pesat dialami oleh
subsektor TV dan Radio, Film Animasi dan Video, serta Seni
Pertunjukan dan Desain Komunikasi Visual.

Sumber : Infografis Ringkasan Data Statistik Ekonomi Kreatif Indonesia
(BEKRAF dan BPS, 2017)
8

20

9

Gambar 1. 7 Order Makanan Melalui Aplikasi Online
10

Gambar 1. 8 Persentase pertumbuhan 4 sub sektor yang
bertumbuh pesat

Angka yang muncul tentunya memiliki beberapa faktor
yang mendorong terjadinya pertumbuhan dari 4 sektor
tersebut. Digital dan millennial disruption menjadi salah satu
faktor pengubah permainan di banyak lini sektor Ekraf.
Sektor Ekraf televisi dan radio memang tidak
semutakhir smartphone saat ini, namun televisi dan radio
masih mempunyai peran yang sangat besar dalam penyebaran
informasi. Saat ini, kepemilikan televisi dan radio sudah
Sumber:
https://www.suara.com/bisnis/2020/05/06/204843/dampakpandemi-covid-19-bikin-order-gofood-turun-drastis
9

10

Sumber: Infografis Ringkasan Data Statistik Ekonomi Kreatif Indonesia
(BEKRAF dan BPS, 2017)
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merata, sehingga setiap lapisan masyarakat bisa mengakses
teknologi ini. Pertumbuhan jumlah stasiun televisi dan stasiun
radio pun masih terus bertambah.
Rumah produksi juga berlomba-lomba berebut pasar
dengan menyajikan film-film yang berkualitas dari segi cerita
yang sekaligus menguntungkan dari segi komersial. Didukung
juga dengan jumlah penonton Indonesia yang besar dan
mengapresiasi positif film produksi lokal.
Munculnya banyak fotografer profesional dan para
praktisi DKV lokal membawa dampak dan peranan yang
sangat penting terhadap pertumbuhan bisnis swasta, pemilik
merek. Potensi pasar yang besar menjadi ladang baru yang
bisa dimanfaatkan secara maksimal.
1.2.1. Potret Ekspor dan Impor Ekraf Indonesia
Ekonomi kreatif tidak hanya bisa dipasarkan dalam
negeri, namun bisa juga dipasarkan ke berbagai negara.
Potensi ekspor Indonesia dari tahun ke tahun semakin
bertambah. Terbukti disaat ekspor barang komoditas
Indonesia menurun, justru nilai ekspor ekonomi kreatif
semakin naik.
Dalam neraca ekspor nasional, ekspor ekonomi kreatif
masuk dalam kategori eskpor non migas. Pada tahun 2017,
total eskpor nasional bernilai US$ 168,8 M, yang dimana sektor
non migas berkontribusi sebesar US$ 152,0 M sedangkan dari
ekspor Ekraf terhadap ekspor nasional adalah US$ 19,8M atau
sebesar 11,75%. Selama tahun 2017
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11

Menurut Peraturan Presiden Republik

Indonesia

Gambar 1. 9 Angka Kontribusi Ekonomi Kreatif terhadap PDB Negara 2017

Nomor 72 Tahun 2015, kegiatan ekonomi kreatif mencakup 17
subsektor. Subsektor-subsektor tersebut adalah: 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. Masing-masing
subsektor tersebut terdiri dari beberapa kelompok Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 lima digit.
Tidak semua komoditas subsektor-subsektor Ekraf ada
dalam seri data ekspor Indonesia. Selama periode 2010–2017
hanya ada tujuh subsektor Ekraf yang komoditasnya diekspor
ke luar negeri yaitu film, animasi dan video, kriya, kuliner,
musik, fesyen, penerbitan, dan seni rupa. Dari ketujuh
subsektor tersebut, 90 persen lebih merupakan ekspor
komoditas fashion dan kriya, sekitar enam persen adalah
ekspor komoditas subsektor kuliner dan sisanya adalah

Sumber: Infografis Ringkasan Data Statistik Ekonomi Kreatif Indonesia
(BEKRAF dan BPS, 2017)
11
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ekspor dari komoditas subsektor penerbitan, seni rupa,
musik, serta film, animasi, dan video. 12

Gambar 1. 10 Persentase Kontribusi 5 Subsektor Ekonomi Kreatif 2017

Data 2017 menunjukan subsektor fesyen berkontribusi
60,33%, kemudian kriya 32,69% disusul oleh kuliner 6,86%
dan sektor lainnya sebesar 0,12%. Selama tahun 2017,
Indonesia memiliki 10 negara utama untuk ekspor produk
hasil Ekraf. Negara tujuan ekspor terbesar adalah amerika
serikat dengan nilai ekspor sebesar 34,05%. Data ini
menunjukan pertumbuhan sebanyak 4,16% dari tahun 2016.
Disusul Swiss, Jepang, Singapura dan negara lainnya. 13

Gambar 1. 11. Persentase Angka Negara Tujuan Ekspor Tahun 2017
Sumber : Infografis Ringkasan Data Statistik Ekonomi Kreatif Indonesia
(BEKRAF dan BPS, 2017)
13
Sumber : Infografis Ringkasan Data Statistik Ekonomi Kreatif Indonesia
(BEKRAF dan BPS, 2017)
12
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Jawa barat menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar
terhadap nilai ekspor Ekraf, jauh diatas DKI Jakarta dan DI
Yogyakarta. Dengan angka 34,41% Jawa Barat berhasil berada
di peringkat pertama provinsi dengan penyumbang
kontribusi paling besar. Data ini juga mengalami kenaikan dari
tahun sebelumnya yang mampu mencetak angka 31,69%.
No.

Provinsi

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jawa Barat
Jawa Timur
Banten
Jawa Tengah
DKI Jakarta
Kep. Riau
Bali
DI Yogyakarta
Riau

Capaian
Ekspor 2016
31.69%
24.36%
15.23%
14.49%
8.97%
1.45%
1.24%
1.19%
0.49

Capaian Ekspor
2017
34.41%
17.82%
17.25%
17.49%
6.58%
1.33%
1.35%
6.58%
0.60%14

Tabel 1. 3 Data Provinsi dengan penyumbang kontribusi paling besar

Pertumbuhan Ekraf Indonesia sangat melekat kepada
peran para tenaga kerja ekonomi kreatif, yang dimana pada
tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 4,55%. Selama
tahun 2017 jumlah penduduk yang bekerja di sektor ekonomi
kreatif adalah 17,7 juta orang (14,61 dari total tenaga kerja
nasional).
Sayangnya Distribusi tenaga kerja Ekraf Indonesia saat
ini masih didominasi oleh blue collar: tenaga usaha penjualan,
tenaga usaha jasa, tenaga produksi, dan pekerja kasar. Kuliner

Sumber : Infografis Ringkasan Data Statistik Ekonomi Kreatif Indonesia
(BEKRAF dan BPS, 2017)
14

25

terutama menyumbang 48,49% total tenaga kerja Ekraf di
tahun 2017.
15

Gambar 1. 12 Persentase Angka Pesebaran Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif
2017

Sumber : Infografis Ringkasan Data Statistik Ekonomi Kreatif Indonesia
(BEKRAF dan BPS, 2017)
15
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1.3.

Ekonomi Kreatif di Era Industri 4.0

27

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan,
“Perbedaan antara revolusi industri ketiga dan keempat
ialah penciptaan nilai tambah pada setiap rantai produksi.
Rantai Produksi yang tidak menghasilkan nilai tambah
akan hilang “.
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16

Gambar 1. 13 Nine Technologies Are Transforming Industrial Production

Dikutip dari wartaekonomi, Industri 4.0 merupakan
perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah
sumber daya dan memproduksi barang. Revolusi industri
merupakan fenomena yang terjadi antara 1750 – 1850. Saat itu,
terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian,
manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi.
Perubahan tersebut ikut berdampak pada kondisi sosial,
ekonomi, dan budaya di dunia.
Definisi mengenai Industri 4.0 beragam karena masih
dalam tahap penelitian dan pengembangan. Kanselir Jerman,
Angela Merkel (2014) berpendapat bahwa Industri 4.0 adalah
transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi
di industri melalui penggabungan teknologi digital dan
internet dengan industri konvensional.

Sumber : https://www.bcg.com/capabilities/operations/embracingindustry-4.0-rediscovering-growth
16
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Schlechtendahl dkk (2015) menekankan definisi kepada
unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah
lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu
terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang
lain.
Pengertian yang lebih teknis disampaikan oleh
Kagermann dkk (2013) bahwa Industri 4.0 adalah integrasi dari
Cyber Physical System (CPS) dan Internet of Things and
Services (IoT dan IoS) ke dalam proses industri meliputi
manufaktur dan logistik serta proses lainnya. CPS adalah
teknologi untuk menggabungkan antara dunia nyata dengan
dunia maya. Penggabungan ini dapat terwujud melalui
integrasi antara proses fisik dan komputasi (teknologi
embedded computers dan jaringan) secara close loop (Lee,
2008).
Hermann dkk (2015) menambahkan bahwa Industri 4.0
adalah istilah untuk menyebut sekumpulan teknologi dan
organisasi rantai nilai berupa smart factory, CPS, IoT dan IoS.

1.3.1. Industri 1.0
Revolusi Industri yang pertama terjadi pada abad ke-18
ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk
proses produksi barang. Peralatan kerja yang awalnya
bergantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya
digantikan dengan mesin tersebut. Revolusi industri
memungkinkan bangsa Eropa mengirim kapal perang ke
seluruh penjuru dunia dalam waktu yang jauh lebih singkat.
Negara-negara imperialis di Eropa mulai menjajah kerajaankerajaan di Afrika dan Asia. Selain penjajahan, terdapat
dampak lain dari revolusi industri, yaitu pencemaran
30

lingkungan akibat asap mesin uap dan limbah-limbah pabrik
lainnya.

1.3.2. Industri 2.0
Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20.
Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik.
Tenaga otot yang saat itu sudah tergantikan oleh mesin uap,
perlahan mulai tergantikan lagi oleh tenaga listrik. Walaupun
demikian, masih ada kendala yang menghambat proses
produksi di pabrik, yaitu masalah transportasi.
Di akhir 1800-an, mobil mulai diproduksi secara masal.
Produksi masal ini tidak lantas membuat proses produksinya
memakan waktu yang cepat karena setiap mobil harus dirakit
dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit
mobil.
Revolusi industri kedua ini juga berdampak pada
kondisi militer pada perang dunia II. Ribuan tank, pesawat,
dan senjata diciptakan dari pabrik-pabrik yang menggunakan
lini produksi dan ban berjalan. Hal ini terjadi karena adanya
produksi masal (mass production). Perubahan dari masyarakat
agraris menjadi masyarakat industri boleh dibilang menjadi
komplit.
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1.3.3. Industri 3.0
Setelah revolusi industri kedua, manusia masih
berperan sangat penting dalam proses produksi berbagai
macam jenis barang. Tetapi, setelah revolusi industri yang
ketiga, manusia tidak lagi memegang peranan penting.
Setelah revolusi ini, abad industri pelan-pelan berakhir dan
abad informasi dimulai.
Jika revolusi pertama dipicu oleh mesin uap, revolusi
kedua dipicu oleh ban berjalan dan listrik, revolusi ketiga ini
dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara
otomatis, yaitu komputer dan robot.
Salah satu komputer pertama yang dikembangkan di
era perang dunia II sebagai mesin untuk memecahkan kode
buatan Nazi Jerman adalah komputer bernama Colossus.
Komputer yang dapat diprogram tersebut merupakan mesin
raksasa sebesar ruang tidur yang tidak memiliki RAM dan
tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard.
Komputer purba tersebut hanya menerima perintah melalui
pita kertas yang membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu
8.500 watt.
Namun, kemajuan teknologi komputer berkembang
luar biasa pesat setelah perang dunia kedua selesai.
Penemuan
semikonduktor,
transistor,
dan
kemudian integrated chip (IC) membuat ukuran komputer
semakin kecil, listrik yang dibutuhkan semakin sedikit, serta
kemampuan berhitungnya semakin canggih.
Mengecilnya ukuran membuat komputer bisa dipasang
di mesin-mesin yang mengoperasikan lini produksi.
Komputer pun mulai menggantikan banyak manusia sebagai
operator dan pengendali lini produksi.
32

1.3.4. Era Industri 4.0
Nah, inilah revolusi industri yang saat ini sedang ramai
diperbincangkan. Industri 4.0 adalah tren di dunia industri
yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi
siber. Istilah industri 4.0 berasal dari sebuah proyek dalam
strategi teknologi canggih Pemerintah Jerman yang
mengutamakan komputerisasi pabrik.
Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk
pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut
mencakup sistem siber-fisik, internet of things (IoT), cloud
computing, dan cognitive computing.
Tren ini telah mengubah banyak bidang kehidupan
manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup.
Singkatnya, revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi
cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang
kehidupan manusia.
Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya, tiba-tiba
muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis
yang sangat besar.
Contoh terdekatnya, munculnya transportasi dengan
sistem ride-sharing seperti Go-Jek dan Grab.
Kehadiran
revolusi industri 4.0 memang menghadirkan usaha baru,
lapangan kerja baru, dan profesi baru yang tak terpikirkan
sebelumnya.
Tidak dapat dipungkiri, berbagai aspek kehidupan
manusia akan terus berubah seiring dengan revolusi dan
perkembangan teknologi yang terjadi. Memang perubahan
seringkali diiringi banyak dampak negatif dan menimbulkan
masalah-masalah baru. Namun, perubahan juga selalu bisa
membawa masyarakat ke arah yang lebih baik.
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Berdasarkan intruksi Presiden Jokowi, ekonomi masa
depan adalah industri kreatif dan digital. Hal tersebut juga
didukung pernyataan Wishnutama sebagai Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, beserta Guru Besar FEUI
Prof. Rhenald Kasali, Ph.D.
Dengan melihat kondisi sekarang, karena semakin
masifnya pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. Maka dari itu
Indonesia bersiap menghadapi era revolusi industri ke-4 atau
industry 4.0 dalam upaya meningkatkan daya saing dan
produktivitas ekonomi kreatif. Kesimpulannya, era industri
4.0 bukanlah suatu kejadian yang menakutkan, justru
membuka peluang yang semakin luas bagi anak bangsa untuk
berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
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1.3.5. Dampak Era Industri 4.0, Berupa Disrupsi
17

Gambar 1. 14 Marketing Outlook 2020

Terdapat dua kekuatan disruptif yang memberikan
dampak terhadap pasar Indonesia di mana pasar lama (“old
normal”) dirusak menjadi “disruptive normal” dan akhirnya
membentuk keseimbangan baru (“new normal”) yang sama
sekali berbeda dengan sebelumnya.
Dikutip dari Marketing Outlook 2020 (1): The 3 Market
MEGASHIFTS,
Tiga disrupsi tersebut adalah: disrupsi digital (digital
disruption), disrupsi milenial (millennial disruption), dan
disrupsi leiser (leisure disruption). Namun di dalam
Sumber : https://www.yuswohady.com/2019/12/27/marketingoutlook-2019-2-the-fall-the-rise/
17
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pembahasan ini, kita hanya akan menggunakan dua disrupsi,
karena leiseure disruption sudah termasuk millennial
disruption yakni perubahan perilaku generasi milenial.
Disrupsi digital adalah disrupsi yang diakibatkan oleh
perubahan teknologi dari berbasis fisik (“atoms”) ke digital
(“bits”). Disrupsi ini didorong oleh lahirnya model-model
bisnis baru berbasis digital yang menghasilkan kinerja “better,
faster, cheaper 10X” dari model bisnis sebelumnya.
Disrupsi milenial terjadi karena adanya pergeseran
demografis/psikografis yang muncul karena adanya
pergantian generasi dari Baby Boomers/Gen-X ke milenial.
Transisi ini menghasilkan perubahan tata nilai, perilaku,
preferensi konsumen yang ekstrim.
Interaksi antara Digital Disruption dan Millennial
Disruption menghasilkan format pasar dan industri baru
dengan rule of the game yang baru.

1.3.6. Potensi Era Industri 4.0
Kegiatan ekonomi saat ini sudah melintasi batas
negara. Jika dahulu persaingan bisnis hanya terjadi dalam satu
lingkungan, kini persaingan juga terjadi antar negara.
Kreativitas dan pengetahuan adalah modal untuk
memenangkan persaingan global. Dari revolusi industri 1.0
hingga 4.0 semua membawa dampak perubahan yang besar
secara ekonomi dan gaya hidup.
Memang benar Industri 4.0 memiliki dampak negatif
bagi kehidupan, namun dalam sejarahnya manusia selalu
berhasil melewati fase ini. Tidak perlu khawatir, masih ada
peluang yang bisa diambil dari revolusi industri 4.0. Karena
36

kita berada pada era internet dan tentu peluang akan terbuka
lebar. Sekarang smartphone memiliki beragam fungsi untuk
mempermudah kehidupan.
Revolusi industri 4.0 juga membuka peluang ekonomi
kreatif lainnya seperti periklanan. Sebagai salah satu
subsektor ekonomi kreatif, periklanan berkembang dengan
pesat. Jika dulu iklan hanya ada di papan reklame, televisi dan
radio kini iklan bisa melalui genggaman. Kehadiran
influencer/selebgram di media adalah bentuk iklan gaya baru
kekinian.
Contoh di atas hanyalah sebagian kecil bukti bahawa
revolusi industri 4.0 dapat mendorong tumbuhnya ekonomi
kreatif. Memang ada bisnis konvensional yang akan terkena
dampaknya, namun di saat bersamaan muncul bisnis ekonomi
kreatif baru.
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1.4. Millenial Disruption
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Generasi Milenial atau biasa disebut Generasi Y di
dalam artikel Milennial Trends (2016) menurut Yuswohady
dalam Hidayatullah (2018) adalah generasi yang lahir dalam
rentang waktu tahun 1980 hingga tahun 2000. Mereka disebut
generasi milenial karena mereka adalah generasi yang hidup
di pergantian milenium. Secara bersamaan, di era ini
teknologi digital mulai merasuk di segala sendi kehidupan.
Milenial memiliki nilai-nilai dan perilaku yang berbeda
dengan generasi pendahulunya yaitu Gen-X (lahir tahun 1964
hingga 1980). Generasi milenial di Indonesia, beberapa
literatur menyebut karakteristik mereka di tandai oleh
berbagai nilai-nilai dan perilaku sebagai berikut, latar
belakang sosial, sejarah, budaya, politik dan ekonomi yang
berbeda untuk menghasilkan generasi milenial yang berbeda
pula dan unik.
Adapun karakteristik generasi milenial yang disebutkan
oleh Lynos (2004) dalam Putra (2016) antara lain: karakteristik
masing-masing individu berbeda tergantung di mana ia
dibesarkan, strata ekonomi, dan sosial keluarganya, pola
komunikasi sangat terbuka di banding generasi sebelumnya,
penggunaan media sosial yang sangat intensif dan
kehidupannya sangat bergantung pada perkembangan
teknologi, lebih terbuka pada pandangan politik dan ekonomi.
Milenial di era sekarang bukan hanya sebatas penanda
kapan lahir namun sudah menjadi sebuah gaya hidup. Milenial
bukan masalah umur; bukan masalah muda-tua. Milenial
adalah ekspresi dan identitas diri. Millenial Disruption
mematikan pemain lama melalui terbentuknya nilai-nilai,
perilaku dan preferensi milenial yang baru, yang
menyebabkan value proposition lama menjadi tidak relevan
lagi. Keberadaan produk/jasa buatan generasi milenial bakal
memangkas bisnis-bisnis yang dikelola perusahaan39

perusahaan. Milenial akan menjadi market terbesar di masa
mendatang sehingga kita harus merejuvenasi business model
maupun cara-cara dan metode dalam melayani mereka. Pola
konsumsi yang awalnya konsumsi berbasis barang (goodsbased-consumption) bergeser menjadi menjadi pengalaman
(experience-based-consumption)

1.4.1. Goods Based Consumption
Tahun 2010 untuk pertama kalinya pendapatan
perkapita masyarakat Indonesia melewati angka 3.000 dollar.
Oleh banyak negara termasuk Cina, angka ini dianggap
sebagai ambang batas (threshold) sebuah negara naik kelas
dari negara miskin menjadi negara berpendapatan menengah
(middle-income-country).
Ketika melewati angka tersebut, sebagian besar
masyarakatnya adalah konsumen kelas menengah (middleclass-consumers) dengan pengeluaran berkisar antar 2-10
dollar per hari. Di Indonesia, kini konsumen dengan rentang
pengeluaran sebesar itu telah mencapai lebih dari 60% dari
total penduduk. Salah satu ciri konsumen kelas menengah ini
adalah bergesernya pola konsumsi.
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Gambar 1. 15 Proporsi Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDB

Goods Based Consumption lebih kepada pola konsumsi
konsumen memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan dan
papan. Konsumsi barang primer mengalami penurunan
sementara barang sekunder naik. Penurunan ini menjadi
indikasi penurunan daya beli masyarakat atas pakaian dan alas
kaki. Bila kelompok pengeluaran masyarakat di kelompokkan
menjadi dua yaitu primer yang terdiri dari makanan,
minuman, pakaian, alas kaki, perumahan, kesehatan dan
Sumber:
https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/bergeserkah-polakonsumsi-masyarakat-czRL
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pendidikan serta kebutuhan sekunder yaitu transportasi,
komunikasi, restoran, hotel dan lainnya maka terlihat tiga
triwulan terakhir, terjadi pergeseran pola konsumsi
masyarakat.

1.4.2. Experience Based Consumption
19

Gambar 1. 16 Experience Based Consumption

3 DARI 4 MILENIAL AKAN LEBIH SUKA MENGHABISKAN
UANG MEREKA PADA PENGALAMAN DARI PADA
KONSUMSI BERBASIS BARANG.
Secara sederhana leisure didefinisikan sebagai waktu
luang (free time atau spare time). Jadi aktivitas leisure adalah
segala aktivitas yang bertujuan memanfaatkan waktu luang.
Yang dimaksud waktu luang disini adalah waktu-waktu di luar
Sumber :
https://laurenjuddbranding.wordpress.com/2017/04/10/how-doesthe-bodhi-store-fit-with-target-market/
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waktu untuk bekerja, bisnis atau berbagai urusan rumah
tangga. Namun di era leisure economy kita dapat menyaksikan
fundamental shift dalam perilaku konsumen. Leisure yang
awalnya dilakukan sesekali waktu (occasional) kini menjadi
sering dan telah menjadi kebiasaan (habitual).
Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak
fenomena ini. Pasalnya, konsumsi dalam kategori “leisure”
makin marak dinikmati. Kategori “leisure” seperti traveling,
menginap di hotel, menonton film, konser musik dan kuliner
telah menjadi konsumsi gaya hidup sekarang ini. Fenomena
ini menjadikan konsumsi masyarakat dengan tujuan
mendapatkan
kesenangan
dan
pengalaman
dapat
terakomodir sesuai keinginannya itulah yang disebut dengan
Experience Based Consumption.
Menurut pengamat sekaligus Direktur Inventure,
Yuswohady, leisure economy mengedepankan moment dan
experience. Kepuasan dan kesenangan yang didapatkan dari
hal tersebutlah menjadi value dalam sebuah bisnis tersebut.
“Leisure berada di level utility, sedangkan experience ada di
level connection. Keduanya yang terkait menciptakan
happiness dari sebuah produk yang dirasakan. Pada tingkat
selanjutnya esteem dari eksternal menimbulkan moment of
recognition.
Studi Nielsen (2015) menunjukan bahwa milenial yang
merupakan konsumen dominan di Indonesia saat ini
(mencapai 46%) lebih royal menghabiskan uangnya untuk
kebutuhan yang bersifat lifestyle dan experience seperti:
makan di luar rumah, nonton bioskop, rekreasi, juga
perawatan tubuh, muka, dan rambut. Berbagai fenomena
pasar berikut ini semakin meyakinkan makin pentingnya
perubahan perilaku gaya konsumen sebagai mesin baru
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ekonomi Indonesia. Jika zaman dulu orang lebih suka
menabung saat punya uang lebih, kini masyarakat yang
banyak tergolong kaum milenial cenderung membelanjakan
uangnya untuk kuliner dan berwisata.

1.4.3. Kekuatan belanja Milenial sedang meningkat di Asia
Milenial, mereka yang lahir antara 1980 dan 2000, telah
mencapai usia dewasa dan diproyeksikan memiliki
pendapatan tahunan agregat lebih dari USD 4 triliun pada
tahun 2030. Ekonomi yang berkembang adalah rumah bagi
86% dari milenial dunia yang berjumlah sekitar 1 miliar orang.
Penghasilan agregat milenial Cina akan melampaui rekanrekan Amerika mereka pada tahun 2035 sementara negaranegara dengan pertumbuhan pendapatan milenial tertinggi
adalah sebagai berikut:
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Gambar 1. 17 Kekuatan Belanja Milenial sedang meningkat di Asia

1.4.4. Perbandingan Data Market Indonesia dan Global

Sumber : https://insightcenter.eprkc.com/millennials-shaping-neweconomy-experience/
20
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Komposisi penduduk bisa digambarkan lewat piramida.
Biasanya, piramida memuat pengelompokan penduduk
berdasarkan umur dan jenis kelamin. Umur di gambarkan
lewat garis vertikal, sementara jenis kelamin dengan garis
horizontal. Dasar Piramida adalah penduduk dengan usia
termuda dan semakin tua ke atas. Lewat piramida ini, kita bisa
mengetahui dengan cepat struktur dan komposisi penduduk.
21
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Gambar 1. 18 Population Pyramid of Indonesia in 2020

Piramida ekspansif memiliki bentuk yang besar pada
bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Piramida
ini dikenal juga dengan istilah piramida segitiga, kerucut, lima
atau piramida penduduk muda. Piramida ekspansif
menunjukkan penduduk di suatu wilayah berada dalam
keadaan tumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa
jumlah penduduk usia muda lebih besar.
Berarti angka kelahiran tinggi dan tingkat kematian
bayi rendah. Negara dengan piramida ekspansif memiliki
21

Sumber : Central Bureau Of Statistics
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pertumbuhan penduduk yang cepat. Biasanya dijumpai di
negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia,
Filipina, Nigeria, India dan Brazil.
Generasi milenial berusia 20-39 akan menjadi market
terbesar (BIG) di masa mendatang sehingga kita harus
merejuvenasi business model ekonomi kreatif maupun caracara dan metode dalam melayani mereka seperti dari sisi
permintaan pasar
The World Economic Forum tahun 2015 memprediksi
Indonesia akan menempati urutan ke-8 ekonomi dunia di
tahun 2020. Pernyataan ini didukung oleh Standard Chartered
Bank yang memprediksi hal yang sama, sementara Goldman
Sachs memprediksi Indonesia akan menjadi kekuatan
ekonomi nomor tujuh dunia setelah China, Amerika Serikat,
India, Brazil, Meksiko, dan Rusia. Prediksi ini tidak main-main.
Salah satu pendukung kekuatan ekonomi adalah geliat ecommerce yang diyakini menjadi kekuatan ekonomi masa
depan.
Pada tahun 2015 pengguna internet di Indonesia telah
mencapai 47,9% dari populasi atau sebanyak 93,4 juta orang
dan diprediksi mengalami peningkatan hingga 140 juta
pengguna di tahun 2020. Sedangkan berdasarkan data 2017
dari katadata.coid diperkirakan pengguna ponsel telah
mencapai 142% dari total populasi sebanyak 262 juta orang,
dengan asumsi satu orang menggunakan dua hingga tiga
kartu telpon seluler.
Tak bisa dipungkiri, kekuatan ekonomi yang diprediksi
semakin kokoh dimotori oleh generasi muda, mulai dari soal
menggunakan internet hingga bisnis yang mulai dimasuki
bahkan dipimpin oleh generasi muda. Mayoritas pengguna
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internet adalah generasi milenial yang lahir ketika teknologi
internet sudah mulai dikenal.
Sebuah survei yang dilakukan IDN Research Institute
bekerjasama dengan Alvara Research Center di 12 kota besar
di Indonesia berjudul Indonesia Millenial Report 2019
menunjukkan bahwa generasi milenial Indonesia telah
terkoneksi dengan internet sebanyak 94,4%, bahkan sebagian
besar diantaranya telah mengalami kecanduan bahkan
ketergantungan terhadap internet.
Sedangkan secara global jumlah mereka pertama kali
melebihi jumlah baby boomer 26 tahun lalu, dan menjadi
generasi terpadat di dunia dua tahun kemudian, menyusul
generasi X.
22

Gambar 1. 19 Millenial Disruption
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Sumber : World Data Lab
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Bagaimana bila ekonomi kreatif dikaitkan dengan
Milenial Disruption? Apakah ada dampak perubahan perilaku
yang cukup serius? D isini sebagai gambaran menggunakan
implementasi yang sudah terjadi di masyarakat dan paling
mudah dijumpai. Mulai dari subsektor film, kuliner bahkan
music.
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1.4.5. Film, Animasi dan Video
23

Gambar 1. 20 Pilihan Sarana Menonton Film Gen Z Jawa Bali

Perubahan perilaku Milenial dapat dilihat di subsektor
film, animasi dan video. Menurut temuan riset Tirto 51,46%
Generasi Z di Jawa dan Bali lebih memilih menonton film
streaming, online, dan unduhan ketimbang menonton film di
bioskop. Sebagai favorit kedua, bioskop hanya mencapai
persentase 33,89%. Sementara teve di posisi keempat dengan
hanya 3,91 persen, lebih rendah dari DVD yang punya
persentase 10,66%.
Hal ini tak jauh beda dengan hasil riset Trifecta pada
2015 dikutip dari Vicaption: Gen Z dua kali lebih besar
menyukai konten streaming ketimbang generasi Baby
Boomers. Naiknya peminat film-film streaming sejak
Sumber : https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/revolusigaya-menonton-ala-gen-z-ctUd
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kehadiran Netflix dalam satu dekade terakhir. Netflix,
perusahaan asal California, Amerika Serikat adalah layanan
budaya layar ibarat toko penyewaan DVD tetapi menawarkan
tontonan digital di dunia Maya.
Di Indonesia sendiri muncul sejumlah nama usaha
serupa yang mencoba menyaingi Netflix seperti iflix, Hooq
dan Genflix. Kecendrungan yang dapat diamati dari peristiwa
menarik tersebut adalah 86% generasi milenial lebih banyak
online melalui ponsel, 70% menonton melalui media youtube
selama kurang lebih 2 jam/hari dan 68% senang dengan
belanja online.

1.4.6. Kuliner
24

Gambar 1. 21 Masyarakat pesan makanan melalui aplikasi pesan antar

24

Sumber: https://tirto.id/nielsen-58-masyarakat-pesan-makanan-via-aplikasi-pesan-antar-eil7
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Menurut peneliti dari Bernstein, Sara Senatore dan
Alexia Howard dengan kemampuan belanja yang besar, tren
belanja milenial akan mempengaruhi permintaan di masa
depan. Salah satu yang menjadi perhatian keduanya mengenai
pola makan kaum milenial yang memiliki kebiasaan berbeda
dengan generasi lainnya. Hasil riset dari Departemen
Pertanian Amerika Serikat mengutip dari Business Insider,
menunjukan perbedaan utama kaum milenial dibandingkan
generasi lainnya adalah bahwa mereka paling sering makan di
restoran daripada di rumah.
Bertujuan untuk mengejar kenyamanan dan efisiensi
waktu dalam urusan makan. Kebiasaan yang terus menjamur
ini membuat semakin banyak toko atau warung yang
menawarkan makanan siap saji atau memperbaiki pilihan
menunya. Rumah makan atau restoran pun semakin inovatif
menawarkan jasa pengiriman yang cepat dan mudah di akses
lewat aplikasi pemesanan.
Salah satu contoh yang dapat kita temui di kehidupan
sehari-sehari, generasi milenial memanfaatkan media sosial
untuk mencari tahu informasi tentang suatu tempat secara
online sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian.
Maka dari itu, website yang dimiliki oleh restoran bisa
diibaratkan sebagai alamat kedua, karena generasi milenial
akan berusaha mengunjungi website tersebut untuk mencari
tahu informasi yang berkaitan dengan tempat usaha.

Sumber : https://tirto.id/nielsen-58-masyarakat-pesan-makananvia-aplikasi-pesan-antar-eil7
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1.4.7. Musik
26

Gambar 1. 22 Konser Fiersa Bersari

Perkembangan jaman memang mengubah tren dari
hampir seluruh lini kehidupan. Termasuk subsektor musik
tak luput juga dengan perubahan jaman. Sepertinya musik
menjadi komponen penting dari gaya hidup hampir seluruh
orang di dunia. Apalagi sekarang Indonesia yang sedang
didominasi dengan generasi milenial dan generasi Z ikut
mengubah tren musik.
Menurut beberapa riset yang dilakukan oleh
Nielsen.com populasi generasi milenial meningkat di
beberapa Negara seperti di kawasan Asia dan Amerika. Hal ini
yang membuat perubahan tren musik dan memperkaya genre
musik yang ada. Milenial cenderung royal untuk membeli lagu
ataupun datang ke konser. Hal ini yang mendorong
pergerakan ekonomi dalam dunia musik.

Sumber : https://musik.kapanlagi.com/berita/tampil-di-acara-roadto-soundrenaline-2019-fiersa-besari-rubah-aransemen-lagu54d21f.html
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Salah satu fenomena di dunia musik Indonesia yang
sedang tren saat ini adalah musik indie. Pergerakan musik
indie sudah cukup lama bergema di Indonesia dengan berhasil
melahirkan musisi-musisi dengan karya hebat dan
kemampuan yang luar biasa. Istilah anak Indie secara tidak
langsung menjadi framework baru dalam kehidupan anak
muda di era milenial. Dari mulai gaya hidup, kesukaan dalam
bermusik, kebiasaan dalam tulisan, keseluruhan memiliki satu
pola yang sama.
Kata Indie kini telah bergeser makna menjadi gaya
hidup. Padahal makna awal kata indie sangat jauh berbeda
dengan yang identik digunakan hari ini. Kata Indie sebenarnya
berasal dari bahasa inggris, yaitu independent yang berarti
bebas dan mandiri. Kata indie tidak merujuk pada gaya hidup
atau pun aliran musik. Kata indie disematkan pada musisi
yang memproduksi karyanya secara independen. Dalam
industri musik, musisi indie disebut sebagai pelawan arus
utama dalam bermusik.
Hal itu karena mereka melakukan rekaman dan
perilisan karya mereka secara mandiri, tanpa dinaungi oleh
label rekaman besar. Keuntungannya, para musisi indie dapat
lebih bebas dalam berkarya, tanpa terikat permintaan label
rekaman. Kita dapat perhatikan jika para musisi indie lebih
bebas dan ekspresif dalam karya-karyanya. Sebut saja Iksan
Skuter, Jason Ranti atau Efek Rumah Kaca yang begitu tajam
dan frontal dalam lirik-liriknya, terutama ketika ditujukan
untuk mengkritisi sesuatu. Atau seperti Fiersa Besari,
Fourtwnty, dan Dialog Dinihari yang begitu puitis dalam
setiap karya yang dibawakannya.
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1.4.8. Perubahan Perilaku Generasi Milenial
Perkembangan era digital yang begitu, pesat berdampak pada
hampir sebagian besar kehidupan termasuk pada generasi
milenial.
1. Kecepatan
Generasi milenial memiliki mobilitas tinggi dan senang
melakukan secara cepat
2. Kemudahan
Generasi
milenial
tumbuh
besar
dengan
mengkamulkan teknologi dalam hampir setiap lini
kehidupannya. Mereka pun telah terbiasa dengan
sesuatu yang lebih mudah dan praktis
3. Keamanan
Walaupun menyukai kecepatan dan kemudahan,
generasi milenial tetap kritis terhadap masalah
keamanan.
4. Kejelasan
Generasi milenial senang mencoba berbagai hal baru,
terutama hal-hal yang dapat memberikan mereka
kemudahan dan keuntungan. Hal ini juga berlaku untuk
kejelasan apalagi semua sekarang dilakukan secara
online
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1.5.

Digital Disruption
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Digital Disruption adalah suatu kondisi yang terjadi
akibat perubahan teknologi digital dan bentuk model bisnis
dalam era digital yang dapat berakibat kepada sebuah
kemudahan, kecepatan, kejelasan dan keamanan sebuah
kondisi bisnis yang dijalankan.
27

Gambar 1. 23 Perubahan Teknologi Digital

Konsep disruption ini bisa dikatakan sebuah respon
yang terjadi akibat sebuah kompetisi. Ini bukan sebuah
konsep untuk tumbuh tetapi dapat mengakibatkan sebuah
perubahan yang signifikan untuk tumbuh dan berkembang.
Disruption sangat berpengaruh bagi dunia bisnis saat
ini yang telah dimulai dari tahun 2015, dengan
berkembangnya aplikasi-aplikasi bisnis yang membantu para
masyarakat dalam melakukan transaksi bisnis atau kegiatan
rutin melalui smartphone mereka masing-masing.
Para pengusaha maupun pebisnis tidak bisa
mengabaikan kondisi disruption ini. Mereka akan menerima
kondisi secara perlahan atau cepat menjadi musnah atau
mulai mentransformasi model bisnis mereka menjadi mudah
dan murah bagi pelanggannya.

Sumber : https://www.shopback.co.id/katashopback/12-perubahanagresif-teknologi-dulu-dan-kini
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1.5.1. Pertumbuhan Digital
Berdasarkan laporan terbaru We Are Social, pada tahun
2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di
Indonesia. Dibandingkan tahun sebelumnya, ada kenaikan
17% atau 25 juta pengguna internet di negeri ini. Berdasarkan
total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, maka
itu artinya 64% setengah penduduk RI telah merasakan akses
ke dunia maya.

28

Gambar 1. 24 Jumlah pengguna internet Indonesia Tahun 2020 (We Are
Social)

Sumber : https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752juta-pengguna-internet-di-indonesia
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Persentase pengguna internet berusia 16 hingga 64
tahun yang memiliki masing-masing jenis perangkat, di
antaranya mobile phone (96%), smartphone (94%), nonsmartphone mobile phone (21%), laptop atau komputer desktop
(66%), table (23%), konsol game (16%), hingga virtual reality
device (5,1%).
Dalam laporan ini juga diketahui bahwa saat ini
masyarakat Indonesia yang memiliki ponsel sebanyak 338,2
juta. Begitu juga data yang tak kalah menariknya, ada 160 juta
pengguna aktif media sosial (medsos).
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Gambar 1. 25 Jumlah pengguna platform social media Tahun 2020
diseluruh dunia

Sumber : https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8billion-people-use-social-media
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Secara peringkat Facebook masih menjadi sosial media
yang paling populer di dunia dengan 2,449 milyar akun. Lagilagi angka yang mencengangkan karena separuh dari
penggunaan media sosial dunia adalah untuk Facebook.
Sementara sisanya dibagi-bagi dengan sosial media lain.
Peringkat kedua ditempati oleh Youtube dengan
akun mencapai 2 milyar akun. Di peringkat tiga
Instagram dengan 1 milyar akun. Selanjutnya
pendatang baru yang cukup mengagetkan yakni
dengan 800 juta akun.

jumlah
adalah
adalah
Tiktok

Bila dibandingkan dengan 2019, maka pada tahun ini We
Are Social menemukan ada peningkatan 10 juta orang
Indonesia yang aktif di medsos.
Indonesia berada di peringkat tiga dengan pertumbuhan
populasi yang mengakses internet sebesar 17 persen dalam
satu tahun terakhir. Angka ini sama dengan 25,3 juta
pengakses internet baru dalam setahun.

Gambar 1. 26 Pertumbuhan Pengakses Internet di Seluruh Dunia
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Pertumbuhan populasi pengakses internet Indonesia
ini hanya kalah dari Cina dan India. India menempati
peringkat pertama dengan 127 juta pengakses internet baru
dalam satu tahun. Sementara Cina berada di peringkat kedua
dengan 25,4 juta pengakses internet baru dalam setahun
terakhir.

1.5.2.

Evolusi Bisnis Era Digital di Sektor Ekonomi Kreatif

Tren masa kini sudah bergeser dan menciptakan sistem
yang baru di era digital, dengan hadirnya intenet yang telah
membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi sebagai
roda penggerak kesejahteraan bangsa. Kehadiran internet
pula memacu era perkembangan teknologi digital dan sebagai
salah satu solusi dari jawaban permasalahan ekonomi saat ini.
Dalam konsep ekonomi kreatif, industri kreatif adalah
salah satu yang tidak bisa dilepaskan dari ekonomi kreatif. Hal
ini merupakan aset kreativitas yang berpotensi dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Ekonomi kreatif memberikan kontribusi sebesar 7,28
persen terhadap total perekonomian nasional (sumber : EBook Data Statistik dan Hasil Survei Ekraf, hasil Kerjasama
Baparekraf dengan BPS tahun 2017.)
Dari perbandingan ini, industri kreatif sudah
memberikan kontribusi bagi ekonomi Indonesia. Industri
kreatif merambah di berbagai sektor, mulai dari bidang
kuliner, fashion, kriya, arsitektur, aplikasi dan game developer,

Sumber : https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8billion-people-use-social-media
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periklanan, musik, design produk hingga design komunikasi
visual berpotensi tumbuh dengan sangat cepat.
Perkembangan teknologi digital tentunya dapat
mendorong terciptanya ide yang lebih fresh dan lebih inovatif.
Perkembangan pada era ekonomi digital tentunya terdapat
tantangan tersendiri yang mau tidak mau harus dihadapi.
Berinovasi tidak hanya dilakukan oleh penggiat bisnis startup
saja, tentunya dukungan pemerintah juga menjadi hal yang
selaras dengan perkembangan digital di era ekonomi kreatif.
Saat ini kita mengajak pelaku UMKM (Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah) merambah ke ranah digital.
Mengembangkan bisnis UMKM di tengah tren digitalisasi
merupakan tantangan sendiri bagi pemerintah. Selain SDM
pelaku UMKM yang menjadi tantangan, meneropong pangsa
pasar juga menjadi hal yang tidak boleh terlewatkan.
Edukasi dengan mengajak masyarakat juga pelaku
bisnis UMKM dan menggandeng pegiat bisnis e-commerce
berpotensi meningkatkan pemasaran UMKM melalui platform
digital.
Adanya edukasi dan kerjasama UMKM dengan pelaku
bisnis e-commerce seperti Bukalapak ataupun Go-Jek dapat
meningkatkan produktivitas dan memajukan bisnis UMKM di
tengah persaingan era pasar global saat ini. Menjaring mitra
dapat dengan mudah mengakses layanan e-commerce.
Platform digital yang mudah diakses dapat lebih
mempermudah pelaku UMKM yang mempunyai toko offline
yang bertransformasi ke toko online.
Peluang ini harus dibaca sebagai pasar yang
menjanjikan di tengah tren digitalisasi. Daya saing dan
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tuntutan pasar semakin beragam menjadikan tantangan
untuk sekaligus peluang dalam memulai usaha lebih mudah.
Pemanfaatan era digital dengan pembuatan aplikasi,
dapat menjangkau seluruh negeri. Peran media sosial pun
berdampak bagi perkembangan bisnis ekonomi kreatif ini.
Dengan potensi yang terlihat dalam dunia digital, beberapa
tren bisnis yang masih menjadi favorit masyarakat saat ini
yaitu e-commerce dibidang logistik seperti pengadaan barang
masih diminati masyarakat dalam berbelanja online.
Situs jual beli online atau yang lebih dikenal dengan
marketplace dengan kemudahannya sehingga dapat
menghilangkan jarak antara pembeli dan penjual.
Untuk mengembangkan ekonomi kreatif di era digital
membutuhkan strategi dan pengembangan bisnis untuk
merambah ke pasar global. Ekonomi kreatif berpotensi dalam
pengembangan kapasitas sumber daya manusia, ide yang
tercipta dapat melahirkan sesuatu yang kreatif sehingga
dapat bernilai ekonomi baik dalam bidang jasa maupun
barang.
Tak dapat dipungkiri adanya digitalisasi mendukung
munculnya para pelaku ekonomi kreatif yang semakin
tumbuh ditengah arus pasar global. Ide kreatif yang muncul
dalam dunia bisnis merupakan modal manusia yang
dibutuhkan untuk mendukung perekonomian dalam tren
digitalisasi industri kreatif.
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Ekonomi kreatif dirasa potensial dalam menggerakan
roda perekonomian. Pemanfaatan teknologi dalam tren
digitalisasi semakin membuat ekonomi kreatif lebih baik dan
dapat berdaya saing di tengah arus pasar global.
Digital disruption has already happened
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Gambar 1. 27 Perubahan Industri di sektor Film, Kuliner & Musik

Dengan terjadinya Digital Disruption ini, para pelaku
bisnis/organisasi sudah harus menyegarkan model bisnis
yang lama dengan memperkuat bisnis model yang baru,
selaras dengan itu terutama bagi generasi milenial mulai
meninggalkan media konvensional atau disebut sebagai
media mainstream. Mereka lebih suka mengakses internet
untuk mendapatkan hiburan atau informasi melalui aplikasi
Youtube, Instagram dan beragam wahana digital lainnya yang
sesuai dengan keinginan dan tujuan penggunanya.

31

Sumber : gambar logo diambil dari search engine google.com
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Contoh Perubahan Ekonomi Kreatif Subsektor Film

Gambar 1. 28 Ilustrasi Keluarga sedang menonton TV
3233

Sebelumnya menonton film melalui bioskop dan televisi
secara langsung bersama keluarga di rumah.

Gambar 1. 29 Penggunaan Platform Mobile Apps Streaming

Sekarang mulai beralih ke platform mobile apps streaming,
karena lebih praktis dan efisien terutama bagi golongan
milenial karena dapat dinikmati di manapun melalui
perangkat mereka.

Sumber: gambar logo diambil dari search engine google.com
Sumber:
https://assets.kompasiana.com/items/album/2018/11/10/208485be6902c6ddcae0c022140e2.jpg?t=o&v=740&x=416
32
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Contoh Perubahan Ekonomi Kreatif Subsektor Kuliner
34

Gambar 1. 30 Membeli/Memesan makanan harus datang di tempat penjual
makanan

Sebelumnya memesan makanan harus datang ke
warung/restoran/penjual makanan secara langsung.

Gambar 1. 31 Perubahan orang memesan makanan dari konvensional ke
online

Sekarang hanya melalui platform seperti grabfood atau gofood
makanan dapat langsung di antar ke lokasi kita.
Sumber :1. https://mediaindonesia.com/read/detail/302755-psbb-takboleh-makan-di-restoran-dan-warung
Sumber 2. https://selular.id/2019/03/kitchen-by-grabfood-kini-hadirdi-bsd-city/
34
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Contoh Perubahan Ekonomi Kreatif Subsektor Musik
35

Gambar 1. 32 Membeli kaset untuk mendengarkan musik

Sebelumnya jika kita ingin menikmati musik, kita harus
membeli terlebih dahulu kaset, CD, atau DVD dari musisi
pilihan kita secara langsung di took music.

Sekarang dengan mendownload platform tertencu seperti
Spotify di atas, kita dapat menikmati musik kapanpun.

Sumber :1. https://m.solopos.com/nasib-kaset-mencoba-bertahan-ditengah-gempuran-produk-digital-370820
Sumber 2. https://newsroom.spotify.com/media-kit/logo-and-brandassets/
35
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1.6.

Resume Latar Belakang

68

Mengikuti
melakukan

trend

dibanyak

pergeseran

pada

negara

sektor

yang

mulai

ekonomi

dari

pemanfaatan sumber daya alam menjadi sumber daya
manusia yang selalu terbarukan yaitu ekonomi kreatif. Maka
sesusai dengan rancangan strategi kementrian pariwisata dan
ekonomi kreatif tahun 2020 - 2024 dalam pembangunan
ekonomi kreatif dibutuhkan strategi dan implementasi
pemasaran yang bisa menjadi percepatan para pelaku
ekonomi kreatif di Indonesia.
Didukung dengan angka pertumbuhan ekonomi kreatif
yang dari tahun ketahun semakin positif, maka dibutuhkan
pemetaan yang lebih detail agar potensi-potensi ekonomi
kreatif

bisa

didalami di

seluruh

Indonesia

dan

bisa

memberikan bantuan-bantuan sesuai dengan prioritas.
Industri 4.0 mempertemukan 2 disruption besar.
Millenial disruption dan digital disruption. Dari kedua
disruption itu, menghasilkan rule of the game yang baru
dengan mematikan pemain-pemain lama. Matinya pemain
lama karena terbentuknya nilai-nilai, perilaku dan preferensi
milenial yang baru, yang menyebabkan value proposition lama
menjadi tidak relevan lagi. Pola konsumsi dari konsumsi
berbasis

barang

(goods-based-consumption)

menjadi

pengalaman (experience-based-consumption). Milenial di era
sekarang sudah menjadi sebuah gaya hidup. (Goods based
consumption) Pola

konsumsi
69

konsumen

memenuhi

kebutuhan dasar sandang, pangan dan papan yang lebih
membeli gadget, elektronik, pakaian, sepatu atau peralatan
rumah. (Experience based consumption)
Dengan terjadinya Digital Disruption, para pelaku
bisnis/organisasi sudah harus menyegarkan model bisnis
yang lama dengan memperkuat bisnis model yang baru,
selaras dengan itu terutama bagi generasi milenial mulai
meninggalkan media konvensional atau disebut sebagai
media mainstream. Mereka lebih suka mengakses internet
untuk mendapatkan hiburan atau informasi melalui aplikasi
Youtube, Instagram dan beragam wahana digital lainnya yang
sesuai dengan keinginan dan tujuan penggunanya.
Jumlah generasi milenial dengan rentang kelahiran
tahun 1980 sampai 2000 sangat banyak bahkan sudah
melampaui

generasi

pendahulunya.

Generasi

milenial

terkenal sebagai generasi pemilih dan sulit untuk didekati. Hal
tersebut dipengaruhi akibat dari paparan teknologi internet,
media social dan belanja online. Namun jika berhasil membuat
mereka tertarik, maka akan lebih cepat untuk menjadi
populer. Mereka gemar menjadikan sesuatu yang menarik
perhatiannya menjadi viral. Perubahan era industri 4.0, digital
disruption, dan millennials disruption membuat kita perlu
untuk merubah strategi marketing kolonial menjadi strategi
milenial yaitu strategi marketing AISAS. Strategi milenial
AISAS yang mampu memenuhi kebutuhan zaman sekarang.
70

2. Metodologi
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2.1.

Strategi Marketing
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36

Gambar 2. 1 Ilustrasi Strategi Marketing

Strategi marketing adalah serangkaian upaya yang kita
lakukan dalam mengenalkan produk atau layanan, berisikan
infomasi yang jelas dan terdokumentasi yang memandu
semua kegiatan pemasaran. Strategi ini bersifat jangka
panjang dan merupakan landasan bagi setiap keputusan
pemasaran yang dibuat, serta memiliki tujuan dan target yang
jelas untuk dicapai.
Strategi pemasaran akan menciptakan keunggulan
kompetitif yang menguntungkan untuk masa depan bisnis.
Strategi marketing dibangun dari pengetahuan pasar untuk
mengembangkan strategi yang berpusat pada pelanggan, atau
rencana dan pendekatan, untuk kampanye pemasaran dengan
tujuan akhir dari profitabilitas bagi organisasi. Untuk
mendefinisikan pemasaran strategis, kita juga harus
36

Sumber : https://unsplash.com/photos/5QgIuuBxKwM
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mempertimbangkan bagaimana strategi ini berlaku untuk
konsep-konsep seperti riset pemasaran, pemasaran media
sosial, perilaku konsumen, dan banyak lagi. Strategi
marketing menjadi kebutuhan bagi bisnis untuk memahami
konsumen dan pasar mereka. Dari pemahaman tersebut kita
perlu menciptakan strategi marketing yang mendorong
organisasi kita untuk terlihat di pasar.
Strategi marketing menjadi panduan yang menentukan
arah bisnis yang sedang berjalan. Strategi marketing
terintegrasi dengan rencana pemasaran (Marketing Plan).
Marketing plan menjadi blueprint yang lebih rinci tentang
bagaimana strategi marketing akan ditindak lanjuti. Di dalam
Marketing plan kita akan memiliki kegiatan taktis dari rencana
yang telah ditentukan. Tanpa rencana yang jelas, maka
aktivitas kita hanya akan menjadi output tanpa menjadi
37
outcome.

Gambar 2. 2 Quote Brian Halligan

Sumber : https://www.insivia.com/whats-the-difference-betweenmarketing-and-strategic-marketing/
37
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Saat kita gagal merencanakan, maka kita akan
merencanakan kegagalan. Masalah yang sering dihadapi
ekonomi kreatif adalah mereka adalah orang-orang yang
berangkat dari hasrat dan minat atau ketrampilan untuk
membuat produk/layanan. Mereka kurang menjalankan
strategi marketing. Secara awam bagi mereka strategi
marketing meliputi logo, website, social media. Mereka
menyiapkan itu semua karena mereka perlu, tapi tidak inform
didalamnya.
Stategi marketing meliputi:
1. Mission, Vision and Values
Tujuan yang jelas mengenai apa yang ingin kita capai.
Saat tujuan sudah ditentukan, sangat penting bagi kita
untuk menanamkan pemahaman mengenai tujuan yang
ingin kita capai dan bagaimana kita akan mencapai
tujuan tersebut. Kesepemahaman akan mempermudah
dalam mencapai tujuan yang akan kita capai.
Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 20152019, visi merupakan rumusan umum mengeni keadaan
yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Periode perencanaan yang dimaksud yaitu tahun 20182019. Visi Kementerian Pariwisata 2018-2019 yaitu:
"Indonesia Menjadi Negara Tujuan Pariwisata Kelas
Dunia"
Berdasarkan visi diatas, terdapat kata kunci visi
yaitu negara tujuan pariwisata kelas dunia. Definisi
dari negara tujuan pariwisata kelas dunia yaitu
Indonesia menjadi salah satu pilihan utama wisman
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(wisatatawan mancanegara) dan wisnus (wisatawan
nusantara) untuk berwisata dengan destinasi yang
didukung oleh atraksi yang menarik, aksesibilitas yang
mudah, dan amenitas yang berkualitas.
Berdasarkan Permen PPN Nomor 5 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra
K/L) 2015-2019, misi adalah rumusan umum mengenai
upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mewujudkan
visi.
Ketepatan dalam perumusan misi akan
menentukan capaian visi. Berdasarkan visi yang telah
ditetapkan Kementerian Pariwisata, maka dirumuskan
misi Kementerian Pariwisata, yaitu:
◼ Mengembangkan Destinasi Pariwisata Kelas
Dunia
◼ Melakukan Pemasaran Dengan Berorientasi
Kepada Wisatawan
◼ Mengembangkan Lingkungan Dan Kapasitas
Industri Pariwisata Yang Berdaya Saing Tinggi
◼ Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas
Kelembagaan Pariwisata Nasional
◼ Meningkatkan
Profesionalisme
Birokrasi
Kementerian Pariwisata Melalui Reformasi
Birokrasi
2. Objectives
Dari tujuan besar dipecah menjadi tujuan jangka
pendek yang ingin dicapai dalam 12-36 bulan kedepan.
Dipecah dalam matriks-matriks untuk mengukur
kinerja secara efektif. Matriks-matriks yang sudah
76

dibuat bisa menjadi milestone dalam pencapaian tujuan
utama.
Berdasar visi dan misi diatas dibuat rencana strategi.
Sebagai contoh kita bisa melihat sebagian dari rencana
strategi kementerian Pariwisata tahun 2015-2019:
38

Tabel 2. 1 Sebagian dari Renstra Kemenpar

3. Clearly Define Your Product Offering
Memahami jelas manfaat produk/layanan, sehingga
kita bisa mengkomunikasikan secara jelas kepada
setiap target sasaran kita. Sebagai contoh Kementerian
Pariwisata mewujudkan industri pariwisata yang
mampu menggerakkan perekonomian Nasional. Hal ini
ditandai dengan adanya peningkatan investasi di sektor
pariwisata
dan
meningkatnya
kontribusi
kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja
nasional.

38

Sumber : RENSTRA KEMENPAR 2015-2019 V 5 (30 11 2015).pdf
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4. Target Audience
Menentukan target sasaran secara spesifik agar waktu,
tenaga, budget dan resources yang ada terpakai secara
efisien. Di Kemenparekraf target sasaran adalah
wisman dan wisnus yang sedang berkunjung ke tempat
pariwisata.
5. Competitive Positioning
Memahami keunggulan kompetisi kita dari kompetitor
lainnya. Sehingga dalam hal mengkomunikasikan, kita
lebih menonjol dari kompetitor. Indonesia kaya akan
budaya bisa menjadi keunggulan dari kompetitor
lainnya. Wisman dan wisnus bisa berpariwisata sambil
menikmati karya lokal serta atraksi lokal yang menarik.
6. Key routes to market
Menentukan saluran yang tepat agar setiap orang
mampu mengakses/mendapatkan produk/layanan
kita dengan lebih mudah. Website kemenparekraf.go.id
adalah salah satu contoh media yang telah dipakai.
Selain itu ada Instagram @kemenparekraf.ri. serta ada
twitter @kemenparekraf yang dijadikan sebagai saluran
penyampaian informasi.
7. Key processes
Setelah semua yang diatas beres, maka kita perlu focus
untuk berproses mencapai tujuan. Untuk efektivitas
pencapaian, maka perlu adanya koordinasi yang baik
dan intensif secara internal antar bagian, maupun antar
unit kerja di tingkat Deputi, maupun secara eksternal
dengan Lembaga/instansi terkait.
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8. Messaging
Menyampaikan pesan utama ke setiap orang sesuai
dengan poin 1-7 yang sudah ditentukan. Dimana setiap
saluran yang sudah dipilih menyampaikan pesan yang
sama dan valid akan kebenarannya. Kemenparekraf
mengcampaignkan bangga buatan Indonesia, yang
mengajak kita untuk lebih menghargai produk kita
sendiri.
Strategi marketing memastikan bahwa setiap upaya
pemasaran (misalnya: buletin elektronik, beriklan di majalah,
situs web, surat langsung, dan sebagainya) selaras dengan
rencana keseluruhan untuk menghubungkan informasi yang
dimiliki dengan audiens yang perlu mendengarnya. Kunci
untuk memahami dan menciptakan kampanye strategi
marketing yang efektif adalah mengembangkan rencana
pemasaran strategis komprehensif yang memungkinkan
semua orang di organisasi memahami apa tujuan pemasaran
dan rencana untuk mencapainya.
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2.2.

Strategi Marketing Kolonial
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39

E. St. Elmo Lewis adalah
pelopor
periklanan
dan
penjualan
di
Negara
Amerika. Pada tahun 1898,
beliau
mengembangkan
formula penjualan praktis
mengunakan
wawasan
manajemen ilmiah terbaru.
Beliau menciptakan model
AIDA (Attention/Awareness,
Interest, Desire, Act). Model
AIDA tercipta pada studi
pelanggan di pasar asuransi
jiwa AS untuk menjelaskan
mekanisme
penjualan
pribadinya.
Lewis
Gambar 2. 3 Foto E.St.Elmo
berpendapat
bahwa
penjualan yang sukses mengikuti proses empat lapis herarkis.
Empat lapis herarkis tersebut menggunakan fase kognitif
yang diikuti oleh subjek ketika mereka menerima iklan atau
membeli produk baru.
Model AIDA menjadi formula penting dalam membuat
sebuah pemasaran yang efektif dalam menggaet orang. Lewis
dapat dianggap sebagai seorang pelopor untuk penggunaan
metode ilmiah dalam membuat iklan dan proses penjualan.
Beliau berbagi pengetahuannya dalam bentuk berbagai
publikasi baik dalam bentuk tertulis maupun dalam seminar
di universitas-universitas AS. Model AIDA masih digunakan
hingga sekarang di beberapa kondisi. Lois Geller, salah satu

Sumber : https://www.toolshero.com/toolsheroes/elias-st-elmolewis/
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pemilik agensi periklanan ternama di Amerika melabelinya
sebagai sebuah panduan untuk membut iklan yang efektif.
40

Gambar 2. 4 AIDA Sales Funnel

Model AIDA menggambarkan proses dasar dimana
orang menjadi termotivasi untuk bertindak melakukan
pembelian dan didasarkan juga pada rangsangan eksternal
dari perwakilan penjualan. Motivasi pembelian tergantung
pada:
1. Attention/Awareness = kesadaran keberadaan produk
atau layanan.
Tahap awal adalah pembuatan iklan. Materi iklan
memiliki peranan yang penting untuk menarik
perhatian. Materi iklan yang dibuat harus eyecatcher
agar dapat menarik perhatian orang. Tahap ini
merupakan tahap awal dimana konsumen mulai

Sumber : https://www.provenmodels.com/547/aida-salesfunnel/elias-st.-elmo-lewis
40
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menyadari produk/layanan hingga brand perusahaan.
Dalam tahap ini penting adanya strategi yang tepat
agar orang sadar akan keberadaan produk/layanan.
Ada 2 poin penting yang harus diperhatikan, desain dan
headline copywriting dari kalimat iklan. Kombinasi
keduanya mampu menarik perhatian orang secara
cepat dan membuat mereka terus membaca iklan
tersebut.
2. Interest = ketertarikan dalam memperhatikan manfaat
produk atau layanan.
Pada tahap Attention perhatian mulai terusik,
minat harus lebih dibangkitkan lagi. Konsumen mulai
tertarik dan mempelajari manfaat pruduk/layanan.
Tahap ini kita bisa menampilkan pesan positif dari
konsumen yang puas setelah merasakan manfaat dari
produk/layanan. Dilansir dari Forbes, Lois Geller
mengatakan bahwa iklan harus mudah dibaca dan
mengandung FAB (features, advantages, dan benefits).
Sebagai contoh:
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41

Gambar 2. 5 Contoh Iklan Mobil VW dan Rolls Royce

Gambar diatas merupakan 2 contoh iklan klasik yang
tepat sasaran. Iklan tentang mobil VW dan Rolls Royce
tersebut langsung to the point dengan menggambarkan
manfaat, fitur, serta kegunaan yang dijelaskan dengan
singkat, padat, dan jelas. Tidak bertele-tele mengingat
orang-orang cenderung untuk malas membaca.
3. Desire = keinginan untuk memiliki produk atau
menerima layanan.
Fase ini mepertegas iklan dengan menambahkan
beberapa elemen untuk meningkatkan Desire orang
untuk membeli atau melakukan sebuah aksi kepada
iklan tersebut. Menambahkan social proof untuk
semakin meyakinkan orang seperti testimonial,
penghargaan yang pernah di terima, promo harga, dan
hal lain yang dapat membantu orang untuk segera
melakukan action.
41

Sumber : https://www.paper.id/blog/bisnis/teknik-marketing-aida/
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4. Action = tindakan membeli produk atau layanan
Tahap terakhir dalam pembuatan iklan dengan
formula AIDA adalah dengan memberikan sugesti
untuk melakukan action sesuai dengan yang kita
harapkan. Apakah untuk membeli produk? Apakah
untuk merasakan layanan? Subscribe untuk email list?
Subscribe youtube? Disinilah peran penting tugas
copywriter untuk membuat copywriting yang kuat
untuk Call To Action (CTA). Menambahkan informasi
limited offer, limited time dan kata-kata lain untuk
memancing orang agar segera melakukan sebelum
mereka tidak mendapatkan hal tersebut.
Lewis berpendapat tahap ke empat adalah kondisi
mental, hasil alami yang timbul dari 3 tahap pertama.
Keinginan yang mengarah pada tindakan ditandai
dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
Apakah Anda berbicara dengan saya?
Kenapa Anda berbicara dengan saya?
Ide bagus, tetapi
membutuhkannya?

apakah
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saya

benar-benar

Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkannya?
42

Tabel 2. 2 Tabel kelebihan dan kekurangan dari AIDA

Pada dekade-dekade berikutnya, model AIDA berfungsi
untuk
mempelajari
bagaimana
periklanan
berhasil
mempengaruhi orang dan menjadi dasar bagi banyak model
penelitian perilaku orang yang didorong oleh motivasi. Model
AIDA menjadi pedoman dalam munculnya model-model
lainnya. Model-model penelitian yang muncul setelah AIDA
seperti ACAIP, ACCA, dan CAB. Membantu untuk
menargetkan sasaran dengan lebih baik yang mendasarkan
tindakan mereka pada posisi tahapan fase-fase AIDA. Orang
yang menerima iklan tergolong menjadi suspects, prospects,
dan customer.
42

Sumber :
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffranceslowe98.
wixsite.com%2Ffranceslowe%2Fsinglepost%2F2018%2F02%2F01%2FAIDAModel&psig=AOvVaw0eXASvebh4aaYhfkq6t5Jf&ust=1595491631707000&so
urce=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKig1Niz4OoCFQAAAAAdAAAA
ABAD
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AIDA telah berusia seratus dua puluh dua (122) tahun
per tahun dua ribu dua puluh (2020) ini. AIDA merupakan
salah satu model strategi marketing terlama yang digunakan
dalam pemasaran, bahkan sejak pada akhir abad kesembilan
belas. AIDA telah ditinjau dan dimodifikasi beberapa kali
selama bertahun-tahun baik dalam pemasaran dan hubungan
masyarakat. AIDA menjadi formulasi strategi marketing
kolonial.
Kelebihan

Kekurangan

Model AIDA memungkinkan
untuk memantau kemajuan
aktivitas penjualan pengiklan.
AIDA memungkinkan
peningkatan konversi secara
kuantitatif.

Model AIDA memandang bahwa
penjual memiliki kontrol interaksi
yang besar daripada pembeli. Hasil
penelitian menunjukkan penjual
dan pembeli mengalami proses
yang sama

Model AIDA menunjukkan
bahwa waktu adalah penting
dalam proses penjualan karena
keadaan mental orang berubah
seiring waktu. Orang-orang
memerlukan informasi yang
berbeda dari masing-masing
tahapan AIDA

Model AIDA dapat diterapkan
secara ketat, dengan tujuan untuk
merangsang tidakan pembelian dari
penerima iklan potensial, tidak
mengarahkan pada 4 fase yang
seharusnya.

Model AIDA mampu mengukur
efektifitas dari sebuah iklan

Kunci keberhasilan implementasi
AIDA adalah untuk memahami
keadaan calon pelanggan.
Kemampuan dan pengalaman pada
tahap ini sangat diperlukan.
Penelitian menunjukkan bahwa
keadaan mental orang dapat
berubah dengan cara yang lebih
dinamis dan kompleks daripada
secara berurutan.
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2.3.

Pergeseran Strategi Marketing
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Gambar 2. 6 Gambar Evolusi Strategi

Arah
kebijakan
ekonomi
Indonesia,
Angka
pertumbuhan dan kontribusi, Ekonomi kreatif di era industri
4.0, millennial disruption, dan digital disruption membawa
evolusi strategi marketing berbasis digital yang tetap
berpegang pada kearifan lokal produk kreatif Indonesia.
Digital menjadi pilihan yang tepat pada zaman sekarang ini,
menyesuaikan dengan para milenial. Jumlah generasi milenial
dengan rentang kelahiran tahun seribu sembilan ratus
delapan puluh (1980) sampai dua ribu (2000) sangat banyak
bahkan sudah melampaui generasi pendahulunya. Generasi
milenial terkenal sebagai generasi pemilih dan sulit untuk
didekati. Hal tersebut dipengaruhi akibat dari paparan
teknologi internet, media sosial dan belanja online. Namun
jika berhasil membuat mereka tertarik, maka akan lebih cepat
untuk menjadi populer. Mereka gemar menjadikan sesuatu
yang menarik perhatiannya menjadi viral.
Ada dua macam disruption yang terjadi di era sekarang:
Millenniall disruption = Pergerseran demografis/psikografis
yang muncul karena adanya pergantian generasi dari Baby
Boomer/gen x ke milenial.
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Digital disruption = Lahirnya model-model bisnis baru
berbasis digital yang menghasilkan kinerja ‘Better, Faster,
Cheaper” 43

Gambar 2. 7 Pergeseran strategi Marketing

Dengan dua macam disruption tersebut, perilaku pola
interaksi antara pemasar dengan konsumen menjadi berubah.
Perubahan ini serta merta membuat model strategi
pemasaran berangsur-angsur bergeser. Model AIDA yang
sudah lama dipakai, sekarang sudah tidak terlalu relevan
sebagai acuan. AIDA strategi marketing kolonial mulai
perlahan ditinggalkan. Muncul formulasi baru yang lebih
tepat dengan kondisi saat ini yaitu AISAS. AIDA Strategi
Marketing Kolonial bergeser menjadi AISAS Strategi
Marketing Millennial.
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Sumber : Diolah Sendiri
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AIDA dan AISAS masih memiliki kesamaan walau
berbeda. Dibagian tahap awal A (Awareness/attention) dan I
(Interest) masih memiliki arti/fase yang sama. Tahap awal
dimana orang tersadar akan adanya iklan yang dibuat, dan
tahap orang mulai tertarik untuk menyimak iklan. Tahap
berikutnya inilah menjadi pembeda kedua strategi marketing
tersebut.
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2.4.

Strategi Marketing Millenials
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Gambar 2. 8 Model AISAS

Dentsu (dalam Sugiyama dan Andree, 2011:51)
mengemukakan sebuah model komunikasi pemasaran yang
didapat dari perkembangan teknologi, yang diberi nama
dengan model AISAS. Pendekatan baru ini banyak dipengaruhi
oleh kemunculan teknologi baru berbasis social media.
Dentsu adalah agensi IMC (Integrated Marketing
Communication) terbesar di Jepang. Jika dibandingkan
dengan model AIDA, maka akan dilihat bahwa proses
transformasi psikologi (Attention, Interest, Desire) telah
disederhanakan menjadi Attention dan Interest saja.
Kemudian yang terakhir untuk Action diperluas menjadi
Search, Action dan Share. Sehingga model tersebut menjadi
AISAS (Attention -> Interest -> Search -> Action -> Share).
AISAS sebuah formulasi marketing yang dapat
digunakan sebagai bahan analisa dan acuan dalam
perencanaan iklan. Perencanaan iklan mencakup aspek mulai
dari pra-produksi, produksi dan pasca-produksi iklan. AISAS
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bisa dikatakan sebagai alur interaksi antara produk/jasa yang
dijual dengan konsumen. Mulai bagaimana calon kosumen
tertarik pada brand sampai membeli produk/jasa tersebut.
Attention adalah tahap dimana seorang audiens yang
melihat suatu iklan. Iklan tersebut akan menimbulkan
ketertarikan (Interest) sehingga muncul keinginan untuk
mengumpulkan informasi (Search) tentang produk/layanan
dari iklan tersebut. Pencarian dapat dilakukan di internet
pada blog yang ditulis oleh orang lain, situs produk
perbandingan, dan halaman web resmi perusahaan, atau
dengan berbicara dengan keluarga atau teman-teman yang
benar-benar telah menggunakan produk atau jasa yang
sesuai. Kemudian mereka akan membuat penilaian secara
keseluruhan berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan
informasi yang disajikan oleh perusahaan, dengan
mempertimbangkan komentar dan pendapat dari orangorang yang telah membeli dan mengunakan produk atau jasa.
Audiens yang telah membuat penilaian secara
keseluruhan berdasarkan informasi yang dikumpulkan,
kemudian membuat sebuah keputusan untuk melakukan
pembelian (Action).
Setelah membeli, konsumen menjadi penyampai
informasi dengan berbicara pada orang lain (Word of Mouth)
atau dengan mengirim komentar atau sering kita temukan
berupa review di internet (Sharing) (Sugiyama dan Andree,
2011:79).
1. Attention
Hal pertama yang perlu kita lakukan dalam
mengenalkan brand adalah melalu perhatian. Semakin
kita menarik perhatian audiens, maka akan semakin
booming brand yang kita pasarkan. Bisnis/campaign
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yang viral akhir-akhir ini merupakan salah satu hasil
dari suksesnya tim marketing dalam menarik perhatian
banyak orang yang mengakibatkan bisnis/campaignnya menjadi booming dan trend dimana-mana. Salah
satu cara untuk memaksimalkan attention dengan
menggunakan headline yang interaktif. Klikbait pada
judul artikel/video juga cara untuk menarik perhatian.
2. Interest
Perhatian yang muncul pada audiens akan
berdampak terhadap sebuah iklan. Dimana selanjutnya
audiens akan terpengaruh oleh iklan atau brand yang
sedang dipasarkan.
3. Search
Iklan yang mempunyai daya tarik kuat akan
menarik minat audiens dan menimbulkan rasa
penasaran. Rasa penasaran akan mengakibatkan
audiens ingin mengetahui lebih jauh tentang iklan atau
setidaknya membuat audiens menyediakan waktu
untuk menyimak iklan. Hasrat ini akan membuat
audiens semakin bertanya-tanya tentang iklan kita dan
mulai mencari tahu dari sumber-sumber di internet
mengenai produk/layanan/campaign kita.
4. Action
Setelah mendapat respon dari audiens mulai dari
attention ke search akan membawa audiens ketahap
action, yaitu aksi sebagai respon dari 3 proses diatas.
Aksi disini berarti audiens akan secara langsung
berhubungan dengan pesan yang disampaikan iklan.
Misalnya adalah menghubungi Customer Service brand
untuk bertanya, menanyakan produk/jasa tersebut
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kepada teman atau mencari di internet, hingga
akhirnya melakukan pembelian produk/jasa yang
dijual brand tersebut.
5. Share
Setelah melakukan pembelian dan puas dengan
produk/layanan, biasanya para millennials akan
menjadi marketer kita secara tidak langsung. Hal ini
bisa dilihat dari informasi yang mereka sampaikan pada
kolom review atau form kepuasan pelanggan yang
bersifat public. Semakin banyak pelanggan yang puas
dengan layanan kita, maka akan semakin banyak review
positif yang meningkatkan kepercayaan pelanggan
terhadap brand kita.
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2.5.

Strategi Marketing Pandemi COVID-19
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Setelah adanya beberapa disrupsi yang disebutkan
sebelumnya, seperti yang kita ketahui bersama di awal
Februari 2020 yang lalu virus Corona mulai masuk ke
Indonesia. Sejak saat itu wabah tersebut meluas ke seluruh
penjuru Nusantara. Banyak korban terpapar dan tertular
wabah penyakit yang sangat cepat penularannya.
Dampak dan disrupsi yang dirasakan tidak hanya dari
segi kesehatan masyarakat Indonesia, tetapi dari segi
ekonomi juga sangat terpengaruh virus mematikan ini.
Protokol kesehatan yaitu social distancing dan PSBB
(Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang harus diterapkan di
seluruh pelosok negeri memaksa banyak perusahaan untuk
gulung tikar yang mengakibatkan banyak tenaga kerja
kehilangan mata pencahariannya, karena pihak perusahaan
tidak mampu lagi menutupi beban gaji operasionalnya.
Dilansir dari beritasatu.com per tanggal 8 Juni 2020
setidaknya ada 2.322 Koperasi dan 185.184 UMKM yang
terdampak Covid-19. Bahkan merek-merek ternama seperti
McDonald, Pizza Hut, dan KFC yang notabene dapat meraup
omzet berjuta-juta sebelumnya, harus menutup beberapa
gerainya di beberapa tempat, merumahkan sebagian
karyawannnya, bahkan beberapa harus terkena PHK (Putus
Hubungan Kerja).
Maka dari itu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif bergerak cepat dalam menghadapi kondisi krisis ini.
Melalui Bidang Pemasarannya merumuskan strategi yang
tepat guna menghadapi situasi ini yang disebut AADC yaitu
singkatan dari Accept, Adapt, go Digital, and Creative
Collaboration.
Di dalam perumusan strategi yang masih sejalan
dengan metode sebelumnya yaitu AISAS, ada tujuan dan
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maksud besar di dalamnya. Jika dijabarkan adalah sebagai
berikut:
1. Accept
Pandemi COVID-19 ini terjadi dan menjangkit hampir di
seluruh dunia, tidak hanya di Nusantara saja. Tak terkecuali di
dalam dunia ekonomi kreatif pastinya dampak yang
diakibatkan juga sangat dirasakan. Untuk bisa bangkit dari
kondisi pandemik ini maka kita harus ACCEPT (menerima)
kondisi pandemi ini dengan lapang dada, akan tetapi bukan
untuk menyerah. Dengan menerima keadaan ini kita bisa lebih
berpikir jernih untuk menentukan langkah untuk bangkit.
Dengan segala hal yang menimpa kita, anggaplah ini
adalah momen untuk lebih memacu semangat kita lagi untuk
lebih kreatif untuk mencari solusi bersama dan menyiapkan
segala sesuatunya untuk kembali bangkit dan menjadi lebih
baik. Bukan untuk berdiam diri, menyangkal, menyalahkan
keadaan, dan tidak menerima keadaan, karena dalam setiap
kondisi apapun selalu ada hikmah dan peluang yang bisa
dioptimalkan.
2. Adapt
Setelah mengambil hikmah atau pelajaran dan menerima
keadaan ini, kita tidak boleh berdiam diri, dan harus segera
menyiapkan diri untuk beradaptasi. Dengan ADAPT
(beradaptasi) maka fokus kita akan tertuju pada penyusunan
strategi untuk bangkit. Jika diperlukan kita dapat mengatur
ulang strategi, reengineer model bisnis, menyesuaikan dengan
gaya hidup yang baru, dan hal-hal lainnya yang dapat
dilakukan dengan tujuan Adapting for this condition. Karena
dalam kondisi pandemic tidak semua usaha jatuh, tidak sedikit
dari subsektor ekonomi kreatif yang justru mendapatkan
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keuntungan sebagai contoh subsector aplikasi yang justru
semakin popular di tengah kebiasaan work from home dan
kebiasaan stay at home. Begitupun dengan pengolahan
makanan frozen di subsektor kuliner yang juga permintaannya
meningkat drastis, karena Ibu-Ibu lebih memilih menyetok
bahan baku dari pada membeli bahan segar setiap hari. Lalu,
subsektor fashion juga tidak sedikit yang bisa meraup
keuntungan dengan beradaptasi membuat masker dan apd
yang permintaannya meningkat tajam pada saat pandemi.
Untuk itu menjadi adaptable di kondisi ini sangat penting
untuk dapat melihat peluang sehingga bisa berkembang dan
bangkit.
3. Go Digital
Sejak adanya pembatasan bersosialiasi, sangat mempengaruhi
kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam mendapatkn
barang atau jasa. Perubahaan yang sangat signifikan adalah
shifting atau pergeseran cara pembelian melalui media
online/digital, karena mampu meminimalkan kontak fisik
pada saat bertransaksi. Sehingga cara yang cukup efektif
untuk tetap survive di kondisi pandemic covid 19 adalah
melalui GO DIGITAL. Jika kita dapat melihat dari sisi yang
lebih baik, ini adalah kesempatan besar untuk
mengembangkan potensi kita yang mungkin belum pernah
terjamah sebelumnya, yaitu digital asset. Sebuah keniscayaan
bahwa dunia ekonomi kreatif harus beralih ke dunia digital.
Perkembangan teknologi memberikan satu jalan bagi kita
untuk terus berkarya dan berkreatif meski medianya tidak
harus bertatap muka langsung seperti sebelumnya.
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4. Creative Collaboration
Kondisi pandemi berdampak juga kepada keterbatasan
sumber daya penunjang ekonomi kreatif. Sehingga dengan
kondisi yang serba terbatas cara yang sangat efektif yang bisa
dilakukan adalah CREATIVE COLLABORATION untuk
mengoptimalkan sumber daya yang ada. Creative
collaboration ini juga bisa dioptimalkan dengan stakeholder
yang membentuk ecosystem ekonomi kreatif. Misalkan
pelaku Ekraf dengan sektor pariwisata, platform digital,
government, community, akademisi, dan pihak-pihak lain
yang akan bisa langsung saling meningkatkan nilai tambah
dari ekosistem ekonomi kreatif. Tidak kalah penting juga
kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mendukung
produk lokal, sehingga saling bahu-membahu menjadi
pahlawan bagi produk lokal, dengan cara ikut berkontribusi
dalam program-program pemerintah yang mengusung
Ekonomi Kreatif di dalamnya.
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2.6.

Resume Metodologi Strategi Marketing
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Gambar : https://unsplash.com/photos/DzqeB43HfnE

Strategi marketing adalah serangkaian upaya dalam
mengenalkan produk/layanan. Strategi ini menjadi panduan
yang menentukan arah bisnis yang berjalan, terintegrasi
dengan rencana pemasaran. Contoh model strategi
marketing adalah AIDA yang dipelopori oleh E. St. Elmo Lewis
dan AISAS yang dipelopori oleh Dentsu.
AIDA dan AISAS memiliki kesamaan walau berbeda.
Dibagian tahap awal A (Awareness/attention) dan I (Interest)
masih memiliki arti/fase yang sama. Tahap awal dimana
orang tersadar akan adanya iklan yang dibuat, dan tahap
orang mulai tertarik untuk menyimak iklan. Tahap berikutnya
inilah menjadi pembeda kedua strategi marketing tersebut.
Action diperluas menjadi Search, Action, dan Share. Dari lama
waktu penemuan tahun 1898 sampai sekarang sudah berumur
122 tahun, AIDA menjadi strategi marketing yang paling lama
atau bisa kita sebut strategi marketing kolonial. Sedangkan
AISAS muncul dari adanya perkembangan teknologi di tahuntahun millenials, maka kita bisa menyebutkan AISAS menjadi
strategi Millenials.
Adanya industry 4.0 melahirkan millennial distruption
dan digital distruption. Dari situasi dan kondisi tersebut
strategi marketing yang relevan dipakai acuan adalah strategi
AISAS. Strategi kolonial AIDA bergerser ke strategi millennials
AISAS. Setelah adanya disrupsi tersebut, sekarang ini kita
mengalami masa pandemi Virus Corona. Maka dari itu
Kementrian Pariwisata dan Ekonomi melalui bidang
pemasaran merumuskan strategi AADC (Accept, Adapt, go
Digital, and Creative Collaboration). AADC masih sejalan
dengan metode AISAS. Dengan memakai AADC maka kita bisa
bangkit dan berkembang di atas pandemic COVID-19.
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2.7.

Riset Untuk Mengetahui Kebutuhan dan Potensi
Pelaku Ekonomi Kreatif
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Gambar : https://unsplash.com/photos/shr_Xn8S8QU

Ekonomi Kreatif menjadi salah satu penggerak
pembangunan suatu daerah. Beberapa kota besar Indonesia
seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Surabaya menjadi
tempat bersemainya industri kreatif. Di kota-kota tersebut
tumbuh industri kreatif tumbuh dan berkembang dan telah
menggerakkan industri pariwisata yang berkontribusi pada
pendapatan asli daerah (PAD).
Sejalan dengan perkembangan di kota-kota besar,
ekonomi kreatif di kota-kota kecil seperti di Malang juga ikut
berkembang dalam ragam yang berbeda.
Upaya peningkatan kontribusi ekonomi kreatif
terhadap PDB tidak dapat dilepaskan dari pemberdayaan para
pelaku ekonomi kreatif. Sampai saat ini, para pelaku ekonomi
kreatif masih cenderung bergerak tanpa koordinasi, dan
belum memiliki strategi pengembangan usahanya.
Sangat sedikit pelaku ekonomi kreatif yang memiliki
pengetahuan mengenai penentuan harga produk, strategi
pemasaran, atau pengelolaan sumber daya manusia. Hal ini
mengakibatkan usaha mereka tidak memiliki fundamental
bisnis yang kokoh, dan hanya berorientasi jangka pendek,
yang terindikasi dari omzet usaha yang cenderung kecil dan
stagnan.
Pada penyusunan buku rancangan strategi pemasaran
kali ini, penulis serta tim penyusun melakukan penelitian
kepada pelaku ekonomi kreatif yang ada di Malang raya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensipotensi para pelaku ekonomi kreatif yang di mana kemudian
potensi yang telah terpetakan bisa dihubungkan dengan
rancangan strategi pemasaran yang kita buat.
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Pada penelitian kali ini metode yang akan digunakan
adalah metode campuran (mix method) yakni penelitian
kuantitatif sederhana dan kualitatif. Penelitian kuantitatif
dilakukan dengan survey kepada pelaku ekonomi kreatif
dengan melihat sektor usaha, sejarah pendirian usaha, jumlah
pendapatan, keterlibatan dalam komunitas Ekraf dan hal lain
yang relevan terkait industri kreatif. Analisis data dilakukan
dengan tiga hal yaitu, reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan.
Reduksi data dilakukan dengan cara mengelompokkan,
mengorganisir data dan membuat data atau informasi yang
tidak berkaitan dengan penelitian. Penyajian data dengan cara
menulis teks naratif, membuat matriks, grafik, dan bagan.
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Gambar 2. 9 Ilustrasi mengelompokkan, mengorganisir, dan mengolah
data-data yang telah terkumpul

44

Sumber : https://id.techinasia.com/panduan-riset-pasar-untuk-startup
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45

13.5%
27.0%

Film, Tv & Radio
Fesyen, Desain & Kuliner
Musik & Seni Pertunjukan

59.9%

Tabel 2. 3 Data Persebaran Berdasarkan subsektor
46

11.9%

7.5%

< 1 Tahun
1-3 Tahun

28.4%

5-10 Tahun

55.2%

> 10 Tahun

Tabel 2. 4 Data Persebaran Berdasarkan Umur

Dari peta pesebaran ini diketahui bahwa 68,6%
responden berasal dari Kota Malang, 2,9% dari Kota Malang
and 13,4% dari Kota Batu. Sedangkan jika hasil kuesioner
untuk pertanyaan tentang model bisnis maka dari total
responden 70,1% berperan sebagai produsen, 4,5% sebagai
agen dan sisanya 25,4% lain- lain.

45
46

Sumber : Diolah Sendiri
Sumber : Diolah Sendiri
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Kemudian kuesioner tentang internal perusahaan dan
tentang legalisasi maka hasil dari penelitian yang kita lakukan
memberikan respon sebagai berikut,
a. 55,2% Belum Memiliki Badan Usaha
b. 74,6% Belum Memiliki HKI
2.7.1.

Pendapatan Per tahun

47

Tabel 2. 5 Data Pendapatan Per Tahun Berdasarkan Skala Perusahaan
48

SUMBER PERMODALAN

JUMLAH KARYAWAN

-PRIBADI

83,6%

-1-10 KARYAWAN 81,7%

7,5%

-11-30 KARYAWAN 13,3%

-PERBANKAN

-Non Perbankan 4,5%

-> 50 KARYAWAN 5%

Tabel 2. 6 Data Permodalan dan Jumlah Karyawan

Dari sini kita dapat memahami bahwa dari total
responden 55,2% belum memiliki badan usaha dan 74,6%
belum memiliki HAKI, dari data ini kita paham bahwa sebagian
besar pelaku ekonomi kreatif di Indonesia belum aware
tentang kekuatan hukum. Sedangkan dari segi permodalan
47
48

Sumber: Diolah sendiri
Sumber: Diolah sendiri
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76,2% termasuk usaha dalam skala UMKM, dan dapat
disimpulkan sebagian besar responden belum meiliki daya
permodalan yang baik.
Setelah data tentang produk/internal perusahaan
maka selanjutnya adalah hasil survey dari market. Data
market akan mencoba mengupas data tentang 3M, Market
Style, Market Size dan Market Share.
2.7.2.

Market Style

49

Market Size

20.3

82,1% Melayani Market Milenial
76,1% Melayani Market dengan
Kelas Middle Up

79.9
B2C

68,7% Dominan Melayani
Market Perempuan

B2B

Tabel 2. 7 Market Style

2.7.3.

Market Share

Internasional

29.9

Nasional

56.7

Provinsi

52.2

Kab/ Kota

65.7

0

10

20

30

40

Tabel 2. 8 Market Share

49

Sumber : Diolah Sendiri
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50

60

70

Mengenai market dari total responden jenis bisnisnya
Sebagian besar adalah jenis business to customer. Dengan
melayani market milenial dengan kondisi ekonomi menengah
ke atas dan market yang dilayani dominan adalah perempuan.
Sedangkan untuk market share 29,9% sudah
mengembangkan marketnya hingga internasional ini
merupakan angka yang cukup bagus namun perlu
ditingkatkan lagi. Sebagian besar juga masih melayani market
dalam cakupan kota/ kabupaten.
Dalam pemasaran pasti ada channel-channel
pendistribusian pesan para pelaku Ekraf kepada market yang
telah disasar. Pada pembahasan selanjutnya adalah hasil dari
jawaban tentang kanal distribusi dalam memasarkan usaha
mereka.
50

Kanal Distribusi Pemasaran
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Media Sosial

Media
Konvensional

Ecommerce

Tabel 2. 9 Kanal Distribusi Pemasaran

50

Sumber : Diolah Sendiri
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Sales Agent

Digital masih menjadi kanal pemasaran yang digunakan oleh
sebagian besar pelaku ekonomi kreatif. Untuk mengetahui
lebih lanjut tentang media digital apa saja yang digunakan
dalam pemasaran, berikut rangkumannya
Instagram

: 92,4%

Facebook

: 63.6%

Youtube

: 31.8%

Twitter

: 13.6%

Ecommerce

: 32.4%

Instagram masih menjadi media sosial yang powerfull dalam
hal pemasaran, karena memang sesuai dengan market size
yang disasar yaitu kalangan anak muda. Pada bagian akhir
adalah jenis-jenis bantuan yang dibutuhkan oleh para pelaku
ekonomi kreatif, jenis bantuan ini berkaitan dengan masalahmasalah yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi kreatif saat
ini.
2.7.4.

Masalah Utama yang dihadapi
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Dukungan yang Dibutuhkan
42.4% Bantuan Pemasaran dan
Kanal Distirbusi
21.2% Bimbingan, Mentoring
18.2% Modal Tambahan
Pemasaran

SDM

Alat Produksi

Tabel 2. 10 Masalah utama yang dihadapi

51

Sumber : Diolah Sendiri
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2.7.5.

Resume Hasil Riset

Dari data yang berhasil dikumpulkan dari para pelaku
ekonomi kreatif, kondisi saat ini bisa disimpulkan bahwa para
pelaku ekonomi kreatif belum memiliki pondasi yang kuat,
baik dari segi produk maupun pemasaran.
Dari segi produk 76,4% belum memiliki HKI menjadi
masalah bagi baparekraf untuk bisa membantu dan
mengembangkan usaha para pelaku Ekraf ini, karena legalitas
menjadi salah satu syarat agar produk pelaku Ekraf ini bisa
lolos dari kurasi. Jika permasalahan legalitas selesai, arah
pengembangan baik keluar kota maupun luar negeri akan
menjadi mudah.
Potensi market para pelaku Ekraf masih sebatas dalam
kota/kabupaten, perlu bantuan dalam pengembangan
marketnya untuk mulai merambah keluar kota maupun luar
negeri. Tidak hanya itu, pengetahuan para pelaku Ekraf
terkait pemasaran masih minim. Pemasran yang dimaksud
adalah Branding, Marketing dan Selling. Pemahaman para
pelaku ekonomi kreatif terkait 3 hal tersebut masih sebatas
kulit, branding untuk membuat terkenal, marketing untuk
menjaring prospek dan selling untuk mengkonversi, masih
belum ada strategi yang mendalam di 3 bagian tersebut.
Maka dari hasil penelitian yang dilakukan, para pelaku
ekonomi kreatif masih butuh untuk diedukasi terkati
pemasaran itu seperti apa dan dibantu dalam strategi
pemasaran sehingga bisa membuat ruang gerak dalam
menjangkau market lebih banyak dan harapannya bisa
menjadi percepatan untuk pengembangan bisnis pelaku
ekonomi kreatif.
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3. Strategi
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3.1.

Ekraf Marketing Strategi Roadmap
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Gambar 3. 1 Ekraf Marketing Strategy Roadmap

52

52

Sumber: Diolah Sendir ioleh Coach Ridwan Abadi
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Model AIDA yang berumur 122 tahun sudah tidak relevan
digunakan di masa sekarang. AIDA atau Strategi Marketing
Kolonial bergeser menjadi Strategi Marketing Milenial atau
familiar di sebut AISAS.
Kemudian, implementasi dari AISAS menghasilkan
Ekraf Marketing Strategi Roadmap. Strategi ini khusus
digunakan dalam bidang ekonomi kreatif karena kita sangat
perlu untuk melakukan terobosan baru dalam memetakan
potensi ekonomi kreatif yang dimiliki Indonesia. Sasaran,
indikator, serta target yang diharapkan dapat dicapai
Kemenparekraf/Baparekraf pada naskah teknokratik RPJMN
ini dapat dijabarkan dalam 4 point.
1. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM), dan koperasi
2. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi
di sektor riil, dan industrialisasi
3. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan
penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
4. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
Tujuan akhir Kemenparekraf / Baparekraf adalah
meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi
kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Sektor ini
diharapkan menjadi salah satu solusi cepat dalam
meningkatkan
ketahanan
ekonomi
nasional
dalam
mewujudkan Visi Presiden tahun 2024
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3.2.

Strategi Pemasaran Ekonomi Kreatif
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Menurut rencana strategis tersebut, hal-hal di atas
dapat dicapai melalui 3 strategi yakni Strategi Kurasi, Strategi
Promosi, dan Strategi Media. Ekraf Marketing Strategi
Roadmap merupakan strategi yang perlu kita lakukan untuk
membantu ekonomi kreatif mencapai tujuan jangka panjang.
Terdapat setidaknya 3 strategi utama dalam membangun
ekonomi kreatif Indonesia
1. Strategi Kurasi (SAME & 3MS)
Mengungkap aspek produk dan market dari ekonomi
kreatif. Terdapat beragam produk/layanan yang
mampu di hasilkan oleh anak bangsa. Namun tidak
semua adalah ekonomi kreatif, strategi Kurasi
bertujuan untuk memudahkan dalam mengkurasi
produk/layanan yang termasuk ke dalam kategori
ekonomi kreatif.
2. Strategi Promosi (ADAPT)
Memberikan pendalaman dari sisi penawaran yang
dilakukan untuk membangun pelaku ekonomi kreatif
menjadi lebih baik. Melalui strategi promosi, proses
terbentuknya sebuah brand hingga terciptanya
komunitas ekonomi kreatif yang mandiri mudah,
runtut dan teratur secara proses sehingga bisa
menjadi tepat sasaran.
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3. Strategi Media
Memuat tentang pemilihan jenis dan karakteristik
media yang digunakan sebagai media penyebarluasan
penawaran yang dibuat. Media merupakan sarana
yang dipakai sebagai penyampaian pesan dari
komunikator ke komunitas.
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3.3.

Strategi Pemasaran di
Kemenparekraf/Baparekraf
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53

Tabel 3. 1 Strategi Pemasaran di Kemenparekraf/Baparekraf

53

Sumber: Diolah Sendiri
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3.4.

Strategi Pemasaran Pariwisata
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Gambar : https://unsplash.com/photos/73FnCOHiUng

NO.
1.

STRATEGI

TERMINOLOGI
(DOT)

STRATEGI
PEMASARAN

DESTINASI
ORIGINASI
TIME – SESSION
MARKET

2.

STRATEGI PROMOSI

(BAS)
BRANDING
ADVERTISING
SELLING

3.

STRATEGI MEDIA

(POSE)
PAID
OWNED
SOCIAL MEDIA
ENDORSER54

Tabel 3. 2 Strategi Pemasaran Pariwisata

Kemenparekraf/Baparekraf
mendesain
sebuah
strategi yang handal untuk pengembangan dan pemasaran
dalam upaya peningkatan minat kunjungan wisatawan dan
menyebarluaskan produk ekonomi kreatif hasil karya
Indonesia. Rencana strategi pemasaran yang di rancang tidak
54

Sumber : Diolah Sendiri
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luput dari konsep marketing yang diartikan sebagai sebuah
sistem yang didalamnya terdapat aktifitas kurasi, promosi dan
media.

Gambar 3. 2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementrian Pariwisata
Tahun 2016

Kementrian Pariwisata melalui Kerangka strategi
pemasaran menggunakan pendekatan DOT (Destination,
Origin, Time) dan strategi promosi dengan pendekatan BAS
(Branding, Advertising, Selling) dengan berbagai jalur media
POSE (Paid Media, Owned Media, Social Media dan Endorser).

3.4.1. Strategi Pemasaran (DOT)
Pemasaran pariwisata di kancah mancanegara
menggunakan strategi DOT (Destination, Origin, Time)
1. Destination
Destination berkaitan dengan destinasi tujuan wisata
yang dikunjungi oleh para wisatawan. Destinasi adalah
produk pariwisata yang akan dipasarkan. Produk wisata
yang baik adalah produk yang dapat memuaskan
kebutuhan
dan
keinginan
para
wisatawan.
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Pengembangan destinasi wisata bahari harus
memperhatikan atribut produk dari wisata bahari.
2. Origin
Origin berkaitan dengan daerah asal wisatawan.
Pengetahuan tentang daerah asal wisatawan akan
sangat membantu ketika akan memutuskan daerah
yang akan dijadikan pasar sasaran kegiatan pemasaran.
Kemampuan untuk mengetahui origin akan sangat
membantu untuk memetakan profil pasar dari suatu
daerah tertentu. Pengetahuan tentang profil
merupakan pengetahuan tentang karakteristik pasar
baik secara demografis, geografis maupun psikografis.
Berdasarkan profil pasar tersebut akan memudahkan
bagi pemasar pariwisata bahari ini untuk menyusun
strategi pemasaran yang sesuai dengan karakteristik
wisatawan suatu daerah. Berdasarkan profil ini juga
akan diketahui segmen geografis mana yang akan
dijadikan sasaran dengan denografis tertentu dan
psikografis yang tertentu pula.
3. Time
Waktu
merupakan
strategi
penting
untuk
mensikronisasikan waktu libur/hari libur dari masingmasing negara asal wisatawan dengan event/festival
yang diselenggarakan di Indonesia. Time berkaitan
dengan waktu-waktu tertentu yang biasa digunakan
oleh wisatawan untuk berlibur. Pengetahuan tentang
time ini akan membantu dalam merumuskan strategi
untuk melakukan pemasaran secara tepat.
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3.4.2. Strategi Promosi (BAS)
1. Branding
Branding adalah upaya untuk mempromosikan
pariwisata melalui penempatan iklan di website, Media
Ruang, TV dan Media Cetak, mengadakan festival di
mancanegara dan mengadakan famtrip dengan
mendatangkan sekelompok wisatawan asing sesuai
dengan paket wisata yang ditawarkan.
2. Advertising
Advertising adalah salah satu strategi promosi
pariwisata mancanegara melalui pemasangan iklan di
Media Cetak (Koran dan Majalah) di event-event
mancanegara, blocking sale di televisi, pembuatan
bahan-bahan promosi dan kerja sama promosi dengan
pelaku industry pariwisata.
3. Selling
Selling adalah memfasilitasi penjualan Paket wisata
yang dibuat oleh industry melalui tradeshow dan sales
mission
3.4.3. Strategi Media (POSE)
Dalam memasarkan produk pariwisata Indonesia erat
kaitannya dengan publikasi atau pengiklanan yang
menggunakan metode POSE (Paid Media, Owned Media,
Social Media dan Endorse). Hal tersebut diaplikasikan pada
berbagai jenis media untuk pengiklanan. Yaitu media online,
media cetak, media ruang dan media elektronik.
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1. Paid Media
Paid Media adalah media berbayar yang digunakan
untuk mengkomunikasikan Daya Tarik Wisata. Media
berbayar dapat merupakan televisi, radio, surat kabar,
majalah baliho spanduk dan lain-lain. Strategi
penempatan media merupakan strategi komunikasi
pemasaran yang penting agar pesan yang disampaikan
sesuai dengan segmen yang menjadi sasaran
2. Owned Media
Owned Media adalah media milik sendiri yang
digunakan untuk mengkomunikasikan daya tarik
wisata. Di samping menggunakan media berbayar,
kegiatan mempromosikan daerah wisata juga dapat
dilakukan dengan memanfaatkan media yang dimiliki
sendiri. Media yang dimiliki sendiri bisa berupa website
atau saluran komunikasi lain
3. Social Media
Social media adalah media sosial yang digunakan untuk
mengkomunikasikan daya tarik wisata. Kemampuan
social media untuk menjadikan suatu destinasi menjadi
popular sangat efisien. Tujuan promosi atau
komunikasi pemasaran saat ini adalah untuk
menjadikan suatu porduk ramai dibicarakan. Tidak
hanya dikenal dan diingat tetapi sasaran yang paling
pokok adalah merancang bagaimana destinasi tujuan
wisata ramai diperbincangkan orang. Bukti empirik
menyebutkan kekuatan facebook, twitter dan Instagram
yang luar biasa dapat meningkatkan popularitas suatu
potensi daerah wisata.
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4. Endorser
Endorser adalah metode pengiklanan dengan
menggunakan brand ambassador dan testimoni artis di
social media.
Dengan melihat kerangka strategi pemasaran pariwisata,
maka perlu untuk membuat strategi pemasaran ekonomi
kreatif. Ekonomi Kreatif dan Pariwisata bertumbuh jika
beriringan. Hasil optimal jika disusun langkah-langkah yang
tepat mulai dari perencanaan, eksekusi, evaluasi sampai
berdampak pada hasil. Maka dirumuskan sebagai berikut,
1. Strategi Kurasi
a) Strategi Kurasi Produk (SAME)
Dengan adanya strategi kurasi produk, maka
kita sebagai pengambil kebijakan dan keputusan
dapat memetakan dengan mudah potensi
ekonomi kreatif Indonesia yang tersebar di 34
provinsi. SAME merupakan kepanjangan dari
Specify, Added Value, Monetization dan
Ecosystem
b) Strategi Kurasi Market (3MS)
Dengan mempelajari strategi kurasi market
(3MS),
kita
menjadi
tahu
kebutuhan,
karakteristik, dan perilaku yang berbeda-beda
di dalam suatu market. Sehingga nantinya bisa
menyasar target end user atau investor menjadi
sasaran pasar dengan strategi marketing
tersendiri. Kita harus dapat memilah dan
menyeleksi para pelaku bisnis ekonomi kreatif
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Indonesia. Terdapat tiga kategori Market 3MS,
Market Style, Market Size dan Market Share.
2. Strategi Promosi (ADAPT)
Strategi promosi ADAPT membantu proses dalam
pengenalan serta komersialisasi produk Ekraf. Tidak
hanya komersialisasi, treatment untuk pelaku Ekraf
setelah program juga penting untuk dilakukan. Melalui
strategi promosi ADAPT, proses terbentuknya sebuah
brand hingga terciptanya komunitas ekonomi kreatif
yang mandiri menjadi mudah dan runtut teratur secara
proses sehingga bisa tepat sasaran. Strategi Promosi
(ADAPT) memiliki kepanjang, Acquisition Data Process,
Define The Brand, Activate Marketing Communication,
Profit From Sales dan Treatment After Event.
3. Strategi Media (PRO)
Tidak jauh beda dengan Strategi Media milik
Pariwisata hanya saja lebih diadaptasi dengan kondisi
di era sekarang. Strategi Media PRO (Paid, Received,
dan Owned) akan membantu kita dalam menyalurkan
campaign. Media merupakan sarana atau alat yang
dipakai sebagai penyampaian pesan dari komunikator
ke komunikan. Kita sebagai komunikator ekonomi
kreatif perlu mempertimbangkan channel media agar
pesan yang ingin kita sampaikan dapat diterima baik
oleh komunikan.
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3.5.

Strategi Kurasi
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3.5.1. Permasalahan Ekonomi Kreatif Indonesia
Ada beberapa faktor kelemahan pengembangan
ekonomi kreatif di Indonesia seperti, Sumber Daya Manusia
(SDM), infrastruktur, regulasi, permodalan, pemasaran,
penegakan hukum & distribusi. Dari segi SDM, pengembangan
ekonomi kreatif di Indonesia terkendala oleh terbatasnya
kuantitas dan kualitas pelaku kreatif baik menurut keahlian
bidang maupun kemampuan untuk menjalankan dan
mengelola usaha.
55

PERMASALAHAN

(SDM)

infrastruktur

regulasi

permodalan

permodalan

pemasaran

Distribusi
Tabel 3. 3 Ilustrasi Permasalahan Ekonomi Kreatif Indonesia

Sumber :Buku Ekraf Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif
Tahun 2015 - 2019
55
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Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia dihadapkan
pada berbagai permasalahan sebagai berikut:
1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja
2. Kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah
belum mendukung pengembangan ekonomi kreatif
sepenuhnya.
3. Sektor ekonomi kreatif belum banyak menarik
investor untuk menanamkan modalnya. Sampai saat
ini sektor tersebut masih dianggap belum memiliki
daya tarik yang kuat untuk berinvestasi.
4. Pengembangan ekonomi kreatif masih menghadapi
sulitnya akses pasar produk kreatif. Hal ini
disebabkan belum terbangunnya rantai distribusi
produk kreatif Indonesia ke pasar dunia
5. Bahan baku yang dapat dimanfaatkan untuk produk
kreatif masih terbatas, pemanfaatan sumber daya
alam sebagai bahan baku alternatif bagi produk mode
hanya sampai pada tahap eksperimentasi
6. Ketersediaan infrastruktur dan teknologi merupakan
persyaratan utama untuk meningkatkan daya saing
industri kreatif Indonesia. Namun demikian kondisi
infrastruktur bagi ekonomi kreatif masih belum
memadai.
7. Partisipasi dan sinergi para pemangku kepentingan
secara keseluruhan belum cukup kuat. Koordinasi
dan sinergi lintas kementerian/lembaga masih
belum intensif, dan kreativitas belum menjadi prinsip
utama dalam pembangunan nasional
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3.5.2. Strategi Kurasi Produk & Market
Sebagaimana permasalahan yang sudah dipaparkan
diatas, dibutuhkan solusi dari Badan Ekonomi Kreatif supaya
secara bertahap tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan
ekonomi nasional, kemudian strategi yang akan kita gunakan
adalah startegi kurasi Market dan Produk.
56

Tabel 3. 4 Ilustrasi Strategi Kurasi Produk

Sebagaimana
kita
ketahui,
tidak
semua
produk/layanan termasuk ke dalam kategori ekonomi kreatif.
Maka dari itu, kita perlu mengkurasi produk untuk
mengetahui produk/layanan tersebut termasuk kedalam
persyaratan 17 subsektor. Uraian spesifikasi hendaknya
memenuhi 5 point secara Intellectual Property, Product,
Process, Packaging dan Presentation.

56

Sumber : Diolah Sendiri
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Tabel 3. 5 Ilustrasi Strategi Kurasi Market
57

Setelah kita mengetahui tentang produk, hal
selanjutnya yang harus diperhatikan adalah strategi
pemasarannya. Secara umum, manfaat dari strategi
pemasaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai
target dari pemasaran suatu produk yang dijual.
Pelaku bisnis industri kreatif dapat melakukan
pengembangan posisi produk dan strategi marketing untuk
setiap produk yang bersangkutan. Dengan melakukan analisa
pasar yang benar, kita akan lebih mudah dalam mendapatkan
konsumen.
Karena produk yang anda jual sudah sesuai dengan apa
yang dibutuhkan oleh konsumen. Untuk strateginya sendiri
kita menggunakan 3MS atau (Market style, market size, market
share)

57

Sumber: Diolah Sendiri
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3.6.

Strategi Kurasi Produk (SAME)
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Sebelum kita membantu para pelaku ekonomi kreatif
dalam memasarkan produknya. Maka kita perlu menggunakan
Proses kurasi. Proses kurasi adalah proses seleksi yang
dilakukan untuk memilah berbagai ekonomi kreatif yang
tumbuh dan berkembang di Indonesia. Dengan adanya
strategi kurasi produk ini maka secara tidak langsung dapat
menjaga kualitas ekonomi kreatif Indonesia

3.6.1. Tujuan Mengkurasi Produk
Sebagaimana kita ketahui, tidak semua produk /
layanan termasuk ke dalam kategori ekonomi kreatif. Maka
dari itu, kita perlu mengkurasi produk untuk mengetahui
produk / layanan tersebut termasuk kedalam persyaratan 17
subsektor.
Uraian spesifikasi hendaknya memenuhi 5 point secara
Intellectual Property, Product, Process, Packaging dan
Presentation. Dengan mengetahui subsektor ekonomi kreatif,
pertama kita dapat memberikan kontribusi ekonomi untuk
menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dalam
menghadapi permasalahan ekonomi kreatif di era industri 4.0.
Kedua, kita tahu bahwasannya masyarakat merupakan
penopang perekonomian negara. Ketika masyarakat memiliki
daya saing yang tinggi dan kreatif maka akan membantu
negara atau pemerintah dalam upaya mengembangkan
perekonomiannya.
Terakhir, menggali dan mengembangkan potensi yang
dimiliki. Apabila telah mengetahui kelebihan dan keunggulan
ekonomi kreatif kita, maka akan mudah untuk mengenalkan
secara lebih luas ke pasar domestik maupun luar negeri
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3.6.2. Specify, Added Value, Monetization dan Ecosystem
(SAME)
4 hal ini harus di pegang ketika mengkurasi sebuah
produk. Karena persyaratan mutlak yang harus dimiliki setiap
subsektor ekonomi kreatif. Apabila tidak memenuhi 4 syarat
di atas maka tidak bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya
yakni Mengkurasi Market. Di dalam SAME, kita perlu
memahami dan mendalami masing-masing mulai dari Specify,
Added Value, Monetization dan Ecosystem (SAME).
3.6.2.1. Specify
Menurut United Nasition Coference on Trade and
Development (UNCTAD), Ekonomi Kreatif adalah konsep
ekonomi yang berkembang berdasarkan aset kreatif yang
berpotensi menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan
ekonomi, Dengan kata lain, konsep creative economy lebih
mengedepankan kreativitas, ide dan pengetahuan manusia
sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi.
Kreativitas akan mendorong inovasi yang menciptakan
nilai tambah lebih tinggi dan pada saat yang bersamaan ramah
lingkungan serta menguatkan citra dan identitas budaya
bangsa
Ekonomi
kreatif
dapat
menjadi
katalisator
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan mendorong
perwujudan nilai tambah yang diciptakan oleh usaha ekonomi
kreatif yang dapat meningkatkan daya saing produk dan daya
saing.
Specify, berkaitan dengan produk/jasa yang dihasilkan
para pelaku Ekonomi Kreatif di Indonesia. Di dalam Specify
bertujuan untuk menyeleksi dan menentukan secara tepat
produk/jasa tersebut termasuk ke dalam subsektor ekonomi
kreatif. Saat ini di Indonesia setidaknya terdapat 17 subsektor
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ekonomi kreatif. Adapun beberapa jenis ekonomi kreatif
adalah sebagai berikut:
Televisi, Radio & Periklanan

Gambar 3. 3 Subsektor Televisi, Radio & Periklanan
58

Meskipun tidak semuktahir ponsel dan gawai lainnya,
televisi dan radio masih mempunyai peran yang sangat besar
dalam penyebaran informasi. Saat ini, kepemilikan televisi dan
radio sudah merata, sehingga setiap lapisan masyarakat bisa
mengakses teknologi ini. Pertumbuhan jumlah stasiun televisi
dan stasiun radio pun masih terus bertambah.
Namun, pertumbuhan dan potensi tersebut belum
disertai dengan tayangan televisi yang berkualitas. Mayoritas
program televisi, karena mengejar rating tinggi, tak lagi
memperhatikan kualitas program yang ditayangkan. Industri

58

Sumber : https://www.bekraf.go.id/subsektor
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ini kekurangan rumah produksi dan SDM yang bisa
merancang program-program berkualitas.
Periklanan
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Gambar 3. 4 Periklanan

Advertising (periklanan) adalah penyajian materi secara
persuasif kepada publik melalui media massa dengan tujuan
untuk mempromosikan barang atau jasa , proses kreatif yang
berkaitan jasa periklanan (komunikasi satu arah dengan
menggunakan medium tertentu), yang meliputi proses kreasi,
produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan, misalnya
riset pasar, perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang,
produksi material iklan, promosi, kampanye relasi publik,
tampilan iklan di media cetak (surat kabar, majalah) dan
elektronik (televisi dan radio), pemasangan berbagai poster
dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur
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Sumber : https://www.bekraf.go.id/subsektor

139

dan reklame sejenis, distribusi dan delivery advertising
materials atau samples, serta penyewaan kolom untuk iklan.
Sejak awal dikenalnya, periklanan telah mempunyai
kaitan yang kompleks dengan berbagai perkembangan di
bidang-bidang lain. Utamanya, antara bidang-bidang industri
dan komunikasi, atau antara perdagangan dan informasi. Hal
ini perlu diketahui, untuk memahami perubahan-perubahan
tujuan, pengelolaan dan metode periklanan pada masingmasing zamannya.
Aplikasi

Gambar 3. 5 Aplikasi

Meningkatnya penetrasi pemanfaatan gawai oleh
masyarakat tak lepas dari peran aplikasi yang tertanam di
dalamnya. Masyarakat sudah fasih menggunakan berbagai
jenis aplikasi digital seperti peta atau navigasi, media sosial,
berita, bisnis, musik, penerjemah, permainan dan lain
sebagainya.
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Berbagai
aplikasi
tersebut
didesain
supaya
mempermudah pengguna dalam melakukan aktivitas seharihari. Maka tak heran jika potensi subsektor aplikasi sangat
besar. Contoh yang dapat ditemukan, sebagai berikut:
1. Service
Menyediakan jasa
permintaan klien

pembuatan

software

sesuai

2. Product
Produknya dikelola oleh tim developer sendiri, yang
bisa meliputi: ecommerce/market place, fintech, SaaS,
Game Digital
3. Hardware/iOT related
Perangkat kerasnya memiliki relasi dengan Internet of
Things atau konsep komputasi tentang objek seharihari yang terhubung ke internet dan mampu
mengidentifikasi diri ke perangkat lain
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Film, Animasi & Video

Gambar 3. 6 Film, Animasi & Video
60

Perfilman Indonesia saat ini sedang mengalami
perkembangan yang positif. Para rumah produksi mulai
berlomba-lomba menggenjot produktivitasnya menggarap
film yang berkualitas dari segi cerita sekaligus
menguntungkan secara komersial. Ini tak lepas dari potensi
penonton Indonesia yang sangat besar dan bisa
mengapresiasi film produksi lokal secara positif.
Industri film Indonesia sebagai bagian dari subsektor
ekonomi kreatif dapat dipetakan melalui konsep rantai
manajemen yang terdiri dari rantai produksi, distribusi dan
eksibisi. Rantai produksi film di Indonesia melihat dari elemen
sumber pendanaan/permodalan yaitu sponsor film, built ini,
cross-promotion, TV terrestrial, investor pribadi dan co-
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Sumber : https://www.bekraf.go.id/subsektor
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production yang termasuk ke dalam jenis pendanaan
komersial.
Sementara pendanaan melalui Lembaga donor,
Lembaga endowment film, perseorangan, customer
relationship management, Lembaga pemerintah dan quasipemerintah merupakan jenis pendanaan non-komersial.
Sedangkan komponen pembentuk lainnya, dalam rantai
produksi sebuah industry film adalah teknologi yang
digunakan. Aspek teknologi dalam pembuatan film mencakup
tata gambar, tata suara, editing dan finishing.
Fotografi Periklanan
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Gambar 3. 7 Fotografi Periklanan

Perkembangan subsektor fotografi yang cukup pesat
tak lepas dari banyaknya generasi muda yang sangat antusias
belajar fotografi. Tak sedikit pula dari mereka yang kemudian
memutuskan terjun di bidang ini sebagai profesional.
61

Sumber : https://www.bekraf.go.id/subsektor
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Masyarakat pun memberikan apresiasi yang positif terhadap
dunia fotografi.
Fotografi termasuk ekonomi kreatif karena fotografi
dapat dijadikan sebagai bisnis seperti membuka studio foto,
pembuatan iklan, model fesyen, model majalah, dokumentasi
acara, prewedding, jurnalistik dll. Alat-alat fotografi semakin
berkembang mengikuti jaman, mulai dari kamera analog
sampai dengan drone yang berfungsi mengambil gambar dari
sudut tinggi.
Kuliner

Gambar 3. 8 Kuliner
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Mengutip dari website resmi Bekraf, subsektor kuliner
memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu 30% dari
total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Industri kuliner mempunyai potensi yang sangat kuat untuk
berkembang, oleh karena itu pemerintah akan mendukung
subsektor ini supaya lebih maju.
62

Sumber : https://www.bekraf.go.id/subsektor
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Beberapa pelaku industri kuliner melihat ada beberapa
hal yang harus diperbaiki dan dikelola secara lebih serius.
Salah satu di antaranya adalah perlunya akses perizinan usaha
melalui satu pintu sehingga lebih mudah dan efektif. Para
pebisnis kuliner baru sebaiknya mendapatkan panduan dari
pemerintah, bisa dari pelatihan bisnis, informasi perizinan,
sampai pada pendampingan hukum dalam proses pendirian
usaha.
Fesyen

Gambar 3. 9 Fesyen
63

Tren fashion senantiasa berubah dengan cepat. Dalam
hitungan bulan, selalu muncul mode fashion baru. Ini tak
lepas dari produktivitas para desainer fashion lokal yang
inovatif merancang baju-baju model baru, dan munculnya
generasi muda kreatif yang antusias dengan industri fesyen
ini. Masyarakat sebagai pasar pun juga semakin cerdas dan
berselera tinggi dalam memilih fashion.
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Sumber : https://www.bekraf.go.id/subsektor
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Seni Kriya

64

Gambar 3. 10 Seni Kriya

Seni kriya merupakan salah satu sub sektor yang
menjadi ciri khas Bangsa Indonesia dan sangat dekat dengan
industri pariwisata. Dilihat dari materialnya, kriya meliputi
segala kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca,
keramik, dan tekstil. Ketersediaan bahan baku material yang
berlimpah dan kreativitas para pelaku industri menjadi faktor
utama majunya subsektor ini.
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https://www.bekraf.go.id/subsektor/page/kriya
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Desain Produk

Gambar 3. 11 Desain Produk
65

Desain produk merupakan proses kreasi sebuah produk
yang menggabungkan unsur fungsi dengan estetika sehingga
bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Tren
subsektor ini sangat positif. Dengan populasi penduduk yang
didominasi oleh usia produktif, potensi terbentuknya
interaksi antara pelaku industri dan pasar pun sangat besar.
Ditambah lagi masyarakat dan pasar sekarang memiliki
apresiasi terhadap produk yang berkualitas.
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https://www.bekraf.go.id/subsektor/page/36-desain-produk
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Desain Komunikasi Visual

66

Gambar 3. 12 DKV

Desain Grafis (DKV) punya peran yang sangat penting
dalam mendukung pertumbuhan bisnis pengusaha swasta,
pemilik merek, dan bahkan kelancaran program-program
pemerintah. Potensi pasar domestik sangat menjanjikan,
terutama dengan semakin banyaknya praktisi DKV lokal yang
lebih memahami situasi pasar, pengetahuan, dan nilai-nilai
lokal.
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https://www.bekraf.go.id/subsektor/page/desain-komunikasi-visual
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Arsitektur

67

Gambar 3. 13 Arsitektur

Peran arsitektur di Indonesia sangatlah penting. Dalam
hal budaya, keanekaragaman arsitektur lokal dan daerah
menunjukkan karakter Bangsa Indonesia yang mempunyai
beraneka ragam budaya. Sedangkan dalam hal pembangunan,
arsitektur juga berperan dalam merancang dasar
pembangunan sebuah kota. Karena potensinya yang sangat
besar, Bekraf memasukkan arsitektur sebagai salah satu sub
sektor yang layak untuk dikelola secara lebih serius.
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https://www.bekraf.go.id/subsektor/page/arsitektur
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Desain Interior

68

Gambar 3. 14 Desain Interior

Selama dua dekade terakhir ini, perkembangan sub
sektor desain interior menunjukkan kemajuan yang sangat
pesat. Masyarakat mulai mengapresiasi estetika ruangan
secara lebih baik. Penggunaan jasa desainer interior untuk
merancang estetika interior hunian, hotel, dan perkantoran
pun semakin meningkat. Sudah jelas bahwa potensi ekonomi
dari industri desain interior sangat menjanjikan.
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https://www.bekraf.go.id/subsektor/page/28-desain-interior

150

Penerbitan

69

Gambar 3. 15 Penerbitan

Pasar industri penerbitan memang tidak sebesar
subsektor yang lain, namun industri ini punya potensi yang
tak kalah kuat. Banyak penerbitan besar dan kecil yang masih
bermunculan meramaikan industri ini. Ditambah lagi
perkembangan teknologi yang memungkinkan buku
diterbitkan dalam bentuk digital.
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https://www.bekraf.go.id/subsektor/page/penerbitan
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Seni Rupa

70

Gambar 3. 16 Seni Rupa

Industri seni rupa dunia sedang memusatkan
perhatiannya ke Asia Tenggara. Indonesia pun tak luput dari
perhatian mereka. Di mana Indonesia mempunyai potensi
terbesar baik secara kualitas, kuantitas, pelaku kreatif,
produktivitas, dan potensi pasar. Seni rupa Indonesia juga
sudah memiliki jaringan yang sangat kuat baik dalam negeri
ataupun di luar negeri. Berbagai festival seni rupa diadakan
secara rutin. Sudah ada empat perhelatan seni rupa yang
reputasinya diakui secara internasional. Mereka adalah Jogja
Biennale, Jakarta Biennale, Art Jog, dan OK Video Festival.
Bahkan sudah lebih dari 160 pelaku kreatif seni rupa Indonesia
terlibat dalam forum dan acara internasional.
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https://www.bekraf.go.id/subsektor/page/seni-rupa
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Seni Pertunjukan

71

Gambar 3. 17 Seni Pertunjukan

Indonesia mempunyai kekayaan dan keanekaragaman
seni dan tradisi pertunjukan, seperti wayang, teater, tari, dan
lain sebagainya. Seni pertunjukan dari masing-masing daerah
sudah tersebar secara sporadis ke seluruh wilayah di
Indonesia.
Banyaknya jumlah seni pertunjukan baik tradisi
maupun kontemporer yang selama ini dikreasikan,
dikembangkan, dan dipromosikan, telah mendapatkan
apresiasi dunia international.
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Sumber : https://www.bekraf.go.id/subsektor
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Musik
72

Gambar 3. 18 Musik

Musik merupakan industri cukup menjanjikan dalam
dunia showbiz. Besarnya minat dan antusiasme para musisi
muda untuk terjun ke dalam bidang ini menunjukkan bahwa
musik punya potensi menjadi industri yang lebih besar. Kita
optimistis menempatkan musik sebagai salah satu subsektor
yang akan dikelola secara lebih maksimal.
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Sumber : https://www.bekraf.go.id/subsektor
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Pengembangan Permainan

Gambar 1. Pengembangan Permainan
73

Subsektor pengembangan permainan interaktif bukan
didominasi sebagai hiburan semata tetapi juga sebagai alat
bantu pembelajaran atau edukasi. Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI mengatakan bahwa
industri dan ekosistem game lokal memiliki potensi besar
untuk berkontribusi dalam ekonomi kreatif (Ekraf) Tanah Air.
Kontribusi game dan aplikasi untuk Ekraf Indonesia
pada 2017 adalah 1,93 persen (PDB subsektor aplikasi dan
game developing), dengan 44.733 jumlah tenaga kerja di
subsektor ini.

Sumber : https://review.bukalapak.com/mom/rekomendasi-mainanedukasi-anak-111364
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155

Contoh Penerapan Specify
Di dalam melihat penerapan specify, menggunakannya
contoh salah satu subsektor yakni kuliner.
74

Bir Pletok

Gambar 3. 19 Gambar Bir Pletok

75

Restoran
Jasa
Jasa Boga

Kuliner
Barang

Specialty Food

Tabel 1. Penerapan Specify

74

Sumber: https://herstory.co.id/read1015/bir-pletok-bisa-menangkal-viruscorona-apa-saja-sih-khasiatnya
75
Sumber : Diolah Sendiri
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Specialty Food
Produk makanan yang menggunakan bahan organik
atau bahan baku khas dari suatu daerah yang kemudian
dikemas secara menarik. Nilai budaya dan konten lokal suatu
daerah juga menjadi salah satu sumber keunikan produk jenis
ini, seperti oleh-oleh makanan khas suatu daerah.
3.6.2.2.

Added Value

Selain basic value atau nilai dasar yang dimiliki setiap
produk guna memenuhi kebutuhan pengguna. Adanya added
value pada suatu produk atau jasa sangat membantu kita
untuk menarik pangsa pasar.
Added value sendiri merupakan salah satu proses dari
empat proses yang harus di lewati untuk mengkurasi Produk.
Ada lima hal dasar yang harus dimiliki ekonomi kreatif sebagai
berikut;
1. IP (INTELLECTUAL PROPERTY)
Definisi hak atas kekayaan intelektual (HaKI) secara
singkat dapat diartikan sebagai hak yang bersumber
dari hasil kegiatan intelektual manusia, yang mana
memiliki manfaat ekonomi. Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual (DKJI) membuat membedakan
kekayaan intelektual menjadi dua jenis, yaitu yang
pertama adalah hak cipta dan yang kedua hak kekayaan
industry.
Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) mempunyai
potensi ekonomi yang besar. Indonesia dibandingkan
dengan negara-negara lain masih tertinggal. Misalnya
berkaitan dengan kerajinan rotan, temuan tentang
rancang bangun rotan di Amerika Serikat jumlah
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patennya mencapai 193 buah, sedangkan Indonesia
hanya memiliki 7 paten (Pandy, J dalam Bunga rampai
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Dengan adanya
(HaKI) maka setiap produk, bisnis dan jasa yang
dijalankan dapat dilindungi keberadaannya
A. Hak Cipta
Dikutip dari laman DKJI, “Hak Cipta adalah hak
ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis
setelah suatu ciptaan di wujudkan dalam bentuk
nyata berdasarkan prinsip deklaratif.”
Contoh ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagai
berikut:
1. Buku,
pamflet,
program
komputer,
perwajahan karya tulis yang diterbitkan,
serta segala hasil karya tulis lainnya;
Ceramah, pidato, kuliah, dan ciptaan lainnya
yang sejenis;

2. Alat peraga yang dibuat dalam rangka
kepentingan
pendidikan
serta
ilmu
pengetahuan;
3. Lagu atau musik;
4. Drama atau drama musikal, tarian,
pewayangan, koreografi, dan pantomim;
5. Seni rupa;
6. Arsitektur;
7. Peta;
8. Seni batik;
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9. Fotografi;
10. Terjemahan, dll.
B. Hak Kekayaan Industri
1. Hak Paten
2. Hak atas Merek
3. Desain Industri
4. Indikasi Geografis
Suatu tanda yang merujuk asal suatu produk.
Klasifikasi indikasi geografis adalah suatu tanda
yang merujuk asal suatu produk. Klasifikasi
indikasi geografis dirasa perlu, karena faktor
geografis juga dapat memberikan reputasi,
kualitas dan karakteristik tertentu terhadap
suatu produk. Indikasi geografis ini dapat
memunculkan dalam label atau stiker pada
kemasan produk.
2. PRODUCT
•

Produk harus berbeda dengan komoditas, bukan
one fit for all

•

Mengikuti Tren, Dampak Industi 4.0 (Disrupsi
Milenial dan Digital Milenial)

•

Sensibilities (Memiliki tim yang memiliki
kemampuan dan keahlian membaca market)

•

Originalitas/kekhasan

•

Keterkaitan dengan wisata local
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3. PROCESS
•

Membangun
subsektor,
produk/jasa sesuai demand.

•

Membangun dan mengandalkan SDM yang
kreatif dan inovatif

menghasilkan

4. PACKAGING/PLACE
•

Didalam Viral, Packaging/Place masuk kedalam
visible. Membuat pasar memiliki kemampuan
untuk menangkap atau mengalihkan perhatian
mereka.

•

Produk/jasa yang dimiliki Indonesia mungkin
terbaik di pasaran memenuhi value yang
diharapkan. Tetapi packaging/place harus
menjadi alat yang utama untuk mewakili hal ini

5. PRESENTATION
•

Mengelola jalur penjualan dan promosi

•

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi
yang makin intensif dan masif
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Contoh Kurasi Added Value di Subsektor Kuliner
76

Gambar 3. 20 Gambar Bir Pletok

Bir Pletok adalah minuman khas Betawi yang dibuat
dari campuran rempah-rempah yang berkhasiat mencegah
masuk angin, asam urat, pegal-pegal dan menghangatkan
badan. Walaupun mengandung kata bir, Bir Pletok tidak
mengandung alkohol.
Sekarang Bir Pletok mudah di temukan karena muncul
beragam produk Bir Pletok dengan kemasan praktis mudah di
bawa kemana saja. Value yang dimaksud disini bukan hanya
product namun beragam produk tersebut apakah sudah
memenuhi kreatif. Sebagai bentuk mengukur adalah dengan 5
point
IP
(Intellectual
Property),
Product,
Process,
Packaging/Place dan Presentation.

Sumber : https://herstory.co.id/read1015/bir-pletok-bisamenangkal-virus-corona-apa-saja-sih-khasiatnya
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77

78

IP (INTELLECTUAL
PROPERTY)
PRODUCT
PROCESS
PACKAGING/PLACE
PRESENTATION
Gambar 3. 21 Ilustrasi Bir
Pletok dalam berbagai
kemasan

Tabel 3. 6 Ilustrasi
Strategi Kurasi Produk

3.6.2.3. Monetization
Monetization yang dimaksud adalah pilar pemasukan.
Pilar pemasukan sifatnya menyangga bangunan bisnis melalui
pemasukan, yang menjadi suplai roda perputaran bagi
perusahaan. Analogi pilar menjadi cepat ditangkap dan
mudah dicerna, karena memiliki sifat semakin banyak pilar,
semakin kokoh bangunan dan pilar yang seimbang menjadi
formula andalan penunjang kekokohan. Tentu di masingmasing subsektor akan berbeda dari cara penanganannya
maupun jenis pilar pemasukannya.
Pilar Pemasukan sifatnya menyangga bangunan bisnis
melalui pemasukan, yang menjadi suplai roda perputaran bagi
perusahaan. Analogi pilar menjadi cepat ditangkap dan
mudah dicerna, karena memiliki sifat semakin banyak pilar,
semakin kokoh bangunan dan pilar yang seimbang menjadi
formula andalan penunjang kekokohan. Tentu di masing-
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https://food.detik.com/info-kuliner/d-4390952/tak-bikin-mabuk-ini-asal-usul-birpletok-yang-kaya-manfaat
78
Sumber : Diolah sendiri
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masing subsektor akan berbeda dari cara penanganannya
maupun jenis pilar pemasukannya
3.6.2.3.1. Jenis Revenue Stream
Revenue stream merupakan bagian yang paling vital, di
mana organisasi memperoleh pendapatan. Elemen ini harus
dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan
pendapatan sebuah bisnis. Revenue Stream dalam Strategi
Pemasaran Ekonomi Kreatif dipilah menjadi 8 jenis, sebagai
berikut:
a. Transaksional
Model ini pada dasarnya sama dengan tata cara jual beli
di pasar, sebuah produk atau layanan dibayar langsung oleh
konsumen (bayar di muka). Beberapa konsumen (terutama di
tipe konvensional) lebih nyaman karena proses yang
sederhana. Produk yang dijual dengan model bisnis seperti ini
biasanya sangat banyak persaingannya. Sehingga strategi
seperti perang harga biasanya harus dilakukan, sehingga
meminimalkan keuntungan.
b. Ritel
Aktivitas perniagaan yang melibatkan penjualan barang
atau penawaran jasa secara langsung kepada konsumen akhir.
Barang yang dibeli dari bisnis ritel akan digunakan konsumen
sebagai konsumsi pribadi atau keperluan keluarga dan rumah
tangga, bukan untuk dijual kembali.
c. Penjualan Tidak Langsung
Model penjualan yang melibatkan agen atau re-seller.
Sangat ideal bagi perusahaan untuk melakukan penyebaran
produk dan memperbesar jaringan.
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d. Iklan
Salah satu yang mudah di temui berada di portal berita,
seperti Detik.com, Liputan6.com dan yang lainnya. Salah satu
ciri khas portal berita adalah banyaknya iklan di atas, bawah,
kiri, kanan, pop up dan lainnya. Iklan yang terdapat di
website-website portal berita, karena iklan adalah sumber
pendapatan mereka.
e. Affiliate
Model bisnis ini dijalankan dengan mendatangkan
banyak traffic melalui sistem affiliate untuk menghasilkan
pendapatan. Traffic yang dihasilkan dapat digunakan untuk
menjual produk, memasang iklan ataupun menawarkan
produk pihak ketiga (leads).
Perkembangan bisnis toko online di Indonesia semakin
baik, selain itu hal tersebut sudah dapat dibuktikan dengan
munculnya banyak berbagai toko online yang semakin
memperlihatkan persaingan yang sangat sengit.
Nah salah satunya adalah menggunakan program
afiliasi yang dimana pengertian afiliasi adalah program
kerjasama antara pemilik bisnis online dengan para pihak lain
seperti orang/pelanggan/perusahaan guna mempromosikan
produk dari pemilik bisnis online tersebut, dan kemudian
akan mendapatkan komisi dari setiap produk yang terjual
melalui banyak link khusus yang sudah di promosikan.
f. Layanan Berlangganan
Model ini biasanya diterapkan untuk layanan yang
digunakan dalam jangka waktu lama. Umumnya dihitung
secara bulanan atau per tahun. Dengan produk yang matang,
layanan ini dapat menghadirkan keuntungan yang signifikan.
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Sangat bergantung pada basis konsumen yang besar.
Membutuhkan inovasi berkelanjutan setiap waktu untuk
menciptakan kepercayaan.
g. Penjualan Online
Sama seperti penjualan transaksional, hanya saja
prosesnya dilakukan sepenuhnya di (online). Dapat diterapkan
untuk beragam jenis produk dan layanan, mulai dari yang
berbentuk fisik hingga yang berbentuk non-fisik.
h. Memfokuskan pada layanan
Bentuk hubungan dari perusahaan ke konsumen
dengan menawarkan layanan/jasa. Aliran pendapatan yang
masuk ke perusahaan tersebut disebut revenue stream
layanan
i. Hak Kekayaan Intelektual
Royalti, nilai tertentu yang dibayarakan kepada pemilik
hak kekayaan intelektual atas kenikmatan ekonomi dari suatu
kekayaan intelektual, yang besarannya disepakati oleh para
pihak, untuk kurun waktu tertentu
3.6.2.3.2. Monetization Revenue Stream dan Revenue Model
Pemerintah dalam hal ini bukan saja menyediakan
wadah untuk melihat potensi ekonomi kreatif namun
memahami bagaimana jalannya sebuah proses bisnis dari
tujuh belas subsektor.
Revenue Stream dapat didefinisikan sebagai sumber
utama bisnis dalam mendapatkan pemasukan.
Revenue Model dapat diartikan sebagai cara yang
ditempuh pelaku bisnis untuk mengelola arus pendapatannya,
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termasuk di dalamnya sumber daya yang diperlukan untuk
mengelola pendapatan tersebut
3.6.2.3.3. Jenis Revenue Stream Subsektor Film
a. Penjualan Tiket,
Penjualan tiket bioskop menjadi salah satu sumber
pendapatan film. Oleh karenanya, rumah produksi
sangat mengharapkan jika film yang mereka rilis laris
manis di bioskop. Ini karena tidak 100 persen hasil
penjualan tiket masuk ke rekening perusahaan. Pihak
rumah produksi tentu saja harus berbagi hasil dengan
operator bioskop yang memutarkan film mereka.
Rinciannya, pihak rumah produksi mendapat 60
persen, dan operator bioskop sisanya, yakni 40 persen
(khusus dalam negeri Amerika Serikat).
Sementara itu, untuk distribusi film ke bioskopbioskop di seluruh dunia, pihak rumah produksi akan
mendapat 20-40 persen, dan operator bioskop
mendapat sisanya. Prosentase bagi hasil ini tidak
bersifat mutlak, artinya tergantung kesepakatan antara
kedua belah pihak.
b. Merchandise,
Selain tiket bioskop, merchandise atau pernak-pernik
bertema film yang diusung juga menjadi sumber
pendapatan utama dari film tersebut. Merchandise bisa
menjadi daya tarik bagi para pecinta film, terutama
mereka yang merupakan fans berat dari film yang
dimaksud.
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Film fenomenal Star Wars menjadi salah satu franchise
film yang merasakan manfaat dari penjualan
merchandise ini. Tercatat untuk Star Wars episode 7:
The Force Awakens, film besutan George Lucas ini
menghasilkan pendapatan 700 juta dollar AS dari
penjualan merchandise.
Meskipun demikian, strategi penjualan merchandise
untuk mendatangkan revenue ini tidak bisa diterapkan
oleh semua film. Umumnya, hanya film-film bertema
superhero yang paling memungkinkan untuk
menerapkan penjualan merchandise ini.
c. Pemasaran Luar Negeri, penting bagi para pelaku di
industri film independen untuk memiliki koneksi luas
di berbagai penjuru dunia agar film yang mereka buat
dapat didistribusikan dengan baik dan menambah
revenue
d. Hak Siar Televisi, Streaming dan DVD,
Selain di bioskop, film juga akan diputar di televisi,
layanan streaming berbayar, dan keping DVD. Disinilah
potensi sumber revenue yang besar bagi industri
perfilman karena dengan meminta hak siar, pihak
televisi, streaming berbayar, dan produsen DVD harus
membayar kepada rumah produksi.
Selain uang, hak siar juga bisa menjadi medium promosi
yang efektif bagi sebuah film untuk dapat dikenal oleh
khalayak, dan pastinya gratis.
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e. Pemberian Lisensi (Hak Kekayaan Intelektual),
Pemberian license berupa judul, karakter, dan cerita
sekuel ini memberikan pendapatan yang lumayan besar
untuk dunia perfilman Indonesia.
Menurut Salman Aristo, filmmaker Indonesia masih
kurang punya keyakinan. Hak kekayaan intelektual bisa
jadi modal untuk menambah pendapatan. Karena
memang ekosistem kita belum matang, belum banyak
yang benar-benar melihat intellectual property (IP)
sebagai sumber pendapatan.
Kesuksesan
monetisasi intellectual
property bisa
dibilang tergantung kepada kesuksesan film. AADC
misalnya, karena sukses besar, jadi tidak sulit untuk
memonetisasi, karena banyak investor di luar sana yang
ingin beli license.
Tiga contoh Revenue Stream Subsektor Film
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Ada Apa Dengan Cinta? atau biasa disingkat AADC ,
sebuah film percintaan Indonesia karya Rudi Soedjarwo yang
dirilis pertama kali tanggal 7 Februari 2002 dan dibintangi
oleh Nicholas Saputra dan Dian Sastrowardoyo. Kisah
romantis antara Cinta dan Rangga memang menjadi idola para
remaja di awal tahun 2000-an.
Antusiasme masyarakat ini pun membuat Miles
Production membuat sekuel film ini pada tahun 2016. Masih
tentang kisah Cinta dan Rangga di 14 tahun kemudian, film
sekuel ini juga diminati publik. Beragam prestasi telah
didapat, masuk dalam berbagai ajang penghargaan dan
memenangkan di antaranya seperti Best Original Song di
Gambar 3. 22 Ada Apa Dengan Cinta
Festival Film Indonesia 2016.
Karena AADC adalah film yang sukses besar, Mira
Lesmana selaku produser sangat hati-hati banget dalam
memberikan lisensinya. Semua bentuk turunan kekayaan
intelektual AADC memang punya kesempatan memberikan
pendapatan tambahan, tapi Mira Lesmana juga pilih-pilih.
Dalam arti jangan sampai turunan tersebut
menyimpang dari AADC. Line Messenger, misalnya, berhasil
mendapatkan lisensi untuk membuat Line AADC
karena storyboard yang ditawarkan dirasa cocok oleh Mira
Lesmana. Mulai dari judul film, karakter, cerita sekuel, video
iklan line, footage film AADC dan Print Ad.
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Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=g_x2-M6v9iA
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Gambar 3. 23 Starwars Merchandise
80

Sejak “A New Hope” dirilis tahun 1977, merchandise film
ini diadaptasi dalam banyak media, mulai mainan, pakaian,
video games, bahkan peralana rumah tangga. Franchise film
ini udah tercatat dalam Guinness World Record sebagai film
dengan penjualan merchandise tersukses. Tercatat untuk
Star Wars episode 7: The Force Awakens, film besutan George
Lucas ini menghasilkan pendapatan 700 juta dollar AS dari
penjualan merchandise.

Sumber : https://fajar.co.id/2019/11/20/cari-tahu-merchandisestar-wars-termahal-di-dunia/
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Gambar 3. 24 Keluarga Garuda di Dadaku

Selain AADC, ada juga kisah sukses dari film Garuda di
Dadaku.
Pada
panel
tersebut,
Salman
Aristo, screenwriter untuk Garuda di Dadaku memonetisasi
Garuda di Dadaku dengan berbagai cara, mulai dari serial
TV spin-off selama dua season, buku prekuel dan cerita film,
serta hak remake yang saat forum tersebut diselenggarakan
masih sedang didiskusikan.
Ke depannya, Garuda di Dadaku tidak hanya akan
dimonetisasi melalui turunan-turunan kekayaan intelektual
tersebut, tapi rencananya juga akan dikembangkan menjadi
sebuah brand cerita sepakbola.

Sumber :
https://twitter.com/officialrcti/status/528531980153929728
81
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Revenue Stream Subsektor Kuliner

82

Gambar 3. 25 Drive Thru MCD

Pertumbuhan bisnis kuliner yang semakin banyak akan
menciptakan persaingan yang semakin ketat pada industri ini.
Para pelaku bisnis kuliner dituntut untuk dapat melakukan
inovasi dan menggunakan strategi bersaing yang sesuai
dengan perkembangan kondisi lingkungan bisnisnya untuk
dapat berkembang. Bagaimana Ekonomi Kreatif di subsektor
kuliner dapat menghasilkan revenue stream untuk perputaran
roda bisnisnya akan dibahas di sini. Berdasarkan jenisnya
ekonomi kreatif kuliner terbagi menjadi dua yakni jasa dan
produk/Specialty Foods. Kategori kuliner di jasa adalah
Restoran/Rumah Makan/Wisata Kuliner
Sumber pendapatan restoran adalah sebagai berikut:

Sumber : https://m.medcom.id/otomotif/mobil/ObzAm9ZN-tekanpolusi-jakarta-bisa-contoh-minneapolis-hentikan-pembangunan-drive
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a. Dine In
Fasilitas yang disiapkan restoran cepat saji bagi para
konsumen yang ingin menikmati santap makan di
restoran tersebut.
b. Take Away
Fasilitas yang disediakan bagi para konsumen yang
ingin memesan makanan untuk diantar baik itu ke
rumah, kantor, atau tempat tempat tertentu dengan
dikirim melalui armada delivery service.
c. Carry Out
Fasilitas yang disediakan bagi para konsumen yang
membeli makan untuk dibawa pulang
d. Big Order
Sebenarnya tidak jauh beda dengan Take Away/Carry
out hanya saja di kuantitasnya pemesanan dalam
jumlah banyak.
e. Drive Thru
Fasilitas yang disediakan bagi para konsumen yang
ingin memesan makanan melalui kendaraan pribadi
mereka.
Kategori Kuliner di Produk/Specialty Foods
Sumber pendapatan restoran adalah sebagai berikut:
•

Transaksional

•

Ritel

•

Penjualan tidak langsung
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•

Afiliasi

•

Penjualan Online
Revenue Stream Subsektor Musik

Di era digital sekarang orang-orang dunia music
menyebut kondisi ini sebagai digital deflaction atau deflasi
digital, sebuat istilah untuk menyebutkan bagaimana sebuah
konten berkurang nilainya karena perubahan konsumsi dari
fisik ke digital.
Di Amerika Serikat misalkan, Tingkat penjualan album
fisik menurun cukup drastis. Dari data Nielsen, pada 2013
penjualan album fisik berupa kaset dan CD berjumlah 165 juta
keping. Angkanya turun 15 persen menjadi 140 juta saja pada
2014. Sedangkan konsumsi musik digital, meningkat 3,8%.
Dari 314 juta unduh pada 2013, menjadi 326 juta unduh pada
tahun 2014.
Jenis Revenue Stream Subsektor Musik
a. Ring Back tone (RBT), fitur yang dapat menjadi nada
tunggu lagu. RBT popular di Indonesia sejak 2006.
Industri ini ternyata tidak bertahan lama. Karena
dugaan pencurian pulsa dan penipuan pesan pendek,
akhirnya pemerintah Bersama Asosiasi Telekomunikasi
Seluler Indonesia menghentikan layanan SMS
premium, termasuk layanan RBT, pada tanggal 18
Oktober 2011.
b. Konser Musik, dengan bermain musik secara langsung
di depan penggemar akan terasa sangat istimewa. Para
penggemar dapat menyaksikan secara langsung musisi
favorit mereka melalui konser. Mereka akan rela
mengeluarkan biaya demi bertemu idolanya.
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c. Penjualan Digital
Popularitas layanan streaming musik dalam beberapa
bulan terakhir kian masif di dunia dan Indonesia. Hasil
riset Lembaga Nielsen, membuktikan adanya
pergeseran di tengah konsumen dalam menikmati
layanan musik. Orang – orang dunia music menyebut
kondisi ini sebagai digital deflation atau deflasi digital,
sebuah istilah untuk menyebutkan bagaimana sebuah
konten berkurang nilainya karena perubahan konsumsi
dari fisik ke digital.
d. Penjualan Album
Salah satu boyband korea yang sukses dalam
penjualan album adalah BTS . Berdasarkan data yang
dirilis Nielsen Music pada kamis (09/07/2020), album
Map of the Soul : 7 duduk di tangga nomor 1 penjualan
album tertinggi Amerika Serikat setelah berhasil
menjual 552.000 keping album pada pertengahan
pertama 2020.
Map of the soul: 7 merupakan full album pertama BTS
dalam dua tahun terakhir yang dirilis pada 21 Februari
2020 lalu. Album ini secara total memiliki 20 lagu, yakni
15 lagu baru dan 5 lagu sebelumnya terdapat dalam mini
album Map of the Soul: Persona yang rilis pada April
2019
Album dengan kemasan yang menarik dan konten yang
bagus pasti akan menarik para pembeli.
e. Penjualan Merchandise
Merchandise adalah salah satu income yang vital bagi
para musisi. Salah satu faktor penting bagi sebuah band
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untuk melebarkan sayapnya dalam bisnis merchandise
adalah membuat logo yang mudah diingat, sehingga
pada
masa
depan,
logo
tersebut
bisa
mempresentasikan band itu sendiri. Memiliki
merchandise asli atau official dari band/artis favorit
pasti akan menimbulkan rasa bangga yang tinggi.
Merchandise bisa berupa t-shirt, jaket, topi dan lainlain.
f. Youtube Partner Program
Salah satu musisi Indonesia yang sempat merasakan
hypenya youtube adalah virgoun awalnya dikenal
sebagai vokalis band pop rock Last Child. Lagu “Surat
Cinta Untuk Starla” dirilis pada 16 Februari 2016. Video
tersebut menjadi video Indonesia pertama yang
penayangannya tembus 100 juta kali. Menutur tiktok,
sekarang video tersebut sudah di tonton sekitar 131 juta
kali.
g. Fans Funding
Musik yang didanai oleh penggemar (Fans Funding)
adalah jenis crowdfunding yang secara khusus
berkaitan dengan musik. Penggemar musik memiliki
opsi untuk menyumbang dan mengumpulkan uang
secara kolektif dengan tujuan untuk memulai karir artis
musik yang baru. Pendanaan penggemar musik terjadi
terutama melalui layanan berbasis web menggunakan
model bisnis untuk crowdfunding. Fans biasanya
diberikan hadiah berdasarkan kontribusi uang mereka.
h. SponsorShip
Kehadiran sponsor dalam acara musik memang nyaris
selalu lekat di benak para penonton. Jika merujuk studi
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yang ditulis Jennifer Rowley dan Catrin Williams dalam
“The Impact of Brand Sponsorship of Music Festivals”
2008, 73 persen responden bisa mengingat sponsor
yang mendukung sebuah festival music. Beberapa
konser atau festival music yang tumbuh dan besar
karena di sponsori oleh sebuah brand adalah Djarum
Super Rock Festival, L.A Lights Indiefest, Java
Rockin’Land dan masih banyak lagi.
i. Royalti penggunaan hasil karya
Pada umumnya banyak pelaku ekonomi kreatif di Musik
dari penghasilan royalty. Jumlah royalty yang diterima
musisi jelas tergantung pada penjualan album. Namun
karena sekarang di era digital, penjualan album fisik
semakin terus menurun.
Berikut Jenis Royalti pada umumnya
LISENSI SYNC (PEMBAYARAN SATU KALI)
Lisensi sinkronisasi adalah perjanjian antara pengguna
musik dengan pemilik komposisi (lagu) yang memiliki
hak cipta, yang memberikan izin untuk merilis lagu
dalam format video. Izin ini juga disebut hak
sinkronisasi.
ROYALTI KINERJA
Royalti kinerja dihasilkan setiap kali lagu ditampilkan di
depan umum. Ruang lingkup royalti kinerja publik
sangat luas dan beragam. Tiga area utama meliputi;
radio, televisi, dan siaran langsung.
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ROYALTI MEKANIK
Royalti mekanik
direproduksi

dibayarkan

setiap

kali

lagu

Sumber pendapatan royalti mekanik adalah sebagai
berikut:
•

Streaming interaktif (ketika seseorang memilih untuk
mendengarkan lagu Anda melalui Spotify, Apple Music,
YouTube, Tidal, Deezer, dll.)

•

Unduhan Digital (dari iTunes, Amazon)

•

Nada dering / ringback tersedia dari AT&T, T Mobile

•

Lagu covering (ketika orang lain merekam lagu Anda,
Anda memiliki sebagian hak royalti pada lagu yang
diproduksi oleh orang trsebut)

•

Karaoke (ketika seseorang membuat rekaman baru dari
lagu Anda untuk keperluan Karaoke)

•

Kartu ucapan

•

Jukebox sesuai permintaan (seperti TouchTunes)
Sumber pendapatan dari kinerja royalti adalah
sebagaimana berikut:

•

Streaming interaktif (Spotify, Apple Music, YouTube,
Tidal, Deezer dll.)

•

Radio (AM / FM)

•

Radio
internet
(seperti
LoonaqRecordsFM,
IslamicTunesFM, BMF.FM, BBC, KEXP, KCRW)

•

Radio satelit / streaming non-interaktif (seperti
Pandora, Sirius XM)
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•

TV (royalti siaran dibayarkan oleh penyiar acara
televisi, film iklan, yang tidak masuk ke dalam biaya
sinkronisasi, karena merupakan biaya lisensi yang
dibayarkan untuk sinkronisasi musik dalam kategori
gambar bergerak)

•

Restoran

3.6.2.4. Ecosystem
Ecosystem bisa dikatakan suatu tatanan kesatuan
secara utuh dan menyeluruh antara unsur Destinasi Wisata
dan
Ekonomi
Kreatif.
Tugas
utama
Kemenparekraf/Baparekfar adalah menggabungkan kedua
Lembaga itu, termasuk menjalankan kedua program secara
beriringan.
Dengan adanya Ecosystem bertujuan untuk menjaring
potensi ekonomi kreatif yang berada di destinasi wisata
tersebut hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ecosystem mempertemukan ekonomi kreatif dengan 10
Destinasi Super Prioritas.
Penetapan 10 destinasi prioritas merupakan amanat
Presiden melalui surat Sekretariat Kabiner Nomor B
652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal
Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai Pariwisata dan
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Awal Tahun pada
tanggal 4 Januari 2016. “10 destinasi wisata baru” merujuk
pada Destinasi Pariwisata Prioritas atau kerap di sebut Bali
Baru.
Target sektor pariwisata tahun 2019 ialah dapat
memberikan kontribusi pada PDB sebesar 8 persen dengan
devisa mencapai Rp 240 trilliun. Selain itu, sektor pariwisata
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juga di targetkan mampu menciptakan lapangan kerja untuk
kurang lebih 13 juta orang, mampu mendatangkan wisatawan
mancanegara sebanyak 20 juta wisata mancanegara,
menciptakan mobilitas wisatawan nusantara 275 juta orang,
serta meningkatkan indeks daya saing wisata Indonesia
hingga berada di rangking 30 dunia.
Perkembangan pesat wisatawan mengunjungi pulau Bali
mendorong pemerintah membentuk beberapa daerah di
Indonesia dengan sistem pariwisata seperti di Bali. Oleh sebab
itu lahirnya strategi pertumbuhan “10 Bali baru” yang
bertujuan meniru dampak ekonomi pariwisata secara
nasional. Berikut 10 destinasi wisata Indonesia,
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Kep. Seribu – DKI Jakarta

Gambar 3. 26 Kep. Seribu – DKI Jakarta

Pemerintah
melalui
Kementerian
Pariwisata
menetapkan Kepulauan Seribu tergabung dalam 10 destinasi
wisata unggulan pada 2016. Dari 110 pulau di Kabupaten
Kepulauan Seribu, ada beberapa pulau memiliki keindahan
pantai dan keindahan bawah laut menawan. Selain pulau
pemukiman, Kepulauan Seribu juga memiliki tujuh pulau
resort yang bisa menjadi tujuan wisata. Ketujuh pulau resort
Sumber : https://www.popbela.com/lifestyle/travel/emillianurdivahafsari-kusumawardani/10-destinasi-wisata-yang-dinobatkanjadi-bali-baru-ini-patu-dikunjungi/3
83
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yakni: P.Pantara, P. Sepa, P. Putri, P. Macan, P. Pelangi, P. Ayer,
P. Bidadari.
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Pulau Morotai – Maluku Utara

Gambar 3. 27 Pulau Morotai Maluku Utara

Pulau Morotai terletak di Kepulauan Halmahera,
Maluku Utara dan indahnya melebihi Raja Ampat yang berada
di papua. Pulau ini memiliki masyarakat sekitar sampai 53.000
jiwa. Suasana pantai di wilayah Indonesia Timur, Pulau
Morotai terkenal akan Pasir putih dan jernihnya air laut

Sumber : https://www.popbela.com/lifestyle/travel/emillianurdivahafsari-kusumawardani/10-destinasi-wisata-yang-dinobatkanjadi-bali-baru-ini-patu-dikunjungi/10
84
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Pantai Tanjung Kelayang – Bangka Belitung
85

Gambar 3. 28 Pantai Tanjung – Bangka Belitung

Pantai Tanjung Kelayang salah satu pantai terbaik di
Bangka Belitung yang memiliki pemandangan menarik dan
eksotis. Lokasi Pantai Tanjung Kelayang terletak di sisi utara
Pulau Belitung, persisnya di Kecamatan Sijuk, sekitar 27
kilometer dari Tanjung Pandan. Memiliki laut biru kehijauan
dan gelombang ombak yang tenang membuat pantai ini
menjadi lokasi shooting dari film Laskar Pelangi.

Sumber :https://www.popbela.com/lifestyle/travel/emillianurdivahafsari-kusumawardani/10-destinasi-wisata-yang-dinobatkanjadi-bali-baru-ini-patu-dikunjungi/10
85
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Danau Toba – Pulau Samosir
86

Gambar 3. 29 Danau Toba – Pulau Samosir

Danau Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara, Danau
Toba tercatat sebagai danau terbesar di Asia Tenggara karena
wilayahnya yang mencakup tujuh kabupaten yaitu Tapanuli
Utara, Karo, Simalungun, Toba Samosir, Samosir, Dairi, dan
Humbang Hasundutan.

Sumber https://www.idntimes.com/travel/destination/peniarianita/liburan-ke-10-destinasi-wisata-prioritas-indonesia-c1c2/3
86
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Wakatobi– Sulawesi Tenggara
87

Gambar 3. 30 Wakatobi – Sulawesi Tenggara

Wakatobi menjadi destinasi impian wisata bagi para
pecinta laut. Memiliki luas wilayah 1.39 juta Ha, Wakatobi
dikenal sebagai taman nasional dan mempunyai peninggalan
dari nama 4 pulau, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa,
Pulau Tomia, dan Pulau Binongko. Keindahan dari pulau inilah
menjadikan Wakatobi daerah tujuan wisata khususnya para
penyelam

Sumber : https://www.popbela.com/lifestyle/travel/emillianurdivahafsari-kusumawardani/10-destinasi-wisata-yang-dinobatkanjadi-bali-baru-ini-patu-dikunjungi/10
87
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Candi Borobudur – Jawa Tengah
88

Gambar 3. 31 Candi Borobudur

Candi terbesar di dunia dan menarik jutaan wisata
setiap tahun adalah Candi Borobudur yang sudah berdiri
sekitar tahun 750 Masehi dan dibangun oleh raja
Samaratungga dari Dinasti Syailendra.

Sumber : https://www.popbela.com/lifestyle/travel/emillianurdivahafsari-kusumawardani/10-destinasi-wisata-yangdinobatkan-jadi-bali-baru-ini-patu-dikunjungi/10
88

186

Mandalika – Nusa Tenggara Barat
89

Gambar 3. 32 Mandalika – Nusa Tenggara Barat

Salah satu kawasan pariwisata yang tersembunyi di
Indonesia yaitu Mandalika yang merupakan bagian Provinsi
Nusa Tenggara Barat. Memiliki pantai yang indah dan bukit
yang hijau, membuat banyak wisatawan menarik untuk
datang ke tempat ini untuk menemukan ketenangan.

Sumber : https://www.popbela.com/lifestyle/travel/emillianurdivahafsari-kusumawardani/10-destinasi-wisata-yang-dinobatkanjadi-bali-baru-ini-patu-dikunjungi/10
89
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Tanjung Lesung – Banten
90

Gambar 3. 33 Tanjung Lesung – Banten

Terletak di Kabupaten Pandeglang, Banten menjadikan
Pantai Tanjung Lesung sebagai tujuan ideal bagi masyarakat
urban dan suburban di sekitarnya. Destinasi wisata ini seperti
daratan yang berbentuk lesung menjorok ke laut dan memiliki
sekitar 1.500 Ha.

Sumber : https://www.popbela.com/lifestyle/travel/emillianurdivahafsari-kusumawardani/10-destinasi-wisata-yang-dinobatkanjadi-bali-baru-ini-patu-dikunjungi/10
90
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Gunung Bromo – Jawa Timur
91

Gambar 3. 34 Gunung Bromo – Jawa Timur

Gunung Bromo, memiliki ketinggian 2.392 meter dari
atas permukaan laut dan berada dalam lingkup Probolinggo,
Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang. Bromo dikenal
sebagai gunung yang paling suci bagi suku Tengger. Salah satu
keindahan yang bisa dinikmati dari Gunung Bromo adalah
matahari terbit yang bisa dilihat dari Puncak Pananjakan dan
Bukit Teletubbies berupa padang rumput sabana dengan
hamparan bunga yang indah.

Sumber : https://www.popbela.com/lifestyle/travel/emillianurdivahafsari-kusumawardani/10-destinasi-wisata-yang-dinobatkanjadi-bali-baru-ini-patu-dikunjungi/10
91
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Labuan Bajo – Nusa Tenggara Timur
92

Gambar 3. 35 Labuan Bajo – Nusa Tenggara Timur

Labuan Bajo yang merupakan ibu kota kabupaten
Manggarai Barat dan terletak di ujung paling barat Pulau
Flores. Labuan Bajo memiliki laut yang indah dan dikenal
sebagai tempat liburan yang paling romantis.

Sumber : https://www.popbela.com/lifestyle/travel/emillianurdivahafsari-kusumawardani/10-destinasi-wisata-yang-dinobatkanjadi-bali-baru-ini-patu-dikunjungi/10
92
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93

Tabel 3. 7 Ilustrasi Ekosistem

Gambar 3. 37
Multikultural
Indonesia

Gambar 3. 38
Estetika Alam
Indonesia

Gambar 3. 36 Potensi
Ekonomi Kreatif
Indonesia

Dengan mengintegrasikan semua potensi yang
memadukan ketiga sektor, yaitu: keragaman budaya,
kekayaan alam dan industri ekonomi kreatif Indonesia, maka
landscape kepariwisataan Indonesia lebih kaya dimensi
sehingga dapat menembus semua market wisatawan.
•

Estetika Alam Indonesia Kekayaan budaya & kearifan
lokal di Indonesia, merupakan cara masyarakat etnis
daerah untuk menjaga keselarasan dengan alam
sekitarnya secara ekolog.

•

Multikultural Budaya Indonesia,
Membangun minat pariwisata dari kesamaan
kepercayaan, sejarah & kebudayaan yang ada.
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Sumber: Diolah sendiri
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•

Potensi Ekonomi Kreatif Indonesia,
Kekuatan ekonomi kreatif bertumpu kepada
keunggulan sumber daya manusia masyarakat lokal.
Karya seni, arsitektur, buku, inovasi teknologi, dan
animasi, berasal dari ide-ide kreatif pemikiran manusia.
Untuk memudahkan kita dalam memilah potensi
ekonomi kreatif yang terdapat di Indonesia adalah
dengan menggunakan kurasi tool identifikasi produk.
Dimana 10 Destinasi Pariwisata Prioritas sebagai jalan
untuk mengangkat ekonomi kreatif lokal agar bisa lebih
berkembang dan dikenal masyarakat luas. 94
Kurasi Tool Identifikasi Produk

Tabel 3. 8 Kurasi Tool Identifikasi Produk

Untuk memudahkan kita dalam memilah potensi
ekonomi kreatif yang terdapat di Indonesia adalah dengan
menggunakan kurasi tool identifikasi produk. Dimana 10
Destinasi Pariwisata Prioritas sebagai jalan untuk mengangkat
94

Sumber : Diolah sendiri oleh Coach Ridwan Abadi
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ekonomi kreatif lokal agar bisa lebih berkembang dan dikenal
masyarakat luas.
Contoh Penerapan Tool Identifikasi Produk
Setiap kolom 10 Destinasi Wisata di lengkapi dengan pelaku
ekonomi kreatif di daerah tersebut. Seperti yang dicontohkan
adalah Kep. Seribu berada di DKI Jakarta. Harapannya selain
ingin mengangkat potensi wisata daerah tersebut namun bisa
juga mengangkat potensi wisata yang berada di daerah
tersebut.

Tabel 3. 9 Penerapan Tool Identifikasi Produk
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Strategi Kurasi Market (3MS)

194

Setelah kita mengetahui tentang produk, hal
selanjutnya yang harus diperhatikan adalah strategi
pemasarannya. Dan ketika sebuah bisnis dibangun, salah satu
fokus utama yang perlu dimatangkan adalah target pasar.
Menentukan target pasar dari bisnis adalah kunci untuk
perkembangan bisnis karena model bisnis dan strategi untuk
mengembangkan bisnis tersebut bergantung pada target
konsumen pelaku bisnis ekonomi kreatif
Pelaku bisnis industri kreatif dapat melakukan
pengembangan posisi produk dan strategi marketing untuk
setiap produk yang bersangkutan. Dengan melakukan analisa
pasar yang benar, kita akan lebih mudah dalam mendapatkan
konsumen. Karena produk yang kita jual sudah sesuai dengan
apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Untuk strateginya
sendiri kita menggunakan 3MS atau (Market Style, Market
Size, Market Share). 95

3MS

MARKET
SIZE

MARKET
STYLE

Tabel 3. 10 Strategi Kurasi Market

95

Sumber: Diolah Sendiri
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MARKET
SHARE

3.6.3. Market Style
a.

Bussiness to Bussiness atau B2B
Business to Business atau B2B adalah transaksi
yang dilakukan secara elektronik maupun fisik dan
terjadi antara entitas bisnis satu ke bisnis lainnya.
Secara garis besar B2B merupakan penjualan produk
atau jasa yang diberikan oleh bisnis tersebut dan
diperuntukkan untuk bisnis lain, bukan kepada
customer.

“”
Penjualan produk atau jasa yang diberikan
oleh bisnis tersebut dan diperuntukkan
untuk bisnis lain, bukan kepada customer.
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Contoh: 96

Gambar 3. 39 Pengusaha Katering dengan pihak hotel

Perusahaan kuliner yang bergerak di bidang
katering. Lalu karena bisnis yang kita punyai adalah
bisnis katering yang cukup besar, jadi kita mempunyai
target pasar para perusahaan. Jadi jasa katering kita
diperuntukkan untuk perusahaan yang mempunyai
karyawan cukup banyak, inilah yang disebut dengan
B2B
b.

Bussines to Customer atau B2C
Kebalikan dari B2B, business to customer atau
B2C adalah bisnis yang melakukan pelayanan atau
penjualan barang atau jasa kepada konsumen
perorangan atau grup secara langsung. Dengan kata
lain, bisnis yang kita lakukan berhubungan langsung
dengan konsumen bukan perusahaan atau bisnis
lainnya.

96

Sumber : https://pngtree.com/
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97

Gambar 3. 40 Ilustrasi customer sedang
makan di restoran

Contoh: Sebuah restoran yang melayani customer perorangan

Bisnis yang melakukan pelayanan atau
penjualan barang atau jasa kepada konsumen
perorangan atau grup secara langsung.
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Sumber : https://www.instagram.com/p/CB7sZvHJNH6/
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c. Omni (BtoBtoC)
Market style ini secara adaptif mampu untuk
memenuhi order dari end user, sekaligus memilki
kemampuan untuk memenuhi order dari perusahaan
lain dalam kapasitas besar
98

Gambar 3. 41 Ilustrasi Market Style Omni

98

Sumber: https://pngtree.com/ dan diolah sendiri
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3.6.4. Market Size
Setelah mengetahui Market style, hal selanjutnya
yang harus kita tentukan adalah memilih Market Size,
tujuan dari market size itu sendiri adalah supaya kita
mengetahui terlebih dahulu konsumen yang menjadi
sasaran pendekatan membeli produk yang kita jual dan
sesuai dengan segmen market yang ditarget. Di
Indonesia sendiri ada 3 Generasi sebagai Market Size
menurut Central Bureau Of Statistics, yaitu;
1. Baby boomer : 13% (SMALL)
2. Gen X : 20% (MEDIUM)
3. Millenial : 34% (BIG)
Generasi milenial adalah penduduk yang
dilahirkan antara tahun 1981 sampai dengan 2000.
Sebelum generasi milenial lahir, terdapat generasi X
yang lahir antara tahun 1965-1980, dan generasi Baby
Boomer yang lahir sebelum tahun 1946-1964 Jumlah
generasi milenial di Indonesia mencapai sekitar
sepertiga penduduk Indonesia.
Pada tahun 2020, tahun dimulainya bonus
demografi, generasi millennial berada pada rentang
usia 20 tahun hingga 40 tahun. Usia tersebut adalah
usia produktif yang akan menjadi tulang punggung
perekonomian Indonesia.
Tiga tahun menjelang era tersebut terjadi (2017),
jumlah generasi milenial sudah dominan dibandingkan
generasi lainnya. Menurut Susenas 2017, jumlah
generasi milenial mencapai sekitar 88 juta jiwa atau
33,75 persen dari total penduduk Indonesia. Proporsi
tersebut lebih besar dari proporsi generasi sebelumnya
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seperti generasi X yang (25,74 persen) maupun generasi
baby boom+veteran (11,27 persen). Demikian juga
dengan jumlah generasi Z baru mencapai sekitar 29,23
persen. Sumber (Buku Statistik Gender Tematik: Profil
Generasi Milenial Indonesia & BPS)
Pada tahun 2020, tahun dimulainya bonus
demografi, generasi milenial berada pada rentang usia
20 tahun hingga 40 tahun. Usia tersebut adalah usia
produktif yang akan menjadi tulang punggung
perekonomian Indonesia.
Karakter Generasi Milenial
1. Minat membaca secara konvensional kini sudah menurun
karena Generasi Y lebih memilih membaca lewat smartphone
mereka
2. Milenial wajib memiliki akun sosial media sebagai alat
komunikasi dan pusat informasi
3. Milenial pasti lebih memilih ponsel daripada televisi.
Menonton sebuah acara televisi kini sudah tidak lagi menjadi
sebuah hiburan karena apapun bisa mereka temukan di
telepon genggam
4. Milenial menjadikan keluarga sebagai pusat pertimbangan
dan pengambil keputusan mereka
Menurut Yoris Sebastian dalam bukunya Generasi
Langgas Milenial Indonesia, ada beberapa keunggulan dari
generasi milenial, yaitu ingin serba cepat, mudah berpindah
pekerjaan dalam waktu singkat, kreatif, dinamis, melek
teknologi, dekat dengan media sosial, dan sebagainya.
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Karakter Generasi Baby Boomers
Generasi
ini
berorientasi
pada
pencapaian,
berdedikasi, dan berfokus pada karir. Mereka pun sampai
disebut generasi gila kerja, tidak suka dikritik, tetapi suka
mengkritik generasi muda karena kurangnya etika kerja dan
komitmen terhadap tempat kerja.
Meski begitu, di balik sifat mereka yang suka bekerja
keras, mereka punya tujuan penting yakni membahagiakan
keluarganya (terutama anak-anak). Para baby boomers punya
karakter setia kepada keluarga dan rela bekerja keras asalkan
keturunannya bisa mendapatkan pendidikan setinggitingginya. Tak heran mereka memiliki rasa ingin tahu yang
tinggi, mandiri, dan optimis dengan pencapaian yang mereka
telah lakukan.
Karakter Generasi X
Generasi X ini mampu beradaptasi dan mampu
menerima perubahan dengan cukup baik sehingga dapat
dikatakan sebagai generasi yang tanggung, yang memiliki
karakter.
Ciri/Karakteristik: Banyak akal, independen, butuh
kenyamanan emosional, lebih suka sesuatu yang informal dan
punya kemampuan usaha/berdagang dibandingkan baby
boomers.
Kehidupan antara pekerjaan dan personal balance,
mengembangkan kesempatan yang dipunyai, menyukai
hubungan pekerjaan yang positif dan menyukai kebebasan
dan punya ruang untuk berkembang.
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Karakteristik generasi milenial yang
sangat unik dan berbeda dibandingkan
generasi sebelumnya dapat menjadi
peluang dan tantangan bagi negara
Indonesia. Sejumlah kelebihan yang
dimiliki oleh Generasi Milenial
merupakan peluang yang harus dapat
dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk
memajukan perekonomian Indonesia dan
memanfaatkan bonus demografi.
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3.7.3. Market Share
99

Market Share

Dalam Negeri

Luar Negeri

Tabel 3. 11 Ilustrasi Market Share

Yang ketiga adalah menentukan Market Share, jadi
market share ini tujuannya menentukan produk kita dari
pelaku bisnis Ekonomi Kreatif akan dipasarkan dalam Negeri
atau ke Luar Negeri, dan berikut ulasan mengenai Market
Share di Indonesia
Mengutip dari “Data Statistik dan Hasil Survei Ekraf,
hasil Kerjasama dengan BPS”, pertumbuhan Ekraf dari 2015 –
2017 semakin positif angka pertumbuhannya. Laju
pertumbuhan PDB mengalami kenaikan 5% pada tahun 2016
dan meningkat menjadi 5,06% pada tahun 2017.

99

Sumber: Diolah sendiri
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100
Pertumbuhan PDB
Nasional
Pertumbuhan PDB
Ekraf

Gambar 3. 42 Grafik Pertumbuhan PDB Nasional & Ekraf

Ekonomi kreatif memliki potensi yang cukup
menjajikan. Kontribusi ekonomi kreatif di Indonesia
mengalami pertumbuhan yang konsisten, semakin tahun
semakin memberikan angka yang positif. Kontribusi ekonomi
kreatif terhadap perekonomian nasional.
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Kontribusi PDB Ekonomi Kreatif Menurut Subsektor

Gambar 3. 43 Grafik PDB Ekonomi Kreatif Menurut Subsektor

3 Sub-sektor yang memberi sumbangan terbesar bagi
PDB Ekonomi Kreatif.
100

Infografis Ringkasan Data Statistik Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF dan BPS,
2017)
101
Infografis Ringkasan Data Statistik Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF dan BPS,
2017)
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1. (Kuliner) Kuliner saat ini adalah mesin utama bagi
industri Kreatif Indonesia, dan menjadi Subsektor yang
memberi sumbangan terbesar bagi PDB Ekonomi
Kreatif. Kuliner bahkan dicanangkan sebagai menjadi
salah satu Subsektor unggulan oleh Bekraf. Bekraf
optimis bahwa subsektor mampu memberikan
sumbangsih yang terus meningkat pada masa
depannya. Bukan hanya itu, peluang kuliner untuk
terus berinovasi dan menghasilkan varian makanan
baru juga semakin besar di masa kini
2. (Fesyen) Fesyen nyatanya bukan hanya mengenai
industri pakaian sebagai kebutuhan dasar manusia.
Lebih luas dari itu, fesyen mampu menggambarkan
gaya hidup dalam berpenampilan, juga pencerminan
identitas diri atau kelompok. Pentingnya peran fesyen
dibuktikan melalui kontribusinya yang besar terhadap
nilai tambah perekonomian. Melalui besarnya
sumbangsih terhadap pendapatan nasional serta nilai
ekspor, Subsektor Fesyen menjadi salah satu Subsektor yang diunggulkan dalam Ekonomi Kreatif.
Fesyen yang berkelanjutan (sustainable fashion) dan
pengembangan fesyen muslim merupakan beberapa
isu penting harus diperhatikan dalam rangka
mengembangkan Sub-sektor Fesyen.
3. (Kriya) Seni Kriya menjadi bisnis yang menjanjikan.
Produk-produk kriya Indonesia terkenal dengan
‘buatan tangan’. Dengan memanfaatkan hal tersebut,
harga pasar pun menjadi semakin tinggi. Sebagai
lembaga pemerintah, Bekraf mempunyai peran untuk
mengelola Subsektor ini dengan menyediakan berbagai
fasilitasi yang relevan. Kolaborasi antara desainer,
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usaha kecil menengah, dan manufaktur semakin
didorong. Promosi produk-produk kriya di dalam dan
luar negeri juga menjadi program-program utama
Bekraf untuk subsektor ini.
3.7.4. Permintaan Luar Negeri/Ekspor
102

Tabel 3. 12 Ekspor Ekraf Menurut Subsektor

Grafik di atas diambil berdasarkan data Badan Ekonomi
Kreatif (Bekraf), pada tahun 2017 menunjukan subsektor
fesyen berkontribusi 60,33%, kemudian kriya 32,69% disusul
oleh kuliner 6,86% dan sektor lainnya sebesar 0,12%.
Selama tahun 2017, Indonesia memiliki 10 negara utama
untuk ekspor produk hasil Ekraf. Negara tujuan ekspor
terbesar adalah Amerika Serikat dengan nilai ekspor sebesar
34,05%. Data ini menunjukan pertumbuhan sebanyak 4,16%
dari tahun 2016. Disusul Swiss, Jepang, Singapura, dan negara
lainnya.

Sumber : Infografis Ringkasan Data Statistik Ekonomi Kreatif
Indonesia (BEKRAF dan BPS, 2017)
102
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Gambar 3. 44 Negara Tujuan Ekspor Tahun 2017
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Jawa barat menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar
terhadap nilai ekspor Ekraf, jauh diatas DKI Jakarta dan DI
Yogyakarta. Dengan angka 34,41% Jawa Barat berhasil berada
di peringkat pertama provinsi dengan penyumbang
kontribusi paling besar. Data ini juga mengalami kenaikan dari
tahun sebelumnya yang mampu mencetak angka 31,69%.
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Provinsi

Capaian Ekspor
2016

Capaian Ekspor 2017

Jawa Barat
Jawa Timur
Banten
Jawa Tengah
DKI Jakarta
Kep. Riau
Bali
DI Yogyakarta
Riau

31.69%
24.36%
15.23%
14.49%
8.97%
1.45%
1.24%
1.19%
0.49

34.41%
17.82%
17.25%
17.49%
6.58%
1.33%
1.35%
6.58%
0.60%104

Tabel 3. 13 Tabel Provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap nilai ekspor
Ekraf

Sumber : Sumber: Infografis Ringkasan Data Statistik Ekonomi Kreatif
Indonesia (BEKRAF dan BPS, 2017)
103

Sumber : Infografis Ringkasan Data Statistik Ekonomi Kreatif Indonesia
(BEKRAF dan BPS, 2016 & 2017)
104
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3.7.5. Regulasi
Setiap negara sudah pasti punya aturan perdagangan
yang ketat. Jika perdagangan hanya berkutat dalam satu
wilayah saja, maka aturan tentu akan lebih mudah
diberlakukan.
Berbeda dengan perdagangan luar negeri dimana
dalam kasus ini melibatkan paling tidak dua negara. karena
notabene nya setiap negara memiliki aturan perdagangan
masing-masing, maka jika kita ingin masuk dalam ranah
perdagangan Internasional, kita juga harus mematuhi aturan
yang diberlakukan di negara tujuan.
Salah satu hal penting yang harus dimiliki adalah Hak
Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan inti dari sebuah bisnis
terutama dalam industri ekonomi kreatif, seperti yang
disampaikan panitia dan para pengisi acara dari ASEAN
Innovation Insights, The Rise of Creative Economy:
Leveraging on Innovation to Drive Bussiness Growth yang
diselenggarakan di Grand Hyatt Jakarta, pada Rabu
(6/3/2019).
Maka dari itu saran dari pemerintah adalah membuat
Program-program tentang HKI termasuk diantaranya
penyediaan informasi tentang HKI dalam bentuk aplikasi,
membentuk Satgas anti-pembajakan, menghadirkan para
konsultan HKI untuk memberikan konsultasi one-on-one
secara gratis, serta menyediakan fasilitasi untuk pendaftaran
HKI bagi para pelaku Ekraf.
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3.7.6. Kesimpulan Strategi Kurasi Market 3MS
Dengan mempelajari strategi 3MS, kita menjadi tahu
kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda-beda di
dalam suatu market. Sehingga nantinya konsumen atau
pembeli tersebut menjadi sasaran pasar dengan strategi
marketing tersendiri.
Kita harus dapat memilah dan menyeleksi para pelaku
bisnis ekonomi kreatif. Lebih tepat merujuk kemana, Produk
Driven, arahnya kita harus mencarikan pasar di luar negeri
karena produk ekonomi kreatif tersebut telah memenuhi
kurasi produk dan kurasi market kita. Sebaliknya marketdriven, pasar di luar negeri telah tersedia misalnya seperti
even film, kuliner dan musik kemudian mencarikan produk
ekonomi kreatif di dalam negeri. adalah yakni. Secara lebih
lengkap, berikut ini adalah beberapa tujuan strategi 3MS:
1. Untuk memudahkan dalam membedakan pasar
2. Strategi pemasaran menjadi lebih terarah, termasuk
dalam menyusun strategi pemasaran yang meliputi
produk, harga, distribusi, dan promosi.
3. Lebih mudah dalam mengenal kompetitor dengan
segmen yang sama.
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3.7.7

Contoh Tool Kurasi Market

Tabel 3. 14 Tool Kurasi Market

105106

105
106

Tabel 3. 15 Contoh Pengisian Tool Kurasi Market

Sumber: Diolah sendiri oleh Coach Ridwan Abadi
Sumber: Diolah sendiri oleh Coach Ridwan Abadi
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3.8.

Strategi Promosi

212

Ekonomi kreatif diproyeksikan ke depan dapat menjadi
lokomotif ekonomi nasional. Sektor ini digadang-gadang
mampu bersaing secara angka kontribusi ekonomi dari
sumber daya alam. Pasalnya, ekonomi kreatif berasal dari
sumber daya yang dapat diperbaharui, sehingga mempunyai
keunggulan komperatif dibandingkan sumber daya yang tidak
dapat diperbaharui.
Ambil contoh, novel Andrea Hirata bertajuk Laskar
Pelangi, menjadi buku best seller yang diterjemahkan banyak
bahasa di dunia. Novel sangat laris sehingga dibuatkan film
dan akhirnya menghidupkan perekonomian di Belitung.
Dari sebuah gagasan – oleh penulis — novel itu mampu
menghasilkan pundi-pundi besar dan mendorong nilai
tambah selain kreativitas sehingga menghasilkan multiplier
effect yang besar bagi masyarakat.
Success story salah satu pelaku ekonomi kreatif diatas
tentunya bisa dijadikan percontohan pelaku Ekraf laiinnya
untuk mampu bersaing dari pasar local menuju
insternasional. Potensi market Ekraf Indonesia yang besar
dan luas merupakan modal yang bagus untuk 17 subsektor
Ekraf lainnya untuk memenuhi kebutuhan market.
Untuk mengembangkan potensi Ekraf yang sedemikian
besar, inovasi, dan kreativitas para pelaku Ekraf perlu
disinergikan dengan pemasaran sehingga setelah paham dan
melewati strategi kurasi, maka langkah selanjutnya adalah
menghubungkan para pelaku ekonomi kreatif yang telah
terkurasi dengan market yang sesusai dengan hasil spesifikasi
masing-masing. Lantas cara pemasaran apa yang tepat untuk
bisa membantu para pelaku ekonomi kreatif ini.
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Salah satu permasalahan dalam pembangunan ekonomi
kreatif yang tertuang pada Naskah Rancangan Teknokratis
Rencana Strategis 2020-2024 Kemenparekraf/Baparekraf
salah satu permasalahan yang dituangkan dalam
pembangunan ekonomi kreatif adalah Produk ekonomi kreatif
belum dikenal luas dan dikonsumsi baik konsumen dalam
negeri maupun luar negeri.
Jika merujuk data pada bab angka pertumbuhan, maka
data ini akan menjadi valid, karena sebanyak 42% responden
menyatakan bahwa masalah utama atau bantuan yang
dibutuhkan saat ini adalah tentang pemasaran dan distribusi
kanal distribusi.
Dalam setiap konsep pemasaran produk ataupun jasa,
baik yang termasuk kategori ekonomi kreatif maupun non
ekonomi kreatif, akan dibutuhkan sebuah konsep/strategi
promosi yang dirancang dan dieksekusi untuk mengantarkan
produk/jasa yang ditawarkan kepada market yang disasar.
Analogi sederhana dari strategi promosi yang
dimaksud dalam konsep pemasaran ini adalah kita akan
membantu para pelaku Ekraf untuk menjembatani produk
mereka dengan market yang disasar. Konsep ini akan
mempermudah setiap pelaku bisnis/badan pendukung dalam
menjalankan/memberi support pada fungsi marketing.
Ekonomi kreatif di era industri 4.0 yang serba digital
serta pengaruh besar dari pergeseran perilaku yang
disebabkan 2 disruption, yaitu millennial disruption dan
digital disruption yang membuat cara-cara pemasaran lama
menjadi kurang relevan untuk diterapkan, maka dari itu untuk
mendukung pelaku Ekraf, Kita akan memberikan support
kepada mereka dengan implementasi cara pemasaran dengan
pendekatan digital juga.
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Seiring berkembangnya teknologi dan internet dan
penyesuaian terhadap Revolusi Industri 4.0, untuk
menjembatani setiap pelaku ekonomi kreatif agar bisa terus
survive dan bisa sukses mengantarkan produk kepada market,
maka dengan setiap perubahan yang serba dinamis ini
diperlukan untuk melakukan ADAPT, Sebuah Strategi
Promosi Yang Dirancang Khusus Untuk Pelaku Ekraf Dengan
Implementasi Konsep Pemasaran AISAS.
Secara
metodologi,
strategi
promosi
ADAPT
merupakan pengembangan dari metode pemasaran yang
sudah ada yaitu AISAS. AISAS merupakan singkatan
dari Attention, Interest, Search, Action dan Share dimana
seorang konsumen yang memperhatikan produk, layanan,
atau
iklan (Attention) dan
menimbulkan
ketertarikan (Interest) sehingga muncul keinginan untuk
mengumpulkan informasi (Search) tentang barang tersebut.
Konsumen kemudian membuat penilaian secara
keseluruhan berdasarkan informasi yang dikumpulkan,
kemudian membuat sebuah keputusan untuk melakukan
pembelian (Action). Setelah pembelian, konsumen menjadi
penyampai informasi dengan berbicara pada orang lain atau
dengan
mengirim
komentar
dan
tayangan
di
Internet (Sharing).
Namun
metode
AISAS
ini
lebih
sering
diimplementasikan untuk pola bisnis B2C, namun Langkah
selanjutnya
adalah
bagaimana
metode
AISAS
ini
dimplementasikan untuk bisa menjadi strategi pemasaran
untuk membantu pelaku Ekraf yang sudah terkurasi bisa
sampai kepada market. Maka kita rumuskan ulang metode
aisas menjadi metode baru yang bernama ADAPT.
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ADAPT merupakan singkatan dari Acquisition Data
Process, Define the Brand, Active Marketing Communication,
Profit from Sales dan Treatment After Program.
Dimana Acquisition Data Process adalah Proses
pembagian/kategorisasi produk bisnis ke 17 subsektor
ekonomi kreatif berdasarkan strategi kurasi SAME dan 3MS,
define the drand adalah proses Membentuk HUB/Brand
utama untuk menjadi payung/pijakan program untuk aktifitas
pemasaran
para
pelaku
Ekraf.
Active
Marketing
Communication Proses, kegiatan untuk mengaktivasi
program/campaign marketing pelaku Ekraf.
Profit from Sales menentukan dan membuat channel
pendapatan dari program/campaign kegiatan ekonomi kreatif
yang dibuat. Kemudian yang terakhir adalah treatment after
program Proses treatment para pelaku Ekraf dan end user
untuk bisa ikut turut aktif memasarkan produk/jasa dari para
pelaku Ekraf.
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Tabel 3. 16 Piramida AISAS – ADAPT

107

Sumber : Diolah Sendiri
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Strategi promosi dibagi dalam 3 tahapan utama, yang
pertama adalah awareness stage tahap dimana untuk
pengenalan pelaku Ekraf kepada market, kemudian setelah
pada tahap awareness stage, maka masuk ke emotion stage
yaitu dengan active marketing communication di mana kita
bisa membantu pelaku Ekraf dalam menyampaikan programprogramnya serta mempengaruhi market agar bisa masuk
pada tahap konversi. Setelah kolam market terbentuk maka
Langkah selanjutnya adalah action stage, di mana disini kita
membantu pelaku Ekraf untuk komersialisasi produk mereka
dan memberikan program setelah event/program untuk
membantu para market dan pelaku Ekraf tumbuh secara
mandiri.
3.8.1. Acquisition Data Process
108

Gambar 3. 45 Ilustrasi Acquisition Data Process

Dengan semakin berkembangnya industri dan
bangunan di era modern seperti sekarang ini, sistem data
akuisisi merupakan suatu bagian dari sistem proses yang
dibutuhkan untuk memudahkan dan memenuhi kecepatan
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Sumber : https://www.pinterest.es/pin/104005072617912270/
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serta ketepatan kontrol dalam membantu manusia dalam
menyelesaikan masalah dalam berbagai bidang.
Salah satu permasalahan yang dialami oleh Ekraf saat
ini adalah masih minimnya pemetaan potensi para pelaku
ekonomi kreatif baik secara produk maupun secara market.
Maka tahap awal promosi dimulai dari memproses data Ekraf
yang sudah terkurasi berdasarkan produk dan marketnya.
Ekraf yang sudah terkurasi kemudian diproses
pembagian/kategorisasi produk bisnis ke 17 subsektor
ekonomi kreatif berdasarkan azaz SAME, dan kategorisasi 3
MS. Untuk optimalisasi jangka panjang direkomendasikan
dibuat sebuah Portal Ekraf Center sebagai pusat database
pelaku ekonomi kreatif dan potensinya.
Dengan adanya portal data center, Baparekraf
membantu setiap pelaku ekonomi kreatif pada tahap awal
mula bisnisnya, membantu mengkurasi setiap pelaku
ekonomi kreatif dalam identifikasi dan mengkategorisasi jenis
bisnis ke dalam 17 subsektor ekonomi kreatif.
Tujuannya agar pelaku ekonomi kreatif tidak salah
dalam memproyeksikan bidang bisnisnya. Termasuk dalam
tugas Baparekraf juga yaitu merekomendasi apakah produk
ekonomi kreatif yang dijajaki bisa atau tidak dijual di luar
negeri.
Specify produk pelaku ekonomi kreatif masuk dalam
ruang
lingkup
subsektor
yang
mana,
membantu
menambahkan added value untuk menambah nilai
kreatif/nilai jual sesuai dengan kebutuhan dan trend market,
dan membantu mengidentifikasi dan turut serta berperan
dalam menciptakan sumber pemasukan bagi para pelaku
Ekraf yang terkurasi. Serta membangun ekosistem para
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pelaku Ekraf untuk dihubungkan dengan pariwisata di 10
destinasi super prioritas.
109

Gambar 3. 46 Ilustrasi Acquistion Data Process

Acquisition data proses juga bisa disebut Proses integrasi
antara produk dengan market.
Contoh Implementasi Acquisition Data Process
Membuat/mengupdate/mengadopsi aplikasi, website
seperti BISMA yang menampung data para pelaku ekonomi
kreatif. Dari sini nanti akan mengetahui peta pesebaran serta
hasil dari kurasi para pelaku Ekraf di 17 subsektor.
https://bisma.bekraf.go.id/
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Tabel 3. 17 Ilustrasi Penghubung SAME-3MS

3.8.2. Define the Brand

Tujuan membangun brand adalah menciptakan
Awarness, kecintaan dan pembelaan di benak konsumen.
109

Sumber : https://www.pinterest.es/pin/104005072617912270/

110

Sumber : Diolah Sendiri
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Dengan brand yang di bangun terstruktur maka
identitas dari sebuah entitas akan jelas dan menaikan nilai
tambah. Tapi brand tidak hanya di buat, brand juga harus
diaktivasi agar publik tahu. Tujuan aktivasi ini adalah
membuat yang belum tahu menjadi tahu.
111

Tabel 3. 18 Implementasi Proses Acquisition Data Process

111

Sumber : Diolah Sendiri
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Terdapat 3 tahapan dalam define the brand,
1. CREATE PRIMARY BRAND
Membuat brand utama untuk menjadi HUB/ Payung
para pelaku Ekraf, agar bisa bergerak dalam satu visi.
Contoh seperti pariwisata Indonesia yang hadir dengan
Brand “Wonderful Indonesia”.
112

Tabel 3. 19 Contoh Primary Brand

2. CREATE BRAND FOR 17 SUB SECTOR
Membuat cluster brand per subsector atau perkota
sebagai turunan dari brand induk ekonomi kreatif.
Contoh adalah dari pariwisata yang memberi brand
pada 10 kota DSP, seperti “Shinning Batu, Solo The
Spirit Of Java, Sparkling Surabaya

Tabel 3. 20 Contoh Brand Untuk 17 Subsektor

3. CREATE EVENT/ Program Brand
Membuat Brand Program/event- event sesuai dengan
subsektor Ekraf, sehingga dengan semakin banyak
event-event yang dibuat maka akan membantu pelaku
Ekraf untuk memperkenalkan produknya ke market.
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Misal membuat event kuliner seperti “Festival
Foodtruck Indonesia” , “Java Jazz”, #BeliKreatifLokal
dan event- event kreatif lainnya.
113

Tabel 3. 21 Contoh Create Event/Program Brand

Branding yang dibentuk dan dilakukan oleh sektor
pariwisata dengan wonderful Indonesia berhasil menjadi
wajah untuk tempat wisata-wisata yang ada idnonesia
sekaligus menjadi wadah untuk mengakomodasi kebutuhan
dalam membangun ekonomi pariwisata di Indonesia.
Cara serupa bisa digunakan oleh Ekraf sebagai cara
untuk melakukan pendekatan pasar serta mengenalkan
produk-produk ekonomi kreatif agar lebih dikenal lagi di
dalam negeri, begitupun di luar negeri. Berikut kondisi Ekraf
disbanding dengan sector pariwisata yang telah mantab
secara branding mulai dari brand utama sampai event-event
tiap destinasi.
CREATE PRIMARY BRAND

CREATE BRAND For 17
Subsector

114
CREATE Event/ Program
Brand

Tabel 3. 22 Ilustrasi Contoh Proses Define The brand
Sumber: Diolah Sendiri
114
Sumber : Diolah Sendiri
113
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Pada tahap implementasinya ekonomi kreatif bisa
berjalan mandiri tapi bisa juga berkolaborasi dengan 10
destinasi super prioritas untuk membuat dan mengenalkan
brand-brand para pelaku Ekraf kepada market.
115

2

1

Create Primary
Brand

Brand

Collaboration

City Branding

17 Sub sector

3

Event dari 17 Sub Sektor

Tabel 3. 23 Ilustrasi Contoh Proses Define The Brand Ekonomi Kreatif

Nama brand utama untuk melakukan campaign
Baparekraf
2. Nama Brand untuk mewadahi/inkubator dari kegiatan
di 17 subsektor, bisa juga Dalam implementasinya
berkolaborasi dengan Kemenparekraf
3. Membuat event-event yang sifatnya komersil dengan
Memanfaatkan omni channel untuk menjual produk
para pelaku Ekraf.
1.

115

Sumber : Diolah Sendiri
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Tabel 3. 24 Promosi Tool: Define The Brand

116

116

Sumber: diolah sendiri
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3.8.1.1. Brand Activation Process
Selanjutnya setelah siap, maka langkah selanjutnya
adalah Brand activation atau aktivasi merek didefinisikan
sebagai suatu bentuk kegiatan promosi merek dengan
berinteraksi lebih dekat ke penggunanya melalui berbagai
kegiatan pengalaman akan suatu merek yang menarik
perhatian mereka.
Goal utama adalah menciptakan awareness, untuk
membuat banyak orang tau akan brand yang telah kita buat.
Untuk mengkativasi brand bisa mengunakan strategi media
dan di sesuaikan dengan sekala kebutuhan. Online dan offline

117

Tabel 3. 25 Gambar 2. Ilustrasi Brand Activation Process

117

Sumber : https://id.pinterest.com/pin/646336983999230924/
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3.8.1.2. Contoh Implementasi Define the Brand
Brand Sub Sektor Film
Berikut adalah beberapa contoh untuk hasil dari Define
the Brand, hasil kolaborasi sub sektor film di beberapa daerah
di Indonesia seperti Jogja dan Malang.
Contoh yang diambil adalah Jogja NETPAC Asian Film
Festival yang diselenggarakan tiap tahunnya untuk
mengapresiasi sekaligus memperkenalkan karya film- film
local dan Asia.
118

Festival film yang
menghadirkan filmfilm dari asia.

Gambar 3. 47 Jogja Netpac Asian Film Festival

Contoh kedua dari Malang Film Festival, acara tahunan
apresiasi dan promosi film- film karya dari mahasiswa-

118

Sumber : https://agendakota.id/events/jogja-netpac-asian-filmfestival-jaff-2019-3/
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mahasiswa yang tergabung dalam kegiatan sinematografi dari
masing- masing universitas.

119

Program apresiasi
dan kompetisi film
pendek mahasiswa
yang tergabung pada
unit kegiatan
mahasiswa
sinematografi.
Gambar 3. 48 Malang Film Festival 2018

Selanjutnya adalah beberapa contoh untuk hasil dari
Define the Brand, hasil kolaborasi subsektor kuliner dengan
Kota Batu dan Kota Malang. Untuk Batu Street Food
contohnya pernah dilaksanakan pada tahun 2018 begitu juga
Malang yaitu Amazing Malang juga pernah dilaksanakan tahun
2018. Dari keduanya mengusung tema kuliner akan tetapi
berbeda konsepnya.
Event festival
120
memperkenalkan
kuliner kaki lima
dalam memperingati
hari jadi kota batu.
Gambar 3. 49 Batu Street Food Festival

119

Sumber : https://infoscreening.co/event/malang-film-festival-2018/

120

Sumber : https://malangvoice.com/jangan-lupa-besok-makan-dibatu-street-food-festival-ini-dia-menunya/
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Amazing Malang
Eats adalah pesta
event kuliner
brand- brand local
malang.

121

Gambar 3. 50 Amazing Malang Eats

Terakhir adalah beberapa contoh untuk hasil dari
Define the Brand, hasil kolaborasi subsektor musik
berkolaborasi dengan top 10 destinasi DSP Indonesia yaitu,
Gunung Bromo Tengger. 122
Sebuah event musik
jazz yang
diselenggarakan di
sebuah panggung
terbuka di Java
Banana Bromo
Lodge
Gambar3. Jazz Gunung Bromo 2019

121

Sumber : https://www.instagram.com/p/BpHaZIxA-y_/

122

Sumber : https://www.indozone.id/music/mnsqAz/siapmenyambut-jazz-gunung-bromo-2019
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123

Gambar 3. 51 Foto Venue Jazz Gunung Bromo

3.8.2. Activate Marketing Communication
124

Gambar 3. 52 Ilustrasi Activate Marketing
Communication

Menjangkau dan menciptakan leads adalah program
selanjutnya setelah brand program siap diluncurkan.
Penyampaian pesan yang konsisten kepada market disetiap
123

Sumber : https://travel.tribunnews.com/2019/06/16/sudah-tahu-iniline-up-jazz-gunung-bromo-2019
124

Sumber : https://medium.com/learning-curve-in-my-life/can-this546-billion-advertisement-industry-be-reimagined-part-1-f660b93f333c
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kanal distribusi pemasaran menjadi kunci sukses atau
tidaknya sebuah brand yang telah teraktivasi. Misalkan
Setelah Brand teraktivasi, langkah berikutnya adalah
menyusun strategi komunikasi pemasaran. Komunikasi
pemasaran adalah segala pesan dan media yang disampaikan
dalam upaya berkomunikasi dengan pasar.
Tujuan
marketing
communication
ini
adalah
meningkatkan lead (calon konsumen) dan Reach (jangkauan)
dari komunikasi kita untuk mengajak calon konsumen untuk
datang (baik offline ataupun online) sehingga selanjutnya bisa
terjadi proses selling.
125

Tabel 3. 26 Marketing & Communication

Marketing dan communication memiliki tujuan
masing-masing, dalam proses implementasinya ada 5 poin
pantau dalam proses active marketing communication.

125

Sumber: Diolah sendiri

231

Implementasinya dijalankan menggunakan konsep Integrated
marketing communication, strategi bagaimana aktivasi brand
dapat mengomunikasikan pesan yang sama di semua saluran
pemasaran.
126

Tabel 3. 27 Alat Pantau Marketing Communication

Alat Pantau Activate Marketing Communication

127

Tabel 3. 28 Promosi Tool: Activate Marketing Communication

126
127

Sumber: Diolah Sendiri
Sumber: Diolah Sendiri
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128

Tabel 3. 29 Contoh Implementasi Tool Active Marketing Communication

Tujuan dasar komunikasi pemasaran telah direduksi
menjadi dua arahan yang lebih bermakna: (a) untuk
menciptakan leads, (b) untuk menyampaikan tujuan.
Marketing goal adalah proses dalam terciptanya prospek,
sedangkan communication goal adalah tersampainya pesan
kepada market. Alat pantau ini bisa mengukur seberapa
sukses program marketing communication yang dijalankan.
Tujuan utama MC adalah untuk mengkomunikasikan
ide kepada target audiens. Ini dilakukan melalui iklan,
penjualan pribadi, promosi penjualan, dan atau hubungan
masyarakat. Prinsip-prinsip komunikasi yang efektif
dimaksudkan untuk mencapai tugas ini. Jelas, sebagian besar
pemasaran adalah komunikasi, dan dalam konteks inilah
komunikasi dimasukkan sebagai tujuan MC. Selain itu, apa
pun yang dikomunikasikan harus akurat, jujur, dan
bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Karena
persuasiveness komunikasi pemasaran memiliki tanggung
jawab unik untuk berkomunikasi dengan integritas

128

Sumber: Diolah Sendiri
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3.8.2.1.

Implementasi Activate Marketing Communication

129

Tabel 3. 30 Implementasi Activate Marketing Communication

Dari setiap event/ program dari 17 subsektor yang sudah
terbentuk maka kemudian brand ini dikomunikasikan secara
terintegrasi di setiap kanal distribusi pemasaran, kanal digital,
endorsement dan company media.
Digital asset menjadi peran penting disaat ini,
pemanfaatan sosial media pribadi menjadi kanal yang paling
mudah untuk dioptimasi. Pemanfaatan media seperti
facebook, Instagram, twitter hingga youtube saat ini sangat
relevan digunakan.
Kemudian untuk menambah efektifitas penyampaian
pesan kepada market maka perlu adanya semacam
percepatan, percepatan ini bisa dimulai dengan beriklan di
kanal sosial media milik brand, dan juga bisa melakukan
pemasangan iklan berbayar melalui endorsement kepada para
influencer/selebgram dan company media yang sudah
memiliki banyak massa.

129

Sumber: Diolah Sendiri
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Tabel 3. 31 Promosi Tool: Implementasi IMC

130

130

Sumber: Diolah Sendiri
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3.8.2.2. Contoh Pada Subsektor Film
Jadi setelah brand program/event siap, maka langkah
selanjutnya adalah mengaktivasi melalui kanal IMC dengan
pemanfaatan 3 media utama, digital asset, endorsement dan
Company Media. 131
`
BRAND
PROGRAM

Hellofest adalah program
apresiasi dan kompetisi
visual kreatif di bidang
animasi dan film.

Tabel 3. 32 Implementasi Subsektor Film

131

https://infoscreening.co/hellofest-12th-apresiasi-kreator-segaranimasi-dan-film-pendek-indonesia/
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Contoh Digital Asset Hellofest @hellofestid dan
@reoncomics. Hellofest juga bekerja sama dengan Website
Bekraf untuk mengadakan Roadshow Jejaring Konten Lokal
Untuk mendukung para Kreator Lokal – Website Bekraf
132

133

Gambar 3. 53 Postingan Instagram Hello Motion

Endoresement di akun @janineintansari, salah satu
pelaku Ekraf di bidang film dengan budaya cosplay dari
Jepang.
134

Contoh Pemanfaatan
media company
Peliputan media oleh
Thejakartapost.com
Membantu publikasi
hellofest semakin
efektif dan luas.

Gambar 3. 54 www.thejakartapost.com

132

Sumber: Tangkap Layar www.instagram.com/hellofestid
Sumber: Tangkap Layar www.instagram.com/janineintansari
134
Sumber: https://www.thejakartapost.com/life/2016/09/02/hellofestto-hold-movie-concert.html
133
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3.8.2.3. Contoh Pada Subsektor Kuliner
Festival kuliner tahunan di daerah DI Yogyakarta,
Festival Sate Klatak merupakan perpaduan dari ekonomi
kreatif dan 10 destinasi wisata Indonesia. Proses aktivasi
marketing communication juga tidak jauh dari apa yang
dilakukan pada event- event film seperti Hellofest pada
contoh sebelumnya. Dengan adanya digital media ini
membuat setiap aktivasi marketing communicationnya
menjadi semakin mudah.
Contoh digital asset yang dimuat dari halaman
facebook Tribunnews Jogja dalam rangka aktivasi pengenalan
Festival Sate Klatak.
135

BRAND
PROGRAM

Tabel 3. 33 Contoh
Implementasi Subsektor
Kuliner

136

Lewat festival sate
klatak, salah satu cara
kota Bantul untuk
mengenalkan sate
klatak

Gambar 3. 55 Festival Sate Klatak
Sumber : Diolah Sendiri
136
Sumber : https://www.facebook.com/tribunjogjafanspage/photos/haitribunners-daripada-weekend-bengong-dirumah-yuk-jalan-jalan-keparangkusumo-/2091989010861863/
135
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Media online seperti @dinparbantul juga menjadi
channel untuk aktivasi Festival Sate Klatak, menyebarkan
informasi tentang festival ini kepada warga Bantul.
137

Contoh Asset Digital
@dinparbantul

Gambar 3. 56 Instagram
@dinparbantul

Endoresement memanfaatkan akun- akun yang hits seperti
Jogjahiphop dalam pengenalan event Festival Sate Klatak.
138

Contoh Endoresement
@javahiphop
Gambar 3. 57 Instagram
@javahiphop

137

Sumber : Tangkap Layar www.instagram.com/dinparbantul

138

Sumber : Tangkap Layar www.instagram.com/javahiphop
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Selain memanfaatkan akun- akun hits untuk melakukan
endorsement, media- media local seperti radio atau televisi
local yang memiliki sosial media bisa dimanfaatkan juga untuk
proses aktivasi.
139

Gambar 3. 58 Instagram
@rakosafm

139

Sumber : Tangkap Layar www.instagram.com/rakosafm
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3.8.2.4. Contoh Pada Subsektor Musik
Begitupun dengan subsector music, seperti Jazz
Gunung dalam proses active marketing communication nya
memanfaatkan channel sendiri, media online, serta artisartis yang menjadi bintang tamu di acara tersebut.
140

BRAND
PROGRAM

Tabel 3. 34 Activate Marketing Communication SubsektorMusik

Jazz Gunung Bromo,
festival music
tahunan yang
berkolaborasi dengan
top 10 wisata dsp
Indonesia.

141

Gambar 3. 59 Instagram @jazzgunung

140
141

Sumber: Diolah Sendiri
Sumber : Tangkap Layar www.instagram.com/jazzgunung
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142

Contoh Asset Digital
@jazzgunung
Gambar 3. 60 Instagram
@jazzgunung

143

Contoh Endorsement
@elfazulham
Gambar 3. 61 Instagram @elfazulham

142

Sumber : Tangkap Layar www.instagram.com/jazzgunung

143

Sumber : Tangkap Layar www.instagram.com/elfazulham

242

Contoh Media Company
@eventjawatimur
Gambar 3. 62 Instagram
@eventjawatimur
144

3.8.3. Profit from Sales
Membuat program untuk pengenalan produk pelaku
Ekraf saja tidak mampu membantu para pelaku Ekraf untuk
sustain. Dari setiap event yang dibuat output yang diharapkan
selalu konversi yang berujung profit.
Para pelaku Ekraf yang sudah melewati proses kurasi
tidak cukup hanya diaktivasi programnya, namun perlu juga
dibuatkan atau dikirim sebagai delegasi dari Baparekraf untuk
mengikuti event-event swasta nasional/internasional.
Setelah brand dibuat dan diaktivasi, pesan sudah di
komunikasikan secara optimal melalui activation marketing
144

Sumber : Tangkap Layar www.instagram.com/eventjawatimur
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communication dan menghasilkan reach dan lead yang
optimal, maka tahap selanjutnya adalah optimalisasi sales.
Sales optimasi memiliki 2 fokus, sales dalam negeri dan luar
negeri.
145

Tabel 3. 35 Fokus Sasaran Penjualan

145

Sumber : Diolah Sendiri
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3.8.4.1. Implementasi Profit from Sales
Dalam implementasinya dibutuhkan 4 kategori untuk
bisa mengkomersialisasi produk para pelaku Ekraf. Terbagi
dalam 2 kategori besar online dan offline.
146

Create Online Event

Create Offline Event

Membuat platform
digital khusus untuk
produk-produk
ekonomi kreatif. Baik
di dalam negeri
maupun di negaranegara tujuan ekspor.

Setiap produk yang
telah dikurasi, bisa
dibantu untuk
membuat/dibuatkan
expo/event untuk
membantu peluang
sales

Produk
Ekraf

Participate Offline
Event

Participate Online
Event

Mengikuti/ diikutkan
event/ expo Lokal
atau luar negeri yang
diselenggarakan oleh
swasta/ non
pemerintah. Yang
dimana Kemudian
Baparekraf mengirim
produk/ produk
Yang dikurasi untuk
mengikuti event
Tabel 3. 36 Implementasi Profit From Sales
tersebut.
Untuk produk yang
terkurasi bisa
direkomendasikan
untuk bisa bekerja
sama dengan
ecommerce dan
platform digital
lainnya.

146

Sumber : Diolah Sendiri
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Tabel 3. 37 Promosi Tool: Profit From Sales

147

147

Sumber: Diolah Sendiri
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3.8.4.1.1. Contoh Profit From Sales Subsektor Film
Implementasi di sektor film di era digital ini semakin
mudah dan terjangkau, jika dulu memperkenalkan film harus
mengikuti ajang apresiasi film baik local maupun luar negeri,
sekarang secara digital film bisa didaftarkan dan dikenalkan
secara luas seperti melalui kanal- kanal website penyedia film
streaming seperti Netflix, iflix, viu, hbo dan lain- lain.
Festival de Cannes, festival film luar negeri yang
sering diikuti oleh pegiat film dari seluruh dunia.

Platform Penyaringan
Online

Program Apresiasi FFI
Produk
Ekraf

148

Merekomendasikan film2
Untuk tayang di platform
Digital seperti Netflix, iflix
goplay dll.

FFI di CGV Yongsan,
Seoul, 2013

Tabel 3. 38 Contoh Implementasi Profit From Sales Subsektor Film

148

Sumber: Diolah Sendiri
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3.8.4.1.2. Contoh Profit From Sales Subsektor Kuliner
Dari subsektor kuliner untuk implementasi profit from
sales sekarang lebih mudah, karena sangat terbantu dengan
hadirnya program online penyedia jasa layanan antar
makanan dari restoran, serta dari sisi permodalan juga sudah
banyak sekali kanal- kanal website yang menghubungkan
pengusaha dengan investor. Selain itu, event offline seperti
festival kuliner masih menjadi daya pikat bagi banyak orang
untuk datang dan berbelanja.
149

Platform yang
mempertemukan rintisan
kreatif kuliner (FoodStartup
Indonesia) dengan akses
pemasaran dalam dan luar
negeri

Event kuliner tahunan
untuk memperingati hari
jadi kota batu.

Produk
Ekraf

Merekomendasikan untuk
mengikuti festival Kuliner
yang dikelola swasta

Merekomendasikan
bisnis Kuliner menjajaki
platform eccomerce

Tabel 3. 39 Contoh Implementasi Profit From Sales
Subsektor Kuliner
149

Sumber : Diolah Sendiri
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3.8.4.1.3. Contoh Profit from Sales Subsektor Musik
Implementasi profit from sales pada subsector musik
hampir sama dengan kuliner, dengan hadirnya platform
streaming music ini sangat membantu para musisi untuk
memperkenalkan karya- karyanya. Serta event- event offline
yang banyak diselenggarakan oleh event organizer dari pihak
swasta yang sudah menjadi ikon di Indonesia dapat
dimanfaatkan sebagai ajang perkenalan talenta-talenta
binaan baparekraf.

Membuat Platform seperti JSJ
Music, Platform untuk
memperkenalkan musik karya
Indonesia di luar negeri

Program apresiasi music
dan pelaku Ekraf di
industri musik

Produk
Ekraf

150

Merekomendasi pelaku Ekraf
di industry music untuk
menjajaki platform
ecommerce

Mengirim delegasi untuk
mengikuti event- event
swasta skala
internasional

Tabel 3. 40 Contoh Implementasi Profit From Sales Subsektor Musik

150

Sumber : Diolah Sendiri
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3.8.5. Treatment after Program
Pengembangan ekonomi kreatif tidak berhenti saat
program-program selesai dilaksanakan, namun setelah
program juga menjadi salah satu faktor bisa sustain/tidaknya
pelaku Ekraf.
Belum terbentuknya ekosistem antara pelaku Ekraf
menjadi faktor banyak pelaku Ekraf yang berjalan tanpa
naungan dan tertinggal update info terkait perkembangan
Ekraf.
151

Gambar 3. 63 Ilustrasi Treatment After Program

Salah satu kekuatan untuk menciptakan sustainability
adalah adanya kemandirian dalam proses terciptanya
penjualan dan pertumbuhan dari ekonomi kreatif di
Indonesia.
Untuk itu kita perlu melibatkan setiap elemen unutk
terlibat aktif dalam pemasaran produk ekonomi kreatif. Baik
itu pelaku Ekraf, konsumen dan pihak-pihak terkait dengan
ekonomi kreatif dan pariwisata.
Secara implementasi treatment after sales dibagi
menjadi 2, yaitu pembentuan community development dan
151

Sumber : https://recruitthebest.org/category/leadership/
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customer relation management. Community development
untuk menyasar para pelaku Ekraf dan CRM untuk menyasar
para end user yang telah berpartisipasi pada event/program
yang dibuat Ekraf.
Membentuk komunitas untuk mewadahi para pelaku
Ekraf yang produknya telah terkurasi. Dengan tujuan untuk
berinteraksi dengan sebuah komunitas yang berisikan
individu yang memiliki Kebutuhan yang sama. Goalnya adalah
untuk membantu para pelaku ekonomi untuk memperkaya
insight dan menciptakan brand awareness dan loyalty.
Pendekatan baru dalam mengelola hbungan para
penyelenggara event dan pelaku Ekraf dengan para end
user/konsumen pada level bisnis sehingga dapat
mengoptimalkan komunikasi dan pemasaran dengan
pendekatan teknologi.
152

Tabel 3. 41 Sasaran Implementasi Treatment After Program

152

Sumber : Diolah Sendiri
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3.8.5.1.

Alur Treatment after Program Community
Development

Pada tahap ini tujuan utama dari community
development adalah para pelaku Ekraf bisa sustain dan tetep
berjalan secara otonom serta menjadi magnet untuk menarik
para pelaku Ekraf di tiap daerah.
Dengan
5
langkah
pendekatan
community
development yang sudah dilakukan banyak perusahaan besar,
dimulai dari membina, kemudian lanjut membuatkan
program, organisasi dan tahap akhirnya bisa hidup dan aktif
secara otonom.
1.
Mento
ring

153

Commun
ity
Develop
ment

Pembinaan terhadap
para peserta
Event/program Ekraf

4.
Alumni

Menjadi alumni dari
program yang dijalankan
yang dimana kemudian
harapannya komunitas bisa
berjalan secara otonom.

2.
Program
Advocate

Pembuatan program
Penunjang
kegiatan/kebutuhan
subsektor

3.
Organizer

Pembentukan organisasi inti
dan sub disetiap daerah

Tabel 3. 42 Alur Implementasi Treatment After Program – Community
Development

153

Sumber : Diolah Sendiri
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3.8.5.2.

Alur Treatment after Program Customer
Relationship Management

Pada tahap ini tujuan utama CRM adalah untuk
membantu para pelaku Ekraf menjadi lebih dekat dengan end
user. Pendekatan teknologi untuk membantu para pelaku
Ekraf untuk memberikan update kepada end user.
154

Technology
approach

CRM

Pembekalan tools- tools teknologi
terbaru untuk kepengelolaan data
konsumen.

Tabel 3. 43 Alur CRM ke Teknologi
155

Tabel 3. 44 Promosi Tool: Treatment After Program

154
155

Sumber: Diolah Sendiri
Sumber: Diolah Sendiri
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3.8.5.3. Contoh Treatment after Program Subsektor Film
Treatment after program pada subsector film dibagi
menjadi 2 bagian, untuk pelaku ekraf dan juga untuk para end
user. Untuk saat ini platform forum komunitas film Indonesia
sudah tersedia seperti docs by the sea dan untuk end user
disediakan program- program sejenis membership.
156

Pelaku Ekraf
&
End User

Customer
Relationship
Management

Community
Development

Platform seperti docs by the sea
bisa menjadi forum komunitas
pelaku Ekraf di bidang film untuk
bisa berkesempatan berkolaborasi
dengan pelaku Ekraf dari luar
negeri.

Event: meet and greet dengan
pemain film saat lanching film
Treatment: membuka sistem
membership untuk fanbase resmi,
dijaring dengan cara mengisi form
di website resmi langsung (rakyat
Bumilangit fanbase resmi jagoan
Indonesia seperti Gundala)

Tabel 3. 45 Contoh Implementasi Treatment after Program Subsektor
Film

156

Sumber: Diolah Sendiri
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3.8.5.4. Contoh Treatment after Program Subsektor
Kuliner
Sama halnya dengan treatment after program untuk
subsector film, hanya saja untuk sub sektor kuliner dibuatkan
platform untuk menunjang bisnisnya, karena subsector
kuliner bersifat dinamis dan perlu diupdate setiap saat agar
dapat
menciptakan
inovasiinovasi
baru
untuk
mengembankan bisninya.
Pelaku
Ekraf
&
End User

157

Customer
Relationship
Management

Community
Development

Pendekatan teknologi seperti
mailchimp bisa membantu para
pelaku ekonomi kreatif khususnya
kuliner untuk mencollect data
konsumen dan memaintenance data
konsumen sesuai dengan kebutuhan

Pembentukan incubator untuk
membantu pelaku ekonomi
kratif kuliner untuk scaling up.

Tabel 3. 46 Contoh Implementasi Treatment after Program
Subsektor Kuliner

157

Sumber Diolah sendiri
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3.8.5.5. Contoh Treatment after Program Subsektor Musik
Subsektor music, treatment after program juga sama
seperti yang dilakukan pada sektor film. Untuk pelaku ekraf
dibuatkan platform forum komunitas dan end user dibuatkan
program khusus untuk bisa menikmati karya- karya para
pelaku ekraf.
Pelaku Ekraf

158

&
End User

Customer
Relationship
Management

Community
Development

Free membership dan
beberapa keuntungan lainnya,
seperti harga spesial,
perbantuan kepengurusan hak
cipta, edukasi seputar dunia
musik. dll

Event: Festival Band Indie Pemuda
Tretment: dibuatkan asosiasi musisi
[DPP Asosiasi Komunitas Musisi
Indie Indonesia (Askomindo)]

Tabel 3. 47 Contoh Implementasi Treatment after Program
Sub Sektor Musik

158

Sumber: Diolah Sendiri
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3.8.5.6. Kesimpulan Strategi ADAPT
Strategi promosi ADAPT membantu proses dalam
pengenalan serta komersialisasi produk Ekraf. Tidak hanya
komersialisasi, treatment untuk pelaku Ekraf setelah program
juga penting dilakukan.
Melalui straegi promosi ADAPT, proses terbentuknya
sebuah brand hingga terciptanya komunitas ekonomi kreatif
yang mandiri menjadi mudah dan runtut teratur secara
proses sehingga bisa tepat sasaran.
Dimulai dengan menciptakan platform data untuk
memetakan data potensi pelaku Ekraf, penyesuaian potensi
produk dengan potensi market.
Langkah selanjutnya membuat brand utama sebagai
wadah bernaung kampanye-kampanye yang akan dijalankan
para pelaku Ekraf. Brand utama dibentuk, brand subsektor
dibentuk sebagai media percepatan serta brand untuk
program masing-masing subsektor.
Brand program telah teraktivasi, langkah selanjutnya
membantu menyampaikan pesan brand ini kepada market
secara konsisten dan terintegritas melalui kanal-kanal IMC.
Proses komersialisasi juga menjadi penting ketika para
pelaku Ekraf ini siap untuk dibantu secara pemasaran, brandbrand pelaku Ekraf tidak hanya terkenal namun juga
mendapat penjualan dari setiap program yang dibuat maupun
menjadi partisipan pada event-event swasta lainnya.
Terakhir adalah program-program untuk merawat,
membuat struktur dan mentoring para pelaku Ekraf tiap
daerah agar bisa tumbuh berkembang secara otonom dan
menjadi magnet bagi para pelaku Ekraf lainnya.
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3.9.

Strategi Media (PRO)
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Media berasal dari Bahasa Latin yaitu medium (media,
jamak; medium, tunggal), artinya secara harfiah ialah
perantara, penyampai, atau penyalur. Percakapan langsung
antara dua orang di suatu ruangan tanpa perantara, disebut
kegiatan tanpa media. Pembicaraan terjadi secara langsung
dari mulut ke mulut. Namun apabila kegiatan komunikasi
tersebut dilakukan penggunakan pengeras suara, dalam hal
ini pengeras suara (speaker) disebut sebagai media. Berbicara
melalui telepon, menggunakan slide atau menyampaikan
pesan lewat radio atau televisi adalah contoh-contoh
komunikasi yang menggunakan media.
Pada zaman lampau atau zaman sekarang, di kampungkampung di pelosok tanah air media banyak digunakan orang,
terutama untuk menyampaikan pesan yang sudah disepakati
oleh setiap anggota masyarakat. Masyarakat akan memukul
kentongan saat ada kejadian kebakaran, pencurian agar
korban segera menerima pertolongan dan menjadi peringatan
bagi masyarakat sekitarnya. Kentongan menjadi perantara
pembawa pesan atau informasi dari satu orang ke orang lain.
Kentongan berfungsi sebagai media.
Dalam dunia instruksional, media adalah yang bentuk
maupun fungsinya sudah dirancang sehingga bisa digunakan
untuk memperlancar kegiatan komunikasi. Media berfungsi
untuk mengandung dan bahkan memperjelas ide-ide atau
gagasan-gagasan yang disampaikan komunikator ke
komunikan.
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Batasan-batasan tentang media dari para ahli:
Media berarti teknologi pembawa pesan yang
dimanfaatkan untuk keperluan instruksional.
- Media berarti sarana komunikasi dalam bentuk
cetak atau pandang dengar, termasuk teknologi
perangkat kerasnya.
- Media berarti sarana fisik untuk menyampaikan
materi pengajaran (isi pesan) seperti buku, film,
video, slide dan komputer.
Dari batasan-batasan tentang media tersebut
menunjukkan bahwa pengertian media pada intinya berkisar
pada “alat penyalur” atau “pembawa” pesan. Bahkan suatu
alat, asalkan mampu berfungsi sebagai pembawa pesan atau
informasi dari satu orang ke orang lain, bisa dianggap sebagai
media.
-

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat ciri utama,
yakni adanya hubungan antar anggotanya. Hubunganhubungan itu berlangsung, sehingga ada proses saling
pengaruh mempengaruhi. Terdapat komunikasi interaksi
dalam anggota. Melalui berbagai bentuk komunikasi,
kelompok masyarakat melakukan banyak kegiatan untuk
mencapai tujuan bersama. Di sekolah interaksi terjadi antara
siswa dan guru. Dalam organisasi olahraga, perusahaan dan
usaha lainnya komunikasi berjalan menurut polanya sendirisendiri.
Untuk mencapai maksud dan tujuan, organisasi perlu
meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Peningkatan
tersebut tergantung dari adanya faktor penunjang, yakni
sarana dan prasarana. Dengan kata lain interaksi akan
berjalan lancar dan tercapai hasilnya dengan maksimal
dengan media komunikasi.
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Media komunikasi merupakan sebuah sarana atau alat
yang dipakai sebagai penyampaian pesan dari komunikator ke
komunikan. Komunikator adalah penyampai pesan.
Komunikan adalah penerima pesan. Dalam komunikasi
terdapat noise, suara-suara lain yang berpontensi
membiaskan pesan yang disampaikan. Prinsip komunikasi
memilih media yang minim noise, sehingga pesan yang
disampaikan diterima baik oleh komunikator.
Itulah sebabnya organisasi sosial, ekonomi, politis dan
budaya hampir semuanya menyadari akan pentingnya
penggunaan media komunikasi yang tepat. Media komunikasi
dianggap bukan lagi sebagai barang mewah, melainkan
merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan program kerja
organisasi. Bahkan sering dianggap bahwa tanpa media yang
lengkap, tepat, dan serasi maka akan dirasakan sulit untuk
tercapainya tujuan kita.
Berdasarkan channels media terbagi menjadi 3 yaitu
paid, received dan owned. Agar efektif dan efisien kita perlu
paham cara memadukan ketiga channels tersebut. Walau
berbeda channels ketiganya memiliki satu tujuan yang sama
yaitu membangun kesadaran brand. Faktanya sebagian besar
pemasar
menemukan
tidak
cukup
jikalau
hanya
mengandalkan satu channel saja. Perlu membuat strategi
media yang komprehensif.
159

Gambar 3. 64 Media promosi yang dipakai

159

Sumber : Data survey badan statistic 2017 Ekonomi Kreatif
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Dari data survey badan statistik 2017, ekonomi kreatif
ternyata sudah memakai digital sebagai alat promosi.
Menurut badan statistik ada 9 media promosi social media,
website, brosur, media luar, pameran, lainnya, surat kabar,
radio, dan televisi.
Matriks channel media dengan kepemilikan media
PAID
(memberli
ruang & waktu)

RECEIVED
(menerima
ulasan positif)

OWNED
(mandiri)

SHARE

POSTING
RUTIN

FB ADS
DIGITAL ASSET
(Kekayaan yang dimiliki dalam
bentuk digital)

IG ADS
GOOGLE
ADSENSE
YOUTUBE ADS
TIKTOK ADS

ENDORSER/INFLUENCER

ENDORSE

ENDORSE

(Personal yang mendukung
suatu produk)

PAID
PROMOTE

PAID
PROMOTE

DUTA
PERWAKILAN
LEMBAGA

IKLAN KORAN
MEDIA COMPANY

IKLAN TV

(Perusahaan media yang
memproduksi dan menyebarkan
konten)

IKLAN PORTAL
PAID
PROM160OTE

DILIPUT
SEBAGAI
KONTEN

TVRI dan RRI

WEB SERIES

Gambar 3. 65 Matriks Channel Media dengan kepemilikan media

a.
160

Paid Media

Sumber : Diolah Sendiri
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Media berbayar melibatkan saluran pemasaran apapun
yang kita bayar, misalnya digital asset, endorser/influencer,
company media. Media berbayar menargetkan segmen
konsumen tertentu. Mungkin kita sudah terbiasa dengan jenis
media berbayar ini, karena media berbayar termasuk iklan
tradisional, iklan, dan PPC (Pay Per Click). Media berbayar
biasanya melibatkan platform pihak ketiga. Media berbayar
mampu mentarget segmen audiens tertentu, seperti prospek
atau konsumen. Media berbayar sangat baik untuk bisnis baru
yang mulai untuk membangun basis pelanggannya. Baik juga
dipakai untuk mengingatakan ulang pelanggan lama. Media
berbayar efektif dalam menjangkau orang-orang dengan
minat yang tinggi.
Biaya sangat tergantung pada jenis saluran dan durasi
iklan. Misalnya iklan media sosial bisa relatif terjangkau,
sementara media cetak satu halaman penuh bisa
menghabiskan biaya yang sangat besar. Frekuensi dan kapan
tayang juga mempengaruhi, tayang saat weekday atau
weekend bisa berbeda biayanya. Meskipun demikian jangka
waktu yang lebih lama dapat meningkatkan jumlah orang yang
akan melihat iklan kita. Selain itu ada biaya untuk pembuatan
konten, desain, produksi dll. Ketika kita tidak memiliki content
creator sendiri, maka kita perlu menyediakan dana untuk
vendor. Berapa besarannya tegantung dari protofolio vendor,
semakin bagus semakin mahal pada umumnya. Pembuatan
materi iklan memerlukan waktu, semakin lama jika iklan yang
dipakai menggunakan materi yang baru. Sebaliknya waktu
yang diperlukan cepat jika kita memakai konten yang sudah
ada sebelumnya.
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tinggalkan
jejak call to action (CTA) pada setiap konten iklan. CTA
membuat orang melakukan apa yang kita minta. Misal
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berlangganan akun instagram, youtube, dan facebook kita.
Siapkan corong untuk menerima prospek dari iklan, agar bisa
terukur besaran konversi yang menjadi pelanggan. Media
berbayar membawa dampak dengan waktu cepat. Begitu iklan
terbit, kita bisa tahu sasaran audiens kita bisa melihat iklan
kita. Media berbayar sangat bagus agar kita bisa mendapatkan
visibilitas yang tinggi.
Return on Investment (ROI) dari media berbayar
bervariasi tergantung pada jenis saluran, harga pokok
penjualan, nilai masa pakai layanan beriklan. Sebagian besar
saluran media berbayar mampu memantau dan melacak
matriks iklan yang disalurkan. Kemampuan tersebut
memungkinkan kita untuk mengukur ROI dari investasi yang
dikeluarkan. Dari metrik yang dihasilkan kita bisa
mempertimbangkan pemakaian iklan di saluran tersebut.
161

Tabel 3. 48 Kelebihan dan Kekurangan Paid Media

Kelebihan dari media ini adalah jangkauan yang sangat
luas dalam sekali gebrakan. Kita bisa mendapatkan hasil iklan
dengan instan. Kita juga mudah melacak jangkauan iklan.
Jangkauan dari media berbanding lurus dengan harga yang
dibayarkan. Semakin besar dana yang dikeluarkan, semakin
161

Sumber : https://referralrock.com/blog/paid-owned-earned-media/
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besar juga dampak yang didapat. Pesan yang disampaikan bisa
kita kontrol. Kita jadi lebih mudah mentargetkan pelanggan
dengan minat yang tinggi.
Kelemahan dari media ini adalah harga yang relatif
mahal. Media berbayar semakin mahal saat media yang
dipakai mempunyai interaksi yang tinggi. Keberhasilan iklan
yang kita dapat bisa membuat kita tergantung atau
mengulang melakukan aktivitas iklan berbayar kembali.
b.

Paid Digital Asset

Paid digital asset adalah media yang kita miliki beriklan
memanfaatkan fitur iklan yang terdapat di dalam media
tersebut. Pada platform media social, sebagian besar iklan
dirangcang untuk berbaur Dengan lingkungan dan
pengalaman pengguna. Jenis umum dari iklan meliputi infeed, promoted posts, or listings dan search result ads. Iklan
media sosial telah menjadi semakin populer dalam beberapa
tahun terakhir, dengan semua perusahaan - baik online
maupun offline - melihat manfaat dari jenis media berbayar
ini. Nilai kunci dari iklan media sosial adalah mereka dapat
diatur sebagai bayar per klik, yang berarti dana iklan akan
berkurang untuk lead yang sebenarnya.
Banyak usaha kecil/ekonomi kreatif memilih untuk
menjalankan kampanye iklan di saluran media sosial sendiri.
Namun, beberapa menemukan bahwa mengontrak agen
pemasaran cenderung lebih menguntungkan. Seperti biasa,
yang terbaik adalah sumber beberapa kutipan dan pastikan
biaya tambahan sesuai dengan anggaran pemasaran.
1.

Fb Ads
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162

Lebih dari dua miliar orang
menggunakan
Facebook
setiap bulan. 1,6 miliar orang
di seluruh dunia terhubung
dengan
bisnis
kecil
di
Facebook. Dalam mengiklan
kita perlu tahu apa hasil
terpenting yang ingin kita
dapat dari iklan ini? Dapat
berupa
penjualan
situs,
Gambar 3. 66 Contoh tampilan
Facebook Ads
jumlah
unduhan,
atau
peningkatan brand awareness. Di Facebook kita bisa
menentukan seperti usia, lokasi, atau informasi lainnya,
pilihah demografi, minat dan perilaku yang ingin kita jangkau.
Anggaran iklan bisa kita tentukan sendiri sesuai alokasi
budget dan masa promosi yang akan berjalan. Facebook
menyediakan enam pilihan format iklan yang fleksibel.
Semuanya didesain agar berfungsi efektif di segala perangkat
dan berbagi kecepatan koneksi. Materi iklan bisa berupa
gambar atau video atau kumpulan dari beberapa gambar.
Facebook juga menyediakan halaman untuk memantau kinerja
dan mengedit kampanye. Selama iklan berjalan kita bisa
mengevaluasi ke efisien iklan, dan bisa kita lakukan perubahan
serta penyesuian jika perlu.

162

Sumber : Screen Shot Facebook Pribadi
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2.

IG Ads

163

Orang mengunjungi
Instagram
untuk
mendapatkan inspirasi dan
menemukan
hal
yang
penting
bagi
mereka,
Gambar 3. 67 Contoh Tampilan
IG Ads
termasuk
konten
dari
merek dan bisnis. 60% orang mengaku menemukan produk
baru di Instagram. Lebih dari 200 Juta Instagrammer
membuka setidaknya satu profil bisnis setiap hari. 80%
Peningkatan pada waktu yang dihabiskan untuk menonton
video di Instagram. 1/3 cerita yang paling banyak dilihat
berasal dari bisnis.
Instagram menyediakan fitur akun bisnis sehingga kita
bisa memperoleh realtime matrix tentang kinerja cerita dan
kiriman yang kita promosikan sepanjang hari. Kita bisa tahu
juga tentang para pengikut dan bagaimana mereka
berinteraksi di akun. Kita bisa menambahkan informasi
tentang siapa kita, jam operasional, lokasi dan nomor telepon.
Instagram menyiapkan fitur-fitur menarik seperti boomerang
(di cerita, 25% video yang dibagikan adalah boomerang),
Hiperlapse (membuat video gerak lambat yang mulus
menggunakan stabilitas internal Instagram), layout
(menggabungkan beberapa foto menjadi satu gambar), dan
banyak lainnya yang bisa membuat konten kita menjadi viral.
Iklan di instagram bisa muncul di beranda dan bisa dilihat
audiens dengan secara tidak sadar.

163

Sumber : https://uptown.id/id/2019/11/18/cara-memaksimalkaninstagram-ads-tanpa-merogoh-kocek-berlebih
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3.

Google Adsense

164

Jutaan pengiklan bersaing untk
mendapatkan ruang iklan,
artinya lebih banyak uang,
lebih banyak iklan yang lebih
relevan dan lebih banyak iklan
ruang iklan yang terisi. Google
mampu
megoptimalkan
ukuran unit iklan agar sesuai
dengan desktop atau seluler.
Dengan kemampuan tersebut
Gambar 3. 68 Contoh Google
google adsense akan membuat
Adsense
iklan lebih banyak dilihat dan di
klik. Ikaln ini memudahkan muncul di halaman pertama dari
hasil pencarian google.
4.
Youtube ads
165

Menurut
survei,
setiap
pengguna memiliki 11 akun
medsos,
dengan
lama
berselancar sekitar tiga jam
per hari. Survey We Are
Social menyebutkan 150 juta
Gambar 3. 69 Contoh Youtube Ads penduduk Indonesia aktif
menggunakan medsos. Dari beragam medsos, Youtube yang
paling banyak dimainkan, terutama untuk memutar music.

164

Sumber : https://support.google.com/googleads/thread/4353693?hl=id
165

Sumber : Screen Shot Google Pribadi
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166

Gambar 3. 70
Ekonografik Media
Sosial

Youtube
menjadi
platform
yang
terbanyak di akses yaitu 88 % dari total
pengguna medsos pada 2019. Kebanyakan
pengguna medsos di Indonesia berusia
antara 18-34 tahun, dan lebih dari
setengahnya adalah laki-laki.
Di ekonomi kreatif kuliner bisa membuat
festival jajanan/makanan yang mana setiap
owner yang ikut festival bisa di interview
terkait dengan sponsor produk yang
mensponsorinya.
5. Tik tok ads
167

Gambar 3. 71 Contoh
Tampilan Tik Tok Ads

TikTok sebagai platform media sosial
yang
relatif
baru.
Mungkin
menginvestasikan strategi marketing
di TikTok tampak menakutkan.
Namun beberapa fakta menunjukkan
pemasaran di TikTok menjadi
investasi terbaik. TikTok dapat
dianggap sebagai platform terbaik
untuk menggapai audiens yang lebih
muda. Sekitar 66% pengguna TikTok
berusia di bawah 30 tahun. Aplikasi
ini juga sering dikaitkan dengan
Generasi Z. Gen Z adalah pengguna
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Sumber :
https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a55212afab/youtube
-medsos-no-1-di-indonesia
167

Sumber : https://www.viva.co.id/vstory/teknologi-vstory/1219849-5fakta-marketing-tiktok-untuk-membantu-campaign-anda
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internet dengan pemahaman teknologi yang tinggi. Mereka
diperkirakan memiliki akumulasi daya beli sebesar 200 miliar
dollar per tahun, bahkan 5 triliun dollar menurut studi lain.
Gen
Z
dianggap
memiliki
kecenderugan
untuk
mengasosiasikan diri dengan merek yang mereka konsumsi.
Mereka mampu menjadi brand ambassador yang efektif
terutama di zaman ketika UGC (User-Generated Content)
menjadi sarana membangun awareness yang populer. Gen Z
menyumbang jutaan submission ke hashtag challenges di
TikTok. Dapat disimpulkan bahwa membangun loyalitas Gen
Z pada brand dan loyalitas brand pada Gen Z adalah investasi
marketing yang baik bagi masa depan.
Dalam dunia marketing dan advertising
tradisional, kita sering dibebani dengan
pengeluaran besar untuk pemotretan, desain,
dan pemasangan iklan. TikTok menawarkan
alternatif yang lebih baik. Di TikTok,
pencahayaan yang bagus dan cermin kamar mandi bisa
menjadi awal seseorang menghasilkan jutaan dollar. Banyak
influencer di TikTok yang berasal dari latar belakang
sederhana. Gen Z lebih mampu menghargai kreativitas,
relatibility dan otentisitas daripada generasi lain. Meraka
memungkinkan kita dan creator untuk menampilkan hiburan
dengan sumber daya terbatas dan menghargainya. Secara
finansial, ini berarti pembuatan campaign di TikTok jauh lebih
terjangkau. Sebagaian besar campaign yang sukses di TikTok,
seperti campaign Chipotle, tidak membutuhkan apapun di
luar sumber daya yang sudah mereka miliki.
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Jika kita ingin mengeluarkan biaya untuk
memaksimalkan campaign, TikTok akan
membantu menghemat waktu. Seperti contoh
#eyeslipsface oleh Elf Cosmetic tidak perlu
dibuat lebih dari 4 hari. Banyak influencer
baru yang menawarkan Return of Invesment (ROI) baik.
Seperti contoh Charli D'Amelio atau Addison Rae kini dikenal
di berbagai penjuru dunia, tetapi mereka memulai ketenaran
mereka hanya dengan bermodal smartphone.
TikTok meningkatkan peluang bagi
siapapun untuk menemukan market mereka
dibandingkan dengan platform media sosial.
Kita tidak selalu membutuhkan selebritas
terkenal atau influencer yang mapan untuk
mengcampaignkan iklan kita. Dengan demikian kita bisa
menyalurkan dana marketing dengan strategis dan efektif.
User Generated Content (UGC) bukan konsep baru di
media sosial atau bahkan di internet. Namun, volume dan
dampak konten yang dibuat pengguna pada TikTok jauh lebih
besar dari UGC yang sebelumnya. TikTok menawarkan
kesempatan untuk diiklankan oleh jutaan orang dan dilihat
oleh jutaan koneksi mereka, tanpa mengeluarkan dana masif.
Berpotensi menjadi lagi dan meme ikonik.
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c.

Paid Endorser/Influencer
168

Paid
EndorseEndorse
merupakan
dukungan
atau
dalam
Bahasa
spesifiknya
adalah
memberi secara gratis
satu atau dua produk
kepada akun instagram
Gambar 3. 72 Ilustrasi Endorse
yang jumlah followernya
banyak semisal artis atau fanpage terkenal yang lain. Biasanya
kita tidak perlu membayar dengan nominal uang, hanya cukup
memberi barang (tergantung dari kesepakatan). Kita
memberikan/mengirimkan produk pada endorser, konten
dan foto secara langsung dibuat oleh endorser dan diposting
di media sosialnya, produk yang diiklankan menjadi hak milik
pengiklan.
Di ekonomi kreatif film, kita bisa memanfaatkan media
sosial dari para pemeran film bahkan dari krunya juga untuk
mempublikasikan film yang sedan dibuat. Cuplikan film yang
dibuat bisa menjadi bahan publikasi jika setiap personil yang
terlibat ikut memposting/membagikan video tersebut di
media mereka.

168

Sumber : http://wargajogja.net/bisnis/promosi-kuliner-alaselebgram-dan-content-creator-jogja.html
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Gambar 3. 74 Postingan Joko
Anwar

Gambar 3. 73 Postingan Justelle

169170

Di ekonomi kreatif kuliner kita bisa memanfaatkan
kekuatan dari foodreviewer yang bermunculan di era ini.
Bahkan kategori pengikutnya bervariasi, ada yang lokal, atau
nasional. Bagi yang nasional media social yang mereka miliki
umumnya lengkap, mulai dari youtube, Instagram dan
facebook. Terkait dengan dampak potensi viral yang bisa
mereka ciptakan semakin besar, maka semakin besar juga
biaya produk yang kita keluarkan.
171

1. Paid promote
Adalah membayar akun yang
pengikutnya
banyak
untuk
sekedar
mempromosikan
Gambar 3. 75 Contoh Postingan
materi akun kita.
Influencer
Semakin banyak follower, maka
semakin mahal tarif dengan durasi per jam atau dengan
kesepakatan target follower. Paid Promote sekedar
169

Sumber : https://www.instagram.com/p/B87xrzVnKX3/

170

Sumber : https://www.instagram.com/p/Bxeq2ajpEWJ/

171

Sumber : https://www.instagram.com/p/CBnPhFcgkf_/
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menampilkan gambar atau poster yang kita siapkan, baik
Gambar 3. 76 Contoh Paid Promote

melalui snapgram maupun di posting langsung ke profil.
Umumnya konten dihapus pada jangka waktu tertentu.
172

Paid Promote bisa melalui artis-artis televisi atau artis
kekinian yang besar dari media social. Tingkat popular artis
kekinian tidak kalah dari artis Indonesia. Mereka bisa saja
mempengaruhi pengikutnya, dari apa yang mereka
sampaikan. Hasil reviewan mereka bisa membawa dampak
persebarluasan publikasi.

172

Sumber : https://3.bp.blogspot.com/MilIgxY3wDQ/VpMQGJUWbiI/AAAAAAAAS50/J5X6xSkDQ8s/w1200h630-p-k-no-nu/harga-paid-endorse-artis-di-instagram.jpg

274

Secara arti keduanya baik paid promote dan paid
endorse tetap sama, yakni melakukan promosi atau
mengiklankan sebuah produk di social media yang mereka
miliki.

Gambar 3. 77 Tokoh Artis Kekinian
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3.9.4.1. Paid Media Company
Penggabungan media konvensional dan digital. Dengan
majunya teknologi media company juga bertumbuh dan
masuk dalam digital. Koran yang dahulu hanya cetakan
sekarang bisa kita temui di internet.
a. Iklan Koran173
Koran masih menjadi pilihan
utama
pembaca
dan
pendapatan iklan koran
relatif tetap dari tahun ke
tahun. Menurut
survey
Nielsen Consumer & Media
View (CMV) kuartal III 2017
yang dilakukan di 11 kota
dan mewawancarai 17.000
responden, saat ini media
cetak (termasuk koran,
majalah
dan
tabloid)
memiliki penetrasi sebesar
Gambar 3. 78 Contoh Iklan koran
8 persen dan dibaca oleh 4,5
juta orang. Dari jumlah tersebut, 83 persennya membaca
koran. Alasan utama para pembaca masih memilih koran
adalah
nilai
beritanya
yang
dapat
dipercaya.
“Elemen trust terhadap konten tentu berpengaruh terhadap
iklan yang ada di dalamnya. Sehingga keberadaan koran
sebagai media beriklan sangat penting untuk produk yang
mengutamakan unsur trust misalnya produk perbankan dan

173

Sumber :
https://www.timesindonesia.co.id/read/news/241139/kanekanewarung-di-kota-malang-tawarkan-makanan-khas-rumahan
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asuransi,” ujar Hellen Katherina, Direktur Eksekutif Nielsen
Media, dalam siaran persnya.
b. Iklan Portal
174

175

Gambar 3. 80 Contoh Iklan
Portal

Gambar 3. 79 Contoh Iklan
Portal

Iklan spanduk statis yang muncul di sidebar situs web.
Namun iklan bergambar telah berkembang sejak saat itu. Ada
tiga macam pilihan:
Pop ups: iklan kecil yang muncul ketika pengunjung
menelusuri situs web
Wallpaper ads: Latar belakang situs web mungkin berubah
untuk menampilkan iklan yang mengisi seluruh halaman
Video ads: Video kecil yang diputar secara otomatis setiap kai
pengunjung mengunjungi halaman. Harga tergantung pada
situs terkait penempatan posisi dan lalu lintas kunjungan
website.

174

Sumber : https://www.mediaant.id/digital/tribunnewscom-websiteadvertising
175

Sumber : https://travel.tribunnews.com/2020/06/19/masih-adawabah-covid-19-jazz-gunung-bromo-2020-diundur
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c. Iklan TV

176

Gambar 3. 81 Contoh Iklan TV

Iklan televisi mengandung unsur suara, gambar dan
gerak. Oleh karena itu, pesan yang ditampilkan sangat
menarik perhatian dan impresif. Iklan televisi yang berbentuk
spot lebih sering disebut dengan istilah klip iklan. Saat ini
bentuk
iklan
televisi
cukup
bervariasi.
Dahulu,
kecenderungan iklan televisi berupa klip iklan. Saat ini bentuk
iklan televisi cukup bervariasi. Dahulu, kecenderungan iklan
televisi berupa klip iklan. Iklan televisi merupakan salah satu
iklan lini atas (above-the-line), sesuai karakteristiknya iklan
televisi memiliki unsur suara, gambar, dan gerak sehingga
pesan yang disampaikan dapat menarik perhatian target
audien karena setiap gambar dan suara biasanya berisikan
ajakan dan persuasi. Iklan televisi mampu mendorong satu
trend berbahasa, pesan yang disampaikan mudah diingat,
karena bentuk pesan yang disampaikan singkat dan jelas.

176

Sumber : https://www.kudupinter.com/2019/07/37-contoh-iklanproduk-kreatif-inovatif.html
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Menurut survey Nielsen Consumer & Media View
(CMV) kuartal III 2017 yang dilakukan di 11 kota dan
mewawancarai 17.000 responden, Televisi masih merajai
dengan penetrasi 96 persen atau dilihat 52,8 juta orang
sementara radio 37 persen atau 11,9 juta orang.
d. Neon Sign
177

Neon sign pertama kali
digunakan oleh pebisnis di
Amerika pada tahun 1923.
Ada lebih dari 150 warna
berbeda
yang
dapat
digunakan pada Neon Sign.
Neon sign pertama muncul
dipakai
oleh
Packard
Company memakan biaya
sekitar 12.000 dolar. Untuk
sekarang ini neon sign jauh
lebih murah. Beruntung pada
saat itu Packard Company
bisa mendapat harga yang
Gambar 3. 82 Contoh Neon Sign
lebih murah karena mereka
adalah perusahaan periklanan. Cahaya yang dipancarkan neon
sign menembus kabut air. Neon ditemukan pada tahun 1898
oleh para ilmuwan, William Ramsay dan Morris W. Tavers.
Mereka dua sosok manusia penting bagi dunia periklanan.
Neon sign yang paling popular adalan Open Sign, Petunjuk
Bar, Klub dan restoran di seluruh dunia.

177

Sumber : https://ngalam.co/2016/01/29/sengkaling-food-festival/
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e. Billboard
178

Iklan cetak billboard adalah salah
satu bentuk media berbayar yang
paling tradisional. Meskipun sulit
untuk mengukur efektifitas iklan
cetak,
banyak
yang
masih
menggunakan. Iklan yang kita lihat
selama perjalanan bisa sangat
banyak, papan iklan dan poster
beredar disekitar kita. Iklan ini agak
mahal karena membutuhkan biaya
Gambar 3. 83 Contoh
untuk
desain,
cetak
dan
Billboard
pemasangan. Kuncinya efektif dari
pemasangan iklan ini adalah di waktu, dan lokasi yang tepat.
Bisnis kuliner memiliki persaingan yang ketat di kota-kota
besar yang memiliki laju ekonomi yang cukup stabil. Konten
dan Teknik promosi perlu rencanakan dengan matang. Saat
ini outdoor advertising masih menjadi primadona di kalangan
pebisnis kuliner. Billboard iklan tampak di sepanjang jalan
raya atau sudut strategis lainnya.

178

Sumber : https://theperfectmediagroup.com/id/outdoor-advertisingjenis-bisnis-yang-cocok-diiklankan
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f. Web Series179
Indonesia memiliki ragam
kuliner yang sangat kaya,
membuatnya
sangat
menarik untuk dijelajahi.
Kini
kita
dapat
menjelajahi ragam kuliner
nusantara dari ujung
barat hingga ujung timur,
Gambar 3. 84 Contoh Web Series
lewat tayangan web
series Kuliner Indonesia
Kaya. Web series yang diprkarsai oleh Bakti
Budaya Djarum Foundation ini menyajikan
tentang petualangan seseorang menaklukkan
tantangan yang berkaitan dengan ragam
kuliner berbagi daerah di Indonesia. Web series yang di tonton
melalui Youtube ini membahas filosofi, budaya, bahan-bahan
sampai cara memasak. "Melalui tayangan Kuliner Indonesia
Kaya yang bisa disaksikan di Youtube ini, kami ingin
membawa makanan tradisional Indonesia ke dalam sudut
pandang modern tanpa mengubah elemen tradisionalnya
yang dikemas secara informatif tetapi juga menghibur.
Tentunya dikemas kekinian supaya cocok untuk generasi
muda,” ujar Renitasari Adrian, Program Director Bakti Budaya
Djarum Foundation, saat peluncurannya di Almond Zucchini
Cooking Studio, Jakarta, Rabu (7/6/2017).

179

Sumber :
https://travel.kompas.com/read/2017/06/08/080900027/web.series.ini.
kenalkan.kuliner.nusantara.dengan.gaya.kekinian?page=all
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g. Paid Promote

180

Contoh Paid Promote di Media Partner
Paid promote menggunakan media yang memiliki
traffic tinggi. Di Tangerang terdapat akun Instagram
abouttng. Yang mana akun tersebut dibuat untuk memuat
informasi seputar Tangerang. Kesuksesannya dalam
membuat konten membuat akun ini menjadi rujukan
informasi update bagi warga. Beriklan disana membawa
dampak yang signifikan. Misal beriklan makanan, maka
seluruh follower yang banyak orang Tangerang akan tahu
Gambar 3. 85

180

Sumber : https://www.instagram.com/p/CC7myl2nw-q/
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akan iklan tersebut. Bagi pemburu makanan baru, tempat
makanan yang beriklan akan menjadi sasarannya.
181

Di subsektor musik, acara jazz
gunung
dipromosikan
melalui
media-media berbayar. Misalnya
kali ini acara jazz dilakukan di Jawa
Timur, maka kita bisa melakukan
paid promote di akun kota atau area
Jawa Timur.

Gambar 3. 86 Contoh Paid
Promote Jazz Gunung
Bromo

181

Sumber : https://www.instagram.com/eventjawatimur/
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3.9.5. Received Media
Adalah segala penyebutan/percakapan tentang brand
yang secara sukarela dari pihak lain. Jenis media ini tidak
dapat dibayar atau dimiliki. Sebaliknya media ini diterima
secara organic. Jenis media yang paling umun diperoleh
mencakup siaran pers, berita, ulasan positif atau media social.
Media ini adalah gratis, beberapa diantaranya mungkin
dikenakan biaya. Sebagai contoh, banyak situs ulasan dan
platform pihak ketiga yang memungkinkan tanpa
pembayaran. Namun ada tambahan fitur jika melakukan
pembayaran premium.
Received Media merupakan hasil dari upaya pemasaran
lainnya. Misalnya, ketika seseorang membagikan postingan
mengenai poster kampanye kita di media mereka. Untuk
memperbesar agar mendapatkan media ini, kita perlu
merancang, membuat dan menerbitkan konten yang menarik,
relevan dan shareable.
182

Efek dari media ini
membutuhkan waktu
kurang
lebih
beberapa
minggu
Tabel 3. 49 Kelebihan dan Kekurangan Received
atau bulan. Kita bisa
Media
membuat
matriks
berdasarkan jumlah like, dan share dari setiap konten. Yang
terbaik adalah mempromosikan konten secara konstan untuk
membangun keterlibatan dan mendorong orang lain untuk
membantu membagikan konten.
Sulit untuk memperkirakan berapa banyak upaya yang
diperlukan untuk benar-benar menghasilkan dari media ini.
Pros

182

Cons

Sumber : https://referralrock.com/blog/paid-owned-earned-media/
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Kita tidak tahu juga apakah ada peningkatan penjualan yang
kita terima dari media ini. Tetap masih layak kita
memperjuangkan strategi ini karena dapat meningkatkan
kepercayaan secara otentik.
3.9.5.1. Received Digital Asset
Adalah Share dari setiap asset digital yang kita miliki.
Cukup jelas mengapa media sosial adalah saluran media yang
hebat dengan fitur repostnya. Di menu tagged Instagram kita
bisa melihat siapa saja yang sudah membagikan dan menandai
instagram kita. Semakin banyak yang menandai maka semakin
banyak orang yang telah membagikan di akun medianya
sendiri.
183

184

Gambar 3. 88 Tagged
Instagram Indtravel

Gambar 3. 87 Tagged
Instagram
Kemenparekraf

183

Sumber : https://www.instagram.com/indtravel/

184

Sumber : https://www.instagram.com/kemenparekraf.ri/
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Ekonomi kreatif sektor musik
sangat mampu bersinergi
dengan kepariwisataan.
Sebagai contohnya
Jazzbromo2020, pagelaran
musik yang dipadukan dengan
indahnya 10 Destinasi Wisata
Prioritas. 185
Perpaduan ini memancing
vendor travel untuk menulis di
medianya guna mendapatkan konsumen. Secara sukarela
terpublikasi di media mereka, walau ada tujuan bisnis yang
ingin mereka capai optimal dengan memanfaatkan momen
yang ada.

185

Sumber : https://paketwisatabromotour.com/jazz-gunung-bromo/
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3.9.5.2.

Received Endorser/influencer

a. Endorser186
Postingan dan review yang
kita terima dari akun
selebgram, saat mereka
melakukan kunjungan ke
tempat wisata tersebut.
Kepariwisataan
sangat
diuntungkan dalam hal ini.
Gambar 3. 89 Contoh Endorse

Banyak influencer yang mencari latar belakang yang
bagus untuk konten-konten mereka. Mereka memanfaatkan
masa liburan untuk membuat foto-foto bagus untuk diposting
di feed mereka. Secara tidak langsung tempat itu akan
terekspos oleh mereka.
Di sektor musik implementasinya bisa memanfaatkan
pengisi acara untuk mempublikasikan campaign yang dimiliki.
Pada umumnya mereka sudah memiliki basic fans yang fanatik
dengan mereka. Momen untuk bisa berjumpa dengan idola
mereka bisa menjadi pengungkit ramainya acara yang akan
digelar.

186

Sumber : https://www.instagram.com/p/CB4OqB_jFz2/
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b. Promote187

Gambar 3. 90 Contoh promote dari fans

Konten iklan yang menarik dishare di akun personal.
Konten yang menarik dan viral berpontensi besar untuk
mendapatkan banyak share. Selain itu bisa dipicu oleh faktor
keterikatan personal dengan konten iklan tersebut. Misal
konten pariwisata yang diiklankan adalah tempat
kelahirannya.
Contoh lain kita bisa melihat di Instagram
jazzgunungbromo2020 di bagian tagged konten giveaway
yang dibuat dibagikan oleh followersnya. Konten giveaway
yang mengharuskan peserta untuk melakukan mention teman
adalah salah satu cara agar kita bisa menggerakkan mereka
mepublikasikan konten. Cara yang lain kita bisa membuat
challenge kepada mereka untuk memposting suasana jazz
gunung yang sudah pernah mereka ikuti. Selain itu, banyak
187

Sumber : https://www.instagram.com/p/BTIUXflFZW0/
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lain lagi cara-cara agar kita mendapatkan postingan dari
mereka.
3.9.5.3. Received Media Company188
Di tahun 2018 diwarnai
dengan
berbagai
terobosan
film-film
tanah air terbaik yang
semakin menarik hati
masyarakat.
Beberapa faktor yang
menyebabkan
ketertarikan tersebut
disebabkan oleh
meningkatnya kualitas,
Gambar 3. 91 Animasi Nussa
jalan cerita, dan pemerannya. Salah satu seri edukasi animasi
asli Indonesia yang menarik perhatian masyarakat adalah
Nussa.
Selain hasil karya anak bangsa, Nussa menarik
perhatian karena animasi yang bertemakan edukasi. Selain
peranan penting dari rumah produksi, film animasi Nussa
memiliki pengisi suara yang mampu membawakan karakter
dengan baik. Mereka adalah Aysha Ocean Fajar sebagai Rara,
adik kecil dari Nussa dan Muzakki Ramdhan sebagai Nussa.
Suara mereka yang lucu mampu menghidupkan karakter
tokoh film Nussa.

188

Sumber : https://www.idntimes.com/hype/entertainment/prilasherly/serial-animasi-nussa-karya-indonesia-c1c2/5
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Akibat ketertarikan yang
tinggi
dari
masyarakat
Indonesia dengan keresahan
kurangnya seri edukasi,
maka
Nussa
berhasil
menarik perhatian. Akun
resmi YouTube milik Nussa
Official ini telah mencapai
lebih
dari
770.000
subscribers yang menunggu
Gambar 3. 92 Youtube Nussa
setiap episodenya. Ternyata
akun tersebut dibuat sejak 25 Oktober 2018
sehingga masih dapat terbilang baru. Sekarang
ini di tahun 2020 bulan Juni Nussa Official
sudah memiliki enam juta dua puluh ribu (6,02
juta) subscriber. Berikut salah satu episode film
Nussa. Keberhasilan itulah yang membuat film Nussa ini
diliput secara gratis oleh company media. Karena berhasil
booming, media seperti idntimes, tirto.id mereview di portal
mereka. 189
Selain Film Nussa contoh lain di sektor kuliner, kita bisa
melihat ramainya sebuah acara festival jajanan/makanan.
Semakin banyak promo atau menarik acara, banyak liputan
media yang akan datang untuk mengulik lebih banyak terkait
informasi
festival
tersebut.
Di
kuliner
festival
masakan/makanan yang sensational bisa berpotensi
mendapatkan liputan dari media. Apalagi festival yang dibuat
memiliki tujuan untuk memecahkan rekor muri.

189

Sumber :
https://www.youtube.com/channel/UCV2jNjJEtO0Hr3b1Es3xPJg
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Selain itu mengangkat
tema tertentu misalnya
masakan tradisional bisa
menjadi pemicu untuk
diulas. 190

Gambar 3. 93 Liputan Media

3.9.5.4. Owned Media
Owned media merupakan media yang dimiliki, dibuat
serta dikendalikan sendiri oleh kita. Ini dapat berupa situs
web, blog, email, presentasi online, video online, ebooks,
konten media sosial dan sebagainya. Penggunaan owned
media dikendalikan secara penuh oleh kita untuk membantu
perkembangan ekonomi kreatif. Media ini menampung
pengunjung hasil dari paid media dan received media.
Dalam proses penggunaan owned media membutuhkan
waktu karena setiap elemen dibawah kendali mandiri.
Memikirkan konsep, membuat konten serta mengaktivasi ada
ditangan pemilik media. Misalnya website/blog official,
sosmed (fanspage, instagram, line, dan sejenisnya), channel
broadcast (BBM, Telegram, dan sejenisnya) dimana akses
adminnya dipegang oleh kita..
Cara kerja Owned media adalah menawarkan nilai yang
memiliki manfaat dan keterlibatan langsung kepada ekonomi
kreatif. Tujuan utamanya media ini untuk membantu
mengenalkan ekonomi kreatif kepada masyarakat. Untuk
menerapkan hal tersebut kita tetap perlu menaruh tim yang
190

Sumber : https://www.liputan6.com/tag/festival-kuliner
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dedicated untuk mengoptimasi untuk tetap bisa dikendalikan
dan dikondisikan sesuai campaign. 191

Gambar 3. 94 Kelebihan dan Kekurangan Received Media

Tabel di atas menyebutkan bahwa terdapat kelebihan
menggunakan owned media yaitu memiliki kontrol penuh,
biaya lebih murah, dan diterbitkan langsung di situs media
ekonomi kreatif. Berikutnya, terdapat juga kekurangan ketika
mengaplikasikan owned media di antaranya keterbatasan
peserta dan membutuhkan perawatan internal.
Perawatan penggunaan media ini membutuhkan biaya
untuk terus mendapatkan kebaruan platform, fitur, desain
dan domainnya. Perkiraan harga yang harus dikeluarkan bisa
dicari melalui situs web sederhana seperti BlogSpot.com
WordPress.com, Wix.com atau media sosial yang telah tersedia
untuk keterjangkauan dana dan hasil yang ditargetkan.
Langkah berikutnya, Mencari jaringan atau koneksi
reviewer untuk mempertimbangkan fitur yang benar-benar
kita butuhkan. Hal tersebut, memberikan insight untuk
mendorong perkembangan dan keterlibatan kepada ekonomi
kreatif. Fitur biaya yang biasanya masuk dalam daftar biaya
yaitu nama domain, hosting Web, Biaya desainer, tema situs
web dan plugin, dan lain sebagainya.

191

Sumber : https://referralrock.com/blog/paid-owned-earned-media/
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Waktu yang diperlukan oleh penggunaan owned media
memiliki proses manajemen karena terdapat elemen yang
dibawah kendali kita, sehingga kita ingin memberikan ide
pemikiran kita. Namun, kita keterbatasan tenaga karena
proses perencanaan dan persiapan membutuhkan tim untuk
efisiesnsi waktu pelaksanaan.
3.9.5.5. Owned Digital Asset
Media yang perlu dijaga kerutinan postingannya,
termasuk berinteraksi dengan audiens melalui komentar
maupun direct message. Yang terpenting adalah media kita
menjadi sumber terpercaya dalam memberikan informasi
yang benar dan tepat dari setiap postingan yang rilis. Digital
asset yang kita miliki bisa seperti Aplikasi Bisma (info Ekraf),
bekraf.go.id, Instagarm Indtravel untuk mengkampanyekan
Wonderful
Indonesia,
berserta
websitenya
di
192
www.Indonesia.travel.
Akun official Instagarm
Kemenparekraf
juga
merupakan akun yang
bisa kita contoh atau
lanjutkan.
Gambar 3. 95 Website Bekraf

192

Sumber : https://www.bekraf.go.id
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193

194

Gambar 3. 97 Instagram Indtravel Gambar 3. 96 Instagram Kemenparekraf

Dalam sektor film kita bisa melihat adanya website dan
Instagram yang dibuat untuk mempublikasikan kegiatan,
informasi, update film Indonesia, FFI contohnya. Ulasan,
dukungan bisa menjadi konten di media ini. Konsep yang
matang, desain konten yang bagus, dan aktivasi bersinergi
sehingga mengahasilan postingan yang tepat dan akurat.
195

196

Gambar 3. 98 Website Festival Film
Gambar 3. 99 Instagram Festival Film

Di sektor musik kita pun bisa melihat contoh media
yang dipakai oleh jazzgunungbromo2020. Instagram ada,
website tersedia, dan konten terkonsep. Setiap postingan bisa
mendapatakan engage dari pengikutnya. Pengalaman peserta
yang sudah pernah merasakan mengikuti acara menjadi
modal kuat untuk menarik peserta lainnya. Secara tidak
193

Sumber : https://www.instagram.com/kemenparekraf.ri/
https://www.instagram.com/indtravel/
195
Sumber : https://festivalfilm.id
194

196

Sumber : https://www.instagram.com/festivalfilmid/
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langsung mereka yang belum pernah tergiur
melihat/membaca review positif dari penonton lama.
197

198

Gambar 3. 101 Website Jazz
Gunung

199

Gambar 3. 100
Instagram Jazz
Gunung

Gambar 3. 102
Postingan
Instagram Jazz
Gunung

197

Postingan Instagram Jazz Gunung
Sumber : https://www.instagram.com/jazzgunung/
199
Sumber : http://www.jazzgunung.com
198
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saat

3.9.5.6.

Owned Endorser/Influencer

Menciptakan
duta-duta
sebagai
representative
ekonomi kreatif. Sebagai contoh di sektor pariwisata ada duta
pariwisata. Ajang pemilihan duta wisata merupakan ajang
pengembangan potensi bakat, kreativitas, kecerdasan para
generasi muda untuk menjadi figur yang dapat berperan
dalam mempromosikan kekayaan seni, budaya, pariwisata
serta menghilangkan citra sebagai pelengkap kegiatan atau
pajangan saja.
Melalui ajang ini, para finalis duta wisata diharapkan
dapat memiliki disiplin, dedikasi, dan tanggung jawab yang
tinggi untuk membantu pemerintah daerahnya dalam
memamerkan serta mempromosikan keanekaragaman
kebudayaan daerah kepada wisatawan. Sebagai duta wisata,
selain harus mampu mempromosikan dunia wisata daerahnya
tetapi juga harus mampu membantu pemerintah daerah
mengajak warga untuk menjaga budaya bersih, indah, dan
tertib yang akhirnya menghasilkan masyarakat yang bersih,
bermoral, serta bermental baik. Di samping itu, pemilihan
duta wisata diharapkan juga mampu menjadi inspirator dan
motivator bagi generasi muda dalam menjalankan peran dan
fungsinya di masyarakat.
Seorang Duta Wisata juga membutuhkan suatu bentuk
kepribadian baik yang dibutuhkan untuk bersosialisasi
dengan masyarakat luas. Beberapa kepribadian yang
diperlukan sebagai seorang Duta Wisata di antaranya:
Ketulusan
Ketulusan menempati peringkat pertama sebagai sifat
yang paling disukai oleh semua orang. Ketulusan akan
membuat orang lain merasa aman dan dihargai. Orang yang
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tulus selalu mengatakan kebenaran, tidak suka mengada-ada,
mencari-cari alasan, atau memutar-balikkan fakta.
Kerendahan Hati
Berbeda dengan rendah diri yang merupakan
kelemahan, kerendahan hati justru mengungkapkan
kekuatan. Hanya orang yang kuat jiwanya yang bisa bersikap
rendah hati. Bagaikan sebatang padi semakin berisi semakin
menunduk. Orang yang rendah hati bisa mengakui dan
menghargai keunggulan orang lain.
Kesetiaan
Kesetiaan sudah menjadi barang langka dan sangat
tinggi harganya. Orang setia selalu bisa dipercaya dan
diandalkan. Dia selalu menepati janji, punya komitmen yang
kuat, rela berkorban, dan tidak suka berkhianat.
Bertanggung jawab
Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan
kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Kalau melakukan
kesalahan, dia berani mengakuinya. Ketika mengalami
kegagalan, dia tidak mencari kambing hitam untuk disalahkan.
Bahkan, kalau dia merasa kecewa atau sakit hati, dia tidak
akan menyalahkan siapa pun. Dia menyadari bahwa dirinya
sendirilah yang bertanggung jawab atas apa pun yang dialami
dan dirasakannya.
Percaya Diri
Rasa percaya diri memungkinkan sesesorang
menerima dirinya sebagaimana adanya, menghargai dirinya,
dan menghargai orang lain. Orang yang percaya diri mudah
menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang baru.
Dia tahu apa yang harus dilakukannya dengan baik.
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Kebesaran Jiwa
Kebesaran jiwa dapat dilihat dari kemampuan
seseorang memaafkan orang lain. Orang yang berjiwa besar
tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa benci dan
permusuhan. Ketika menghadapi masa-masa sukar dia, tetap
tegar, tidak membiarkan dirinya hanyut dalam kesedihan dan
keputusasaan.
Empati
Empati adalah sifat yang sangat mengagumkan. Orang
yang berempati bukan saja pendengar yang baik, tapi bisa
menempatkan diri pada posisi orang lain. Ketika terjadi
konflik, dia selalu mencari jalan keluar terbaik bagi kedua
belah pihak, tidak suka memaksakan pendapat dan
kehendaknya sendiri. Dia selalu berusaha memahami dan
mengerti orang lain.
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Gambar 3. 103 Putri Putri Pariwisata

Dari contoh pariwisata, ekonomi kreatif perlu
memikirkan strategi semacam ini. Di tahun 2020 perwakilan
dari ekonomi kreatif muncul dari sector kuliner yaitu Duta
Kuliner untuk Kalimantan Barat. Grand final pemilihan Abang
200

Sumber : https://travel.detik.com/travel-news/d-4938543/sudahtahu-mojang-bandung-jadi-duta-pariwisata-spa-indonesia
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Adek Duta Kuliner Kalimantan Barat 2020 di gelar di Alun
Kapuas Pontianak, sabtu (1//2/2020). Grand final diikuti 15
Finalis abang dan 15 finalis adek. Finalis abang perwakilan dari
kota Pontianak atasnama Alzri Parwansyah bersama finalis
adek perwakilan dari kota Singkawang atas nama Seviera
Putri Derla dinobatkan sebagai Abang Adek Duta Kuliner
Kalimantan Barat 2020.
Sedangkan Juara 1 Abang Adek Duta Kuliner Kalimantan
Barat 2020 diraih oleh finalis perwakilan dari kabupaten
Melawi atas nama Rinto Andika dan Melani Putri, perwakilan
dari kabupaten Sanggau Runner up 2 diraih perwakilan dari
Kabupaten Mempawah atasanama Yofi Nopianto dan Mila
Naldita dari Kubu Raya.
201

Gambar 3. 104 Duta Kuliner Kalbar 2020

201

Sumber : https://pontianak.tribunnews.com/2020/02/03/videogrand-final-abang-adek-duta-kuliner-kalimantan-barat-2020
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3.9.5.7.

Owned Media company

202

Gambar 3. 105 Tampilan rri.co.id

Membuat acara sendiri atau bahkan membuat liputan
yang ditayangkan di media pemerintahan seperti RRI dan
TVRI. Radio adalah “Theater Of Mind” atau panggung pikiran,
dimana pendengar berimajinasi saat menerima informasi
iklan. Kita dituntut untuk memiliki keunikan dalam
menyampaikan materi
iklan
sehingga
pendengar
bisa
membayangkan katakata
yang
kita
203
sampaikan.

Gambar 3. 106 Tampilan website TVRI
Sumatera Barat

Karena Radio dianggap
penting kehadirannya,
maka hampir di setiap
produk telepon selular

202

Sumber : https://rri.co.id/rona/kuliner-nusantara

203

Sumber : http://tvrisumbar.co.id/program/detil/28/kuliner.html
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(ponsel) selalu dibenamkan fitur radio. Radio selalu
beradaptasi terhadap perkembangan zaman, sekarang ini
radio bisa didengarkan di mana saja melalui web, mobile apps,
dan di Facebook. Survei Ipsos 2015: radio masih jadi pilihan
utama untuk fitur hiburan di dalam mobil. “Mereka tidak akan
membeli mobil tanpa radio,” kata Thomas Spinelli, Vice
President Ipsos MediaCT. Para analis berpendapat tak mudah
“membunuh” radio. Karena Radio masih bertahan sebagai
medium utama hiburan di mobil.
Dalam bidang hukum Lembaga Penyiaran Publik
Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) sejatinya berpotensi
menjadi salah satu sumber rujukan terpercaya bagi
masyarakat untuk memperoleh tontonan sehat dan
berkualitas. Di tengah maraknya sirkulasi hoaks dan terpaan
konten bias komersial serta bias kepentingan politik
kelompok tertentu, publik atau masyarakat membutuhkan
keberadaan sumber informasi yang patut menjadi rujukan.
Dalam bidang Pendidikan untuk membantu siswa yang
memiliki keterbatasan akses internet karena ekonomi atau
letak geografis, Kemendikbud bersama TVRI meluncurkan
program “Belajar dari Rumah". Kemendikbud menyadari
masih banyak sekolah di daerah tidak memiliki akses internet,
kesulitan menggunakan platform teknologi, hingga
keterbatasan dana untuk kuota internet atau pulsa. "Program
Belajar dari Rumah merupakan bentuk upaya Kemendikbud
membantu terselenggaranya pendidikan bagi semua kalangan
masyarakat di masa darurat Covid-19," ujar Nadiem Makarim
pada telekonferensi Peluncuran Program Belajar dari Rumah
di Jakarta, pada Kamis (9/4/2020). Mendikbud Nadiem
menambahkan, "(Program ini) khususnya membantu
masyarakat yang memiliki keterbatasan pada akses internet,
baik karena tantangan ekonomi maupun letak geografis.”
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Dalam bidang ekonomi kreatif yang masih minim
aksesnya dalam memanfaatkan media promosi televisi, kita
bisa menjadikan TVRI menjadi rujukan untuk mengekspose
keunikan dari masing-masing ekonomi kreatif. Menjadikan
TVRI sebagi saluran penyebaran informasi ekonomi kreatif
204
yang otentik.
Media
merupakan
sarana atau alat yang
dipakai
sebagai
penyampaian pesan
dari komunikator ke
komunikan.
Kita
sebagai komunikator
Gambar 3. 107 Gambar PRO
ekonomi kreatif perlu
mempertimbangkan channel media agar pesan yang ingin kita
sampaikan dapat diterima baik oleh komunikan. Semakin ke
kiri aktivitas channel kita, maka semakin efektif strategi media
yang kita pakai untuk memasarkan ekonomi kreatif.
Sebaliknya semakin ke kanan aktivitas kita, maka semakin
efisien strategi media yang kita manfaatkan dalam
memasarkan ekonomi kreatif.

204

Sumber : Diolah sendiri
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Tabel 3. 50 Promosi Tool: Strategi Media

205

205

Sumber: Diolah Sendiri
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4. Penutup
4.1.

Kesimpulan
Mengikuti

melakukan

trend

dibanyak

pergeseran

pada

negara

sektor

yang

mulai

ekonomi

dari

pemanfaatan sumber daya alam menjadi sumber daya
manusia yang selalu terbarukan yaitu ekonomi kreatif. Maka
sesuai dengan rancangan strategi kementrian pariwisata dan
ekonomi kreatif tahun 2020-2024 dalam pembangunan
ekonomi kreatif dibutuhkan strategi dan implementasi
pemasaran yang bisa menjadi percepatan para pelaku
ekonomi kreatif di Indonesia.
Didukung dengan angka pertumbuhan ekonomi kreatif
yang dari tahun ketahun semakin positif, maka dibutuhkan
pemetaan yang lebih detail agar potensi-potensi ekonomi
kreatif

bisa

didalami di

seluruh

Indonesia

dan

bisa

memberikan bantuan-bantuan sesuai dengan prioritas.
Industri 4.0 mempertemukan 2 disruption besar.
Millenial disruption dan digital disruption. Dari kedua
disruption itu, menghasilkan rule of the game yang baru
dengan mematikan pemain-pemain lama. Matinya pemain
lama karena terbentuknya nilai-nilai, perilaku dan preferensi
milenial yang baru, yang menyebabkan value proposition lama
menjadi tidak relevan lagi. Pola konsumsi dari konsumsi
berbasis

barang

(goods-based-consumption)
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menjadi

pengalaman (experience-based-consumption). Milenial di era
sekarang sudah menjadi sebuah gaya hidup (Goods-basedconsumption). Pola

konsumsi

konsumen

memenuhi

kebutuhan dasar sandang, pangan dan papan yang lebih
membeli gadget, elektronik, pakaian, sepatu atau peralatan
rumah (Experience-based-consumption).
Dengan terjadinya Digital Disruption, para pelaku
bisnis/organisasi sudah harus menyegarkan model bisnis
yang lama dengan memperkuat bisnis model yang baru,
selaras dengan itu terutama bagi generasi milenial mulai
meninggalkan media konvensional atau disebut sebagai
media mainstream. Mereka lebih suka mengakses internet
untuk mendapatkan hiburan atau informasi melalui aplikasi
Youtube, Instagram dan beragam wahana digital lainnya yang
sesuai dengan keinginan dan tujuan penggunanya.
Jumlah generasi milenial dengan rentang kelahiran
tahun 1980 sampai 2000 sangat banyak bahkan sudah
melampaui

generasi

pendahulunya.

Generasi

milenial

terkenal sebagai generasi pemilih dan sulit untuk didekati. Hal
tersebut dipengaruhi akibat dari paparan teknologi internet,
media social dan belanja online. Namun jika berhasil membuat
mereka tertarik, maka akan lebih cepat untuk menjadi
populer. Mereka gemar menjadikan sesuatu yang menarik
perhatiannya menjadi viral.
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Perubahan era industri 4.0, digital disruption, dan
millennials disruption membuat kita perlu untuk merubah
strategi marketing kolonial menjadi strategi milenial yaitu
strategi marketing AISAS. Strategi milenial AISAS yang
mampu memenuhi kebutuhan zaman sekarang.
Selain strategi AIDA dan AISAS disaat masa pandemi
COVID-19 yang menjangkit hampir di seluruh dunia, tim
Kemenparekraf/Baparekraf menyusun strategi marketing
khusus di tengah pandemi COVID-19 yaitu AADC:
Untuk bisa bangkit dari kondisi pandemik ini maka kita
harus ACCEPT (menerima) kondisi pandemi ini dengan lapang
dada, akan tetapi bukan untuk menyerah. Dengan menerima
keadaan ini kita bisa lebih berpikir jernih untuk menentukan
langkah untuk bangkit, karena dalam setiap kondisi apapun
selalu ada hikmah dan peluang yang bisa dioptimalkan.
Kemudian setelah mengambil hikmah atau pelajaran
dan menerima keadaan ini, kita tidak boleh berdiam diri, dan
harus segera menyiapkan diri untuk beradaptasi. Dengan
ADAPT (beradaptasi) maka fokus kita akan tertuju pada
penyusunan strategi untuk bangkit, karena dalam kondisi
pandemi tidak semua usaha jatuh, tidak sedikit dari subsektor
ekonomi kreatif yang justru mendapatkan keuntungan
sebagai contoh subsektor aplikasi, kuliner, dan fashion. Untuk
itu menjadi adaptable di kondisi ini sangat penting untuk
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dapat melihat peluang sehingga bisa berkembang dan
bangkit.
Sejak

adanya

pembatasan

bersosialiasi,

sangat

mempengaruhi kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam
mendapatkn barang atau jasa. Perubahaan yang sangat
signifikan adalah shifting atau pergeseran cara pembelian
melalui media online/digital, karena mampu meminimalkan
kontak fisik pada saat bertransaksi. Sehingga cara yang cukup
efektif untuk tetap survive di kondisi pandemi covid 19 adalah
melalui GO DIGITAL. Sebuah keniscayaan bahwa dunia
ekonomi kreatif harus beralih ke dunia digital kita tetap bisa
terus berkarya dan berkreatif meski medianya tidak harus
bertatap muka langsung seperti sebelumnya.
Kondisi pandemi berdampak juga kepada keterbatasan
sumber daya penunjang ekonomi kreatif. Sehingga dengan
kondisi yang serba terbatas cara yang sangat efektif yang bisa
dilakukan

adalah

mengoptimalkan

CREATIVE
sumber

COLLABORATION

daya

yang

ada.

untuk
Creative

collaboration ini juga bisa dioptimalkan dengan stakeholder
yang membentuk ecosystem ekonomi kreatif. Misalkan
pelaku Ekraf dengan sektor pariwisata, platform digital,
government, community, akademisi, dan pihak-pihak lain
yang akan bisa langsung saling meningkatkan nilai tambah
dari ekosistem ekonomi kreatif.
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Gambar 4. 1 Ekraf Marketing Strategy Roadmap

Dengan adanya strategi kurasi produk, maka kita
sebagai

pengambil

kebijakan

dan

keputusan

dapat

memetakan dengan mudah potensi ekonomi kreatif Indonesia
yang tersebar di 34 provinsi. Untuk mensupport ekonomi
kreatif yang telah melewati proses kurasi produk kita
memerlukan 5 hal dasar untuk menyeleksi agar bisa
menentukan langkah selanjutnya yaitu segment market yang
tepat, apakah domestik atau luar negeri. 5 dasar itu adalah
ekonomi kreatif harus memiliki intelektual property (HAKI),
added value, product, process, packaging dan presentation.
Adanya database potensi Ekraf dan pelakunya di
seluruh Indonesia yang telah dilengkapi dengan matriks 17
subsektor dengan strategi SAME, dan matriks karakterisitik
pasar dengan pendekatan 3MS.

206

Sumber : Diolah sendiri
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Dengan mempelajari strategi market (3MS), kita
menjadi tahu kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang
berbeda-beda di dalam suatu market. Sehingga nantinya
konsumen atau pembeli tersebut menjadi sasaran pasar
dengan strategi marketing tersendiri. Kita harus dapat
memilah dan menyeleksi para pelaku bisnis ekonomi kreatif.
Lebih tepat merujuk kemana, Produk Driven, arahnya kita
harus mencarikan pasar di luar negeri karena produk
ekonomi kreatif tersebut telah memenuhi kurasi produk dan
kurasi market kita. Sebaliknya market-driven, pasar di luar
negeri telah tersedia misalnya seperti event film, kuliner dan
musik kemudian mencarikan produk ekonomi kreatif di dalam
negeri. Secara lebih lengkap, berikut ini adalah beberapa
tujuan strategi 3MS:
1. Untuk memudahkan dalam membedakan pasar
2. Strategi pemasaran menjadi lebih terarah, termasuk
dalam menyusun strategi pemasaran yang meliputi
produk, harga, distribusi, dan promosi.
3. Lebih mudah dalam mengenal kompetitor dengan
segmen yang sama.
Jika mengacu pada jumlah provinsi di Indonesia
sebanyak 34 provinsi dan harus memetakan 17 subsektor
maka akan ada 34 X 17 = 578 Matriks Potensi Ekraf untuk
dipasarkan.
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Strategi promosi ADAPT membantu proses dalam
pengenalan serta komersialisasi produk Ekraf. Tidak hanya
komersialisasi, treatment untuk pelaku Ekraf setelah program
juga penting dilakukan.
Melalui strategi promosi ADAPT, proses terbentuknya
sebuah brand hingga terciptanya komunitas ekonomi kreatif
yang mandiri menjadi mudah dan runtut teratur secara
proses sehingga bisa tepat sasaran.
Dimulai dengan menciptakan platform data untuk
memetakan data potensi pelaku Ekraf, penyesuaian potensi
produk dengan potensi market.
Langkah selanjutnya membuat brand utama sebagai
wadah bernaung kampanye- kampanye yang akan dijalankan
para pelaku Ekraf. Brand utama dibentuk, brand subsektor
dibentuk sebagai media percepatan serta brand untuk
program masing-masing subsektor.
Brand program telah teraktivasi, langkah selanjutnya
membantu menyampaikan pesan brand ini kepada market
secara konsisten dan terintegritas melalui kanal-kanal IMC.
Proses komersialisasi juga menjadi penting Ketika para
pelaku Ekraf ini siap untuk dibantu secara pemasaran, brandbrand pelaku Ekraf tidak hanya terkenal namun juga
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mendapat penjualan dari setiap program yang dibuat maupun
menjadi partisipan pada event-event swasta lainnya.
Terakhir adalah program-program untuk merawat,
membuat struktur dan mentoring para pelaku Ekraf tiap
daerah agar bisa tumbuh berkembang secara otonom dan
menjadi magnet bagi para pelaku Ekraf lainnya.
Strategi Media PRO (Paid, Recived, dan Owned) akan
membantu
merupakan

kita

dalam

sarana

campaign.

menyalurkan

atau

alat

yang

dipakai

Media
sebagai

penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Kita
sebagai

komunikator

ekonomi

kreatif

perlu

mempertimbangkan channel media agar pesan yang ingin kita
sampaikan dapat diterima baik oleh komunikan. Semakin ke
kiri aktivitas channel kita, maka semakin efektif strategi media
yang kita

pakai untuk

memasarkan ekonomi kreatif.

Sebaliknya semakin ke kanan aktivitas kita, maka semakin
efisien

strategi

media

yang

kita

manfaatkan

dalam

memasarkan ekonomi kreatif.
Dari keseluruhan paparan kita bisa menarik kesimpulan
bahwa Ekonomi Kreatif dan Pariwisata dapat bertumbuh jika
beriringan. Kolaborasi akan membuat pertumbuhan di kedua
bidang semakin efektif dan efisien. Satu campaign bisa
mencakup ekonomi kreatif dan pariwisata. Hasil menjadi
optimal jika disusun langkah-langkah yang tepat mulai dari
312

perencanaan, eksekusi, dan evaluasi yang mengacu pada
tujuan untuk memajukan perekonomian Indonesia.
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PROFIL DEPUTI BIDANG PEMASARAN
Nia Niscaya telah bekerja sebagai pegawai
negeri selama 29 tahun di Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Republik
Indonesia. Pada Februari 2020, ia secara
resmi ditunjuk sebagai Deputi Kementerian
Pemasaran, yang memiliki tanggung jawab melakukan
kegiatan pemasaran dan promosi untuk sektor destinasi
pariwisata Indonesia dan ekonomi kreatif kepada pasar
domestik (Indonesia) dan internasional.
KARIR
2018

-

2020

Deputi

Kementerian

untuk

Pemasaran

Internasional (Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika, and
Afrika)
2011 - 2018 Direktur Pemasaran untuk Asia, Eropa, Timur
Tengah, Amerika, and Afrika
2008 - 2011 Director of Meeting, Incentive, Convention and
Exhibition (MICE)
PENDIDIKAN
1996 Master of Business of Administration, University of New
England, New South Wales, Australia
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1988 Sarjana Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya,
Indonesia
FORUM INTERNASIONAL
2018 The UNWTO Regional Chairman for East Asia and Pacific
2019 Vice President of General Assembly From East Asia and
Pacific, The 23rd Session of UNWTO GA, Saint Petersburg,
Russia
2019 Head of Delegation of Indonesia, G20 Tourism
Ministerial Meeting - Senior Official Meeting, Hokkaido,
Japan
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PROFIL DIREKTUR PEMASARAN EKONOMI KREATIF
Yuana Rochma Astuti, SE, M.Si, lahir di
Surakarta, 22 Januari 1975, saat ini
menjabat sebagai Direktur Pemasaran
Eknomi Kreatif di Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

KARIR
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kreatif/Badan

- Direktur Pemasaran Ekonomi Kreatif
Badan Ekonomi Kreatif
- Direktur Pengembangan Pasar Dalam Negeri (Fokus
menangani 16 subsektor ekonomi kreatif agar bisa menjadi
tuan rumah di negeri sendiri dengan memperluas akses pasar
di dalam negeri
Kementerian Keuangan
- Pusdiklat Bea dan Cukai (Selama 10 Tahun)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Kepala Seksi dan Kepala Bidang (Lebih dari 11 Tahun, fokus
pada isu-isu perubahan iklim, perdagangan karbon,
pembiayaan internasional, dan kerjasama bilateral).
- Pengalaman di Bidang kerjasama internasional sebelum
akhirnya fokus pada isu – isu ekonomi ekonomi daerah,
pembiayaan alternative daerah dan obligasi darah selama
kurun 2 (tahun) s.d 2019
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PENDIDIKAN
2008 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas
Indonesia)
1996 Pendidikan D3 – STAN (Sekolah Tinggi Akutansi Negara)
1993 Sekolah Menengah Atas Negeri 1, Surakarta
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PROFIL COACH RIDWAN ABADI
Malang melintang di dunia bisnis dan
marketing lebih dari 17 tahun, coach
ridwan abadi telah banyak membantu
pelaku usaha (UMKM) di Indonesia
untuk bertumbuh dan Scale Up (naik
kelas). Sebagai Praktisi Entrepreneur
sejak 2003, Coach Ridwan Abadi
Memiliki Perusahaan Di Bidang
(Edukasi
Bisnis,
Kuliner
dan
Agrobisnis)
yang
memperkaya
pengalamannya untuk merumuskan
banyak teori pengembangan dunia usaha dan pemsaran yang
aplikatif. Beberapa gagasan dan pemikiran Coach Ridwan
Abadi di tuangkan dalam
beberapa Buku Bisnis Dan
Leadership diantaranya Pengusaha Sukses Berkah, The Power
of Sinergi, 7 Jurus Banjir Order serta Metode Pengembangan
Bisnis yang beliau ciptakan adalah Business Roadmap model
(BRM) yang telah di ajarkan di ribuan pelaku usaha di
Indonesia.
Coach
Ridwan
Abadi
Mendapatkan
Banyak
Penghargaan Dibidang Entrepreneurship
seperti Juara
Nasional Wirausaha Muda Mandiri 2010 kategori Boga, Juara
1 Jatim Wirausaha Muda Mandiri 2010 Kategori Boga,
Franchise Berprestasi 2010 versi Profesi Indonesia, Go Triple
start up Business TDA Award, Best Idea Regional Axio
Marketing Award 2009, dan Pemuda Pelopor Kota Malang dan
beberpa penghargaan lainnya.
Coach Ridwan Abadi juga Memiliki Sekolah Bisnis
(Business Owner School) dan berpengalaman Selama 14
Tahun melakukan edukasi Bisnis dan Leadership sebagai
kontribusinya untuk membangun ekonomi bangsa indoneisa
dengan maliharkan pebisnis pebisnis yang hebat.
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Untuk bisa membantu lebih banyak pihak Coach
Ridwan Abadi Membangun Sinergi Business Solution sebagai
Konsultan Bisnis, Manajemen dan pemasaran. Kompetensi
Coach Ridwan Abadi di tunjang juga sebagai Certified
Business Coach yang Expert dalam bidang Scale Up Bisnis For
UMKM, Expert dalam Marketing, Expert dalam Bisiness
Oprational, Expert dalam System Management Development.
Coach Ridwan Abadi Juga seorang Certified Public
Speaker / Trainer yang Expert Dalam Pengembangan Sumber
Daya Manusia & Leadership, Expert Dalam Mentoring
Business For UMKM yang Aktif Membina Lebih Dari 100
UMKM Setiap Tahunnya Melalui Program One Year Coaching
Selama 3 Tahun Terakhir (Lebih Dari 300 UMKM Binaan).
Coach Ridwan Abadi juga Memiliki Mentor Bisnis Binaan
(Associate) Lebih Dari 100 Peserta Yang Tersebar Di Seluruh
Indonesia
Selain itu Coach Ridwan Abadi juga Memiliki 26 Klien
Professional Yang Berhasil Di Scaleup Selama 3 Tahun
Terakhir, salah satunya Telah Berhasil Mendampingi
Perusahaan UMKM Dari Sebelumnya Memiliki Omset 15
M/Tahun Menjadi 260 M/Tahun.
Coach Ridwan Abadi juga Telah Membina 2 Desa
Menjadi Desa Wisata Dan Berprestasi Selama 3 Tahun
Terakhir (Desa Wisata Bumiaji dan Desa Temas Batu), Menjadi
Konsultan di beberapa Kementerian Dan Pemkot seperti
Kemenko Perekonomian, Kementrian pariwisata dan
ekonomi kreatif, Derektorat Jendral Pajak , Bekraf, Pemkot
Malang, Batu, Jember dan beberap institsi lain.
Coach Ridwan Juga Aktif Dalam Kegiatan Social Dan
Membina Beberapa Komunitas Bisnis Entreprenur (TDA, IIBF,
GROUNDED, APMI) dan Pernah Menjabat Sebagai Ketua
Beberapa Komunitas Bisnis. Pada tahu 2016 Coach Ridwan
Abadi Mendirikan Komunitas Bisnis SBC (Sukses Berkah
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Community) Dengan 5000 Member Yang Tersebar Diseluruh
Indonesia. Beliau juga Menjadi Partner (Memiliki Mou
Kerjasama) Dari Beberapa Kampus seperti Univ Brawijaya
Malang, Univ. Widyagama Malang dan Univ.Kanjuruhan
Malang, Universitas Muhammadiyah Gersik, Univeritas
Muhamadiyah Kalimantan Timur untuk pengembangan
UMKM.
Coach Ridwan Abadi bisa
ridwanabadi@emascorp.com
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