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RINGKASAN 

 

Saat ini sektor industri kreatif sedang digalakkan oleh pemerintah, mengingat 

peranannya cukup signifikan di dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

devisa negara, ekonomi kerakyatan, menyerap sektor tenaga kerja informal dan lain 

sebagainya. Selama ini ekspor produk-produk industri kreatif menunjukkan peningkatan 

setiap tahunnya. Menurut catatan Kementerian Perdagangan bahwa pada tahun 2012 

nilainya mendekati 700 juta dolar Amerika. Pada tahun sebelumnya nilai ekspor yang 

sama mencapai 660 juta dolar Amerika. Artinya terdapat peningkatan ekspor sebesar 7 %. 

(Kompas,22 Mei 2013:34) 

Kota Bandung merupakan salah satu kota kreatif di Asia Timur. Pemilihan ini 

berdasarkan fakta bahwa kota Bandung memiliki potensi sektor industri kreatif yang 

besar. Di dalam upaya mengembangkan sektor tersebut, maka diperlukan pengembangan-

pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang lebih optimal. Sub sektor fashion 

yang memberi kontribusi ekspor paling besar, yaitu 43%. Sub sektor ini merupakan salah 

satu potensi pendukung aktivitas kreatif di kota Bandung. Beberapa UKM sentra industri 

kreatif tersebut, antara lain: kawasan Suci, daerah Cigondewah, jalan Kopo, jalan 

Pagarsih, kawasan Cihampelas, dan lokasi lainnya. 

Namun para pengusaha UKM di dalam menjalankan dan mengembangkan industri 

kreatif tersebut menghadapi beberapa permasalahan pokok, antara lain: minimnya 

pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikalangan UKM pelaku sektor 

industri kreatif; terdapat gejala pelanggaran HKI, misalnya pemalsuan produk  celana 

Jeans,T-shirt, jersey, topi, dan lain sebagainya; minimnya pemahaman perihal 

kewirausahaan/kewiraswastaan di kalangan pelaku sector industri kreatif pada umumnya; 

terbatasnya pemahaman terhadap bidang desain atau kriya. 

Urgensi penelitian ini adalah sebagai upaya merespon dinamika dunia bisnis global 

yang dinamis dan kompetitif dalam sektor industri kreatif. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan pengembangan-pengembangan produk UKM secara kreatif, inovatif, dan 

berbasiskan HKI. 

Temuan yang ditargetkan penelitian ini, antara lain menerapkan strategi 

kewirausahaan baru; pengembangan desain-desain dan varian-varian baru. Diantaranya 

dengan menggunakan teori Peter F. Drucker, yaitu “creative immitation” yang mampu 

memberi nilai tambah atau jual bagi sebuah produk. Tanpa harus menjiplak atau 

memalsukannya. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (empirical research) 

dan penelitian deskriptif, mengingat objek penelitian dan targetnya berbeda. Sehingga 

memerlukan dua buah pendekatan atau metoda penelitian yang berbeda pula. Di dalam 

upaya pengembangan UKM sub sektor fashion akan dicoba menerapkan konsep triade: 

kewirausahaan, HKI dan desain. 

Program penelitian bersifat berkelanjutan, yaitu dengan luaran berupa konsep-

konsep dasar kewirausahaan, HKI dan Desain yang berbentuk tak benda (intangible 

products) pada tahun pertama. Sedangkan pada tahun kedua diproyeksikan untuk 

implementasi konsep-konsep tersebut menjadi sesuatu yang konkrit (tangible products). 

 

Kata kunci : industri kreatif, Hak Kekayaan Intelektual, kewirausahaan, creative 

immitation, triade 
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PRAKATA 

 

Pertama-tama  saya sebagai Ketua Tim Penelitian bermaksud mengucapkan Puji Syukur 

kepada Allah swt atas selesainya proyek penelitian yang didanai oleh Direktorat Penelitian 

dan Pengabdian Pada Masyarakat, DIKTI melalui Penelitian Hibah tahun 2014. 

 

Program penelitian Hibah Bersaing  ini meneliti mengenai perkembangan Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) sektor industri kreatif, khususnya sub sektor fashion di kota Bandung 

dari beberapa aspek, yaitu triade Kewirausahaan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan 

Desain. Ketiga aspek di atas merupakan objek penelitian yang menarik dan penting di 

dalam rangka mengembangkan sektor industri kreatif di kota Bandung, khususnya sub 

sektor fashion sebagai salah satu produk ekspor yang cukup potensial selama ini. Potensi 

di atas menyebabkan kota Bandung dijuluki sebagai kota “factory outlet” oleh sebagian 

masyarakat yang berjumlah ± 400 – 500 outlet. 

 

Kami menyadari sepenuhnya bahwa proyek penelitian ini belum optimal dikarenakan 

masih adanya keterbatasan data dan referensi maupun metoda yang digunakan. Namun 

kami berharap hasil penelitian ini dapat menggambarkan situasi, kondisi daan potensi sub 

sektor industri kreatif di kota Bandung secara umum. 

 

Akhir kata, kami bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dan bekerjasama dalam penelitian ini, khususnya kepada UKM yang telah 

membantu memberikan keterangan dan data untuk proyek penelitian ini.  

  

 

Ketua Peneliti Hibah Bersaing 

  

 

 

DR. Teddy Hikmat Fauzi,M.Si. 
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BAB 1.  PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Penggunaan istilah sektor industri kreatif cukup beragam di berbagai negara. Awalnya 

istilah tersebut muncul di Australia tahun 1994. Kemudian digunakan secara lebih luas 

oleh pemegang kebijakan di Departemen Budaya, Media dan olah Raga di Inggris pada 

tahun 1997, yaitu dipakai untuk menamakan sebuah gugus tugas (task force) Industri 

kreatif. 

 

Sektor tersebut merupakan sebuah paradigma baru di bidang perekonomian maupun 

industri di negara- negara Barat. Dengan alasan bahwa: negara-negara maju mulai 

menyadari bahwa saat ini mereka tidak bias mengandalkan supremasi bidang industri lagi, 

tetapi mereka harus lebih mangandalkan SDM yang kreatif, sehingga kemudian pada tahun 

1990-an dimulailah era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas, 

yang populer disebut Ekonomi Kreatif yang digerakkan oleh sektor industri yang disebut 

Industri Kreatif.  

 

Selanjutnya perihal pengembangannya memiliki beberapa arah atau fokus, yaitu:Ada 

beberapa arah dari pengembangan industri kreatif ini, seperti pengembangan yang lebih 

menitikberatkan pada industri berbasis: “(1) Lapangan usaha kreatif dan budaya (creative 

cultural industry); (2) Lapangan usaha kreatif (creative industry), atau (3) Hak Kekayaan 

Intelektual seperti hak cipta (copyright industry).” (Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Indonesia 2025:1) 

 

Sementara penggunaan istilah di atas di Indonesia diperkirakan baru berkembang sekitar 

satu dasawarsa yang lalu. “Studi pemetaan industri kreatif yang telah dilakukan oleh 

Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2007-pun menggunakan acuan 

definisi industri kreatif yang sama, sehingga industri kreatif di Indonesia dapat 

didefinisikan sebagai berikut:“Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, 

keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan 

pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu 

tersebut”. (Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025:4) 
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Fenomena industri kreatif berdampak terhadap pengembangan kota, termasuk penggunaan 

istilah kreatif pada perekonomian kota. Gagasan mengenai kota kreatif muncul sekitar 

tahun 1980-an. Kemunculannya ini tidak terlepas dari globalisasi ekonomi yang dinamis  

bahwa: “The idea of a creative economy has also been applied specifically to the economy 

of cities, leading to the emergence of the concept of a “creative city”. This term describes 

an urban complex where cultural activities of various sorts are an integral component of 

the city’s economic and social functioning.” (www.creative industries:1) 

 

Pengertian sebuah kota kreatif dengan ciri-cirinya adalah sebagai berikut: ” Creative cities 

use their creative potential in various ways. Some function as nodes for generating 

cultural experiences for inhabitants and visitors through the presentation of their cultural 

heritage assets or through their cultural activities in the performing and visual arts.” 

(www.creative industries:2) 

 

Sederhananya, terdapat empat cara menggunakan istilah “kota kreatif”, yaitu: (1) The 

creative city as arts and cultural infrastructure. Indeed, on closer examination, most of 

the strategies and plans are in fact concerned with strengthening the arts and cultural 

fabric, such as support for the arts and artists and the institutional infrastructure to match. 

(2) The creative city as the creative economy. Increasingly, there is a focus on fostering 

the creative industries or creative economy, which is seen as a platform for developing the 

economy and even the city. At its core there are three main domains: the arts and cultural 

heritage, the media and entertainment industries, and the creative business-tobusiness 

services. The latter sphere is perhaps the most important since it can add value to every 

product or service. Design, advertising and entertainment in particular act as drivers of 

innovation in the broader economy and shape the so-called “experience economy”. (3) 

The creative city as synonymous with a strong creative class. Richard Florida, who 

introduced the term “creative class”, makes an important conceptual shift by focusing on 

the creative role of people in the “creative age”. He argues that the economy is moving 

from a corporate-centred system to a people-driven one and companies now move to 

people and not people to jobs, and cities need a people climate as well as a business 

climate. (4) The creative city as a place that fosters a culture of creativity. The three 

definitions described above are helpful, but this is not what the “creative city” is 
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exclusively concerned with. The “creative city” notion is broader than that of the 

“creative economy” and “creative class”. It sees the city is an integrated system of 

multiple organizations and an amalgam of cultures in the public, private and community 

sectors. It claims that in a period of dramatic change, the disparate bodies in a city need to 

each become more inventive and work together to address the challenges; otherwise, they 

will go backwards. (www.creative industries:2-3) 

 

Saat ini industri kreatif yaitu bagian integral dari ekonomi kreatif sedang digalakan oleh 

pemerintah, mengingat perananya cukup signifikan di dalam meningkatkan devisa negara. 

Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan bahwa ekspor produk-produk industri 

kreatif menunjukan peningkatan setiap tahunnya. “Nilai ekspor kerajinan tangan pada 

tahun 2012 mendekati 700 juta dolar Amerika. Sedangkan pada tahun sebelumnya, yaitu 

pada tahun 2011 mulai ekspor mencapai 660 juta dolar Amerika. Artinya  terdapat 

peningkatan sebesar 7 persen “ (Kompas, 22 Mei 2013:34). 

Peranan sektor industri kreatif cukup signifikan terhadap pengembangan kota Bandung 

yang dikategorikan sebagai salah satu kota kreatif di Asia Timur yang menerima 

penghargaan dan dipilih sebagai pilot project kota kreatif dalam pertemuan internasional 

Kota Berbasis Ekonomi Kreatif di Yokohama Jepang tahun 2007. Pemilihan tersebut 

berdasarkan fakta bahwa selama ini kota Bandung memiliki potensi dalam sektor industri 

kreatif. Namun, di dalam upaya meningkatkan sektor tersebut, maka diperlukan 

pengembangan-pengembangan yang lebih optimal yang selaras dengan kriteria kreatif atau 

kreativitas. 

 

Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia, terdapat 14 sub sektor industri 

kreatif yaitu: “ Arsitektur, periklanan, televisi dan radio, desain, fashion, video, film dan 

fotografi, penerbitan dan percetakan, pasar barang seni, kerajinan, permainan interaktif, 

musik, seni pertunjukan, layanan komputer dan piranti lunak, serta riset dan 

pengembangan”(Kompas, 22 Mei 2013:34). 

Diantara seluruh sub sektor tersebut, ternyata sub sektor fashion menempati potensi posisi 

peringkat kedua, yaitu memberikan kontribusi sebesar 43 persen. Prosentase ini 

menggambarkan bahwa potensi sub sektor tersebut cukup potensial untuk terus 

dikembangkan, baik sebagai produk ekspor maupun untuk memenuhi permintaan pasar 
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domestik. Selama ini menunjukan bahwa sub sektor fashion ini telah mendorong 

tumbuhnya Factory Outlet (FO). Saat ini diperkirakan terdapat sekitar 400-500 buah. 

Pertumbuhan di atas juga turut meningkatkan kompetisi bisnis diantara mereka, sehingga 

diperlukan kiat-kiat bisnis yang kreatif dan inovatif. Secara umum perkembangan sub 

sektor fashion di kota Bandung cukup positif, termasuk perkembangan produk- produk 

jenis lainnya seperti jersey. Dibawah inifoto yang menunjukan outlet jersey lokal. 

 

  

 

Gbr.1  (Atas) Salah satu tempat penjualan jersey lokal di kota   Bandung. 

          (Bawah) Produksi jersey P16 umumnya sebagai produk pesanan 

           dengan desain khusus yang berasal dari pemesannya.Foto:Henry 
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Namun terdapat pula sisi negatif dari pertumbuhan sub sektor fashion di atas yaitu gejala 

meniru produk-produk brand/merk ternama, terutama produk-produk luar yang dilindungi 

hak cipta dan merk dagangnya, misalnya:  Supreme, DC, OBEY, Vans, Famous dan masih 

banyak lagi. Tindakan peniruan juga dilakukan pada produk-produk topi yang diproduksi 

oleh UKM di kawasan Cigondewah dengan meniru merk- merk Louis, Adidas, Levis, 

BOSS dan lain sebagainya. Sebagian besar perajin UKM topi di Cigondewah 

memproduksi produk untuk eceran maupun pesanan. Produk- produk eceran tersebut 

banyak meniru merk- merk terkenal karena laku di pasaran. 

 

    

Gbr.2 Beberapa produk tiruan merk-merk terkenal yang diproduksi  

        oleh UKM di kota Bandung. Sebuah pelanggaran HKI dan  

                              tidak bersifat kreatif. Foto: Henry H.Loupias 

 

Berdasarkan penelitian bahwa terdapat gejala- gejala  peniruan produk- produk terkenal 

yang dilakukan oleh beberapa perajin UKM maupun pengusaha pemilik FO yang memiliki 

kapital besar. Namun sebagian FO memiliki desain- desain khusus dan unik pula sebagai 

ciri khas merk dagangnya. Tetapi dalam penelitian ini akan difokuskan terhadap perajin 

UKM sub sektor fashion di kota Bandung yang keberadaannya cukup dominan didalam 

melakukan peniruan dan memiliki keterbatasan dalam bidang desain. 
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Di Bandung dan sekitarnya terdapat beberapa sentra-sentra kerajinan, misalnya di daerah 

Cigondewah yang memproduksi produk topi, jalan Pagarsih yaitu diantaranya perusahaan 

P16 yang memproduksi Jersey, jalan Kopo, kawasan Surapati (Suci) dan lainnya yang 

berperan besar sebagai pendukung sektor industri kreatif selama ini. “Mereka adalah 

pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) kota Bandung, dengan dipelopori C-59, telah 

berhasil menjadi pelopor kaos oblong kreatif hasil kriya seni sablon yang banyak 

ditiru”(Sagir, 2011: 266). 

Selama ini perusahaan jersey P16 memproduksi produknya berdasarkan pesanan biasanya 

jersey untuk kelompok/ komunitas olahraga, event- event olahraga dan lain sebagainya. 

sehingga tidak terjadi pelanggaran HKI. Dibawah ini contoh produk jersey P16. 

 

Gbr.3  Salah satu contoh produk jersey lokal P16 dengan desain   

          diproduksi berdasarkan pesanan. Foto: Henry H. Loupias 
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Produk- produk jersey yang dijual di outlet- outlet kota Bandung terdiri dari jersey original 

maupun tiruan atau lokal. Kedua jenis tersebut memiliki kualitas dan harga yang berbeda. 

Segmen pasarnya pun berbeda pula. Namun menunjukan bahwa jersey- jersey lokal 

banyak meniru desain merk- merk terkenal atau terdaftar. 

 

 

 

Gbr.4 Perbedaan antara produk orisinal dengan tiruan yang  

       disebut dengan istilah KW. Foto: Henry H. Loupias 
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Gbr.5  Beberapa jersey tim sepakbola dunia produksi Thailand yang dijual 

        di outlet-outlet di kota Bandung dengan harga Rp.120.000,-/buah. 

      Kualitas bahan dan produksinya lebih baik dibandingkan dengan 

                        produksi lokal. Foto: Henry H. Loupias 

 

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan untuk tahun 2025, terdapat 5 masalah utama 

dalam bidang industri kreatif Indonesia. Permasalahan utamanya terletak pada pelaku 

industri kreatif tersebut, antara lain pengusaha/pemilik usaha dan perajin. Indikasi ini 

dinyatakan sebagai berikut : “The quantity and quality of human resources as an actor in 

the creative industries, which require  improvement and development, education and 

training institutions as well as education for Indonesia’s active personality” 

(Natawiria,2010:3). Pernyataan di atas menunjukkan bahwa peranan pelakunya atau 

human capital merupakan aspek yang paling vital, khususnya para perajin UKM yang rata-

rata tidak memiliki pendidikan tinggi maupun wawasannya mengenai bisnis UKM 

terutama ekspor yang minim. Faktor-faktor diatas menjadi kendala dalam pengembangan 

SDM sektor industri kreatif. 

Pada dasarnya didalam mengembangkan ekonomi kreatif dengan sektor industri kreatif 

sebagai salah satu bagian integralnya, sektor tersebut bertumpu pada 3 aspek pokok, yaitu 
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“ … creative economy which focuses on the creation of goods and services by relying on 

skill, talent and creativity as intellectual property”(Natawiria,2010:1). Mengenai 

keterampilan merupakan hal yang sulit sebab sebagian besar SDM berasal dari kalangan 

pendidikan rendah, fasilitas dan teknologi yang terbatas dan upah kerja yang rendah. 

Pada umumnya permasalahan pokok yang dihadapi sebagian besar UKM adalah 

pemahaman mengenai triade Kewirausahaan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan desain 

dikalangan pelaku industri kreatif masih tergolong sangat minim. Padahal ketiga aspek di 

atas sangat penting didalam rangka menghadapi kompetisi pasar yang dinamis terutama 

pasar global atau ekspor. Gejala ini terjadi pada proses kreasi beberapa produk industri 

kreatif hasil perajin Usaha Kecil Menengah (UKM) di kota Bandung dan sekitarnya. 

Termasuk terdapat gejala terjadinya pelanggaran terhadap HKI pada beberapa produk 

industri kreatif tersebut, baikdengan cara memalsukan produk luar maupun meniru desain-

desain lokal yang laku. Gejala tersebut disinyalir sebagai berikut: “... selama ini hasil karya 

seni kreatif yang mudah dijiplak tidak dilindungi oleh hak cipta intelektual (HKI)” 

(Sagir,2011:266).  

 

Hal ini dapat bersifat kontra produktif bagi perkembangan industri kreatif itu sendiri yaitu 

tidak adanya nilai-nilai kebaruan atau keunikan yang dapat menarik perhatian konsumen. 

Sementara sektor industri kreatif bertumpu pada kreatifitas dan inovasi. Pengertian dari 

kreativitas adalah sebagai berikut:”Kreativitas adalah batu loncatan untuk inovasi 

(creativity is the spring board for innovation). Inovasi akan mati/ berhenti tanpa kreativitas 

(innovation will die without creativity)” (Sagir,2011:596). Pernyataan di atas menunjukkan 

bahwa proses keduanya, yaitu kreatif dan inovatif tidak terpisahkan atau bersifat 

“inherent” atau menyatu dan tidak terpisahkan.              

 

Dalam penelitian ini telah dilakukan pendataan dan pemetaan terhadap perajin UKM sub 

sektor fashion di  kota Bandung yang memiliki potensi untuk dikembangkan secara lebih 

kreatif, inovatif dan berbasiskan HKI. Hasil ini pun sekaligus sebagai data base UKM sub 

sektor fashion yang bersifat komprehensif dan aktual yang sewaktu-waktu dapat 

digunakan untuk program pemasaran maupun pembinaan UKM oleh pihak-pihak lain. 

Data base di atas diperuntukan program penelitian selanjutnya di tahun kedua, yaitu 

program implementasi dari hasil penelitian di tahun pertama yang lebih menitik beratkan 
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pada luaran konsep-konsep dasar kewirausahaan, HKI dan Desain atau dapat digolongkan 

sebagai intangible products.  

Melalui data base yang komplit tersebut, maka diharapkan program implementasi hasil 

penelitian tahun pertama ini dapat tepat sasaran dan efektif. Pada tahun kedua akan 

dilakukan pengembangan yang lebih konkrit, termasuk diantaranya melakukan pembinaan 

langsung kepada UKM sub sektor industri kreatif. Di bawah ini adalah skema ideal dari 

triade (triadic) Kewirausahaan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Desain yang 

bersinergi menciptakan produk inovatif (PI). 

 
 

     Gbr. 6  Skema Triade Kewirausahaan, Hak Kekayaan Intelektual dan Desain  

                 yang mengasilkan Produk Inovatif (PI) pada produk-produk sub sektor 

                 industri kreatif. 

 

 

Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan berdampak luas, menciptakan paradigm 

baru ekonomi dan lain sebagainya. Pengertian globalisasi menurut ekonom Suzanne 

Berger adalah: “Proses akselerasi dalam ekonomi internasional dan domestik dengan 

tujuan menyatukan (unifying) keberadaan pasar-pasar yang ada di dunia” (Sagir, 2011: 
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183). Oleh karena itu, suka atau tidak suka, pelaku industri kreatif perlu mengantisipasi 

dan menghadapi paradigma baru di atas sejak awal. Di dalam mengantisipasi gejala di atas, 

maka perlu dilakukan pengembangan-pengembangan produk secara kreatif, inovatif, dan 

berbasis HKI. “Dalam era globalisasi terdapat beberapa tantangan yang perlu dicermati 

dan diantisipasi oleh perajin kita, diantara tantangan tersebut adalah makin tinggi dan 

tajamnya persaingan antar barang, jasa, modal, dan kreativitas/ inovasi (hak cipta 

intelektual) sebagai komoditi di pasar global (software/ perangkat lunak)” (Sagir, 2011: 

663). Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pengembangan produk-produk sector 

industri kreatif, selain dituntut bersifat inovatif juga berbasiskan HKI agar dapat bersaing 

di pasar global. 

 

Urgensi penelitian ini adalah dalam upaya merespon dinamika dunia bisnis global yang 

dinamis dan kompetitif, termasuk dalam sub sektor industri kreatif. Perubahan kebijakan 

ekonomi global di kawasan Asia atau ASEAN maupun nasional turut mempengaruhi sub 

sektor industri kreatif. Salah satu tantangan yang paling dekat adalah pembentukan pasar 

tunggal ASEAN (ASEAN Economic Community) pada tahun 2015 yang memberikan 

peluang maupun tantangan bagi pelaku usaha di Indonesia. Pasar tunggal tersebut 

merupakan perwujudan dari globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang 

berdampak langsung terhadap perekonomian nasional, termasuk UKM. Oleh karena itu, 

pengembangan dan peningkatan kualitas UKM merupakan hal yang mutlak agar produk-

produk UKM sub sektor indutri kreatif mampu bersaing di pasar global maupun lokal.  

 

Pengertian dari pasar global tersebut adalah sebagai berikut:” One of the realizations of 

economic globalization and trade liberalization is a plan to establish a single market of 

ASEAN Economic Community, abbreviated AEC, in 2015. The objective of the 

establishment of AEC is “to create a single market and productive basis as indicated by 

free flows of goods, services, investments, labors, skills, and capital transfers in some 

more free ways”(Fauzi:2). 

 

Oleh karena itu, dalam pengembangan UKM sektor industri kreatif selain menggunakan 

konsep triade yang disebutkan di atas, juga perlu di dukung oleh triade lainnya, yaitu:, 

Akademisi/Peneliti Pemerintah dan Pengusaha/Perajin UKM atau lebih dikenal dengan 
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sebutan Triple Helix atau di Indonesia dikenal dengan konsep Akademisi, Bisnis dan 

Pemerintah (Goverment) atau disingkat ABG . Tanpa adanya dukungan unsur yang kedua, 

maka implementasi triade pertama akan mendapatkan kesulitan, termasuk dalam hal 

kebijakannya. Sinergi dari ketiga unsur di atas sangat diperlukan terutama unsur 

pemerintah yang bersifat dominan, termasuk membuat regulasi atau aturan yang mampu 

mendukung pengembangan produk-produk UKM dalam skala ekspor. 

Gejala dan dampak era globalisasi, menyebabkan perkembangan pasar semakin dinamis, 

telah menghapuskan batas-batas teritorial, seperti diketahui bahwa produk-produk China 

termasuk produk atau bahan fashion dan lain sebagainya telah menguasai beberapa pasar 

global, termasuk merambah pula pasar di kota Bandung. Menurut informasi bahwa 

keberhasilan produk China dalam hal memproduksi produk- produk dengan harga yang 

kompetitif disebabkan oleh peranan pemerintahnya. Untuk mengantisipasi gejala di atas, 

maka sebaiknya para pengusaha/perajin UKM di kota Bandung dapat mengantisipasinya 

sejak awal, termasuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya agar mampu 

bersaing dalam pasar global. 

 

 

Gbr 7.  Topi – topi produksi China yang berkualitas dan harganya      

            lebih murah dibandingkan dengan produksi UKM lokal. 

            Foto: Henry H. Loupias 
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Mengingat karakter persaingan pasar global yang bersifat dinamis dan kompetitif tersebut, 

yaitu dengan makin tingginya persaingan, maka perlu dilakukan upaya-upaya 

pengembangan dan peningkatan para pelaku UKM sektor industri kreatif yang mayoritas 

minim mengenai wawasan kompetensi maupun kapitalnya. 

Di bawah ini adalah target penelitian yang diharapkan, yaitu adanya perubahan kondisi 

yang ada (existing condition) dengan kondisi yang diharapkan (expected condition) yaitu 

sebuah paradigma baru dalam menjalankan bisnis UKM. 

 

Gbr.8   Kondisi sebelum dan sesudah dilakukan penelitian. Diharapkan penerapan  

            konsep triade ini dapat menciptakan varian-varian baru atau desain-desain  

            baru yang  memiliki peluang memperoleh HKI serta dapat mengurangi  

            pelanggaran HKI 

 

Dalam rangka implementasi konsep di atas, yaitu pengembangan desain kerajinan yang 

kreatif dan inovatif, maka dapat diadopsi teori  Peter F. Drucker yang disebut “creative 

immitation”, yaitu upaya meniru sebuah produk dan memberinya nilai-nilai tambah atau 

nilai-nilai jual, tanpa harus menciptakan yang benar-benar baru. Artinya, bahwa pelaku 

bisnis sub sektor industri kreatif di Bandung diharapkan mampu mengembangkan kembali 

temuan desain atau produk yang sudah ada dengan cara menambahkan sesuatu pada karya 

tersebut, misalnya dengan mengembangkan elemen-elemen warna ,  garis, atau rupa untuk 

dijadikan sebuah produk desain yang berbeda dan inovatif sehingga tidak terjadi 

penjiplakan yang melanggar HKI.  
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Menurut catatan bahwa: “ Di Indonesia, saat ini, jumlah individu yang berada dalam strata 

kreatif jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan individu yang berada dalam strata 

pekerja. Hal ini tentunya menjadi masalah utama, jika Indonesia ingin mengembangkan 

ekonomi kreatif, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam ekonomi kreatif, 

sumber daya insani (people) merupakan pondasi dari ekonomi kreatif.” (Pengembangan 

Ekonomi Kreatif Indonesia 2025.51). Persoalan kualitas SDM tersebut merupakan 

persoalan utama dalam pengembangan sektor industri kreatif di Indonesia pada umumnya. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pengertian UKM adalah “jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak   

Rp. 200.000.000,-  tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang 

berdiri sendiri. Kriteria kekayaan tersebut berdasarkan UU No. 9 tahun 1995. 

Alasan pemilihan topik penelitian mengenai UKM, yaitu bahwa UKM memiliki beberapa 

ciri sebagai berikut: hubungan antara keterampilan teknis dan keahlian dalam pengelolaan 

usaha industri kecil ini dengan pendidikan formal yang dimiliki para pekerjaannya 

umumnya rendah. Selain itu, peralatan yang digunakan adalah alat-alat produksi sederhana 

dengan kapasitas output yang rendah pula. 

Pertimbangan lainnya bahwa UKM mampu menyerap tenaga kerja informal dalam jumlah 

cukup besar, sehingga usaha ini sangat cocok dengan situasi dan kondisi ekonomi dan 

ketenagakerjaan di Indonesia. Disamping itu, model produk UKM, baik barang maupun 

jasa, mampu memenuhi kebutuhan rakyat dan pasar banyak dikarenakan harganya murah 

atau terjangkau. 

Pengembangan kewirausahaan di kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sektor 

industri kreatif merupakan sebuah keniscayaan di dalam menghadapi kompetisi pasar yang 

semakin kompetitif. Menurut Sagir, kewirausahaan merupakan komponen pendorong atau 

penggerak (driver) terpenting dalam perubahan (agent of change) pertumbuhan, inovasi, 

kreativitas, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Bahwa entrepreneurship adalah kualitas 

unggul yang dikandung oleh human capital. Oleh karena itu, UKM sektor industri kreatif 

perlu mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusianya, antara lain di bidang 

kewirausahaan agar dapat meningkatklan kualitas produk sehingga dapat bersaing di pasar. 

Sebagian besar pakar ekonomi setuju bahwa kewirausahaan adalah sebuah faktor untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan pekerjaan di seluruh lapisan 

masyarakat. Di negara berkembang, bisnis-bisnis kecil yang berhasil adalah mesin utama 

untuk penciptaan kerja, pertumbuhan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. Dengan 

demikian pemerintah perlu mendukung penuh kewirausahaan sabagai sebuah strategi yang 

krusial untuk pengembangan ekonomi nasional. Usaha tersebut dapat dilakukan melalui 

berbagai kebijakannya seperti dinyatakan berikut ini: “Policies to foster entrepreneurship 
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are essential to job creation and economic growth. Government‟s officials can provide 

incentives that encourage entrepreneurs to risk attempting new ventures. Among these are 

laws to enforce property rights and to encourage a competitive market system” (U.S 

Department of State/Bureau of International Information Programs:1) 

Di bawah ini terdapat beberapa pengertian atau definisi kewirausahaan, yaitu: “To some 

economists, the entrepreneur is one who is willing to bear the risk of a new venture if there 

is a significant chance for profit. Others emphasize the entrepreneur‟s role as an 

innovator who marker his innovation. Still other economist say that entrepreneurs develop 

new goods or processes that the market demands and are not currently being supplied” ( 

U.S Department of State/Bureau of International Information Programs:1). Pernyataan di 

atas diantaranya menyatakan bahwa seorang wirausaha mampu mengembangkan barang-

barang atau proses-proses baru yang dibutuhkan oleh pasar dan saat ini belum dipenuhi. 

Sedangkan menurut  business expert Peter Drucker bahwa seorang wirausaha atau 

entrepreneur adalah  sebagai berikut“... as someone who actually searches for change, 

responds to it, and exploits change as an opportunity. A quick look at changes in 

communications from a typewriter to personal computer to the internet illustrate these 

ideas” (U.S Department of State/Bureau of International Information Programs:1) 

Terdapat beberapa alternatif strategi pemasaran yang berbasiskan kewirausahaan, yaitu 

sebagai berikut: “A new good or service for a new market. This is the riskiest strategy for a 

new firm because both the product and the market are unknown. It requires the most 

research and planning. If successful, however it has the most potential for new business 

and can be extremely profitable”. (U.S Department of State/Bureau of International 

Information Programs:6) 

Alternatif lainnya  adalah sebagai berikut: “An existing good or service for a new market. 

The new market could be a different country region or market niche. Entrepreneurs who 

provide goods/ service at costumers homes or offices, or who sell them in the internet are 

also targeting a new market-people who don‟t like shopping or are too busy to do so”. 

(U.S Department of State/Bureau of International Information Programs:6). Pernyataan di 

atas sejalan dengan era bisnis global yang memanfaatkan teknologi modern, misalnya 

internet, sehingga pemasaran sebuah produk bisa lebih luas, menjangkau pasar-pasar di 

negara lain dan sebagainya. 
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Salah satu kelemahan para pelaku UKM sektor industri kreatif adalah mengenai jiwa 

kewirausahaannya yang minim. Entrepreneur di Indonesia masih minim jika dibandingkan 

dengan anggota ASEAN lainnya, misalnya Singapura yang jumlahnya 7,2% dari jumlah 

penduduknya. Sementara jumlah entrepreneur di Indonesia diperkirakan hanya 0,18% dari 

jumlah penduduknya. “Bangsa Indonesia tidak maju karena minimnya jumlah 

entrepreneur; hanya 400.000 orang dari 220 juta penduduk (0,18%) seharusnya minimal 

2% dari jumlah penduduk” (Sagir, 2011:266). Oleh karena itu, pemerintah perlu 

meningkatkan jumlah entrepreneur  termasuk di kalangan UKM sub sektor industri kreatif 

apabila ingin bersaing dengan UKM lain. 

“Konsep wirausaha secara lengkap dikemukakan oleh Josep Schumpeter yaitu sebagai 

orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa 

yng baru dengan menciptakan bentuk  oraganisai baru atau mengolah bahan baku atau pun 

yang telah ada. Dalam definisi tersebut ditekankan bahwa wirausaha adalah orang yang 

terlihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisai untuk memanfatkan 

peluang tersebut. Sedangkan proses kewirausahaan adalah meliputi semua kegiatan fungsi 

dan tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu 

organisasi.Istilah wirausaha dan wiraswasta sering digunakan secara bersama,walaupun 

memiliki substansi yang agak berbeda” (Soetrisno, 2012:2) 

 

Menurut pendapat Norman M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer (1993:5) 

mengemukakan definisi wirausaha sebagai berikut: “ An entrepreuneur is one who creates 

a new business in the of risk and uncertainty for the perpose of achieving profit and 

growth by identifying oportunitiy and assembling the necessary  resourses to capitalize on 

those opportunities”. Menurut  Dan Steinhoff dan John F.Brugess (1993:35) wirausaha 

adalah orang yang mengorganisir mengelola dan berani menanggung resiko untuk 

menciptakan usaha yang baru dan peluang berusaha.Secara esensi pengertian 

entrepreneurship  adalah suatu sikap mental, pandangan, wawasan tanggungjawab dan 

selalu berorientasi kepada pelanggan. Atau dapat juga diartikan sebagai semua tindakan 

dari seseorang yang mampu member nilai terhadap tugas dan tanggung jawab. Adapun 

kewirausahaan merupakan sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif dalam berusaha 

untuk memajukan karya baktinya dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan di dalam 

kegiatan usahnya Selain itu kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang di 
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jadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses” (Soetrisno, 

2012:2-3) 

 

Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru dan 

berbeda (create new different) melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untk 

menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Pada hakekatnya kewirausahaan 

adalah sifat,cirri,da watak seseorang yang memiiliki kemauan dalam wujudkan gagasan 

inovatif kedalam dunia nyata secara kreatif” (Soetrisno, 2012:3) 

 

Dari beberapa konsep yang ada 6 hakekat penting kewirausahaan menurut pendapat 

Suryana adalah sebagai berikut(Soetrisno, 2012:3-4): 

1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang di wujudkan dalam prlaku yang dijadikan dasar 

sumber daya,tenaga penggerak,tujuan.siasat,kiat,proses,dan hasil bisnis (Achmad 

Sanusi,1994). 

2. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan 

bearbeda (ability to create the new and different)(Drucker,1959). 

3. kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam 

memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan 

(Zimmer,1996) 

4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai  suat usaha (start-up 

phase) dan perkembangan usaha (venture growth)  (Prawiro,1997). 

5. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru (creative) 

dan sesuatu uang berbeda (innovative) yang bermanfaat memberi nilai lebih. 

6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan 

mengkombinasikan sumber-sumber melaui cara-cara melaui cara-cara baru dan berbeda 

untuk memenangkan persaingan.Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara 

mengembakan teknologi baru,menemukan pengetauhan baru,menemukan cara baru 

untuk menghasialkan barang dan jasa yang baru lebih efisien memperbaiki produk dan 

jasa yang sudah ada,dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada 

konsumen. 
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Penelitian ini akan difokuskan kepada aspek-aspek triade (triadic)  Kewirausahaan, Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) dan Desain pada produk-produk sektor industri kreatif, 

khususnya sub sektor fashion yang berpotensi sebagai komoditas ekspor maupun ekonomi 

kota Bandung selama ini. Kontribusi sub sektor di atas terhadap perekonomian lokal 

maupun penyerapan tenaga kerja informal cukup siginifikan. Dengan demikian, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran perihal situasi, kondisi dan potensi sub sector 

di atas secara umum. 

Pertimbangannya bahwa sub sektor tersebut merupakan komoditas ekspor paling besar, 

yaitu 43  % pada tahun 2011. Disamping itu, sub sektor fashion – meliputi diantaranya seni 

krya tradisional - termasuk salah satu sub sektor potensial di dalam konteks pengembangan 

industri kreatif kota Bandung. Secara umum potensi seni kriya adalah sebagai berikut :” ... 

Seni kriya memiliki peluang besar untuk berkembang lebih jauh sebab didukung oleh 

warisan seni budaya masa lampau yang melimpah”.(Gustami, 2003:43). Artinya bahwa 

sub sektor di atas merupakan potensi lokal yang potensial untuk dikembangkan lagi 

termasuk menjadi sebuah komoditas ekonomi. 

Pengertian sektor industri kreatif adalah: ” Creative industries are an integral part of the 

creative economy Republic of Indonesia recognizes that the creative economy which 

focuses on the creation of goods and services by relying on skill, talent and creativity as 

intellectual property is the hope for Indonesia‟s economy to rise, compete and  achieve 

excellence in the global economy (ministry of trade of Indonesia, 2008)” (Natawiria, 

2009:1). 

Menurut pandangan Soeharsono Sagir bahwa:” Industri kreatif adalah salah satu sektor riil, 

penyerap tenaga kerja besar dan tidak memanfaatkan teknologi modern/canggih untuk 

melawan kemiskinan dan kebodohan (pro poor dan pro job) adalah sektor industri kreatif “ 

(Sagir, 2011:266). 

“Selama ini pelaku industri kreatif banyak didominasi oleh pengusaha Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) yang menurut catatan bahwa jumlah UKM di Indonesia pada tahun 

2011 mencapai sekitar 52 juta. Peranannya tersebut sekaligus menempatkan UKM pada 

posisi strategis di dalam konteks pemgembangan sektor ekonomi Indonesia, dengan 

menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja” (Kompas, 22 Mei 2013, 

hal.34) 
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Pemahaman terhadap Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property) umumnya belum 

merata, termasuk di kalangan pelaku industri kreatif. Pengertian HKI tersebut adalah 

sebagai berikut: “Intellectual property refers to all creations of the human mind. 

Intellectual property is divided into copyright and related rights on the one hand and 

Industrial right on the other hand” (WIPO, 2007:16) 

Fungsi hak cipta (copyright) adalah melindungi karya-karya original/asli. Sedangkan 

desain industry (Industrial Property) terdiri dari paten yang melindungi penemuan-

penemuan, desain industri melindungi desain-desain dari produk-produk, merek dagang 

(trademarks) melindungi tanda-tanda khusus.  

Dalam beberapa produk industri kreatif di Bandung, terdapat gejala pelanggaran HKI, 

misalnya penggunaan nama dan merk atau logo sebuah produk fashion. Pelanggaran atau 

pemalsuan produk-produk di atas yang tanpa seijin pemilik patennya merupakan tindakan 

kontra produktif bagi industri kreatif itu sendiri.  

Pengertian tindakan kreatif adalah: “A creativity activity it involves bringing into being 

something new and useful that has not existed previously”(Jones,1992: 4). Jadi diharapkan 

hasil penelitian ini dapat menjelaskan pengertian atau kriteria sebuah tindakan, desain, 

produksi yang tergolong kreatif, yaitu merancang atau memproduksi sebuah desain atau 

produk industri kreatif yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Faktanya, desain-

desain baru tersebut – yang bersifat kreatif dan inovatif - di beberapa UKM sentra industri 

kreatif di Bandung relatif sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan produk-produk 

imitasi atau tiruan dari aslinya. Sehingga pengembangan-pengembangan desain semacam 

di atas sangat dibutuhkan. 

Menurut pakar kewirausahaan dunia, Peter F. Drucker, bahwa: “Inovasi adalah alat 

spesifik wiraswastawan suatu alat untuk memanfaatkan perubahan sebagai peluang bagi 

bisnis yang berbeda atau jasa yang berbeda. Wiraswastawan/wirausahawan perlu secara 

sengaja mencari sumber inovasi, perubahan dan gejala yang menunjukkan adanya peluang 

untuk inovasi yang berhasil, dan mereka perlu mengetahui dan menerapkan prinsip inovasi 

yang berhasil”(Drucker, 1994: 21). Pemahaman lainnya mengenai inovasi adalah sebagai 

pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan memungkinkan sebuah perusahaan untuk 

berkompetisi di pasar global, seperti dinyatakan berikut ini: “Innovation is a central driver 

economic growth and development and generator of better jobs. It enables firms to 
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compete in the global marketplace and to find solutions to technological and economic 

challenges” (Vincent,2012:20). 

Berdasarkan penelitian terdapat gejala bahwa selama ini beberapa proses UKM 

memproduksi pembuatan produk-produknya tidak berdasarkan konsep dan metoda desain 

yang jelas, konsisten dan terukur. Proses tersebut selain berdampak terhadap mutu, 

kualitas, proses produksi, juga terhadap penjualannya yang kurang berhasil. Di bawah ini 

adalah sebuah gambaran bagaimana proses kreasi atau produksi perajin pada umumnya, 

yakni sebagian besar dihasilkan melalui proses uji coba yang tidak terhitung jumlahnya: 

“1) Craftsmen do not, and often cannot draw their works and neither can they give 

adequate reasons for the decisions they take. 2) The form of a craft product is modified by 

countless failure and success in a process of trial and error over many centuries” 

(Jones,1992:19). Oleh karena itu, pemahaman mengenai metoda dalam mendesain 

nampaknya sangat diperlukan bagi para perajin. 

Sementara pengertian metoda desain adalah: “The majority of design methods are 

concerned with externalized thinking and are therefore based on rational rather than 

mystical assumption” (Jones,1992:49). Dalam prosesnya lebih menitikberatkan pada 

aspek-aspek rasional dibandingkan dengan asumsi-asumsi bersifat mistik (tidak rasional). 

Apabila diperhatikan proses atau tahapan para perajin pada umumnya, banyak bertumpu 

pada perasaan dibandingkan dengan rasio yang bersifat objektif. Proses di atas 

menyebabkan berbagai kendala bagi proses produksi perajin, contohnya, kualitas produk 

yang kurang optimal. Meskipun secara teoritis bahwa kriya/ kerajinan berbeda dengan 

desain, tetapi faktanya bahwa keduanya berkaitan erat: “They are closely linked:  crafts 

persons generally engage in design and the mass production of design goods frequently 

relies upon craft processes. The word „craft‟ means „skill‟, particularly the manual kind, 

hence „handicraft‟” (Walker,1989:38) 

Dalam kriya modern, misalnya, produk kriya untuk ekspor dalam proses produksinya 

menggunakan metoda desain, misalnya dengan menggunakan pola/ mal atau diproses 

dengan mesin atau peralatan semi-mesin. Akibatnya, pemilahan antara keduanya, yaitu 

kriya dan desain, dalam beberapa aspek sulit dipilah-pilah. Adapula yang 

mengklasifikasikan kriya sebagai berikut: “Craft has been regarded as a hall-way house 
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between art and industry” (Walker,1989:42). Bahwa kriya – misalnya krya tekstil untuk 

fashion- terletak diantara seni dan industri. 

Studi pendahuluan yang telah dilaksanakan adalah survey dan pendataan potensi perajin di 

sektor industri kreatif yang cukup potensial untuk dijadikan sampel penelitian maupun 

mitra kerja dalam penelitian mendatang. Kemitraan tersebut diperlukan untuk proses 

pembuatan dummy atau model produk industri kreatif. 

“State the art” bidang yang diteliti, yaitu sektor industri kreatif, khususnya sub sektor 

fashion di Bandung. Pengertian dari istilah “State the art” adalah: “State the art the level of 

development (as of device, procedure, process, technique, or science) reached at any 

perticular time usually as a result of modern methods” (Merriam Webster‟s Collegiate 

Dictionary,1994:148). 

Saat ini tingkat atau tahapan pengembangan produk fashion, prosedur produksi, teknik 

produksinya menunjukkan perkembangan sebagai sebuah produk komersial. Berdasarkan 

hasil penelitian sementara mengenai situasi dan perkembangan sub sektor industri kreatif 

di kota Bandung menunjukan gejala sebagai berikut: 

1. Beberapa produk fashion, misalnya T-Shirt, Jersey  atau topi, telah melakukan 

tindakan pelanggaran HKI, yaitu dengan cara menggunakan desain, nama, merk atau 

logo yang terdaftar kepemilikannya. Disamping itu, terdapat jersey tim sepakbola luar 

negeri yang diproduksi di Thailand. Jenis ini cukup bagus kualitas bahannya sehingga 

penjualannya cukup baik dengan harga sekitar Rp. 120.000,-/buah. Sementara jersey 

lokal memiliki kualitas lebih rendah dengan harga sekitar Rp.40.000,- s.d Rp. 50.000,-

/buah 

 

2. Pemahaman terhadap HKI dikalangan pengusaha/ pemilik outlet atau toko fashion  dan 

perajin fashion di Bandung relatif  masih rendah. Beberapa produk topi meniru 

langsung desain merk-merk terkenal dengan pertimbangan bahwa nilai jualnya cukup 

tinggi jika dibandingkan dengan desain atau rancangan perajin lokal. Maraknya 

penjiplakan di atas disebabkan pula oleh penegakan hukum yang minim terhadap para 

peniru. Razia barang-barang tiruan pun bersifat temporer atau tidak rutin. 
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3. Pemahaman terhadap desain masih minim, sehingga sebagian besar pelaku di sektor 

industri kreatif melakukan aktivitas peniruan atau pemalsuan produk yang terdaftar 

tersebut. Sebagian besar pelaku UKM topi memproduksi produknya dengan cara 

mengambil ide dari berbagai hal, misalnya tokoh film-film terkenal atau popular 

seperti Justin Beiber, tokoh kartun seperti Upin, ornamen lokal batik, logo-logo merk 

fashion terkenal seperti Levi‟s, Wrangler dan lain sebagainya. 

 

4. Kemampuan para pengusaha UKM yang berwirausaha/berwiraswasta di sektor industri 

kreatif di Bandung perlu dikembangkan dan dioptimalkan agar mampu menyesuaikan 

dengan perkembangan bisnis lokal maupun global. Perlunya pemahaman tentang bisnis 

global dikarenakan beberapa produk China telah memasuki pasar lokal dengan harga 

lebih murah dan kualitas lebih baik. Beberapa topi buatan China dipasarkan di sentra 

kerajinan topi Cigondewah. 

 

5. Pemahaman terhadap bidang desain yang kreatif dan inovatif perlu dioptimalkan 

termasuk mengadopsi konsep “Creative Immitation” Peter F. Drucker yaitu 

menciptakan sebuah inovasi dari produk yang sudah ada dengan cara menambahkan 

sesuatu yang baru atau unik. Hal ini sedjalan dengan konsep proses desain yang 

bersifat derivatif yaitu berkarya dengan mengacu pada karya-karya sebelumnya dan 

tidak harus sama sekali baru. 
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BAB 3.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 

Sebuah program pengembangan industri kreatif memerlukan pendekatan yang objektif dengan 

data- data yang akurat dan tindakan. Tujuannya agar hasil penelitiannya pun bersifat objektif. 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat utama bagi pengembangan UKM sektor 

industri kreatif di kota Bandung. Dalam beberapa dekade pemerintah telah mengembangkan 

dan meningkatkan peranan sektor ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional. Di bawah ini 

terdapat pernyataan pentingnya sektor industri kreatif yaitu:“Di Indonesia peran industri kreatif 

dalam ekonomi Indonesia cukup signifikan dengan besar kontribusi terhadap Pendapatan 

Domestik Bruto (PDB) rata- rata tahun 2002-2006 adalah sebesar 6,3% atau setara dengan 

104,6 triliun rupiah (nilai konstan) dan 152,5 triliun rupiah (nilai nominal) . Industri ini telah 

mampu menyerap tenaga kerja rata-rata tahun 2002-2006 adalah sebesar 5,4 juta dengan 

tingkat partisipasi sebesar 5,8% (Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2015:2). 

 

Data di atas menunjukan bahwa sektor industri kreatif merupakan hal yang positif bagi 

perekonomian nasional maupun program penyerapan tenaga kerja informal. Namun di dalam 

rangka pengembangan maupun peningkatan sektor industri kreatif perlu di lakukan penelitian 

yang objektif dan tepat sasaran. Seperti diketahui bahwa seringkali terdapat kegagalan atau 

tidak optimal dalam hal implementasi program- program di atas yang disebabkan oleh data 

yang tidak objektif atau tidak akurat. 

 

3.1. Tujuan 

       Terdapat beberapa tujuan utama dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Meneliti potensi UKM sektor industri kreatif di kota Bandung sebagai salah satu 

potensi ekonomi kreatif maupun sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung. 

Selama ini UKM di atas telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian kota 

Bandung termasuk mendukung program Bandung Kota Kreatif yang menarik 

wisatawan domestik untuk berkunjung ke kota Bandung. 

 

2. Memetakan potensi UKM sektor industri kreatif di kota Bandung dan membuat data 

base UKM tersebut. Hal ini diperlukan untuk program pengembangan dan pembinaan  

UKM di masa mendatang agar lebih tepat sasaran, baik pembinaan teknis maupun non 

teknis. 
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3. Meneliti keunggulan dan kelemahan UKM sektor industri kreatif kota Bandung dengan 

menggunakan analisa SWOT. Hal ini berkaitan dengan dinamika pasar yang dinamis 

dan kompetitif, termasuk di antaranya dalam menghadapi pasar global yaitu 

pembentukan pasar tunggal ASEAN tahun depan. 

4. Meneliti UKM potensial yang dapat dikembangkan dalam aspek triade Kewirausahaan. 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Desain dalam bisnis UKM.  

 

Ketiga aspek di atas merupakan hal yang vital di dalam program pengembangan  UKM 

sektor industri kreatif terutama didalam menghadapi pasar global. Selama ini sebagian 

besar pelaku usaha UKM belum menerapkan aspek-aspek di atas dalam aktivitas 

bisnisnya. Sementara di era pasar global aspek- aspek tersebut merupakan unsur 

kompetensi. 

 

3.2 Manfaat  

      Terdapat beberapa manfaat utama dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Memperoleh data konkrit mengenai potensi UKM sektor industri kreatif di kota 

Bandung sebagai salah satu potensi ekonomi kreatif atau sebagai potensi bagi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandung. Melalui data tersebut diharapkan upaya-

upaya pengembangan UKM di atas tepat sasaran dan optimal. 

 

2. Melalui pemetaan potensi UKM sektor industri kreatif di kota Bandung diharapkan 

program pengembangan dan pembinaan terhadap UKM-UKM di atas dapat tepat 

sasaran, efisien dan objektif. 

 

Selama ini terdapat program-program pengembangan dan pembinaan UKM yang 

belum tepat sasaran, tidak efisien dan tidak efektif maupun tidak optimal. Beberapa 

program bersifat tumpang tindih antar instansi atau departemen. 

 

3. Dengan mengetahui keunggulan dan kelemahan masing-masing UKM sektor industri 

kreatif melalui analisa SWOT maka program pengembangan atau pembinaannya dapat 

dilakukan secara tepat sesuai dengan kebutuhannya. Termasuk di dalam menentukan 

skala prioritas program-program tersebut agar optimal. Selama ini terdapat program- 

program yang kurang tepat sasaran. 
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4. Dengan memiliki data base potensi UKM sektor industri kreatif maka program 

pengembangan maupun peningkatan kompetensi UKM dalam aspek Kewirausahaan, 

Hak Kekayaan Intelektual dan Desain dapat tepat sasaran dan optimal. Selama ini 

terdapat keterbatasan pihak UKM di atas di dalam memahami aspek- aspek di atas 

sekaligus sebagai sebuah kelemahan.   
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BAB 4.  METODE PENELITIAN  

  

 

Definisi sebuah metoda adalah sebagai berikut:”Methods are integral part of the design 

process. The advantage of using them is to structure a process”(Jones,1992:6). Fungsi 

utamanya adalah untuk membangun atau menyusun sebuah proses desain yang sistematis agar 

efektif  dan efisien. Penggunaan sebuah metoda dalam sebuah penelitian merupakan hal yang 

lazim. Tanpa sebuah metode menyebabkan sebuah penelitian menjadi kurang efektif, terutama 

dalam hal proses dan waktunya. 

 

Metode penelitian ini akan menggunakan penelitian empiris (empirical research) yaitu 

sebagai berikut:”Empirical researchinvolves direct experience and observation, the first hand 

study by sight and touch of concrete examples”(Walker,1989:5). Penelitian dilakukan dengan 

cara observasi langsung ke lapangan atau objek penelitian di beberapa lokasi di kota Bandung, 

antara alain kawasan jalan Suci, jalan Pagarsih dan sentra topi Cigondewah. Tujaunnya agar 

memperoleh data yang konkret dan objektif.  

 

Penggunaanpenelitian di atas untuk produk-produk krya atau industri kreatif merupakan hal 

yang lazim dan memiliki tujuan untuk melakukan pra definisi sebuah objek penelitian 

sebagaimana dinyatakan di bawah ini:”Normallly, empirical research is undertaken in respect 

of predefined body or corpus has been assembled, examined, described, classified, and 

compared, the historian fell confident about making some generalizations derived from the 

material, that is induction rather than deduction”(Walker,1989:5). 

 

Proyek penelitian ini dilakukan melalui survey langsung ke sentra-sentra UKM sub sector 

fashion yang terdapat di beberapa lokasi di Bandung, antara lain kawasan jalan Suci sebagai 

sentra T-shirt/kaos, jalan Pagarsih sebagai sentra jersey lokal dan Cigondewah sebagai sentra 

topi lokal. Diharapkan dengan survey langsung tersebut dapat memperoleh gambaran yang 

jelas mengenai situasi dan kondisi UKM, memetakan potensinya dan lain sebagainya. Data 

tersebut diperlukan dalam rangka implementasi konsep triade Kewirausahaan, Hak Kekayaan 

Intelektual dan Desain. 

 

Di bawah iniadalah beberapatahapan proses penelitian: 
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-Proses kajian awal (preliminary study) mengenai situasi dan kondisi sektor industri kreatif, 

khususnya sub sektor fashion  yang terdapat di beberapa lokasi di kota Bandung. 

-Melakukan survey lapangan ke beberapa lokasi UKM untuk dijadikan sampel penelitian. 

Sampel berjumlah ± 50 buah UKM dengan berbagai jenis produksi. 

-Studi literatur mengenai Kewirausahaan, Hak Kekayaan Intelektual dan Desain dalam 

konteks pengembangan sektor industri kreatif berbasisUKM. 

 

Program penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

- Melakukan pemetaan potensi UKM sektor industri kreatif di kota Bandung 

- Membuat klasifikasi UKM sesuai dengan jenis produk dan potensinya 

- Membuat data base UKM sektor industri kreatif 

- Merancang konsep pelatihan/workshop teknis dan non teknis bagi UKM dengan materi 

Triade Kewirausahaan, HakKekayaan Intelektual dan Desain 

- Mengoptimalkan potensi sektor industri kreatif di Bandung melalui pendekatan triade 

Kewirausahaan, HKI, dan Desain agar mampu berkiprah dalam pasar global. 

- Menyelengarakan pelatihan/ workshop hasil penelitian UKM sub sektor fashion pada 

program selanjutnya, yaitu pada tahun kedua. 

- Merancang desain produk- produk industri kreatif erdasarkan data hasil penelitian ini.  

Dalam bidang desain fungsi data dan hasil penellitian sangat penting karena keterampilan 

desain bersifat objektif. 

 

Lokasi penelitiannya adalah sebagai berikut: 

1. UKM T-shirt/ kaos di kawasan Suci, kelurahan Sukaluyu, kecamatan Cibeunying Kaler 

dan Kidul. 

2. UKM jersey local P16 di jalan Pagarsih. 

3. UKM topi di kawasan Cigondewah, desa Rahayu, kecamatan Marga Asih. 

 

Indikator pencapaian hasil penelitian pada tahun ke-2 adalah sebagai berikut: 

Menciptakan atau membangun UKM sub sektor fashion yang berbasiskan triade 

Kewirausahaan Baru, Produk Berbasis HKI atau berpeluang mendapatkan HKI dan 

menciptakan desain atau varian baru produk fashion. Implementasi program dilakukan 

melalui kegiatan pelatihan/ workshop teknis. 
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Metode penelitian akan menggunakan 2 jenis metoda, yaitu metoda penelitian empiris 

(empirical research) dan penelitian desdiktif. “Tujuan peneliti bukanlah untuk 

menentukan suatu metode yang paling baik, karena mungkin diperlukan beberapa 

metode bagi penelitinya. Meskipun setiap metode mempunyai kekuatan masing- masing 

tetapi kelemahannya tidaklah sama, atau berbeda- beda bagi penggunaan yang berbeda” 

(Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 2002: 6).  

 

Jenis metoda penelitian yang pertama untuk meneliti langsung objek- objeknya, yaitu 

produk- produk industri kreatif, khususnya sub sektor fashion dikawasan jalan Suci, 

Pagarsih dan Cigondewah. Metoda ini cukup efektif untuk meneliti objek- objek fashion 

secara konkrit. 
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BAB 5.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Penelitian ini menghasilkan hal- hal yang telah dicapai sebagai berikut : 

 

1. Data base potensi UKM sektor industri kreatif di kota Bandung, khususnya pelaku 

usaha UKM di bidang T-Shirt/ kaos di kawasan jalan Suci, produk topi di daerah 

Cigondewah dan Jersey di jalan Pagarsih. 

 

2. Dokumentasi visual/objek penelitian berupa produk T-Shirt/ kaos, Jersey orisinal dan 

tiruan, topi produksi lokal dan produksi China sebagai produk  kompetitor. 

 

3. Data dan informasi hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha di kawasan jalan 

Suci, daerah Cigondewah dan sebagainya yaitu informasi mengenai kiat- kiat 

menjalankan bisnis UKM selama ini. 

 

4. Rancangan konsep pengembangan atau program pembinaan UKM sektor industri 

kreatif pada tahun ke-2 yaitu berupa program workshop/ pelatihan teknis bagi pelaku 

usaha UKM sektor industri kreatif di kota Bandung. 

 

5. Makalah seminar yang di persentasikan pada konferensi internasional Asian 

Conference on the Social Sciences and Sustainability (ACSUS) pada tanggal 1-3 

Desember 2014 di Hiroshima, Jepang. 

 

6. Prosiding internasional yang memuat hasil penelitian diatas. 
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BAB 6.   RENCANA TAHAP BERIKUTNYA 

 

        6.1. Tahap Kedua 

Rencana penelitian tahap kedua yaitu program implementasi konsep dan 

pengembangan UKM  sektor industri kreatif dengan berbasiskan triade 

Kewirausahaan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Desain. Implementasi tersebut 

dilaksanakan melalui beberapa program workshop/ pelatihan teknis bagi UKM. 

 

Selama ini persoalan teknis merupakan kendala pokok dan umum bagi sebagian 

UKM Indonesia yang mayoritas pekerjanya berlatar pendidikan rendah dan kurang 

terampil, sementara pasar yang kompetitif dan dinamis menuntut produk- produk 

yang berkualitas, terutama di dalam menghadapi persaingan pasar global atau untuk 

memenuhi ekspor. Program pelatihan dirancang dan disesuaikan dengan 

karakteristik SDM di atas.  

 

Dalam implementasi tersebut peranan ABG, khususnya pemerintah sangat penting, 

diantaranya pengembangan UKM melalui pelatihan- pelatihan. Sedangkan peranan 

akademisi dapat dilakukan melalui kontribusi hasil penelitian. Terdapat kendala 

dalam hal penelitian yang disebabkan pengambilan data terbatas dan kurang akurat. 

Hal ini disebabkan manajemen data mengenai UKM belum dilakukan secara baik 

oleh pemerintah, misalnya oleh pihak Kecamatan atau Kelurahan yang terdapat 

sentra- sentra UKM.  
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BAB 7.   KESIMPULAN 

          7.1 Kesimpulan 

 

Konsep ABG terutama pemerintah agar diterapkan secara optimal, Antaralain 

melalui pelatihan- pelatihan mengenai triade Kewirausahaan, HKI dan Desain 

sebagai sebuah konsep dalam menghadapi persoalan UKM sektor industri kreatif 

selama ini. 

 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sub sektor industri kreatif di kota Bandung 

memiliki potensi yang cukup signifikan bagi perekonomian daerah dan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) kota Bandung. Disamping itu, sektor industri kreatif mampu 

menyerap tenaga kerja informal yang cukup besar. Namun faktor kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) di bidang UKM sektor industri kreatif perlu lebih 

ditingkatkan kualitas dan kompetensinya agar mampu bersaing di pasar lokal 

maupun global, antara lain pasar  tunggal ASEAN tahun 2015. 

 

Terdapat beberapa kelemahan UKM sektor industri kreatif, antara lain dalam hal 

kewirausahaan dan, ekspor, manajemen keuangan/bisnis, pemasaran, pemahaman 

mengenai pasar global, pemahaman tentang HKI dan desain. Terdapat gejala di 

sebagian besar pelaku usaha UKM di sektor tersebut melakukan pembajakan hak 

cipta atau pemalsuan produk yang memiliki hak paten atau merk dagang. Tindakan 

ini dapat menjadi kendala dalam hal ekspor dan bertolak belakang dengan sifat 

industri tersebut. 

 

Kelemahan dalam hal desain pada UKM produk topi di Cigondewah yaitu beberapa 

mendesain produk- produk ritel berdasarkan ide-ide popular di media massa 

misalnya tokoh kartun, boneka, atau di masyarakat bukan berdasarkan permintaan 

pasar. Hal ini menyebabkan beberapa produk topi tidak laku dipasaran karena tidak 

berdasarkan survey atau pengamatan pasar. Nampaknya perlu dilakukan pembinaan 

atau pelatihan mengenai pemasaran bagi UKM tersebut. Selama ini UKM produk 

topi belum mendapatkan pembinaan dari pihak pemerintah sehingga perkembangan 

dan kualitasnya bersifat monoton. 
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Sebagian besar pengusaha UKM T-Shirt di daerah Suci memproduksi produknya 

berdasarkan pesanan tidak memproduksi untuk ritel. Sehingga resiko rugi sangat 

kecil. Demikian pula pengusaha jersey, misalnya P 16, di jalan Pagarsih hanya 

memproduksi bedasarkan pesanan. 

 

      7.2   Saran 

Dlam upaya menghadapi dinamika pasar yang kompetitif maka UKM sektor industri 

kreatif perlu meningkatkan kualitasnya, terutama aspek SDM sebagai human kapital. 

Dengan dibentuknya pasar tunggal ASEAN tersebut menyebabkan produk-produk 

industri kreatif anggota ASEAN dapat dipasarkan di pasar-pasar Indonesia, termasuk 

di kota Bandung. Gejala pasar global sudah mulai merambah pasar lokal contohnya  

adalah jersey buatan Thailand dan topi produksi China yang harganya lebih murah 

tapi kualitasnya baik. Kedua produk tersebut merupakan produk pesaing dan 

berdampak negatif terhadap penjualan produk- produk sejenis buatan lokal. 

 

SDM sub sektor industri kreatif kota Bandung perlu lebih dikembangkan dan 

ditingkatkan kompetensinya agar mampu bersaing di pasar lokal/domestik maupun 

global. Termasuk diberi wawasan dan pemahaman mengenai bisnis global atau 

ekspor yang dinamis dan kompetitif. 

 

Berdasarkan hasil penelitian atau kajian sebelumnya bahwa mayoritas kualitas dan 

kompetensi SDM pada UKM Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan SDM 

pada UKM negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, kompetensi SDM di sektor  

industri kreatif perlu lebih ditingkatkan agar mampu bersaing menghadapi pasar 

global tersebut. 

 

Kompetensi SDM pada UKM sektor industri kreatif dalam hal triade Kewirausahaan, 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Desain perlu ditingkatkan. Hal ini sekaligus 

diharapkan dapat mengurangi kegiatan pelanggaran hak cipta atau merk dagang oleh 

pelaku usaha UKM di Indonesia. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan 

kualitas SDM sektor industri kreatif maka peran pemerintah sebagai salah satu unsur 

ABG perlu lebih aktif dan optimal, pemerintah perlu melakukan pembinaan terhadap 

UKM-UKM tersebut agar lebih kompeten dan mampu menghadapi pasar global. 
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