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KATA PENGANTAR
Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang
Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, Book Chapter ini terselesaikan.
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim penyusun dan pihakpihak terkait yang telah berpartisipasi dalam Book Chapter yang
berjudul “Desain Produk dan Tantangan Industri Kreatif di Era New
Normal” yang merupakan sebuah sumbangsih pengalaman,
perenungan, dan pengembangan keilmuan akademisi Jurusan Desain
Produk Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS).
Book Chapter ini berisi berbagai tema dari berbagai disiplin
keilmuan desain mulai dari budaya, lingkungan, interaksi manusia dan
manajemen desain. Naskah book chapter ini telah dikaji secara
mendalam.
Kami berharap semoga Book Chapter ini bermanfaat
menambah wawasan ilmu kita, teruma di bidang desain produk. Tidak
terlepas dari kekurangan dalam Book Chapter ini, semoga untuk
kedepan akan disusun lagi dengan judul - judul baru sesuai dengan
perkembangannya.
Surabaya, Juli 2020
Jurusan Desain Produk ITATS
Ketua
Faza Wahmuda, ST., MT.
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CHAPTER 1

Strategi inovasi dan Kolaborasi : Antara Peluang dan
Tantangan Desain (Produk) di Era New Normal
M. Junaidi Hidayat

A. Pengantar
Perubahan gaya hidup selama terjadinya pandemi dan pasca pandemi virus
covid-19, terutama terkait dengan gaya hidup dan tatanan ekonomi berpengaruh
besar terhadap pola dan tatanan keseharian. Hal ini seiring dengan berbagai
Batasan secara formal yang dilakukan oleh pemerntah maupun meningkatnya
tingkat kesadaran masyarakat terhadap dampak covid-19. Termasuk perubahan
gaya hidup yang terjadi baik sebagai individu maupun sebagai bagian masyarakat.
Perubahan tersebut bias dilihat dari banyak hal, diantaranya :
a) Pergeseran pola hidup bisnis : Perubahan ini sangat signifikan yakni
bagaimana dahulu transaksi dilakukan secara konvensional kemudian
bergeser secara drastis menjadi transaksi berbasis online termasuk ecommerce, pembelian logistik kebutuhan sehari-hari yang di dalamnya juga
mencakup Usaha Kecil Menengah (UKM) yang percepatan pergerakkannya
juga dituntut menggunakan sarana e-commerce.
b) Pergeseran perilaku produktif yang sangat jelas yakni bagaiman pola produktif
yang dahulu dilakukan di tempat kerja, kampus, sekolah dan lain sebagainya
kemudian bergeser menjadi perilaku produktif yang bergeser dengan berpola
produktif di rumah
c) Prinsip ketahanan hidup yang meningkat serta efisiensi mejadi hal baru
dilakukan saat Pandemi Covid-19, bagaimana individu dan masyarakat
bertahan dalam kondisi yang dikelilingi Pandemi.
d) Percepatan dunia digital yang tidak terbendung. Perubahan dunia digital
melalui berbagai platform menjadi sarana yang banyak digunakan disat
pandemi mauapun saat hidup normal pasca pandemic (new normal) sehingga
hal ini memaksa ekosistem digital berkembang sangat cepat (hyperconectivity
antar manusia melalui teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat). Salah
satu platform yang berkembang pesat dan meraih untung besar adalah
penggunaan aplikasi pertemuan online zoom – sebuah aplikasi meeting melalui
online.
Hal-hal di atas seiring dengan hasil riset Harvard Study dalam Consumer
Behaviour New Normal After Covid 19 : 30 Prediction yang menyampaikan bahwa
adanya perubahan besar dampak dari Pandemi, diantaranya :
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1. Stay at Home Lifestyle
Gaya hidup dengan beraktifitas di rumah menjadi trend baru yang tanpa sadar
dan memaksa individu melakukan aktivitas produksi dan konsumsi di rumah.
Kebiasaan hidup yang dahulu bersosialisasi secara langsung, berubah menjadi
kehidupan yang terbatas. Maka dengan perubahan pembiasaan diri dengan
keterpasaan tinggal di rumah termasuk kerja di rumah (work from home)
kemudian menjadi pola hidup baru, kebiasaan baru, gaya hidup baru beraktivitas
di rumah. (stay at home lifestyle).
Berdasar data Kantar Indonesia tahun 2020 menyebutkan bahwa hamper 80%
masyarakat Indonesia menghabiskan waktu di rumah selama masa karantina atau
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini juga mencatatkan bahwa, tidak
hanya kota besar yang masuk zona merah covid-19, namun juga wilayah-wilayah
kota kecil dan pedesaan. Hal ini tentu saja mengubah kebiasaan hidup bersosial
menjadi kehidupan yang lebih privat, tertutup dan bertahan secara individual.
2. Go Virtual Life
Seiring dengan perubahan besar dunia digital, pola hidup yang menjadikan
gaya hidup baru berubah maka berpengaruh dengan kebiasaan baru melalui
kehidupan baru dengan dunia virtual (go virtual life). Dimana pola hidup baru
dirumah dan perkembangan dunia digital menyebabkan penggunaan aplikasi
digital mulai sekolah-kuliah online, kerja online, hingga memesan kebutuhan
keseharian berbasis dunia virtual (pesan makanan-minuman, kebutuhan pakaian,
kebutuhan rumah tangga dan lain-lain) melalui dunia digital.
Survey yang dilakukan Katadata dalam Plus Minus Covid-19 terhadap Bisnis
Digital yang dirilis pada Mei 2020 menyebutkan bahwa transaksi melalui Ecommerce naik 69% dari produk berbasis offline menjadi berbasis online,
pembayaran online naik dari 65%, bidang kesehatan naik 41% didalamnya
termasuk layanan konsultasi kesehatan, layanan pesan antar obat, sedangkan
terjadi penurunan 71% dari bidang transportasi berbasis digital. Hal ini
menunjukkan bagaimana masyarakat memahami tingkat ancaman dan
penyebaran virus covid-19.
3. Bottom of The Pyramid
Keasadaran masyarakat terutama bidang kesehatan meningkat signifikan
seiring dengan kampanye pentingnya penggunaan masker, cuci tangan dan
menjaga jarak. Survey Saiful Munjani Research & Consulting dalam Consumer
Behaviour New Normal After Covid-19 tahun 2020 menyebutkan bahwa mayoritas
masyarakat atau lebih 90% mempercayai pentingnya physical distancing,
menggunakan masker, cuci tangan dan tidak keluar rumah. Ini menandakan
tingkat kesadara masyarakat (bottom of the pyramid) dari kelas bawah hingga
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kelas atas terus meningkat signifikan. Meskipun masih saja banyak yang melanggar
namun secara umum memahami pentingnya kampanye terkait pencegahan covid19.
4. Emphatic Society
Meningkatkanya kesadaran secara individu bahwa manusia tidak terlepas
dengan bayang-bayang kematian, perasaan lemah, rapuh, dan tidak berdaya
terbangun secara massif sehingga menyebabkan perasaan ini menjadi hal yang
terbangun secara sosial. Akibatnya perasaan tumbuh secara bersama dalam
kehidupan sosial bermasyarakat, merasa senasib, merasa keterbatasan ruang
gerak, ruang spiritual menjadi meningkat meski keterbatasan beribadah diruang
umum dibatasi. Hal-hal ini menyebabkan solidaritas masyarakat secara komunal
terbangun dan kepedulian sosial tumbuh dari empati secara individu atau
personal.

B. Karya Desain Produk Saat Pandemi
Lalu, bagaimana perubahan-perubahan tersebut di atas berpengaruh pada
karya desain khususnya desain produk ?
Perubahan secara cepat tersebut mendapat respon cepat dari desainer
(produk) maupun secara umum dengan produk-produk yang berbasis pada
jawaban atas tantangan produk mengantisipasi covid-19 ataupun produk yang
digunakan saat era baru (new normal) pasca pandemi. Beberapa produk bisa
dilihat seperti di bawah ini :
1. Produk Alat Pelindung Diri (APD)

Gambar 1. APD berwarna-warni (kiri) dan APD Khusus Konser Musik dengan
pendekatan riset yang dihasilkan oleh Invensi Production Club Amerika (kanan)
Sumber : https://matamatamusik.com/
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2. Produk Masker
 Masker Berbasis Fashion

Gambar 2. Masker karya fashion desain Hian Tjen bertabur Kristal Swarovski (kiri)
dan Anne Avante (kanan)
Sumber : https://www.popmama.com/life/fashion-and-beauty
 Masker Berkonsep Fun

Gambar 3. Masker dengan pendekatan konsep Fun juga terkahir ditengah pandemic.
Masker ekspresi wajah (kiri) dan meniru hewan serta badut (kanan)
Sumber : https://www.idntimes.com/ , https://travel.tribunnews.com/
 Masker 3D Printing

Gambar 4. Masker yang dikembangkan melalui teknologi 3D Printing Karya Nanohack
Mask
Sumber : https://pi-box.ch/survie/94-nanohack-masque-3d.
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3. Face Shield

Gambar 5. Face Shield (pelindung wajah) karya Ghina design, Xhood stuck, dan Yanko
design
4. Produk Bidang Transportasi

Gambar 6. Guna menjaga jarak (social distancing) khususnya sarana berbasis digital
tercipta beberapa desain seperti pelindung jarak pada ojek online motor (kiri) dan
pembatas pengemudi dan penumpang pada sarana transportasi online mobil (kanan)
Sumber : https://wartakota.tribunnews.com/
5. Produk Berbasis Social Distancing

Gambar 7. Guna menjaga jarak (social distancing) diruang publik pasca new normal,
beberapa pengelola restoran membuat pembatas dengan desain dan material yang
unik. Foodcourt di Salah Satu Mall di Surabaya (kiri) dan sebuah restoran di Jakarta
(kanan)
Sumber : https://www.tribunnews.com/images, https://yopiefranz.id
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Gambar 8. Karya desainer Christophe Gernigon dengan konsep The Plex’Eat Concept
Sumber : https://www.lifestyleasia.com/
Beberapa contoh karya di atas tercipta selama masa pandemi maupun
memasuki masa perubahan atau lazim disebut era new normal. Produk yang
dihasilkan beragam, baik melalui pendekatan riset desain atau produk dihasilkan
karena kebutuhan yang dibuat oleh masyarakat melalui pendekatan kebiasaan,
budaya hingga gaya hidup dan ekonomi. Produk tersebut layak diapresiasi, karena
ditengah anacaman covid-19, banyak masyarakat dan desainer justru
memanfaatkan dengan menghasilkan karya produktif dengan desain yang
menarik, unik, estetis, dan tentu fungsional.

C. Strategi Desain Produk Era New Normal
Ketika dunia bergulat dengan cara hidup baru baik melalui digitil life, rutinitas
belajar dan bekerja dalam genggaman melalui dunia online, secara tidak langsung
terjadi kelonjakan penggunaan data digital secara global yakni mencapai 38%
(berdasar data Comscore, 2020). Melihat kecenderungan inipun, peran desainer di
era new normal terus dituntut seiring dengan perkembangan yakni desainer
professional yang sekaligus memahami dan memanfaatkan data digital. Sehingga,
dibutuhkan strategi desain khususnya bidang desain produk di era new normal.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai startegi desain (produk) di era
new normal, diantaranya adalah :
1. Inovasi dan Kreativitas Desain
Dunia desain adalah dunia kreatifitas dan inovasi, baik dalam proses penelitia,
pengembangan produk hingga aspek produksi. Inovasi adalah high added value
bagi dunia desain, karena inovasi sesungguhnya adalah ruh dalam dunia desain.
Melalui inovasi akan memicu tumbuh kembangnya kreativitas desain dan melalui
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titik kreativitas ini akan melahirkan proses berfikir kritis (critical thinking) yang
tentu saja pemikiran yang kritis adalah bagian dari dasar logika berpengetahuan.
Logika-logika kritis yang melahirkan pengetahuan baru akan terus
berkembang karena kekuatan inovasi dan kreativitas. Ketika pengetahuan disiplin
keimuan teknologi informasi komunikasi berkembang pesat terutama saat
pandemi berlangsung, dunia desain justru tertantang dengan kemajuan ini. Maka
desainer juga dituntut pemahamannya mengenal hal-hal baru seperti User
Interaction (UI), Users Experience (UX), Big Data Digital, Cybersecurty dan lain
sebagainya. Inovasi dan kretivitas dunia desain dituntut berubah dan seiring
dengan perkembangan dunia digital informasi teknologi dan komunikasi (ITK) ini.
Sehingga, desainer juga ditutut paham dengan proses digitalisasi baru atau dengan
kata lain desain akan tumbuh kea rah dunia digital dengan hal-hal baru.
Richard Florida (2012) mengatakan bahwa creativity is the new economy. Hal
ini menegaskan bahwa tantangan di era industry 4.0 adalah kreativitas. Bahwa
kreativitas adalah jantungnya inovasi, maka pekerja kreatif menetukan
kelangsungan industri kreatif. Dia membagi para pekerja kedalam dua kategori
utama, yaitu pekerja kreatif (creative class) di satu pihak, dan pekerja biasa
(working class): pekerja di bidang pelayanan dan pekerja di bidang pertanian di
lain pihak. Semakin tinggi proporsi pekerja “inti superkreatif”, semakin tinggi
kinerja ekonomi industri kreatif dari kota kreatif. Akan tetapi dia juga
mengingatkan, sekalipun pekerja kreatif adalah pengendali pertumbuhan utama,
kelas-kelas pekerja lain juga dibutuhkan. Industri kreatif menurut Richard Florida
bisa dilakukan oleh siapa saja karena kreatifitas adalah milik semua manusia
sebagaimana yang sampaikan bahwa: “Seluruh umat manusia adalah kreatif,
apakah ia seorang pekerja di pabrik kacamata atau seorang remaja digang senggol
yang sedang membuat musik hip-hop. Namun perbedaanya adalah pada statusnya
(kelasnya), karena ada individu-individu yang secara khusus bergelut dibidang
kreatif dan mendapat faedah ekonomi secara langsung dari aktivitas tersebut.
Tempat-tempat dan kota-kota yang mampu menciptakan produk-produk baru
yang inovatif tercepat akan menjadi pemenang kompetisi di era ekonomi ini”.
2. Kolaborasi Multidisiplin
Dimasa pandemic covid-19 dan menuju era new normal sudah terbukti
melahirkan banyak penemuan-penemuan baru yang inovatif dan kreatif. Hal baru
ini yang tidak hanya melalui disiplin keilmuan yang tunggal atau linier, namun
justru lahir dari kolaborasi antar keilmuan. Untuk itulah, kolaborasi multidisiplin
menjadi sangat penting di masa new normal, terlebih bagi dunia desain (produk).
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Kolaborasi berbasis solusi desain sudah membuktikan mampu melahirkan
inovasi dan kreativitas baru yang luar biasa saat pandemic. Misalnya: berapa
banyak desain apd (alat pelindung diri) yang sudah ada dipasaran, berapa banyak
desain masker dari kolaborasi dengan dunia medis hingga pendekatan fungsi
estetis yang lebih fashionable, dan masih banyak lagi kolaborasi multidisiplin
berbasis desain memunculkan alat, produk, dan sarana baru.
3. Peningkatan Pengetahuan melalui ‘Literasi baru’
Sebelum pandemic covid melanda dunia sudah sangat dipahami bahwa adanya
percepatan dunia digital sebagai bagian dari industry 4.0 telah melahirkan banyak
profesi dan bidang peekerjaan baru yang mungkin 10-20 tahun lalu tidak pernah
ditemui. Hal ini menunjukkan bagaiman pecepatan tersebut seiring dengan
kebutuhan bidang kerja yang terus berkembang dan semakin spesifik sehingga
menuntut kecepatan perubahan ketrampilan khusus.
Peningkatan pengetahuan dan tuntutan inilah perlu disikapi dengan
perubahan baru juga yakni melalui literasi baru. Literasi baru tersebut adalah :
a. Literasi Data, kemampuan membaca, menganalisis dan menggunakan
informasi (big data) di dunia digital.
b. Literasi Teknologi, memahami cara kerja, aplikasi teknologi (User Interaction,
User Experience, enggineering principles, bioteknologi, dan lain sebagainya)
c. Literasi Manusia yakni bagaimana memahami perubahan perilaku yang terjadi
pada setiap individu maupun sosial melalui pemahaman pendekatan
humanities (new behaviour), komunikasi baru, serta adanya interaksi melalui
desain dengan standart kesehatan baru yang menyesuiakan (termasuk
pemahaman infeksi, virus, dan pengetahuan kesehatan khususnya di ruang
publik)
d. Ekperiental Learning : bahwa pendidikan berbasis pengalaman menjadi
penting dalam era new normal yakni proses pembelajaran yang melihat pada
pengalaman termasuk pengalaman dalam gaya hidup baru (new lifestle). Hal ini
menjadi penting, karena proses pembelajaran dan gaya belajar akan
melahirkan hal-hal baru yang lebih adaptif.

D. Desain Produk antara Tantangan dan Peluang New Normal
Menghadapi era new normal, disipilin ilmu desain tentu memiliki tantangan
dan peluang. Dimana protokol kesehatan tetap menjadi kaidah yang harus
diperhatikan dalam mendesain diera new normal dan industry 4.0 seperti uraian
di atas. Beberapa tantangan dunia desain khususnya desain produk adalah sebagai
berikut :
Desain Produk – Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya 2020
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1. Desainer wajib memahami bagaimana penggunaan big data, cloud computing,
layanan digital hingga mobile business terkait proses perancangan desain
produk maupun proses produksi serta distribusi produk.
2. Desainer wajib memahami prinsip User Interaction, User Experience, analisis
perilaku berbasis metode riset pengguna dengan observasi data digital
tersebut.
3. Desainer juga harus memahami karakteristik konsumen individu dan prinsip
dasar kustomisasi produk. Hal ini kedepan menjadi tantangan baru bagi
desainer produk, mengingat di era new normal akan muncul produk-produk
yang diproduksi dalam skala terbatas atau kustom. Untuk itu desainer produk
harus memiliki pemahaman prisip kustomisasi produk dan memahami
konsumen secara individu guna menciptakan personal product.
Lalu, bagaimana dengan peluang yang dimiliki oleh desainer produk diera new
normal. Berikut beberapa hal yang bisa dilihat sebagai peluang bagi desainer
produk :
1. Desain Kemasan (packaging design) untuk proses pengiriman yang lebih baik
dan higenis.
2. Desain dan sarana transportasi yang menuntut standarisasi sesuai protocol
covid 19.
3. Desain sarana dan alat kesehatan terutama menunjang penyelesaian
penanganan covid 19.
4. Desain sarana keamanan di ruang publik khususnya terkait keamanan produk
di fasilitas umum yang menjamin bebas Covid.
5. Produk kesehatan yang bersifat personal.
6. Kustomisasi produk termasuk di dalamnya peluang dalam produksi dan
distribusi serta managemen dan pelayanan produk.

E. Penutup
Adanya bencana pandemi covid-19 telah mengubah banyak hal dalam tatanan
hidup manusia, namun hal ini harus disikapi secara positif dengan terus
menjunjung iklim produktif meskipun keterbatasan aktivtas dilakukan dalam
berbagai aspek. Desain produk adalah salah satu bidang ilmu yang selalu dituntut
berinovasi dalam menjawab tantangan disaat pandemi maupun dimasa new
normal. Melalui kreativitas desainer mampu memberikan solusi terhadap
tantangan yang ada sekaligus memberikan peluang baru terhadap dunia desain
khususnya desain produk itu sendiri. Selain itu, strategi kolaborasi multidisiplin
akan memperkuat riset dan pengembangan dunia desain. Untuk itu, keberanian
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keluar dari zona black box sebagai desainer konvensional untuk mendapatkan
peluang baru di masa new normal menjadi penting. Terutama bagaimana desainer
memiliki kepekaan menyelesaikan masalah sosial dengan olah digital dalam iklim
indutri 4.0, bagaimana perubahan perilaku konsumen, interaksi sosial yang terus
berubah pasca pandemi dan tuntutan menjaga protokol kesehatan, hingga
pemahaman prinsip kustomisasi. Semoga makalah sederhana ini bisa memberikan
sumbangsih pemikiran menuju desain produk era new normal.
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CHAPTER 2

Adaptasi Proses Kreatif Era New Normal
Dalam Penciptaan Seni Dan Desain
Bramantijo

A. Pengantar
New Normal, sebagai situasi produktif namun aman dari COVID-19 (BNPB,
Rabu, 13 Mei 2020 12:53 WIB). New Normal bukan sekedar pakai masker, jaga
jarak, dan cuci tangan. Implikasi dari keputusan tersebut seharusnya terjadi
penyesuaian yang signifikan pada tatanan sosial dan prilaku sosial. Proses
penyesuaian ini bahkan menyentuh ranah paling esensial manusia sebagai mahluk
pribadi sekaligus mahluk sosial. Pada situasi pandemic covid-19 secara fisik
manusia dipaksa untuk menjaga jarak dengan manusia lainnya (tidak berdekatan
atau bersentuhan), mengurangi aktivitas berkumpul, menggunakan masker
(bertopeng) saat di ruang publik (saat bertemu manusia lainnya), dan
membiasakan cuci tangan di berbagai kesempatan untuk melepaskan virus yang
menempel.
Tatanan baru ini membawa pengaruh yang signifikan dalam berbagai sendi
kehidupan, biaya operasional transportasi menjadi mahal karena jumlah sit
(tempat duduk) di kereta, pesawat, bus, travel, dan lainnya tidak boleh diisi penuh
untuk memberi jarak antar penumpang. Restoran atau warung juga demikian,
sekolah diwajibkan melakukan pengaturan jarak bangku serta mengatur
pergantian kehadiran peserta didik dalam kelas untuk mengurangi populasi dalam
kelas. Belum lagi timbulnya kekhawatiran akan diri sendiri dan orang di sekitar
kita sebagai carrier covid-19, sehingga timbul kecurigaan terhadap orang di
sekitar, termasuk terhadap keluarga sendiri. Muncul sosok-sosok paranoid.
Sosial distancing sebagai upaya mengurangi sebaran virus juga membawa
pengaruh besar dengan dilarangnya aktivitas yang menyebabkan kerumunan
massa. Bidang pariwisata, perhotelan, kafe dan restoran, serta hiburan terdampak
sangat parah, hampir seluruh agenda pertunjukan kesenian yang terjadwal rutin
maupun insidental gagal dilaksanakan, untuk menghindari kerumunan massa,
imbasnya para pelaku seni, jasa even, dekorasi, catering, sound dan audio system,
kehilangan sumber penghasilan.

B. Era New Normal Memperkuat Era 4.0
Era New Normal makin memperkuat Era 4.0 yang mendorong manusia
bergantung pada kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Kecerdasan buatan
(Artificial Intelligence) dan perangkat teknologi pendukungnya, lahir dari gagasan
cerdas yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh banyak orang (Russell dan Peter
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Norvig, 2011). Teknologi ini memberi banyak kemudahan pada manusia,
khususnya pada bidang kesehatan, manufaktur, ritel, dan perbankan (SAS, 2020).

Gambar 1. computer sebagai perangkat vital
Sumber:https://www.google.com/search?q=ketergantungan+pada+kompute
r+canggih&tbm
AI selain memberi kontribusi terhadap efisiensi kerja manusia, tetapi juga
mampu mengikis sendi-sendi sosial masyarakat dan budaya komunal. Uang digital,
pembayaran non tunai, e-banking, e-mail, video call, video conference, online shop,
dan lainnya menjadikan banyak urusan semakin efisien hanya dengan
menggunakan gawai/smartphone digenggaman. Penjual tidak harus bertemu
pembeli, urusan perbankan bisa diselesaikan di mana saja, banyak uang tidak
harus berdompet tebal, dan banyak hal lainnya yang sebelum tidak terbayangkan.
Berbagai perubahan perilaku social, seperti berada di tempat komunal tetapi asik
dengan dirinya sendiri, dalam satu komunitas sosial tapi tidak saling berkumpul
secara fisik…..banyak pihak menilai masyarakat telah kehilangan esensi hubungan
sosial dan semakin individual.
Smartphone dan perangkat komputer lainnya menjadi perangkat yang sangat
vital bagi setiap individu, dunia sekan dalam genggaman, menghilangkan jarak dan
waktu, menyediakan informasi dan kesempatan berlimpah, menjadi ruang
eksistensi
diri
yang
gaungnya
mendunia
(Stephanie,
https://koinworks.com/blog/generasi-millennial-generasi-terkaya/ diunduh 6
Juni 2020) . Perkembangan teknologi yang digerakkan AI akan mendorong revolusi
industri 4.0 berjalan lebih cepat. Kisah awal pandemic covid-19 dapat menjadi
ilustrasi penting tentang ketergantungan manusian pada AI. Saat banyak orang
harus dipaksa stay at home dan work from home, teknologi digital menggantikan
kantor, ruang pertemuan, pasar, galeri, art shop, show room, bioskup, studio
rekaman (WeSing) serta menyediakan gym dan salon kecantikan secara instan
(FaceApp), dan berbagai kebutuhan lainnya. AI mampu menyajikan realitas
maupun kamuflase kehidupan manusia
Desain Produk – Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya 2020
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C. New Normal dan Proses Adaptasi dalam Kehidupan Berkesenian
1. Penikmat Seni dan Desain
Karya seni dan desain merupakan produk kreatif yang pada umumnya
berhubungan dengan hirarki kebutuhan yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri.
Menurut Abraham Maslow (dalam Siagian, 2012), hierarkhi kebutuhan manusia
dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi dimulai dari:
Kebutuhan fisiologik (Physiological Needs)
Kebutuhan rasa aman (Safety/Security Needs)
Kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang (Sosial Needs)
Kebutuhan penghargaan (Esteem Needs)
Kebutuhan aktualisasi diri (Self-actualization Needs)
Penikmatan seni dan desain dalam perspektif estetika dapat hadir disetiap
hierarkhi kebutuhan, karena kebutuhan estetik melekat dan menjadi karunia cipta,
rasa, dan karsa yang dimiliki manusia sejak kesadarannya tumbuh. Namun
demikian pada puncaknya, kebutuhan akan seni dan desain secara eksklusif
berhubungan dengan aktualisasi diri, khususnya yang berhubungan dengan status
sosial dalam komunitas masyarakat. Kepemilikan dan penikmatan terhadap
produk seni dan desain menjadi hiburan sekaligus asset yang dapat dibanggakan
serta menjadi ukuran status sosial-ekonomi. Tidak mengherankan bila karya seni
ataupun desain eksklusif harus diperoleh dengan harga yang dalam pandangan
awam tidak wajar. Kebanggaan terhadap seni dan produk desain yang dikoleksi
menjadi media untuk mengukuhkan status sosial.
a.
b.
c.
d.
e.

Gambar 2. Selfie sebagai cara baru menunjukkan eksistensi diri
Sumber:https://www.google.com/search?q=selfie+background+karya+seni&
tbm
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Para penikmat seni dan desain memiliki cara yang berbeda dalam
menikmatinya. Mereka menjadi bagian komunitas (kolektor, sosialita, HDCI, HOG,
dll) dan memanfaatkan ruang publik, ruang privat yang sengaja dibangun untuk
menjadi ruang komunal (café, galleri, dll.), serta media sosial untuk menunjukkan
eksistensinya. Di masa pandemic kebutuhan untuk “pamer” harus ditahan untuk
menjaga sikap solidaritas dan mentaati protocol kesehatan yang dikampanyekan
pemerintah. Era new normal akan mengurangi kerumunan di tempat komunal dan
bergeser pada media sosial untuk memperkuat eksistensi mereka. Akan semakin
banyak foto-foto selfie dengan latar koleksi seni di instagram, twitter, facebook,
makin meriah review koleksi mereka di youtube dengan tidak atau berharap like
dan subscribe.

Gambar 3. Mengapresiasi seni sebagai wahana eksistensi diri
Sumber:https://www.google.com/search?q=selfie+background+karya+seni&
tbm
Bagi masyarakat umum menikmati karya seni menjadi hiburan. Saat pandemi
tidak ada lagi pameran seni di galeri dan ruang pamer lainnya yang bisa dikunjungi,
pertunjukan music dan pertunjukan tradisional dibatalkan, maka mereka beralih
menikmati seni di media sosial secara online. Dari penelusuran penulis terhadap
pameran seni rupa online yang diunggah di youtube, jumlah penonton pameran
pada masa pandemic tidak banyak, apalagi cara penyajiannya hanya
mengilustrasikan ruang pamer dan karya yang dipamerkan, seperti membuka
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catalog pameran. Masyarakat lebih menyukai sajian yang mereview proses
seniman saat mencipta hingga karya yang dihasilkan. Proses mencipta menjadi
edukasi sekaligus hiburan bagi masyarakat dalam menikmati seni. Mereka bisa
memasuki ruang-ruang penciptaan dan studio proses yang tidak mereka peroleh
saat menyaksikan pertunjukan di galeri ataupun gedung pertunjukan.

2. Pencipta Seni dan Desain
Karya seni dan desain adalah produk kreatif yang dihasilkan oleh creator
(insan kreatif). Dalam banyak definisi, seniman dan desainer identik dengan
seseorang yang selalu berada dalam kegiatan kreatif dan berusaha menghasilkan
inovasi. Mereka membangun gagasan melebihi zamannya. Leonardo da Vinci
menjadi icon Renaissance dan mengispirasi teknolog pada masanya dan
sesudahnya, Norman Bel Geddes (USA) menjadi inspirator desain transportasi dan
produk industry yang meletakkan dasar desain berteknologi tinggi, ataupun Alan
Freed yang memberi jalan lahirnya genre rock n roll.
Hadirnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan perangkat teknologi
pendukungnya lahir dari gagasan cerdas yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh
banyak orang. Para penciptanya adalah para pemimpi yang berfikir di atas
kenormalan dan meramal yang bakal terjadi atau dibutuhkan di waktu mendatang
serta berani mengambil keputusan untuk mewujudkan gagasan. Seniman dan
desainer telah menjadi bagian dari lahirnya teknologi smart ini. Artificial
Intelligence juga memaksan pelaku seni untuk mengadaptasinya agar tidak jauh
tertinggal atau bahkan ditinggalkan zaman. Pelaku seni perlu melakukan adaptasi
terhadap media penciptaan, strategi kreatif dan media presentasi dengan
mempertimbangkan perubahan yang terjadi pada penikmat seni atau pengguna
desain.
Adaptasi yang dilakukan seniman dan desainer dalam menciptakan produk
kreatif semata-mata untuk menjaga eksistensinya. Seniman dan desainer harus
memiliki tiga aspek penting dalam menjalankan profesinya, yaitu :
a. Keberanian menyampaikan gagasan/pemikiran
b. Ketepatan dalam mengambil keputusan
c. Memberikan manfaat lebih dari yang diharapkan
Keberanian untuk mengeksplorasi teknologi sebagai media penciptaan tidak
berarti meninggalkan identitas , gaya, atau brand telah melekat, tetapi untuk
memperoleh penguatan terhadap ciri yang telah melekat tersebut. Fleksibilitas
dalam penciptaan sangat diperlukan termasuk pada pelaku seni tradisi, karena
penikmat seni juga bisa makin luas dan beragam kebutuhannya.
Desain Produk dan Tantangan Industri Kreatif di Era New Normal
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Gambar 4 . Perubahan pola penciptaan dan presentasi seni
Sumber:https://www.google.com/search?q=presentasi+seni+saat+pandemi&
tbm=isch&ved

Ruang-ruang proses penciptaan yang selama ini tabu untuk diketahui orang
lain justru bisa dikemas menjadi sajian yang menarik dan menghibur bagi
penikmat seni dan desain. Penikmat seni memperoleh kejutan bisa dekat dengan
seniman, bisa mengetahui sisi-sisi yang mungkin dianggap privat, sebagaimana
chef mempertontonkan dapur dan caranya memasak dan menyajikan makanan
dengan citarasa tinggi untuk dinikmati.

Gambar 5. Proses cipta seni dan desain sebagai media hiburan dan
pengetahuan
Sumber:https://www.google.com/search?q=Proses+pembuatan+produk+saa
t+pandemi&tbm=isch&ved
Era new normal tidak melarang tim work seni dan desain beraktivitas, tetapi
justru mendorong percepatan proses adaptasi dengan prilaku penikmat seni yang
terus berubah. Seniman harus mencari media presentasi yang tepat bagi
penikmatnya, sekaligus memperoleh reward dari jerih payahnya. Diperlukan tim
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kreatif yang mampu menjembatani kebutuhan pencipta dengan penikmatnya,
serta menyajikan di media sosial yang akrab dengan penikmat karya seni, seperti
youtube. Seniman bisa berkolaborasi dengan penyusun narasi, videographer,
editor, agar dapat menyajikan tayangan yang berkualitas serta memberi kepuasan
penikmatnya, mereka ikhlas memberikan like dan subscribe, sehingga menarik
minat pihak lain bekerja sama endorsmen produk ataupun memperoleh income
dari penyedia layanan. Pengguna media sosial telah menjadi pasar potensial yang
bisa terus menggerakkan produktivitas penciptaan. Generasi millennial dapat
menjadi target audiens bagi produk seni dan densain. Menurut Soebiakto (2018)
bahwa generasi milenial adalah generasi yang kreatif dan berani mengambil resiko
namun mereka juga sangat konsumtif karena di era generasi milenial ini internet
sudah sangat melekat dalam kehidupannya, internet saat ini bukan cuma hanya
digunakan untuk komunikasi atau mengkonsumsi konten tapi juga melaukan
segala jenis transaksi, dari transportasi, membeli makanan, jalan-jalan, hingga
berbelanja pakaian dan kebutuhan sehari-hari
Produktivitas seseorang di masa pandemic dengan berbagai keterbatasan
memerlukan daya juang yang lebih dibandingkan saat-saat normal. Seniman perlu
membangun energy positif untuk melanjutkan proses kreatifnya dan tidak lagi
menyalahkan keadaan serta mengharap belas kasihan pihak lain. Produktivitas
mencipta menjadi kebutuhan karena terkait dengan eksistensi seniman. Seperti
telah diilustrasikan di atas bahwa seniman dan desainer adalah creator yang
membutuhkan pemikiran di atas kenormalan berpikir dan berimajinasi
masyarakat umumnya. Energi positif ini menjadi pintu adaptasi terhadap tuntutan
penyesuaian media dan teknologi serta perubahan dinamis yang dialami penikmat
seni. Karya seni dan desain yang sesuai dengan kebutuhan pengunanya akan lebih
memperoleh respon publik yang selanjutnya mendatangkan reward bagi seniman
atau desainer.

D. Penutup
Era new normal bagi pencipta seni dan desain merupakan era yang menantang
dan perlu disikapi dengan berpikir positif, terbuka pada perubahan situasi, serta
kebutuhan penikmat seni atau pengguna desain. Hadirnya kecerdasan buatan yang
diadaptasi secara masif oleh masyarakat penikmat seni harus menjadi titik tolak
seniman dan desainer dalam menghadirkan karya yang berkarakter kuat dan dapat
diakses penikmatnya sesuai tututan zaman.
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CHAPTER 3

Perkembangan Industri Kreatif Kerajinan Lokal
Berbasis Eksperimen Material
Faza Wahmuda

A. Pengantar
Pasar global saat ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia
industri. Industri 4.0 memaksa para desainer produk untuk berinovasi
menghasilkan produk-produk baru. Seiring dengan teknologi yang berkembang
semakin pesat, pelaku industri dituntut untuk berpikir smart dan kreatif. Menurut
United Nation Conference on Trade and Development dalam (Pariwisata, K. ,2014),
skor keunggulan kelompok industri kreatif Indonesia di pasar dunia seperti tabel
1 dibawah ini.
Tabel 1. Skor Keunggulan Kelompok Industri Kreatif Indonesia di pasar Dunia
Sumber : United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)
(Pariwisata, K. ,2014)

Jika dilihat dari perkembangan kelompok industri kreatif pada tabel 1 diatas,
menurut (Pariwisata, K. ,2014), industri kerajinan, produk yang memiliki
keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara lain di antaranya adalah
kerajinan anyaman, sedangkan produk desain yang memiliki keunggulan
komparatif adalah produk pecah belah (desain). Sementara itu, instrumen musik
serta barang pahatan Indonesia juga unggul di pasar global dibandingkan negaranegara lain.
Perkembangan kelompok industri diatas menunjukkan potensi industri
kerajinan dan desain produk pecah belah memiliki peluang yang cukup besar di
pasar global. Sehingga dalam pengembangan desain produk yang mengangkat
budaya lokal ataupun lingkungan berkelanjutan dinilai dapat bersaing di pasar
global.
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B. Lokalitas Produk Indonesia Menjadi Kekuatan Daya Saing Global
Indonesia memiliki letak geografis yang cukup strategis, hal ini dapat dilihat
tentang keragaman ekosistem dan keanekaragaman hayati. Menurut purba dalam
(Iskandar, 2017), Indonesia, selain memiliki keanekaan ekosistem dan
keanekaragaman hayati, juga memiliki keanekaan atau kebinekaan suku bangsa2
dan bahasa. Indonesia telah tercatat memiliki lebih dari 300 kelompok etnik. Aneka
ragam kelompok etnik tersebut bermukim di berbagai lokasi/geografis dan
ekosistem, seperti lingkungan pesisir dan pedalam atau perairan daratan.
Sementara itu, berdasarkan bentuk mata pencahariannya berbagai etnik tersebut
dapat dibedakan menjadi lingkungan sosial pemburu peramu, nelayan, berladang
berpindah atau berladang berotasi, petani menetap, serta industri dan jasa.
Keragaman budaya tersebut memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat
Indonesia maupun global. Pengembangan poduk dengan lokalitas sebagai daya
tarik pasar global tentunya diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik
pemerintah atau pihak swasta dalam hal ini. Salah satu bentuk dukungan
pengenalan produk lokal di pasar global adalah Kementerian Perindustrian
Republik Indonesia dengan mengadakan pergelaran pameran yang bekerja sama
antara Kemenperin dengan Yayasan Perempuan Untuk Negeri (PUN), Kementerian
Luar Negeri dan Bhayangkari. Pameran ini bertemakan Exploration of The
Indonesian Culture yang bertujuan untuk mempromosikan produk-produk
unggulan industri nasional yang telah mengangkat budaya Indonesia.
Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dalam (Kemenperin:
Dari Pakaian Sampai Kerajinan, Produk Industri Lokal Unggul Di Pasar Global, n.d.),
Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Gati Wibawaningsih menjelaskan,
sasaran pameran ini juga untuk memfasilitasi pelaku IKM lokal agar berani tampil
sehingga semakin dikenal oleh masyarakat luas. Apalagi, industri berbasis budaya
sangat erat kaitannya dengan IKM. “Proses produksi secara handmade dan
penggunaan bahan baku dari alam merupakan salah satu wujud pelestarian
budaya yang telah dilakukan nyata oleh para pelaku IKM,” tuturnya. Selama ini,
sektor IKM dinilai berperan penting sebagai penggerak perekonomian regional
dan nasional yang lebih tahan terhadap guncangan perekonomian global.
1. Produk Design Craft Batok Kelapa karya Adhi Nugroho
Seorang desainer produk bernama Adhi Nugraha mengubah kerajinan
konvensional batok kelapa ke arah produk design craft yang memiliki nilai
ekonomi lebih dan telah menembus pasar global khususnya masyarakat modern di
Finlandia. Hasil karya produk yang dijual seperti gambar 1 dibawah ini.
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Gambar 1. Transformasi Kerajinan Tradisional Menjadi Craft Design dan Craft
Art Product Karya Adhi Nugraha
Sumber : (Pariwisata, K. ,2014)
Transformasi kerajinan tradisional menjadi craft design diatas memberikan
suatu gambaran bagi para pelaku industri kreatif untuk mengembangkan inovasi
produk-produk kerajinan tradisional yang mempertahankan lokalitas budaya
dengan menerapkan kaidah kaidah dalam mendesain produk.
2. Produk Jam Tangan Kayu Matoa karya Lucky D Aria
Matoa merupakan hasil kerajinan lokal Indonesia. Produk jam tangan karya
Lucky D Aria ini diproduksi di Kota Bandung. Kekayaan alam berupa kayu
dipilihnya sebagai bahan utama produk jam tangan tersebut dengan harapan
mengangkat lokalitas Indonesia. Dengan menggabungkan kreatifitas seni dan
ekologi memberikan nilai tersendiri bagi konsumen lokal maupun global. Jam
tangan matoa telah dikenal di berbagai negara, diantaranya Eropa, Amerika, Jepang
dan Malaysia. Gambar dibawah ini merupakan produk jam tangan hasil karya
Lucky D Aria.

Gambar 2. Produk Matoa Jam Tangan Kayu
Sumber : (Indonesia, n.d.)
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3. Produk Tas Sabbatha karya Sabbatha Rahzuardi Maya Dwianto
Tas Sabbatha adalah produk lokal Indonesia yang telah banyak diminati
konsumen dari berbagai negara, mulai dari Hawai, India, Italia, Belanda, Perancis,
Inggris, Afrika Selatan, Rusia hingga Australia. Produk tas Sabbatha memiliki
keunikan tersendiri dengan mempermainkan detail bebatuan dan ukiran. Bahanbahan tersebut semuanya didapat di Indonesia. Hasil produk Sabbatha yang telah
menarik perhatian pasar global seperti gambar dibawah ini.

Gambar 3. Produk Tas Sabbatha
Sumber : (Indonesia, n.d.)

C. Eksperimen Sebagai Metode Penelitian
Penelitian / riset memiliki 2 jenis pendekatan yaitu : riset dasar dan riset
terapan.
a) Riset dasar metode kuantitatif lebih menekankan kepada keilmuan yang valid
terukur secara metode ilmiah yang bersifat absolut secara kongkrit. Metode
kualitatif lebih menekankan kepada kebenaran yang berasal dari opini dengan
komunikasi dari berbagai sumber dalam menentukan kebenarannya. Riset dasar
memiliki 2 jenis yaitu penelitian dengan metode kuantitatif dan penelitian dengan
metode kualitatif.
b) Riset terapan (applied research) merupakan penelitian yang menekankan pada
pengujian dan penerapan teori dalam memecahkan permasalahan yang kemudian
dikembangkan dengan menghasilkan produk secara informatif dalam mengambil
keputusan. Riset terapan dibagi menjadi 3 jenis yaitu riset pengembangan, riset
aksi dan riset evaluasi.
Pengertian riset pengembangan dalam penelitian terapan menurut (Jaedun,
A. , 2011) yaitu Riset pengembangan atau Research and Development (R&D),
bertujuan untuk mengembangkan, menguji kemanfaatan dan efektivitas produk
(model) yang dikembangkan, baik produk teknologi, material, organisasi, metode,
alat-alat dan sebagainya. Sebagai riset terapan, riset pengembangan bertujuan
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bukan untuk menghasilkan teori. Oleh karena itu, dalam penelitian pengembangan
sangat dimungkinkan untuk menggunakan multi pendekatan dan multi metode.
Dalam mencapai riset terapan (applied research) yang sesuai dengan tujuan,
maka diperlukan metode eksperimen. Menurut Sudjana dalam (Pratomo, 2013)
Desain eksperimen merupakan langkah-langkah yang perlu diambil jauh sebelum
eksperimen dilakukan agar data yang semestinya diperlukan dapat diperoleh,
sehingga akan membawa pada analisis obyektif dan kesimpulan yang berlaku
untuk persoalan yang sedang dibahas.
Menurut (Jaedun, A. , 2011), Beberapa jenis disain penelitian eksperimen yang
dapat dipilih:
a. Desain Pra-Eksperimental (Pre-ED) : Single Group Design
 Studi kasus 1 tembakan (one shot case study)
 Pretest – postest satu kelompok
 Disain rangkaian waktu (Time-series design)
b. Desain Eksperimen Sebenarnya (True-ED)
 Desain kelompok kontrol pretest-postest
 Desain kelompok kontrol hanya postest
 Desain solomon 4 kelompok
c. Desain Eksperimental Semu (Quasi-ED)
 Desain pretest-postest tak ekuivalen
 Desain perbandingan kelompok statis
 Desain berimbang
Sedangkan variabel penelitian adalah gejala atau fakta (data) yang harganya
berubah-berubah atau bervariasi. Berikut ini dijelaskan jenis-jenis variabel yang
termasuk dalam penelitian eksperimen, yaitu:
a. Variabel Bebas/independen (variabel perlakuan/eksperimen), merupakan
variabel yang akan dilihat pengaruhnya terhadap variabel terikat/dependen,
atau variabel dampak.
b. Variabel Terikat/dependen (variabel dampak), merupakan variabel
hasil/dampak/akibat dari variabel bebas/perlakuan. Variabel terikat
umumnya menjadi tujuan penelitian, sumber masalah, yang ingin ditingkatkan
kualitasnya.
c. Variabel Kontrol (Pengendali), variabel yang berpengaruh terhadap variabel
terikat, tetapi pengaruhnya ditiadakan/dikendalikan dengan cara dikontrol
(diisolasi) pengaruhnya. Pengontrolan dapat dilakukan melalui
pengembangan disain penelitiannya (kondisinya dibuat sama) atau secara
statistik tertentu.
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d. Variabel Moderator, variabel yang mempengaruhi tingkat hubungan
(pengaruh)
variabel
bebas
terhadap
variabel
terikat.
Atau
hubungan/pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat memiliki nilai
yang berbeda pada level yang berbeda. (Jaedun, A. , 2011)

D. Eksperimen Material Dalam Penerapan Desain Produk
Pengembangan desain produk berbasis eksperimen material memiliki nilai
kebaruan dalam hal inovasi produk. Pemilihan metode riset terapan (applied
research) dengan teknik yang digunakan adalah desain pra-eksperimental. Jenis
penelitian yang digunakan dalam eksperimen material adalah :
 Studi kasus 1 tembakan (one shot case study)
 Desain satu kelompok
 Desain rangkaian waktu (time-series)
Penerapan eksperimen material dengan menggunakan rumus tersebut, seperti
contoh dibawah ini :
1. Eksperimen Serat Buah Simpalak Dalam Penerapan Desain Produk
Buah dari pohon simpalak merupakan buah yang tidak banyak diketahui oleh
masyarakat, selain beracun buah simpalak cukup berbahaya yang dapat
mengakibatkan kematian jika masuk ke dalam tubuh manusia. Salah satu tahapan
proses eksperimen antara lain proses pembentukan pola serat buah simpalak
(Suzandoko & Wahmuda, 2019). Eksperimen ini menggunakan Desain satu
kelompok.
Tabel 2. Proses Eksperimen Pembentukan Pola Serat Buah
Sumber : (Suzandoko & Wahmuda, 2019)
Pretest (Pr)

Eksperimen (X)
X1 : Dicungkil
menggunakan lidi
untuk
mengeluarkan
daging buah yang
menempel.
X2 : Disikat untuk
memisahkan
daging buah
simpalak yang
masih menempel
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Postest (P)
P1 : Hasil dari proses ini
yaitu mendapatkan
bentukan serat asli dari
buah simpalak yang bersih
dari dagingnya
P2 : Hasil proses
memisahkan daging buah
berhasil, namun merusak
serat yang dihasilkan
patah dan tidak beraturan.
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X3 : Dibanting
untuk
mengeluarkan
daging biah
simpalak yang
masih menempel.

P3 : Hasil dari proses ini
yaitu mendapatkan serat
buah rapi dan telah
bersih dari daging buah
yang menempel.

Hasil penerapan desain produk dengan material serat buah simpalak seperti
gambar dibawah ini :

Gambar 4. Hasil produk aksesoris interior eksplorasi serat buah simpalak
Sumber : (Suzandoko & Wahmuda, 2019)
2. Eksperimen Material Plastik Foil dalam Penerapan Desain Produk
Plastik kemasan foil merupakan plastik kemasan pembungkus makanan jenis
PP (Polypropylene) yang dilapisi aluminium foil, lapisan ini berguna untuk
melindungi produk yang ada di dalamnya dari sinar ultraviolet . Dalam penggunaan
lapisan aluminium kemasan berkisar antara 0,009 mm sampai dengan 0,05 mm.
kemasan aluminium foil biasanya dibedakan menjadi dua macam yaitu bahan
pengemas yang fleksibel dan juga bahan yang kaku, seperti yang diaplikasikan
kaleng. Kemasan plastik yang menggunakan aluminium foil, merupakan plastik
yang biasa digunkan pada industri makanan ringan, minuman kemasan dan juga
produk susu formula.
Salah satu tahapan proses eksperimen antara lain proses pembentukan pola.
(Rochman & Wahmuda, 2019) Eksperimen ini menggunakan Desain satu
kelompok.
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Pretest (Pr)

Tabel 3. Proses Eksperimen pembentukan pola
Sumber : (Rochman & Wahmuda, 2019)
Eksperimen (X)

X1 : Pola persegi panjang
yang dipotong manual
menggunakan gunting,
dengan ukuran lebar :
1cm dan juga panjang 4
cm.

X2 : Pola lingkaran yang
dipotong manual
menggunakan
gunting, dengan diameter
2 cm
X3 : Pola segitiga
dihasilkan dengan cara
dipotong manual dengan
menggunakan gunting

X4 : Pola sisik ikan
dihasilkan dengan
menggunakan cara
pemanasan menggunakn
heatgun lalu di jepit
dengan menggunakan
cetakan dari kawat yang
mempunyai pola persegi
dengan ukuran yang kecil.
X5 : Pola bergaris
dihasilkan dengan cara
pemanasan menggunakan
solder yang digosokkan
ke atas permukaan
kemasan foil.
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Postest (P)

P1 : Hasil dari proses
pembentukan pola
persegi panjang yaitu
hanya membentuk
bidang geometri saja.
P2 : Hasil dari proses
pembentukan pola
lingkaran yaitu hanya
membentuk bidang
geometri saja

P3 : Hasil dari proses
pembentukan pola
segitiga yaitu hanya
membentuk bidang
geometri saja

P4 : Hasil dari proses
pembentukan pola
tekstur yaitu
menghasilkan tekstur
baru seperti tektur
sisik ikan.

P5 : Hasil dari proses
pembentukan pola
tekstur yaitu
menghasilkan tekstur
baru seperti tektur
abstrak.
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Hasil penerapan desain produk dengan material plastik kemasan foil seperti
gambar dibawah ini :

Gambar 5. Hasil produk aksesoris fashion dengan material plastik foil
Sumber : (Rochman & Wahmuda, 2019)
3. Eksperimen Limbah Akrilik Dalam Penerapan Desain Produk
Limbah akrilik sisa industri dan usaha cutting laser akrilik menjadi masalah
terhadap lingkungan karena sifatnya yang tidak bisa diuraikan. Sehingga hal
tersebut akan menambah jumlah limbah akrilik yang memiliki beragam ukuran
dan bentuk. Dengan ukuran dan bentuk yang beragam, sumber limbah akrilik yang
berlimpah dan juga memiliki karateristik visual akrilik yang menarik dan indah,
material ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dieksplor dan
dikembangkan untuk menjadi produk sederhana.
Salah satu proses eksperimen diantaranya proses pemanasan (Girsang &
Wahmuda, 2018). Eksperimen ini menggunakan Desain rangkaian waktu (timeseries).
Tabel 4 Hasil Eksperimen Pemasanan dengan Digoreng
Sumber : (Girsang & Wahmuda, 2018).

Eksperimen (X)

Pemanasan
dengan wajan
penggorengan
yang diisi minyak
goreng dengan
suhu 3250C

Waktu (W)

W1 : 1 menit
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Postest (P)

P1 : Akrilik menjadi
lentur dan muncul
tekstur baru pada
permukaan akrilik
berupa gelembunggelembung kecil.
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W2 : 5 menit

P2 : Akrilik menjadi
lentur dan muncul lebih
banyak gelembunggelembung kecil didalam
akrilik.

Hasil penerapan desain produk dengan limbah akrilik seperti gambar dibawah
ini :

Gambar 6. Hasil produk aksesoris dengan material limbah akrilik.
Sumber : (Girsang & Wahmuda, 2018).
4. Eksperimen Batang Jagung Dalam Penerapan Desain Produk

Produksi jagung di Indonesia yang semakin pesat menjadi daya tarik tersendiri
untuk lebih mengenal mengenai tanaman jagung. Selain jagung, bagian tanaman
jagung lain yang sering dimanfaatkan sebagai barang yang bernilai jual adalah
klobot jagung dan tongkol jagung sedangkan untuk pemanfaatan batang jagung
hampir tidak ada yang memanfaatkannya di lingkungan masyarakat kecuali
sebagai pakan ternak dan dibakar. Pemanfaatan batang jagung selama ini hanya
dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan pupuk, bukan dimanfaatkan sebagai
produk atau kerajinan. Batang jagung bila di olah bisa memiliki nilai ekonomis dan
menjadi penghasilan tambahan untuk petani atau masyarakat selain sebagai
sampah dan pakan ternak. Pemerintah juga sangat mendukung tentang produk
kreatif daur ulang dari bahan – bahan yang sudah tidak terpakai. Pemanfaatan
batang jagung sebagai bahan baku produk cukup menarik untuk dikembangkan
dalam hal mengurangi limbah, dengan mengembangkan produk baru yang dapat
menghasilkan nilai ekonomis dan menjadi salah satu peluang besar untuk memulai
suatu usaha. Salah satu proses eksperimennya yaitu proses pemilahan batang
jagung (Haidar & Wahmuda, 2019). Eksperimen ini menggunakan studi kasus 1
tembakan.
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Pretest (Pr)

Tabel 5 Hasil Eksperimen Pemilahan Batang Jagung
Sumber : (Haidar & Wahmuda, 2019)
Eksperimen
(X)

Proses
pemilahan
batang
jagung
secara
manual
yang
masih
bagus dan
rusak.

Postest (P)

P1 : Batang jagung yang baik
terlihat dari warnanya yang
masih hijau dan bentuk
batang jagung yang terlihat
masih utuh.

P2 : Batang jagung yang
rusak, terlihat warnanya
Kondisi Limbah
pudar dan tingkat kekerasan
mengalami penurunan karena
bagian dalam ber jamur.
Hasil penerapan desain produk dengan limbah batang jagung seperti gambar
dibawah ini :

Gambar 7 Hasil Produk Kerajinan berbahan Limbah Batang Jagung
Sumber : (Haidar & Wahmuda, 2019)

E. Penutup
Perkembangan industri kreatif di pasar global, merupakan peluang besar bagi
para pelaku industri kerajinan lokal. Oleh karena itu penerapan desain prouk
dengan metode eksperimen dapat memberikan kemudahan dalam mencapai
inovasi produk baru.
Metode penelitian dengan pendekatan riset terapan (applied research) dengan
metode eksperimen. Metode ini cukup membantu bagi para kreator-kreator
produk kerajinan lokal dalam mengembangkan produknya melalui eksplorasi
material.
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CHAPTER 4

Desain Furnitur Dan Pemanfaatan Inovasi Material
Ratna Puspitasari

Hunian merupakan salah satu kebutuhan dasar dari kehidupan. Dalam
perkembangannya, hunian menjadi perwujudan status sosial. Standar hunian dapat
dilihat dari fasad, luasan, dan juga dari isi hunian, seperti furnitur. Hayward dalam
Roske (1983: 133) menyatakan beberapa fungsi hunian:
1. Home as Intimate Others : Hunian memberikan rasa kebersamaan dan saling
memiliki, kehangatan, dan rasa aman.
2. Home as Self-Identity : Hunian dapat menjadi dan meningkatkan jati diri
penghuninya.
3. Home as Place of Privacy and Refuge : Hunian dapat menghindarkan penghuni dari
dunia luar dan dapat merasakan kebebasan dari tekanan untuk mendapatkan
ketenangan.
4. Home as Continuity : Hunian memberikan rasa kehidupan yang berlanjut.
5. Home as Personalized space : Hunian memberikan rasa akan kepuasan pribadi dan
memberikan rasa kepemilikan pribadi, dapat dengan leluasa mengawasi ruang /
tempat dan merupakan aspek penting dalam kepuasan akan huniannya.
Pada abad 13 dan 14 terdapat masyarakat kelas menengah yang
mengkombinasikan area kerja dengan area keluarga pada suatu keluarga besar,
sehingga tidak memiliki privasi. Pemanfaatan furnitur pada ruang dipindahkan sesuai
aktivitas yang akan dilakukan. Rybczynski (1988) menggambarkan privasi sebagai
tipikal perumahan pada abad 17. Terdapat perkembangan keluarga inti dan anggota
keluarga lain (pembantu) yang mengakibatkan perubahan pada desain domestik. Hal
ini ditunjukkan dengan adanya evolusi hunian dengan munculnya ruangan yang
berbeda untuk setiap anggota keluarga. Evolusi hunian modern tidak bisa lepas dari
furnitur dan pengaplikasiannya. Berikut ini merupakan contoh furnitur modern yang
dapat dipindahkan sesuai kebutuhan:

Gambar 1. Mobile Units
Sumber: http://www.russwood.net/products/mobile-units/ (27-11-2019)

Rybczynski (1988) menyebutkan bahwa kebutuhan hunian disertai dengan
kebutuhan terhadap kenyamanan domestik. Hal tersebut diiringi dengan
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perkembangan desain interior yang berkembang dari masa ke masa. Ruangan dapat
berubah dari segi ukuran dan fungsi serta akan menjadi terasa lebih sesak atau lebih
lega dengan adanya perabot (furniture), tetapi interior domestik akan selalu
mencerminkan rasa akan keintiman. Dalam domesticity dibutuhkan suatu kenyamanan
yang dapat diartikan secara berbeda oleh setiap orang. Kenyamanan dapat berubah
tidak hanya secara kualitatif, tetapi juga secara kuantitatif (menjadi suatu komoditi
massa). Hal-hal tersebut dapat dipelajari dengan melihat tradisi di masa borjuis, yaitu
pemikiran tentang kenyamanan. Seperti pada abad 17 kaum borjuis Belanda
mengajarkan tentang hidup di ruang yang kecil dengan penggunaan material yang
sederhana, peletakan jendela yang tepat, dan perabot built-in untuk menghemat ruang.
Dari pemikiran tersebut, muncul berbagai jenis sistem pada furnitur modern,
seperti sistem mobile (yang dapat dipindah), adjustable (yang dapat disesuaikan), dan
sistem lain yang diaplikasikan pada produk untuk menghemat ruang pada
perancangan interior saat ini. Rancangan interior dalam bentuk open plan
memungkinkan pengguna hunian memodifikasi furnitur sesuai dengan aktivitas yang
dilakukan. Selain itu juga berfungsi untuk menyiasati kebutuhan lahan yang saat ini
semakin sedikit akibat pertumbuhan penduduk. Berikut beberapa contoh furnitur
hasil rancangan desainer pada interior open plan yang dapat menghemat ruang:

Gambar 2. Mobile Furniture oleh Harry Thaler di Bolzano, Italia
Sumber: http://leibal.com/furniture/mobile-furniture/ (27-11-2019)
Selain pada hunian, desain furnitur dengan sistem lipat (folding) bermunculan
dengan berbagai macam ide untuk perkantoran. Penggunaan sistem pada furnitur
dapat membantu meningkatkan efisiensi penggunaan ruang dan mobilitas pekerja.
Contoh desain furnitur untuk hunian dan perkantoran dengan sistem lipat sebagai
berikut:
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Gambar 3. Mobile Worker Furniture
Sumber: https://www.trendhunter.com/trends/standing-portable-desk (27-112019)

Gambar 4. The Kenchikukagu Mobile Furniture Series by Atelier OPA Company
Sumber: https://icreatived.com/2014/02/mobile-folding-furniture-by-a-opa.html/
(27-11-2019)
Tujuan dari perancangan interior adalah pengembangan fungsi, pengayaan estetis,
dan peningkatan psikologi ruang interior karena dalam desain interior melakukan
suatu perencanaan tata letak dan perancangan ruang dalam di dalam bangunan.
Keadaan fisiknya memenuhi kebutuhan dasar terhadap naungan dan perlindungan,
mempengaruhi bentuk aktivitas, dan memenuhi aspirasi serta mengekspresikan
gagasan yang menyertai tindakan manusia. Di samping itu, sebuah desain interior juga
mempengaruhi pandangan, suasana hati, dan kepribadian seseorang (Ching, 2002: 46).
Desain Produk dan Tantangan Industri Kreatif di Era New Normal
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Setiap desain bertujuan menyusun secara teratur bagian demi bagian menjadi satu
tatanan yang utuh demi maksud-maksud tertentu. Dalam desain produk diperlukan
pembelajaran dan perencanaan fungsional, ergonomi, dan estetika agar produk yang
dihasilkan lebih bernilai dan bermanfaat bagi pengguna. Terkadang manusia menilai
suatu desain karena berpendapat desain tersebut mengikuti mode desain yang sedang
populer (sedang mode atau karena dapat menimbulkan impresi pada orang lain) dan
dapat mengangkat statusnya. Beberapa desain dianggap bagus juga karena dianggap
mudah dimengerti dan diterima oleh umum, sedangkan yang lain baru dapat dihargai
oleh sekelompok orang tertentu saja. Desain yang sukses biasanya dapat
menyampaikan lebih dari satu pesan sehingga dapat menarik perhatian orang banyak.
Disinilah peran desainer dibutuhkan dalam merancang bentuk perabot dengan
pertimbangan ergonomi, fungsi, gaya, keawetan finishing, kestabilan struktural dalam
penggunaan, memilih rel laci, engsel dan handel yang tepat, serta penentuan
penggunaan bahan dan penempatan dalam ruang.
Ulrich & Eppinger (2008) mengutip dari Dreyfus (1967) menjelaskan mengenai
beberapa tujuan dalam proses desain produk:
1. Utility
Produk harus aman dan mudah dalam penggunaan.
2. Appearance
Produk memiliki tampilan yang unik dan indah agar menarik.
3. Easy to maintenance
Perancangan produk bukan sebatas penggunaan saja, tetapi juga dirancang
untuk kemudahan perawatan dan perbaikan.
4. Low cost
Produk rancangan dapat diproduksi dengan biaya rendah agar dapat bersaing.
5. Communication
Desain produk dapat melakukan komunikasi filosofi dan misi perusahaan atau
desainer.
Pemilihan elemen-elemen interior, termasuk furnitur, dipengaruhi oleh aktivitas
penghuni. Setiap aktivitas melibatkan empat komponen dan membentuk sistem
aktivitas (Rapoport 1990a:11). Komponen-komponen tersebut adalah aktivitas itu
sendiri, bagaimana aktivitas tersebut dilaksanakan, bagaimana aktivitas tersebut
terkait dengan aktivitas lain dan digabungkan ke dalam sistem aktivitas, dan makna
dari aktivitas tersebut. Sistem aktivitas tersebut berlangsung dalam sistem setting
yang melibatkan pengorganisasian ruang dan waktu.
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Setting merupakan variabel secara budaya yang diikuti oleh anggota atau
kelompok dari budaya tersebut. Usulan-usulan mengenai aktivitas dan setting
dihubungkan melalui sebuah makna, dengan kata lain mekanisme utama yang
menghubungkan sebuah aktivitas dan setting adalah meaning. Jika manusia bertindak
(secara tipikal, walaupun setting tidak menentukan) sesuai apa yang dimaksud oleh
perancang, maka suatu rancangan tersebut dapat dikatakan tepat sasaran. Hal ini
merupakan tujuan utama dari lingkungan binaan. Semua yang terjadi di dalamnya
harus diatur dan disusun, beberapa macam individu harus terpikirkan oleh perancang
(Rapoport, 1984).
Adapun lingkungan binaan terdiri dari beberapa elemen, yaitu:
1. Fixed-feature elements
Terdiri dari bangunan, lantai, dinding, dan sebagainya.
2. Semi-fixed-feature elements
Terdiri dari furnitur, interior dan eksterior, dan sejenisnya.
3. Non-fixed-feature elements
Terdiri dari manusia dan aktivitas serta perilakunya.
Melalui elemen-elemen tersebut berlangsung komunikasi dalam sebuah setting
berupa tanda-tanda situasi, aturan main, dan perilaku. Banyak aktivitas dapat
berlangsung dalam satu tempat dengan merubah semi fixed-feature elements tanpa
mengubah fixed-feature elements. Dapat dikatakan bahwa semi fixed-feature elements
tetap lebih penting untuk mengkaji suatu aktivitas dalam setting (Rapoport, 1982a
dalam Kent, 1997: 13). Selanjutnya dari konsep tersebut Rapoport mengemukakan
beberapa poin:
1. Perilaku diwadahi secara longgar oleh arsitektur.
2. Umumnya semi fixed-feature elements memandu perilaku dalam setting, yang lebih
penting lagi bahwa elemen tersebut mengubah aktivitas dalam lokus arsitektur
yang sama dilingkupi fixed-feature elements (ruang yang sama menjadi setting yang
berbeda).
3. Manusia dapat memainkan peran yang sama dalam setting sehingga saling beraksi.
4. Aktivitas tidak berlangsung dalam dalam arsitektur, tetapi dalam sistem setting,
termasuk di dalamnya area ruang luar, lingkungan hunian, dan di luar itu −
keseluruhan lansekap budaya.
5. Aktivitas tidak hanya diorganisasikan dalam ruang, tetapi juga dalam waktu.
6. Aktivitas sangat bervariasi dalam aspek latennya (makna) dan pada bagaimana
aktivitas itu diorganisasikan ke dalam sistem. Jadi terdapat hubungan yang erat
antara aktivitas dan budaya berkaitan dengan ketiga aspek aktivitas dan
pengaturannya.
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Studi perilaku seharusnya menerangkan makna dari aktivitas dalam sistem
aktivitas (aktivitas tunggal tidak cukup) di dalam sistem setting (setting tunggal tidak
memadai) (Rapoport, 1990a dalam Kent, 1997). Dengan adanya studi tersebut
diharapkan dapat menjadi suatu dasar dalam aplikasi penempatan furnitur dalam
interior, terutama untuk hunian.

Pengertian furnitur atau biasa disebut mebel dalam KBBI adalah perabot yang
diperlukan, berguna, atau disukai, seperti barang atau benda yang dapat dipindahpindah, digunakan untuk melengkapi rumah, kantor, dan sebagainya. Furnitur sebagai
salah satu elemen semi fixed feature dibutuhkan manusia untuk mempermudah
aktivitas. Dalam hunian terdapat berbagai macam furnitur, umumnya diatur
peletakannya menurut jenis ruangnya. Aktivitas yang dilakukan dapat menjadi dasar
tahapan dalam proses pembuatan furnitur.
Tahapan proses dalam melakukan perancangan furnitur ditujukan untuk
mendapatkan gagasan, pemenuhan fungsi, dan desain yang dapat memenuhi
kebutuhan atau aktivitas yang dimaksud. Tahapan tersebut dapat berbeda urutan,
umumnya tergantung keinginan atau kondisi calon pengguna. Sedikit banyak proses
cenderung terpengaruh dari faktor lapangan atau studi kasus.
Dalam tahapan eksplorasi ide, seorang desainer dapat melakukan brainstorming.
Pencetus brainstorming adalah Alex Osborn, yang berarti tostorm a problem with ideas,
dapat diartikan sebagai penyerbuan suatu masalah dengan ide-ide. Dapat
diaplikasikan dalam sebuah percakapan/diskusi di mana setiap orang diharapkan
membantu untuk menyumbangkan pemikiran secara bebas. Berawal dari pemikiran
Osborn yang menganggap bahwa semakin banyak ide spontan dari orang lain akan
lebih baik dibandingkan ide atau gagasan seorang diri. Dalam diskusi, peserta
diperbolehkan mengeluarkan ide dan ditampung tanpa kecuali. Tidak diperkenankan
adanya kritik atau perdebatan terhadap ide yang disampaikan karena brainstorming
mengacu pada penggalian ide atau gagasan berdasarkan kreativitas berpikir manusia
(Osborn, 1953).
Salah satu tahapan pengembangan desain produk adalah perlunya eksplorasi
material. Material industri pada awalnya merupakan penanda hasil kemajuan
teknologi, tetapi dampak polusi dari hasil industri mulai terasa akibat kurangnya
kesadaran manusia dalam menjaga dampak lingkungan dari hasil industri. Dampak itu
mulai terasa setelah muncul banyak gejala dan fenomena alam akibat panas bumi
semakin meningkat akibat emisi karbon yang berlebih. Munculnya inovasi baru dari
pemanfaatan material ramah lingkungan menciptakan berbagai alternatif produk yang
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tidak merusak lingkungan. Inovasi material tersebut banyak ditemukan pada
penerapan produk furnitur, kemasan, dan elemen estetis.
Beberapa material zero waste yang diaplikasikan pada produk:
1. Corrugated Cardboard

2. Paperboard

Gambar 5. Filter Light by Bijl Architecture
Sumber: www.bijlarchitecture.com.au

Gambar 6. The Cube by Luis Felipe Rego
Sumber: Dent, A.H & Sherr, Leslie. 2015. New York. Thames & Hudson Inc.
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3. Composit Membran

Gambar 7. Fragile by Mireia Gordi I Vila
Sumber: www.cargocollective.com/please_draw
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CHAPTER 5

Dukungan Pemerintah Dalam Industri Kreatif Di Indonesia
Christin Mardiana

A. Pengantar
Industri Kreatif di Indonesia
Industri Kreatif bisa disebut juga dengan sebuah aktifitas ekonomi yang terkait
dengan menciptakan atau penggunaan pengetahuan informasi. Di Indonesia
Industri Kreatif biasa disebut juga dengan Industri budaya atau ekonomi kreatif.
Industri kreatif tercipta dari pemanfaatan serta keterampilan yang dimiliki oleh
setiap individu untuk bisa membuat lapangan pekerjaan baru dan juga bisa
menciptakan kesejahtraan di daerah. Industri kreatif merupakan hasil dari
kreatifitas dan daya cipta setiap individu. Industri kreatif memberikan peranan
penting terhadap perekonomian suatu negara. Peran industri kreatif bisa
meningkatkan ekonomi secara global (John Howkins, 2005). Sebagian orang
berpendapat bahwa kreativitas manusia adalah sumber daya ekonomi utama. Saat
ini banyak sektor industri yang lahir dari kreatifitas dan inovasi dari setiap
individu. Di Indonesia terdapat berbagai macam sektor yang termasuk kedalam
industri kreatif dan perkembangan setiap tahunnya semakin meningkat.

B. Macam-Macam Industri Kreatif Di Indonesia
Saat ini Pemerintah Indonesia melalui Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) telah
mengelompokkan industri kreatif menjadi 16 sub sektor yang menjadi fokus untuk
dikelola dan dikembangkan. Ke 16 sub sektor tersebut adalah aplikasi dan
pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, desain komunikasi
visual, desain produk, fashion, film, animasi dan video, fotografi, kriya, kuliner,
musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio.
(Kementrian Perdagangan RI, 2008, Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia
2025)
1. Aplikasi dan Pengembang Permainan
Meningkatnya penggunaan smartphone beberapa tahun terakhir ini memicu
perkembangan aplikasi dan game berbasis smartphone. Saat ini masyarakat sudah
sangat dimudahkan dan dimanjakan dengan beragam aplikasi dan permainan yang
ada dalam smarthphone. Hal ini mendorong munculnya perusahaan-perusahaan
start up pengembang aplikasi dan permainan. Aplikasi-aplikasi tersebut didesain
dengan tujuan mempermudah pengguna dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
Meskipun potensi subsektor aplikasi dan pengembang permainan sangat
besar, tapi masih menghadapi berbagai tantangan karena ekosistemnya belum
terbangun secara maksimal. Pemerintah perlu mendorong munculnya lebih
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banyak inkubator pengembang aplikasi dan permainan, memproteksi para
pengembang lokal, memasukkan unsur-unsur aplikasi dan permainan ke dalam
dunia pendidikan dan membantu mereka dalam mempromosikan karya-karyanya.
2. Arsitektur
Arsitektur memiliki peran yang sangat penting dari segi kebudayaan dan
pembangunan. Dari segi budaya, arsitektur lokal menunjukkan karakter bangsa
Indonesia yang beraneka ragam budayanya. Dari segi pembangunan, arsitektur
berperan dalam perancangan pembangunan sebuah kota. Salah satu tantangan sub
sektor arsitektur saat ini adalah kurangnya arsitek di Indonesia dan para
pengembang besar lebih banyak menggunakan jasa arsitek asing daripada arsitek
lokal. Arsitektur berperan penting dalam pengembangan industri nasional yang
sedang bergeser dari raw-based economy menjadi knowledge-based economy.
Para arsitek lokal sekarang sudah mulai melakukan inovasi produk arsitektur yg
menyiratkan karakter budaya dan kearifan lokal.
3. Desain Interior
Sub sektor desain interior selama dua dekade terakhir ini menunjukkan
perkembangan yang sangat pesat, yang ditandai dengan meningkatnya apresiasi
masyarakat terhadap bidang ini. Penggunaan jasa desain interior untuk merancang
interior hunian, hotel hingga perkantoran pun semakin meningkat. Beberapa hal
yang masih perlu mendapat perhatian dalam sub sektor ini, antara lain proteksi
terhadap para pelaku desain interior di pasar domestik, sertifikasi untuk
standarisasi dan perlindungan hak cipta serta event atau pameran berskala
internasional secara rutin.
4. Desain Komunikasi Visual / Desain Grafis
Desain Komunikasi Visual atau desain grafis mempelajari konsep komunikasi
dengan memanfaatkan elemen visual sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu.
Ini merupakan bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk
menyampaikan informasi seefektif mungkin. Sub sektor desain komunikasi
visual memiliki peran sangat penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis,
pemilik merek, bahkan program-program pemerintah. Agar mampu bersaing baik
di dalam negeri maupun internasional, beberapa program dilakukan dengan
cara mempromosikan serta mempublikasikan hasil karya sub sektor ini, membuat
regulasi supaya para desainer lokal mendapatkan prioritas untuk mengerjakan
proyek perusahaan domestik daripada para desainer luar, terutama setelah
kesepakatan MEA diberlakukan.
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5. Desain Produk
Hasil kreasi sebuah produk yang menggabungkan unsur fungsi dan estetika
sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat merupakan
lingkup sub sektor desain produk. Desain produk memiliki tren yang sangat positif
karena apresiasi masyarakat saat ini semakin tinggi terhadap produk berkualitas.
Beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk subsektor desain produk antara
lain dengan mengelola industri dari hulu ke hilir, bekerja sama dengan berbagai
asosiasi untuk meningkatkan penggunaan desain produk lokal, dan mendirikan
pusat desain sebagai hub lintas subsektor. Sedangkan untuk jangka panjang, perlu
adanya undang-undang atau peraturan yang mrngatur agar setiap retail dan mall
menjual minimal 20-30% produk-produk lokal.
6. Fashion
Sub sektor fashion sangatlah dinamis. Perkembangan trend fashion di
Indonesia, tidak terlepas dari inovasi dan Produktivitas para desainer lokal dan
peristiwa pada masa perkembangan dunia fashion Indonesia. Masyarakat saat ini
juga mempunyai apresiasi yang semakin baik terhadap desain fashion lokal.
Pemerintah melalui Bekraf akan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong
penggunaan fashion karya desainer dalam negeri, melancarkan ketersediaan
bahan baku, dan promosi produk-produk fashion dalam negeri di pasar domestik
maupun global.
7. Film, Animasi dan Video
Industri perfilman Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan yang
positif. Hal ini terlihat dari banyaknya film lokal yang menghiasi layar bioskop
Indonesia. Rumah-rumah produksi mulai berlomba-lomba memproduksi film
berkualitas yang menguntungkan secara komersial. Penonton Indonesia juga
mengapresiasi film produksi lokal secara positif.
8. Fotografi
Perkembangan industri fotografi saat ini sangat pesat yang ditandai dengan
banyaknya profesional muda di bidang fotografi. Diperlukan program sertifikasi
terhadap para fotografer agar ada standar yang jelas terhadap profesi fotografer.
Selain itu juga sekaligus memfasilitasi perlindungan hak kekayaan
intelektual terhadap karya-karya fotografi lokal.
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9. Kriya / Kerajinan Tangan
Seni kriya merupakan kegiatan seni yang menitik-beratkan kepada
keterampilan tangan dengan tetap memperhatikan aspek fungsional dan estetika
nilai seni itu sendiri, yang meliputi segala kerajinan yang berbahan kayu, logam,
kulit, kaca, keramik dan tekstil. Sub sektor kriya semakin berkembang karena
ketersediaan bahan baku yang melimpah dan kreativitas para pelakunya.
10. Kuliner
Sub sektor kuliner mempunyai potensi yang sangat kuat untuk berkembang.
Dbuktikan sektor ini memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu 30% dari
total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Contoh industri kreatif
kuliner yang saat ini sedang berkembang adalah munculnya wisata kuliner. Wisata
kuliner ini merupakan perpaduan menikmati suatu makanan sambil berwisata,
dengan memanfaatkan waktu ke tempat-tempat yang menyediakan makanan khas
daerah tertentu. Terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan dikelola secara
lebih serius. DIantaranya adalah akses perizinan usaha satu pintu, panduan dan
pelatihan bisnis, informasi perizinan, hingga pendampingan hukum dalam proses
pendirian usaha.
11. Musik
Industri musik merupakan industri yang cukup menjanjikan. Hal ini
ditunjukkan dengan besarnya minat dan antusiasme para musisi muda untuk
terjun ke dalam bidang ini. Saat ini semakin banyak platform pembelian musik
digital yang murah dan mudah sehingga mengurangi aksi pembajakan.
12. Penerbitan
Perkembangan teknologi yang memungkinkan diterbitkan buku dan majalah
dalam bentuk digital turut berperan dalam membangun kekuatan intelektualitas
bangsa. Meskipun profesi penulis saat ini masih dianggap kurang menjanjikan,
banyak penulis muda yang sangat antusias, kreatif dan silih berganti menerbitkan
karya-karyanya.
13. Periklanan
Potensi industri periklanan tidak perlu diragukan lagi. Iklan mempunyai
kekuatan dalam membentuk pola konsumsi, pola berpikir dan pola hidup
masyarakat. Pertumbuhan belanja iklan nasional rata-rata mencapai 5-7% setiap
tahunnya. Periklanan merupakan sub sektor yang memiliki daya sebar paling
tinggi. Hal ini tidak terlepas karena para pelaku usaha yang semakin giat
memasarkan produknya.

Desain Produk – Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya 2020

42

Chapter 5 : Dukungan Pemerintah Dalam Industri Kreatif Di Indonesia

14. Seni Pertunjukan
Banyaknya jumlah seni pertunjukan di Indonesia baik tradisional maupun
kontemporer yang selama ini dikreasikan, dikembangkan, dan dipromosikan,
telah mendapatkan apresiasi dunia internasional. Pemerintah perlu memfasilitasi
pembangunan gedung atau tempat pertunjukan yang representatif dan bisa
diakses oleh semua lapisan masyarakat.
15. Seni rupa
Di bidang seni rupa, Indonesia mempunyai potensi terbesar baik secara
kualitas, kuantitas, pelaku kreatif, produktivitas, maupun potensi pasarnya.
Jaringan seni rupa Indonesia juga sangat kuat, baik dalam negeri maupun di luar
negeri.
16. Televisi dan Radio
Meskipun arus informasi digital kian masif, keberadaan televisi dan radio saat
ini masih menunjukkan eksistensinya. Hampir semua lapisan masyarakat bisa
mengakses teknologi ini. Program sub sektor ini perlu didukung dengan adanya
program-program acara yang berkualitas, pembentukan SDM berkualitas dan
segala hal yang berkaitan dengan kreativitas dalam sub sektor ini. Itulah sub sektor
industri kreatif dan contohnya yang sangat berperan dalam membantu
meningkatkan perekonomian nasional.
Industri Kreatif Digital
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan cepat
saat ini, mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan industri kreatif digital.
Pertumbuhan dan perkembangan menunjukkan pergerakan yang pesat pula.
Industri kreatif digital adalah bagian dari industri kreatif yang menggabungkan
unsur digital dan unsur kreatif pada produk dan jasanya. Industri kreatif digital
mengembangkan sebuah kreativitas dan daya cipta dari seseorang yang
digabungkan dengan unsur digital. Perpaduan tersebut guna membentuk suatu
inovasi terbaru guna memberikan solusi terbaik untuk suatu permasalahan.
Beberapa sub sektor industri kreatif yang tergolong dalam industri kreatif digital
adalah sub sektor film, game, aplikasi/software, music dan periklanan.

C. Manfaat Industri Kreatif
Memasuki era digital, peluang industri kreatif semakin menemukan titik cerah.
Besarnya perhatian masyarakat akan sesuatu yang unik, berbeda, dan menarik,
tentunya menjadi segmentasi tersendiri. Berikut adalah manfaat-manfaat industri
kreatif yang akan memberikan perubahan besar dan solusi paling aktual,antara
lain:
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1. Inovasi Baru Semakin Berkembang dengan Cepat
Inovasi baru diciptakan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan
membuat kehidupan menjadi lebih mudah dan praktis. Seiring kemajuan teknologi
khususnya
dalam
bidang
internet,
maka
semakin
memudahkan
berkembangnya ide dan gagasan inovatif yang hasilnya membuat masyarakat
lebih mudah, praktis dan cepat dalam memenuhi kebutuhan. Contoh yang sekarang
sedang terjadi adalah cukup menggunakan smartphone kita bisa memesan ojek,
taxi, makanan, pesan tiket, hotel bahkan belanja secara online.
2. Membuka dan Menambah Lapangan Kerja
Produk-produk inovatif banyak bermunculan dengan adanya industri kreatif
yang akan membuka pasar baru dalam berbisnis, sehingga terciptalah lapangan
kerja baru yang secara otomatis mengurangi angka pengangguran. Pastinya ini
akan menyediakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat, apalagi kalau
didukung oleh pemerintah dalam penyediaan tempat dan sarana serta kebijakan
yang baik.
3. Nilai dan Kualitas Suatu Produk semakin Meningkat
Kemudahan dan kecepatan akses informasi untuk menjangkau masyarakat
saat ini memunculkan berbagai ide kreatif untuk menghasilkan produk inovatif
yang mempunyai nilai dan kualitas semakin baik. Semakin banyaknya persaingan
dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan produk yang aman dan
berkualitas maka semakin banyak juga inovasi yang dilakukan di dalam produk
untuk menghasilkan kualitas yang prima.
4. Manusia Dituntut Semakin Kreatif
Jika tidak kreatif dengan adanya industri kreatif maka manusia tersebut akan
ketinggalan jaman.
Manusia akan berusaha lebih keras menemukan ide baru yang lebih unik dan
berbeda dengan yang lain agar dapat bersaing di dunia bisnis semakin ketat
kompetisinya . Dengan demikian manusia sekarang harus lebih kreatif untuk
memenuhi kebutuhan agar tidak tertinggal dengan yang lain. Kemajuan teknologi
yang memungkinkan akses informasi lebih cepat, membuat orang semakin cepat
mendapatkan informasi, mengetahui perkembangan dunia, dan melihat masalahmasalah yang ada di dunia serta kemajuan teknologi lainnya. Dengan adanya akses
yang mudah dan semakin cepat seperti ini akan melahirkan manusia-manusia yang
lebih kreatif dalam melihat dan memberikan sebuah solusi yang dibutuhkan
masyarakat.
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5. Persaingan yang Kompetitif dan Masuk Akal
Para pelaku bisnis akan selalu berusaha agar bisa menghasilkan produk yang
menjadi market leader. Banyak pula lahir pebisnis baru dalam menciptakan
produk-produk kreatif dan inovatif. Mereka harus bisa memahami trending
kebutuhan masyarakat yang sedang berkembang, serta mampu menganalisis
segala kemungkinan yang terjadi dalam menjual produk atau jasa mereka. Mereka
harus bisa bersaing secara sehat dengan para kompetitor dengan menawarkan
keunggulan dan keunikan produk atau jasa mereka kepada masyarakat. Sehingga
persaingan usaha menjadi kompetitif secara alami.
6. Pertumbuhan Ekonomi
Industri kreatif saat ini menjadi sektor ekonomi yang semakin berkembang
serta memiliki peranan penting. Industri kretif banyak melahirkan bidang usaha
baru. Bidang usaha tersebut yang akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi, mulai peningkatan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, jumlah
perusahaan, hingga pasar ekspor. Hal ini dapat memberikan dampak sosial paling
luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

D. Dukungan Pemerintah
Industri kreatif di Indonesia memiliki peluang besar untuk terus
dikembangkan. Industri ini diyakini akan mampu menjadi motor penggerak baru
bagi kegiatan ekonomi di dalam negeri. Untuk itu Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) ikut mendukung pengembangan industri kreatif di dalam negeri.
Indonesia telah memiliki beberapa kota yang industri kreatif terus berkembang,
seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Jember, Bali, Makassar dan
Mataram. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan kota lain juga muncul
menjadi pusat pengembangan industri kreatif.
”Masa depan industri kreatif cukup menjanjikan dan dapat menjadi sumber
ekonomi dengan nilai yang tinggi, karena dalam industri ini terdapat konten
gagasan, seni, inovasi, teknologi, serta kekayaan intelektual. Dalam hal ini di
Indonesia cukup besar potensinya sehingga kekuatan ini dapat menjadi unsur
penentu daya saing produk," Untuk dapat bersinergi dengan program ekonomi
kreatif, lanjut Eddy Siswanto, Kemenperin melalui Ditjen IKMA telah memiliki
program penumbuhan wirausaha baru, termasuk program pengembangan startup.
(https://ekonomi.bisnis.com/read/20190716/12/1124660/ini-4-daerahdengan-ekosistem-ekonomi-kreatif-terbaik)
Sekretaris Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin,
Eddy Siswanto mengatakan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 6 Tahun 2015 tentang ekonomi kreatif, pemerintah berkomitmen untuk
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membangun ekonomi kreatif yang bertumpu pada tumbuhnya industri-industri
kreatif. Hal ini salah satunya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf
hidup masyarakat. "Salah satu strategi pembangunan ekonomi dan industri di
Indonesia, yaitu melalui industri kreatif," ujar beliau di Kantor Kemenperin,
Jakarta,
Selasa
(9/4/2019)
(https://ekonomi.bisnis.com/read/20190716/12/1124660/ini-4-daerahdengan-ekosistem-ekonomi-kreatif-terbaik)
Managing Director SAM Creative Group Indonesia (SAM CGI) Giant
Hermanto, sebagai salah satu pelaku industri kreatif di dalam negeri, pihaknya
optimis industri kreatif Indonesia akan berkembang pesat. Giant Hermanto juga
mengatakan bahwa "Dunia komunikasi merupakan dunia yang serba dinamis,
setiap tahun, bahkan setiap bulan menciptakan hal yang baru. SAM CGI menjadikan
hal tersebut sebagai suatu kesempatan untuk terus berinovasi dalam memberikan
ide segar dan mengemas kreativitas dengan gaya orisinil dan khas sesuai
kebutuhan klien," (Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Terlebih, lanjut beliau, saat ini industri kreatif telah mendapatkan perhatian
dan dukungan yang besar dari pemerintah. Ini akan membuka peluang pasar yang
lebih luas bukan hanya di dalam negeri tetapi juga pasar di negara lain. “Dalam
membuat suatu karya industri kreatif juga butuh banyak menggali kebutuhan klien
dan juga tren konsumen atau target marketnya, kita sebagai agency kreatif harus
menyusun strategi yang tepat untuk membungkusnya dengan pesan menarik dan
target sasaran yang sesuai, jadi kreativitas juga perlu ada fondasi pesan yang kuat
terlebih dulu.”
Di dunia internasional, SAM CGI telah mendapatkan berbagai penghargaan
kelas Internasional seperti Silver A’Design Award and Competition melalui
karya dari project corporate film berjudul We Are Ecosystem garapan untuk PT
Minna Padi Investama Sekuritas Tbk.
Bukti dukungan pemerintah terhadap industri kreatif di Indonesia :
1. Be Kraf ( Badan Ekonomi Kreatif )
Badan Ekonomi Kreatif adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang
membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata
Salah satu sektor riil yang sangat layak menjadi prioritas adalah ekonomi
kreatif. Presiden Joko Widodo optimistis bahwa ekonomi kreatif kelak menjadi
tulang punggung perekonomian Indonesia. Berbeda dengan sektor lain yang
sangat tergantung pada eksploitasi sumber daya alam, kekuatan ekonomi kreatif

Desain Produk – Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya 2020

46

Chapter 5 : Dukungan Pemerintah Dalam Industri Kreatif Di Indonesia

lebih bertumpu kepada keunggulan sumber daya manusia. Karya seni, arsitektur,
buku, inovasi teknologi, dan animasi, berasal dari ide-ide kreatif pemikiran
manusia.
Untuk mewujudkan upaya tersebut, pada 20 Januari 2015, melalui Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi
Kreatif, Presiden Joko Widodo membentuk lembaga baru non kementerian
bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Badan ini bertanggung jawab terhadap
perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Bekraf bertugas membantu presiden
dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan
di bidang ekonomi kreatif.
Perpres tersebut juga menjelaskan bahwa Bekraf dinakhodai oleh kepala
badan yang dibantu seorang wakil, sekretaris utama, dan para deputi. Bekraf
mempunyai enam deputi. Mereka adalah Deputi Riset, Edukasi, dan
Pengembangan; Deputi Akses Permodalan; Deputi Infrastruktur; Deputi
Pemasaran; Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi; dan Deputi
Hubungan Antar Lembaga Dan Wilayah.
Bekraf mempunyai visi membangun Indonesia menjadi salah satu kekuatan
ekonomi dunia dalam ekonomi kreatif pada 2030 nanti. Untuk mencapai visi
tersebut, Bekraf merancang enam misi besar, yaitu:
1. Menyatukan seluruh aset dan potensi kreatif Indonesia untuk mencapai
ekonomi kreatif yang mandiri.
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif.
3. Mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya
saing di dunia internasional.
4. Membuka wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap segala aspek yang
berhubungan dengan ekonomi kreatif.
5. Membangun kesadaran dan apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual,
termasuk perlindungan hukum terhadap hak cipta.
6. Merancang dan melaksanakan strategi yang spesifik untuk menempatkan
Indonesia dalam peta ekonomi kreatif dunia.
Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Hari Santosa Sungkari
menuturkan terdapat empat daerah dengan ekosistem ekonomi kreatif terbaik di
Indonesia. Mereka yakni
a. Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat,
b. Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur,
c. Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan, dan
d. Kota Malang di Provinsi Jawa Timur.
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Menurutnya, keempat daerah tersebut potensial untuk dijadikan tempat
pengembangan proyek kota kreatif seluas 5.000 hektare yang dimulai 2019 dan
dijadwalkan rampung 2024. Pembangunan kota kreatif tersebut juga
mempertimbangkan tipologi wilayah. Sebagai contoh Palembang sangat
berpotensi sebagai kota kreatif di subsektor kuliner, lalu Malang berpotensi
sebagai kota kreatif aplikasi dan pengembang permainan.
Sektor ekonomi kreatif, lanjutnya, menyumbang produk domestik bruto senilai
Rp1.000 triliun pada 2017, meningkat menjadi Rp1.100 triliun di 2018. Tahun ini
sendiri diperkirakan naik 9,6% dari tahun lalu menjadi Rp1.211 triliun.
"Karena itu, masing-masing daerah perlu adanya pendampingan guna
mendorong industri kreatif. Kami juga memberikan kemudahan agar industri
kreatif ini bisa berkembang dan kemudahan memasarkan ke luar," kata Hari
Santoso, Senin (15/7/2019).( https://www.bekraf.go.id/)
Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) Fauzan
Zidni mengatakan rencana pembanguan kota kreatif merupakan insiatif bagus
sebagai sebuah model pengembangan sebuah kawasan baru. Selama ini, faktor
pendorong percepatan pembangunan daerah didominasi industri manufaktur dan
ekstraktif serta pembukaan kawasan ekonomi khusus,dengan didorong lewat
ekonomi kreatif tentu berdampak pada ekonomi Indonesia. "Kami berharap
dengan adanya kota kreatif film beserta pendukungnya bisa membuat film asal
Indonesia berjaya kembali dan bersaing dengan global," ucap Fauzan Zidni
Ketua Badan Perfilman Indonesia Chand Parwez Servia menambahkan selain
pembangunan kota kreatif juga perlu penguatan dari hulu ke hilir mulai di bidang
pendidikan hingga ekshibisi untuk mendukung pertumbuhan industi perfilman
Indonesia. "Ujung hilir distribusi dan eksibisi hulunya itu adalah edukasi, yang di
tengahnya itu adalah filmpreneur (pengusaha film) dan usaha di bidang perfilman,"
tuturnya. Di Indonesia saat ini memang sudah ada sekolah khusus perfilman secara
formal dan juga pendidikan nonformal. Namun, saat ini terkendala pelatih atau
pengajar di pendidikan perfilman. "Selama ini banyak yang jadi pelaku industri
bukan mendidiknya. Ini perlu dipikirkan bersama dengan pemerintah dan pelaku
usaha," ujar Chand.
Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia Cipto Adiguno berpendapat pihaknya
menyambut baik adanya inisiatif pembangunan kota kreatif. "Gim tidak hanya
dipakai untuk hiburan tetai juga membantu usaha dan bisnis melalui gamifikasi.
Mungkin bisa lebih banyak usaha kreatif yang terbantu bila tahu bahwa gim bisa
digunakan seperti itu," tuturnya. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasaboga
Indonesia Irwan Iden Gobel menuturkan dengan adanya kota kreatif di subsektor
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kuliner ini akan menjadi lebih mudah dipromosikan ditambah lagi adanya
pendidikan kuliner di kota itu. Dia meyakini dengan adanya kota kreatif ini akan
membuat kuliner Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan dapat
bersaing dengan kancah global. Setiap daerah memiliki makanan dan minuman
dengan cita rasa yang khas dan varian yang berbeda. "Kekhasan kuliner Indonesia
itu menjadi salah satu daya tarik yang besar. Kami memiliki kewajiban untuk
melestarikan kuliner Indonesia sebagai salah satu potensi kekayaan yang dimiliki
bangsa Indonesia," ucap Irwan Iden
Sementara itu, Peneliti Senior Centre of Strategic and International Studies
(CSIS) Mari Elka Pangestu menilai untuk pembangunan kota kreatif yang penting
berkembang bukan lokasi fisik tetapi keberadaan ekosistemnya. Ekosistem itu
terdiri dari keberadaan lembaga pendidikan formal dan informal, industri/jasajasa pendukung yg diperlukan, akses ke sumber daya yg diperlukan, SDM dan
talenta, teknologi termasuk konektivitas digital/internet, pembiayaan, akses pasar
dan kebijakan pemerintah yang kondusif baik pemerintah daerah maupun
pusat. "Sebaiknya dimulai dimana sudah ada ekosistem dan cluster dari industri
kreatifnya. Yang penting bukan fisik lokasi tetapi keberadaan ekosistemnya,"
katanya. Dia meyakini dengan adanya kota kreatif ini akan mampu meningkatkan
kontribusi industri kreatif pada perekonomian Indonesia apabila dibangun dengan
keberadaan ekosistem yang mundukung. "Kalau Hanya lokasi fisik yang
dinamakan kota kreatif dan berharap berkembang cepat, sulit. Walaupun dibangun
tempat dan diberikan gratis," tutur Mari Elka Pangestu
2. IGDS ( Indonesia Good Design Selection )
Kementerian Perindustrian (Kemperin) memfasilitasi para desainer produk
muda di Jawa Timur (Jatim) untuk meningkatkan daya saing produknya melalui
ajang penghargaan Indonesia Good Design Selection (IGDS) 2019.
Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemperin, Gati
Wibawaningsih mengatakan, selama ini Jatim sudah membuktikan diri sebagai
salah satu 'gudang’ nya para desainer produk yang karya-karya inovatif mereka
sudah berhasil memikat konsumen baik di dalam negeri maupun di luar negeri
berupa produk furniture, fashion dan perhiasan.
"Potensi Jatim sangat bagus karena banyak anak-anak kreatif di sini. Dan
itulah yang menjadi alasan kami mengapa sosialisasi IGDS 2019 ini kita lakukan
di Jatim disamping di Yogyakarta, Bandung, Jakarta dan Bali,” kata Gati usai
membuka sosialisasi ajang penghargaan Indonesia Good Design Selection (IGDS)
2019
di
Surabaya,
Jumat
malam.
(2/8/2019)
https://www.beritasatu.com/ekonomi/567850/desainer-produk-jatim-unjukkreativitas-di-ajang-igds-2019
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Nantinya, lanjut Gati Wibawaningsih, melalui IGSD 2019 ini karya desain
produk para desainer produk di Jatim yang kini sudah diproduksi dan
dipasarkan akan ikut bersaing dengan karya para desainer produk dari daerahdaerah lain di Indonesia. Ajang itu juga menjadi pembuktian kalau
kreativitasnya di bidang desain produk benar-benar layak dipasarkan.
"Ajang ini memang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk kita.
Kita harus punya produk yang bagus kalau mau bersaing di pasar global dan
IGDS ini motivasi teman-teman para desainer untuk menciptakan karya atau
desain satu produk tertentu yang sudah diproduksi dan dipasarkan. Kita mau
buktikan di IGSD ini produk yang benar-benar bisa diserap pasar,” ujar Gati
Wibawaningsih
Gati Wibawaningsih menilai, salah satu faktor penentu daya saing suatu
produk adalah inovasi dan kreativitas yang dapat diwujudkan dalam suatu
desain. Desain merupakan elemen penting yang mampu memberikan nilai
tambah suatu produk, baik dari sisi penampilan maupun fungsi. "Dengan desain
yang kreatif dan inovatif, suatu produk akan memiliki daya saing yang lebih
tinggi di mata konsumen,” tandasnya.
IGDS Mulai dilaksanakan sejak 2001 telah menjaring desainer produk yang
produknya sudah laku di pasar di dalam negeri maupun di luar negeri misalnya
di Malaysia untuk produk busana muslim dan Eropa untuk produk furnitur dan
perhiasan.Di ajang IGDS 2019, ada 4 jenis penghargaan yaitu
1. Best 20 yang diberikan kepada 20 produk terbaik,
2. People’s Choice diberikan kepada 1 produk yang dipilih secara online,
3. Best 3 yang diberikan kepada 3 produk terbaik
4. Grand Award sebagai penghargaan tertinggi yang diberikan kepada 1
produk terbaik.
Untuk 4 jenis penghargaan itu dibagi dalam 6 kategori, yaitu :
1. Produk furnitur dan home decor
2. Produk industri kriya
3. Produk perhiasan dan aksesoris fashion
4. Kemasan inovatif
5. Alas kaki dan apparel
6. Perlengkapan kantor
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IGDS 2019 menargetkan 250 peserta, untuk para pemenang kita juga akan ajak
pameran seperti di Taiwan, Korea dan Jepang.
3. Pameran ke luar negeri
Sektor kreatif di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk bersaing di pasar
global, karenanya pemerintah melalui Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) Indonesia
berkomitmen untuk memfasilitasi para pelaku di industri kreatif ini, agar dapat
memperluas pasarnya.
Salah satu upaya yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut ialah dengan
menjalankan Indonesia Creative Incorporated (ICINC), sebuah program akselerasi
yang mempersiapkan perluasan pasar produk dan jasa kreatif Indonesia ke luar
negeri.
Sejalan dengan misi tersebut, tahun 2019 ini Bekraf mengikuti tiga pameran
dagang terbesar di Amerika Serikat, yakni pameran produk Kriya di New York (NY)
Now 2019, juga Agenda Show dan Liberty Fairs yang semuanya akan berlangsung
di bulan Agustus ini.
Pertumbuhan industri kreatif Indonesia semakin unjuk diri di berbagai
penjuru dunia. Hal ini ditandai dengan dipamerkannya beragam bentuk karya seni
Industri Creative Incorporated (ICINC) di tiga ajang event besar di Amerika
Serikat.
Tiga event tersebut antara lain adalah New York Now 2019 yang digelar pada
10-14 Agustus di New York, Agenda Show dan Liberty Fairs yang dihelat pada 1214 Agustus 2019 di Las Vegas. Keikutsertaan ini merupakan bentuk konsistensi
Bekraf dalam menghadirkan sejumlah pelaku kreatif lokal beserta produk-produk
unggulan yang tergabung dalam ICINC di subsektor kriya dan fesyen.
"Fakta bahwa Bekraf kembali untuk mengikuti 2 dari 3 event ini setelah edisi
tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa Bekraf berkomitmen untuk selalu
konsisten mempromosikan produk-produk kreatif Indonesia ke seluruh
Indonesia," ungkap Deputi Pemasaran Bekraf, Joshua Simandjuntak, Rabu (31/7).
NY Now merupakan sebuah pameran dagang Internasional yang secara
eksklusif menampilkan produk dari subsektor kriya. Event ini akan dihadiri oleh
25 ribu buyers dan menampilkanlebih dari 2.300 jenama home, lifestyle and gift
dari berbagai negara.
Sementara dari Indonesia memamerkan produk dari 16 jenama, yaitu 8 jenama
dalam ajang NY Now dan produk dari 8 Jenama akan ditampilkan dalam ajang
Agenda Show dan Liberty Fairs.
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4. Melaksanakan Berbagai Event Pengembangan Ekonomi Kreatif
BCIC merupakan Pusat Pengembangan Industri Kreatif dilingkungan
Kementerian Perindustrian yang berlokasi di Denpasar – Bali menurut surat
keputusan Menteri Perindustrian No. 146/M-IND/Kep/3/2014 tentang
Pemberdayaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Denpasar sebagai Pusat
Pengembangan Industri Kreatif, atau disebut Bali Creative Industri Center
(BCIC). BCIC memiliki beberapa fasilitas, diantaranya: Showroom (Area Ceramic,
Jewelry, Fashion dan Craft), Studio Fesyen, Bengkel Peralatan untuk pembuatan
Mock Up, Model dan Prototype, dan Ruang Pameran.
Sarana dan prasarana yang ada di BCIC:
1. Ruangan Lobi (± 80 m2) sebagai tempat penerimaan tamu dan Pusat
Informasi.
2. Empat unit showroom (Area Ceramic, Jewelry, Fashion dan Craft), masingmasing seluas ± 64 m2, yang akan dimanfaatkan oleh IKM, untuk dapat
mempromosikan atau menjual berbagai prototype produk & desain kreatif
baru.
3. Tiga Unit Bangunan 3 lantai, masing-masing seluas ± 240 m2 sebagai
fasilitas para desainer kreatif untuk menciptakan desain dan prototype
produk-produk baru.
4. Ruang Exhibition Lantai Dasar ± 1960 m2 yang akan dimanfaatkan sebagai
Ruang Pameran/Exibition bagi produk fesyen dan kreatif dari berbagai
daerah di Indonesia.
5. Bengkel peralatan untuk pembuatan Mock Up, Model dan Prototype, seluas
± 600 m2.
BCIC juga merupakan tempat yang didirikan bekraf untuk meet-share-collaborate
pelaku indusri bertemu dan berbagi pengalaman dan ide kreatif sehingga pada
akhirnya bisa bekolaborasi untuk menciptakan karya bersama. Acara Creative Talk
adalah salah satu event yang dilaksanakan setiap tahun melalui program Creatif
Bussiness Incubator – Bali Creative Industri Centre (BCIC). Melalui acara Creative
talk dihadirkan narasumber di bidang industri kreatif untuk dibagikan
pengetahuan tentang strategi pengembangan usaha pemasaran produk dan
peningkatan motivasi dalam melaksanakan industri kreatif. Narasumber yang
sudah dihadirkan dalam acara creative talk antara lain : Founder Spedagi dan Radio
Magno Singgih Susilo, Founder Eboni Watch Afidha Fajar dan Head of Design and
Produsct Development Brodo Footwear Ahmad Kharisma.

E. Penutup

Desain Produk – Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya 2020

52

Chapter 5 : Dukungan Pemerintah Dalam Industri Kreatif Di Indonesia

Industri Kreatif bisa disebut juga dengan sebuah aktifitas ekonomi yang yang
terkait dengan menciptakan atau penggunaan pengetahuan informasi.
Perkembangan Industi kreatif di Indonesia setiap tahun semakin meningkat
sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif kelak bisa menjadi tulang
punggung perekonomian Indonesia. Untuk itu pemerintah Indonesia memberikan
dukungan riil :
1. Pada 20 Januari 2015, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Ekonomi Kreatif, Presiden Joko
Widodo membentuk lembaga baru non kementerian bernama Badan Ekonomi
Kreatif (Bekraf). Badan ini bertanggung jawab terhadap perkembangan
ekonomi kreatif di Indonesia. Bekraf bertugas membantu presiden dalam
merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di
bidang ekonomi kreatif.

2. Surat keputusan Menteri Perindustrian No. 146/M-IND/Kep/3/2014
tentang Pemberdayaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Denpasar
sebagai Pusat Pengembangan Industri Kreatif, atau disebut Bali Creative
Industri Center (BCIC). BCIC memiliki beberapa fasilitas, diantaranya:
Showroom (Area Ceramic, Jewelry, Fashion dan Craft), Studio Fesyen, Bengkel
Peralatan untuk pembuatan Mock Up, Model dan Prototype, dan Ruang
Pameran.
3. Adanya Indonesia Creative Incorporated (ICINC), sebuah program akselerasi
yang mempersiapkan perluasan pasar produk dan jasa kreatif Indonesia ke
luar negeri. Bekraf mengikuti tiga pameran dagang terbesar di Amerika Serikat,
yakni pameran produk Kriya di New York (NY) Now 2019, juga Agenda Show
dan Liberty Fairs yang semuanya akan berlangsung di bulan Agustus ini.
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CHAPTER 6

Produk Milenial Hasil Ikon Tubuh Dan Hasil Persepsi
Manusia Modern
Ningroom Adiani

A. Pengantar
Bentuk–bentuk produk benda dalam satu jenisnya, saat ini sepintas terlihat
sama walaupun merk dan harganya berbeda. Secara fisik bentuk produk tersebut
sama sehingga membuat persepsi manusia adalah sama. Walaupun merk dan
harganya sama, tetapi ketika penampilan produk benda itu ditampilkan secara
utuh yaitu fisik (hardware) dan non fisik (software), secara umum akan
menghasilkan beberapa interpretasi manusia.
Kecenderungan bentuk-bentuk benda sekarang yang sama dalam fisik
visualnya merupakan hasil dariperilaku masyarakat pengguna produk yang
cenderung memperlakukan sama pada produk yang berfungsi analog sama.
Kecenderungan perilaku tersebut didasarkan oleh tanda ikonisitas tubuh manusia
yang cenderung analog (hampir sama), sehingga hal itu juga mempengaruhi
persepsi pengguna dalam memperlakukan produk sejenis walaupun harga dan
merknya berbeda. Pembahasan detail tentang pemikiran tersebut akan dijelaskan
berikutnya.

B. Analogi produk benda hasil Ikon Tubuh
Menurut Umberto Eco dalam buku A theory of Semiotics, “Everything is a take
as a sign, artinya : segala sesuatu dianggap sebagai tanda”. Dan “Sign is another
thing substitude substance, artinya : tanda adalah segala sesuatu yang bisa
digantikan secara bermakna” (Substitude = menggantikan)
Dengan teori Umberto Eco bahwa tanda dapat digantikan dengan yang lain
karena ada kesesuaian persepsi manusia (interpretasi-I). Interpretasi menurut
persepsi setiap manusia hampir sama semua (analog). Melalui teori analogi, dapat
dibuat produk hasil interpretasi persepsi manusia tersebut, begitu pula dengan
interpretasi persepsi manusia terhadap ikon-ikon tubuh manusia.
Menurut Eco (1997, halaman 22), dia memberikan contoh menarik dari
pembentukan tanda semiotika. Seperti dijabarkan dibawah ini :
S1 adalah sebuah batu, S2 adalah batu lain yang ditemukan kemudian. Eco
mengamati bahwa adalah mungkin untuk berkomunikasi tanpa memiliki
nama, sekadar dengan memperlihatkan sebuah batu. Baik menamai maupun
memperlihatkan melakukan fungsi komunikasi.
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Gambar 1. bagan benda batu (St) dengan macam batu sejenis S1 dan S2
Sumber : Susann Vihma, 117 : 2009
Memperlihatkan suatu produk, alat, nyaris sebagai tanda semiotika. Tipe St
menunjukan fungsi F, dan tipe tersebut telah mendapatkan sebuah nama. Dalam
semiotika, S1 dan S2 merupakan “kesadaran tanda material”.

Gambar 2. bagan benda batu (St) yang memiliki fungsi F dan mempunyai nama
Sumber : Susann Vihma, 117 : 2009
Sudut-sudut segitiga tersebut bisa mendapatkan nama-nama lain tanpa
mengubah makna dari Eco. Sebagai tanda, produk memiliki kualitas tanda,
adalah bentuk-bentuk yang signifikan.

gambar 3. bagan analogi batu (St) dengan R, fungsi batu F dengan obyek O dan
nama dengan interpretasi I
Sumber : Susann Vihma, 118 : 2009
Sesuai dengan teori Umberto Eco bahwa tanda dapat digantikan dengan yang
lain karena ada kesesuaian persepsi manusia (interpretasi-I). St adalah beberapa
benda yang mempunyai fungsi sama (F) dan mempunyai nama (interpretasi)
berbeda-beda, tetapi interpretasi itu menurut persepsi manusia hampir sama
semua (analog).
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Untuk lebih memahami bagan pada gambar 4.1, akan dicontohkan benda (St)
adalah sebuah smartphone.
Smartphone (St)

Oppo A3S (S1)

Samsung Galaxy A7 (S2)

gambar 4. bagan analogi smartphone (St) yang dapat digantikan oleh S2 atau S1
Sumber : ningroom, 2019
Gambar bagan 4.3 dapat dianalogikan dengan bagan di gambar 4.5, karena
secara fungsi, F1 dan F2 adalah sama yaitu sebagai handphone pintar. Secara fisik
S1 dan S2 memiliki nama berbeda yaitu Oppo A3S untuk S1 dan Samsung Galaxy
A7 untk S2.
Smartphone 2 (S2)

Smartphone 1 (S1)

Anal
og
(F1)Handphone pintar
Handphone touchsrceen

(F2)Handphone pintar

(I2) Samsung Galaxy A7

(I1) Oppo A3S Handphone touchsrceen

Gambar 5. bagan analogi smartphone 1 dengan smartphone 2
Sumber : ningroom, 2019
Dengan teori analogi, dapat dibuat produk hasil interpretasi persepsi manusia
terhadap ikon-ikon tubuh manusia. Dalam berfikir analogi ada 3 aspek penting
yang harus ada, yaitu aspek sumber, kesamaan dan aspek target. Pada gambar 4.5
dijelaskan bahwa aspek sumber adalah I1 dan I2, lalu kesamaannya adalah F1 = F2,
maka aspek targetnya adalah S1 atau S2.
Karena F1 = F2 (analog) dan S1 = S2 (analog), maka salah satu persepsi orang
secara umum adalah I1 =I2. Hal ini menyebabkan bentuk fisik S1 dan S2 secara
sepintas, dianggap sama. Merupakan hal wajar jika secara visual orang akan
membuat fisik visual berbagai merk smartphone adalah sama.
Hal ini disebabkan karena :
 Persepsi umum semua orang menghasilkan bahwa semua smartphone analog
kepintarannya.
 Ikon tubuh manusia (kulit, tangan, gerak-gerik dan ekspresi) yang
berhubungan dengan smartphone, sudah terbiasa dengan salah satu
smartphone yang keluar terlebih dahulu (pioneer) dan smartphone yang
banyak digunakan/disukai.
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Seorang mengenal suatu produk akan menggunakannya dengan kegunaan tertentu
dan untuk fungsi yang dimaksudkan. Penggunaan seperti itu tidak akan mencakup
apapun selain fungsi yang dimaksudkan yang jelas terlihat dalam bentuknya.
Pandangan ini jelas menyesatkan, karena yang sebenarnya terjadi adalah
hubungan antara seorang individu dan produk benda tersebut lebih bervariasi.
Fungsi yang ideal atau optimal menjelaskan bahwa produk sebagai tanda tidak
dapat merujuk kepada satu fungsi ideal saja. Sebaliknya, produk dapat
diinterpretasi berbeda-beda.Keterkaitan antara “penanda” dan wahana tanda
tampaknya terlalu renggang. Dalam studi tentang produk, interpretasi tidak dapat
terlalu jauh tersesat dari wahana tanda material. Demikian juga, tanda biner cocok
untuk menganalisis gambar grafis.
Menurut Eco, semiotika tidak hanya merupakan teori komunikasi, tetapi juga
merupakan teori umum tentang budaya. Budaya dapat dipelajari dari sudut
pandang komunikasi dengan menggunakan konsep-konsep semiotika. Tanda
selalu terikat dengan budaya. Budaya menghasilkan produk-produk tradisi, seni,
sumber daya manusia dan lain-lain. Maka produk budaya secara otomatis
membawa makna dan pemikiran yang berkaitan dengan tradisi, agama, situasi
politik dan social, seni, alam, iklim, dan seterusnya.
Contoh produk benda yang lainnya adalah setrika listrik. Dipahami sebagai
suatu tipe produk, setrika-setrika listrik memiliki bentuk koheren yang menyatu.
Namun, dipahami sebagai simbol, setrika-setrika listrikini menunjukan ikonisitas
tubuh manusia yaitu tangan, kulit, dan gerak-gerik. Bentuk setrika listriksebagai
ikon merujuk pada pelbagai hal, antara lain kapal yang bergerak dan hewan, selain
itu benda ini memiliki aspek fisiknomik yang mirip dengan ekspresi wajah. Sebagai
ikon, benda ini merujuk pada bentuk tradisional/bentuk lampau dari tipe tersebut.
Tipe ini tidak merujuk pada setrika tunggal satu objek material saja, tetapi merujuk
pada semua bentuk setrika listrik dari berbagai tipe dan merk.
Pelbagai bentuk setrika listrik dapat mencakup banyak simbol berbeda.
Bentuk-bentuk ini dibentuk dengan sangat baik dan memiliki efek menyatukan
terhadap tipe tersebut. Pada saat yang sama, pelbagai simbol menjadikan bentuk
tersebut atraktif dan difergen (berbeda).
Semiotika terapan yang didasarkan pada citra-citra tubuh yang ikonik dan
reflektif dapat membantu menjadikan produk-produk baru diakses secara lebih
cepat melalui bahasa visual yang menjadi mediator antara pengguna dan objek.
Bahasa bentuk visual tersebut tidak diragukan akan dibangun berdasarkan
pemahamanterhadap kekuasaan citra manusia untuk membangkitkan berbagai
reaksi dan sikap. Melalui penandaan antropomorfis, baik kejelasan fungsi maupun
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kandungan simbolik produk akan ditingkatkan. Analisis tersebut menstimulasi
studi tentang bentuk produk, karena pelbagai kaitan yang erat antara semiotika
dan linguistik telah menghambat aplikasi semiotika dalam produk desain.
Produk adalah tanda yang berbeda dengan kata (lingustik), dan manusia akan
tersesat jika tidak menyadari hal tersebut. Aplikasi tersebut menekankan
kebutuhan untuk mengaitkan dekripsi semantik terhadap bentuk dengan produk
sebagai keseluruhan.
Semantika Produk mengungkapkan sejumlah kegunaan yang diinginkan
terhadap objek serta hubungan antara objek dan pengguna. Penggunaan yang
bijaksana terhadap semiotika memberikan kemungkinan berupa simbiosis fisik
dan psikis yang lebih dekat antara individu dan objek
Masyarakat barat juga berasumsi bahwa manusia telah berada di level
eksistensi yang tinggi yakni sebuah budaya industry dan informasi. Serta
menganggap dekorasi yang ikonik terlalu erat dengan aristokrasi dan tidak cocok
dengan kaum proletar (masyarakat dengan kelas ekonomi menengah sampai
rendah). Desain dan manufaktur diintelektualkan serta dirasionalkan.
Produk industri benda-benda sekarang (lebih dikenal dengan jaman milenial)
mengharuskan dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat (dari
masyarakat berekonomi tinggi sampai rendah) tanpa membedakan agama, suku,
bangsa, bahasa, dan seterusnya. Masyarakat dianggap mampu untuk memiliki
produk tersebut, walaupun kenyataannya ada masyarakat berekonomi rendah
(proletar), ada masyarakat berekonomi sedang dan ada masyarakat berekonomi
tinggi.
Produk benda itu sendiri sebagai objek material. Tujuan utama menganalisis
produk desain adalah menyelidiki kualitas visual atau kualitas persepsi manusia
terhadap produk benda tersebut. Kualitas-kualitas ini dipelajari dan diamati
hubungannyaantara fungsi dan penggunaan produk tersebut. Karena hal ini,
bentuk produk menjadi masalah sentral.
Produk juga dapat dipelajari sebagai unit-unit kultural/budaya. Dengan
demikian, produk berfungsi sebagai tanda yang merujuk pada fenomena kultural.
Dengan melihat kepada produk, kita dapat melihat bahwa produk-produk tersebut
termasuk pada lingkungan tertentu, kelompok orang tertentu, tradisi tertentu, dan
cara berpikir tertentu.
Ikon-ikon tubuh akan menghasilkan tanda (I=interpretasi, R=represetament,
dan O= obyek) Tanda merupakan konsep sentral dalam semiotika, dan konsepkonsep produk benda direalisasikan dari tanda tersebut.
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C. Produk Milenial
Kata produk menurut kbbi.kemendikbud.go.id, salah satunya berarti benda
atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan, atau bangunan yang
merupakan hasil konstruksi. Semua hasil karya manusia dapat disebut produk,
baik berupa jasa atau benda. Produk manusia sekarang banyak dipengaruhi oleh
perkembangan teknologi informasi dengan bantuan satelit buatan. Satelit-satelit
buatan tersebut, mempermudah aktifitas manusia dalam berhubungan satu sama
lain, walau jarak mereka sangat jauh (misalnya hubungan komunikasi antar
manusia di benua yang berbeda).
Kata milenial menurut kbbi.kemendikbud.go.id, mempunyai 2 arti, pertama
disebut juga milenium. Kedua, berarti orang atau generasi yang lahir pada tahun
1980-an dan 1990-an. Kata modern menurut kbbi.web.id, berarti terbaru atau
mutakhir atau sikap dan cara berfikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan
zaman. Zaman terbaru adalah zaman yang sekarang kita jalani.
Produk benda dan jasa yang dihasilkan di era moden ini, seperti : vidio tik tok,
profesi sebagai youtuber, handphone berteknologi tinggi audio-vidionya, televisi
flat LED, dan lain-lain, banyak digunakan dan dihasilkan oleh generasi milenial.
Sekarang, bentuk visual benda dapat disebut sebagai produk milenial, apabila
detail, isi, material di dalamnya secanggih material pembentuknya, dan dihasilkan
oleh generasi milenial. Produk jasa yang dipadukan dengan kecanggihan teknologi
informasi dan satelit, lalu hasilnya dapat menyebar luas dan dirasakan oleh seluruh
manusia pemakai teknologi informasi itu, maka produk jasa itu disebut dengan
produk milenial. Begitu pula produk benda saat ini, akan disebut canggih dan
milenial apabila produk tersebut dapat menyebar luas dan dirasakan/disukai oleh
seluruh manusia pemakai teknologi informasi. Pembahasan selanjutnya akan
menjelaskan tentang produk benda bukan jasa.

Gambar 6. smartphone dari 2 merk berbeda
Sumber : haiwiki.info, diakses 30 september 2019
Bentuk handphone sudah tidak menjadi ukuran kecanggihannya, teknologi
audio-vidio dan kemampuannya berpadu dengan software-software hasil
download menjadi ukuran kecanggihannya. Bentuk fisik handphone sekarang rataDesain Produk – Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya 2020
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rata berlayar 3,5 – 5,5 inc dengan berat berkisar 170 -140 gram, berbentuk persegi
panjang, hal itu membuat bentuknya 80 persen sama. Pembeda antara handphone
berharga murah, sedang dan mahal, terlihat dari kilauan material, kilauan grafis,
dan kecanggihan software yang menyertainya.

Gambar 7. televisi dari 2 merk berbeda
Sumber : berharga.com, diakses 30 september 2019
Produk milenial seperti televisi flat mempunyai bentuk sama/mirip yaitu
persegi panjang dengan ukuran 15 – 60 inch. Secara visual tampak depan televisi
flat LED sama/mirip, tetapi tampak sampingnya berbeda ketebalannya.
Kemodernan produk televisi tidak diukur pada bentuk secara fisik tetapi diukur
dari detail material dan elektroniknya, antara lain: resolusi, kemampuan meredam
radiasi, dan software pendukung.
Produk-produk sekarang kebanyakan berwarna gradasi value ke gelap/hitam.
Kecenderungan warna benda netral seperti coklat, hitam, putih dan abu-abu
banyak diaplikasikan, hal ini karena produk benda sekarang lebih menonjolkan
kecanggihan isi/software/elektroniknya. Produk benda sekarang perlu ditelaah
lebih lanjut, mengapa produk benda sekarang tidak mengukur modern/kekinian
dari bentuk fisik, bentuk visual grafis, dan warna. Ukuran kekinian produk benda
cenderung ke isi, detail material, kekuatan dan flesibilitas terhadap keadaan.
Adakah ukuran kekinian produk tersebut berhubungan dengan diri manusia
(sebagai pemakai produk) bukan dari fisik tetapi psikisnya? Bagaimana persepsi
dan kegiatan manusia sekarang sangat mempengaruhi bentuk produk kekinian?
Jawaban dari dua pertanyaan di atas dapat dikaji melalui teori semiotika tentang
ikon tubuh dan persepsi manusia. Teori semiotika tentang ikon tubuh manusia
akan dijabarkan melalui benda-benda saat ini yang ada disekitar manusia yang
mendukung keadaan tubuhnya pada saat beraktifitas dan beristirahat. teori
semiotika tentang persepsi manusia akan dijelaskan melalui bentuk benda-benda
yang digunakan oleh manusia sekarang.
D. Ikon Tubuh
Menurut Charles S. Pierce dari Kris Budiman, ikon adalah tanda yang
mengandung kemiripan “rupa” (resemblance) sebagaimana dapat dikenali oleh
para pemakainya. Dapat dikatakan juga makna kata ikon adalah sesuatu tanda yang
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melekat pada diri benda tersebut, sehingga tanda tersebut dapat berkembang
menjadi ciri khasnya.
Menurut Marcel Danesi, Membaca tanda pada tubuh manusia dan hewan
dengan melihat bagian-bagain tubuhnya. Tubuh manusia memiliki beberapa
bagian yang menjadi wakil dari bentuk tubuhnya secara keseluruhan. Bagian tubuh
tersebut tidak harus utuh untuk menjadi tanda. tanda ini akan terwakilkan juga ke
benda-benda yang akan digunakan oleh tubuh. Tanda tubuh ini disebut ikon tubuh.
Yang dimaksud ikon tubuh manusia adalah citra yang lengkap dan dapat
dikenali tentang bentuk manusia atau bagian-bagian yang membentuknya. Ikon
tubuh tidak mencakup boneka, orang-orangan sawah, dan manekin, yang
kegunaan satu-satunya adalah menggantikan tubuh manusia.

Gambar 8. produk benda hasil ikon tubuh
Sumber : mitramebel.com, diakses 30 september 2019
Kursi menjadi produk hasil ikon tubuh manusia karena, bentuk sandaran
punggung merupakan hasil pencitraan dari tubuh manusia bagian punggung,
bentuk tempat duduk merupakan hasil pencitraan dari tubuh manusia bagian
pantat, dan bentuk kursi sandaran kaki merupakan hasil pencitraan dari tubuh
manusia bagian betis dan tumit. Gambar boneka dibawah ini merupakan contoh
produk bukan tanda ikon tubuh manusia, karena tidak ada tanda ikon tubuh yang
menempel padanya.

Gambar 9. produk benda bukan tanda ikon tubuh
Sumber : setangkai.com, diakses 30 september 2019
Dalam sejarah terdahulu penggunaan ikon tubuh manusia atau hewan sudah
berlangsung lama. Menurut David Prown, nilai – nilai kultural tubuh kita sendiri
diungkapkan secara ikon dalam berbagai kebutuhan hidup sehari-hari seperti
mebel, peralatan makan dan minum, dan lain-lain. Contoh benda kursi
mengungkapkan nilai-nilai kultural; dengan menggunakan analogi-analogi
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manusia seperti telapak kaki, kaki, punggung, dan pantat dalam terminologi
deskriptif tubuh manusia untuk kursi.
“Bukan tidak logis berspekulasi bahwa aspek-aspek dari suatu objek
yang tampaknya meniru anatomi manusia bisa merefleksikan secara
abstrak. Berbagai cara individu dalam suatu masyarakat
mempersepsikan dirinya sendiri.”(Prown, 1980)
Menurut Marcel Danesi, pada periode modern atau industri saat ini, praktik
ornamentasi dihambat dan tidak ditonjolkan pada produk-produk kebutuhan
tubuh. Ikon–ikon tubuh dengan semua kekayaannya yang bervariasi diganti oleh
metafora “bervalensi satu” dari mesin/komputer dan produksi mesin/komputer.
Bervalensi artinya pangkat, derajat, atau gabungan reaksi/interaksi.
Dalam mesin/komputer, soft ware yang digunakan akan mengungkapkan ikon
tubuh dalam bentuk citra dua dimensi. Dari citra tersebut akan dibuat menjadi
bentuk tiga dimensi dengan cara; bentuk 2 dimensi akan diputar 3600 sehingga
terbentuk seperti tabung. Dari tabung-taung tersebut akan tergabung menjadi citra
utuh bagian dari ikon tubuh.
Citra tubuh 3 dimensi diidentikkan sebagai tanda berbentuk geometri
sederhana ketika di dalam mesin/komputer. Dari bentuk-bentuk geometri
sederhana tersebut, akan digabungkan menjadi citra tubuh yang disesuaikan
dengan citra bentuk tubuh 2 dimensi yang sebelumnya telah dimasukkan ke
software.

Gambar 10. Gambar komputer bentuk citra tubuh 2 dimensi dan 3 dimensi
Sumber : marendadp.blogspot.com, diakses 16 september 2019
Berbeda dengan pengamatan manusia terhadap citra ikon tubuh manusia yang
dihasilkan oleh tampak visual (baik tampak 2 dimensi maupun tampak 3 dimensi)
dari penglihatannya. Penglihatan kita berbeda dengan penglihatan hasil dari
mesin/komputer. Penglihatan manusia tidak hanya yang tampak saja, tetapi hasil
penglihatan tersebut cenderung berpadu dengan persepsi otak terhadap tampak
tersebut.
Tentang persepsi tubuh manusia, manusia cenderung melihat dalam
lingkungan dan berbagai citra serta kemiripan dengan hewan dan manusia untuk
berbagai alasan. Contohnya seseorang yang sedang duduk ditaman, akan diartikan
oleh mesin/komputer sebagai orang yang sedang duduk, tetapi manusia yang
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melihatnya tidak hanya mengartikan dia sedang duduk saja, tetapi akan
mempersepsikan berbagai macam, antara lain : dia duduk ditaman dengan muram,
dia teman adikku, kasihan dia duduk sedirian, dia duduk dengan memandang ke
sebuah pohon seakan-akan mengamati sesuatu dan lain-lain.
Cara kita mempersepsikan tidak hanya sebatas poin sebelumnya, bisa saja
seperti orang yang religius. Dugaan-dugaan tersebut bisa dipuaskan dengan
kemiripan–kemiripan halus dalam sesuatu yang orang lain melihatnya sebagai
kebetulan. Contohnya : ada seorang lelaki setengah tua, yang memakai kopiah dan
bersarung, dengan membawa sajenis kain untuk alas sholat dan dikelilingi oleh
beberapa orang yang sangat menghormatinya; maka kita yang melihat akan
mempersepsikan bahwa orang tersebut adalah seorang pemuka agama islam
(seorang kyai atau ustad).
Melihat bentuk-bentuk yang dapat dikenali dalam citraan yang bersifat
kebetulan merupakan permainan iseng yang sering kita mainkan. Leonardo Da
Vinci pernah melemparkan spons yang telah dilumuri cat ke dinding studionya, dan
mencoba menemukan citra apa yang dibentuk dari hasil cat tersebut. Hasil tersebut
merupakan citra dari spon tersebut. Kita pernah memainkan jari-jari dan
pergelangan tangan kita di depan nyala lilin pada saat lampu padam, dan mencoba
bersama orang lain untuk menebak bentuk bayangannya serupa dengan bentuk
apa. Hasil bayangan dan jawaban tebakan merupakan citra dari jari-jari dan tangan
kita.
E. Persepsi Manusia
Menurut DosenPsikologi.com, persepsi berarti tanggapan (penerimaan)
langsung dari sesuatu; proses seseorang mengetahui beberapa hal. Persepsi
merupakan tanggapan individu manusia terhadap sesuatu, artinya hasil persepsi
seseorang juga dipengaruhi oleh banyaknya pengalaman hidup, tingginya
pengetahuan dan kepintaran seseorang dalam menganalisa dan mensintesa hasil
pengamatan. Persepsi bukanlah reaksi pasif terhadap sinyal-sinyal dalam sistem
syaraf, melainkan lebih cenderung kepada pembentukan pembelajaran, ingatan,
harapan, ekspektasi dan perhatian.
Penangkapan indra dalam setiap gerakan manusia, mempersepsikan manusia
dalam benda mati. Hasil amatan manusia terhadap tubuh sangat sederhana,
walaupun pengamatan yang sepintas itu tidak sesederhana hasilnya. Manusia
cenderung menyederhanakan hasil pengamatan, agar ia dengan mudah
mempersepsikannya dengan sesuatu yang lain atau menuliskannya dalam bentuk
teks.
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Refleksi tubuh diperlukan dalam memadukan persepsi hasil pengamatan dan
produk yang akan dibuat sebagai hasil refleksi tersebut. Alat atau hasil merefleksi
tubuh disebut reflektor. Yang dimaksud reflector tubuh adalah setiap bentuk yang
mirip tubuh manusia. Reflektor tubuh mencakup semua produk kebutuhan yang
bersifat eksternal dan bersifat ditambahkan serta dicocokan kepada tubuh.Produk
kebutuhan tersebut, contohnya :earphone, kacamata, sarung tangan, kursi, cangkir,
mouse dan handphone.
Gambar 11. kursi santai merupakan reflektor tubuh manusia saat tidur santai
Sumber : mega-arto.blogspot.com, diakses 30 september 2019
Reflektor tubuh adalah produk yang mirip atau cocok dengan bentuk tubuh
manusia berdasarkan susunan umumnya,atau prinsip terhadap tubuh dibentuk
seperti simetri atau vertikalitas. Dengan contoh benda seperti kacamata, sepatu,
sarung tangan, topi, dll. Ketika berurusan dengan reflector tubuh, kita menaruh
perhatian dengan apa yang disebut psikolog sebagai keterjangkauan, atau
pengenalan suatu potensi untuk penggunaan atau tindakan ( Gibson, 1966 ).
Sebagai contoh kita mengenal tangga, saat melihat tangga kita akan berpikir bahwa
kita mampu untuk berpindah tempat ke atas atau ke bawah tergantung posisi kita
dengan tangga yang dimaksud.
Berikut diberikan prinsip–prinsip pengorganisasian pada tubuh
manusia.Terdapat beberapa aspek bentuk manusia yang diperiksa ketika
melakukan persepsi, yaitu :
1. Simetri Lateral

Gambar 12. tubuh manusia menghadap ke depan
Sumber : Rutherworld.wordpress.com, 16 september 2019
Berpegang teguh pada sumbu simetri vertical, bahwa bagian sebelah kiri akan
selalu ada cerminan di sebelah kanan walaupun tidak 100% sama. Disebut lateral
karena apabila tubuh manusia pada saat menghadap ke depan dibelah secara
vertikal, maka bagian tubuh manusia sebelah kanan tidak sama identik dengan
sebelah kiri.
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2. Vertikalitas

Gambar 13. tubuh manusia dalam visual siluet tetap dikenali sebagai manusia
Sumber: Tribunnewswiki.com, 16 september 2019
Bentuk tubuh manusia dapat dikenali walaupun saat duduk dan tengkurap.
Sebagian besar gerakan kita itu vertical, sehingga model yang ada di
mental/pikiran kita seringkali berdiri dengan wajah menghadap depan.
3. Diferensiasi

Gambar 14. sketsa gambar tubuh manusia yang tidak detail
Sumber : Nikifour.co.id, diakses 30 september 2019
Diferensiasi atau perbandingan, contoh ada seorang pemula menggambarkan
manusia tanpa batang tubuh yang detail kemudian diamati oleh seorang artis.
Menurut sudutpandang artis, gambar tersebut tidak sempurna.Menurut
pengamatan artis tersebut, gambar manusia harus terdiri dari batang tubuh yang
detail.
4. Rangka dan Sumbu

Gambar 15. manusia dengan kerangkanya
Sumber : Beritaanehunikmenarik.com, 16 september 2019
Secara individual rangka memiliki bentuk linier, asimetris, keras, dan memiliki
ketebalan yang berbeda sepanjang dimensinya . Pada kursi ‘gaulino’ karya Oscar
Tusquets 1987 , menonjolkan iregularitas dan kekerasan bentuknya, sesuatu yang
mirip kerangka manusia.
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5. Kulit

Gambar 16. kursi ‘gaulino’ karya Oscar Tusquets 1987
Sumber : Ddcnyc.com, 16 september 2019

Gambar 17. kulit manusia
Sumber : Sains.kompas.com, 16 september 2019
Struktur yang merentang di atas sebuah kerangka bisa dilihat sebagai
metaforakulit. Kulit tubuh manusia yang menyelimuti seluruh tubuhnya
dianalogikan juga seperti bulu atau rambut yang menyelimuti tubuh hewan, atau
kulit kayu/pelepah yang menyelimuti tubuh pada tumbuhan.
6. Bentuk Organik

Gambar 18. bentuk tubuh wanita yang identik dengan bentuk gitar klasik
Sumber : palingseru.com, 30 september 2019

Gambar 19. bentuk gitar klasik analog dengan tubuh wanita
Sumber : m.pulsk.com, 30 september 2019
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Bentuk tubuh manusia merupakan bentuk yang memiliki syarat tidak geometris
serta memiliki contour (garis bentuk) dan outline (garis luar) yang konsisten. Pada
karya fotografi diatas telah kita ketahui bahwa bentuk tubuh wanita mengingatkan
kita pada korespondensi antara manusia dan musical, sehingga terciptalah kiasan
“bentuk tubuh wanita seperti bentuk gitar”.
7. Kepala dan Wajah

Gambar 20. bentuk siluet kepala lengkap dengan contour wajah dan rambut
Sumber : Id.wikihow.com, 16 september 2019

Gambar 21. bentuk contour wajah wanita atau pria
Sumber : Clozette.co.id, diakses 30 september 2019

Gambar 22. bentuk contour wajah pria
Sumber : Idntimes.com, diakses 30 september 2019
Dengan mengesampingkan detail wajah, pembeda minimal apa yang dibutuhkan
terhadap sebuah siluet frontal agar bisa dianggap manusia ? pembeda apalagi yang
dibutuhkan untuk menentukan bahwa gambar tersebut adalah wajah wanita atau
pria?
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Sumbu vertical dan simetri lateral merupakan perangkat penataan frontal yang
terlihat jelas. Profilalis, hidung, bibir, dagu dan leher sangat penting bagi
pengenalan individu. Banyak benda-benda yang dikenakan di kepala atau
dipasangkan ke kepala seperti earphones ,topidan kacamatamerupakan bagian dari
ikon tubuh. Sebuah headset/headphone pasti mencerminkan pendengaran kita,
dan kita akan mengenali simetri kita sendiri dalam pencerminan tersebut.
8. Tangan

Gambar 23. pointer sebagai refleksi tangan sebagai penunjuk
Sumber : Amazon.com, 16 september 2019
Bentuk tangan jarang sekali direpresentasikan dalam desain, namun sering
direfleksikan pada alat yang menggantikan fungsi kedua tangan seperti sekop,
tongkat, pemukul lalat, pointer, mikrofon, sendok, garpu, dst
9. Gerak-Gerik dan Ekspresi

Gambar 24. gerakan manusia dalam siluetnya
Sumber : InfoAkurat.com, 16 september 2019

Gambar 25. gerakan manusia dalam memperagakan desain fesyen
Sumber : Fitinline.com, 16 september 2019
Tidak ada makhluk lain yang memiliki ekspresi maupun bahasa visual sebanyak
manusia. Rentang ekspresi yang menggunakan wajah dan tubuh bervariasi sangat
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besar di berbagai sub kultur, budaya, dan pekerjaan, kepribadian serta hakikat
pesan non-verbal. Seperti balerina yang tampil dengan serangkaian gerakan balet
serta ekspresi wajah; atau seperti penari bali yang tampil dengan serangkaian
gerakan tari serta ekspresi wajah, khususnya pada mata.
10. Unsur-Unsur Erotis
Penggunaan citra berbagai organ reproduksi tubuh merupakan hal biasa pada
peradaban kuno, bahkan dapat ditemui pada berbagai tempat publik. Contohnya
pada tempat pemandian candi, pada relief candi, tempat pemujaan dan ornamen.
Pada karya modern bentuk-bentuk erotis yang menganalogikan bagian kelamian
manusia atau hewan dibuat lebih geometri sederhana pada bentuk 3 dimensi,
sedangkan pada bentuk 2 dimensi masih banyak yang memvisualkannya dalam
bentuk alami.
Karya-karya seni, cenderung memvisualkan unsur-unsur erotis dalam bentuk
lebih alami. Contoh karya Claes Oldenburgh, berjudul “mixer”, divisualkan dengan
bahan lunak dari kain vinil yang diisi kapuk.
Berikut diberikan berbagai benda hasil dari ikon tubuh yang mengandung unsur
erotis.

Gambar 26. Roti atau jajanan yang membuat orang
berpersepsi mesum usai melihat bentuknya
Sumber : Idntimes.com, 16 september 2019

Gambar 27. Taman hiburan khusus dewasa (taman erotis/jeju love land) di korea
selatan
Sumber : Youtube.com, 16 september 2019
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Gambar 3.14. Relief erotis di candi sukuh
Sumber : Merdeka.com, 16 september 2019

F. Kesimpulan
Produk dapat berupa benda atau jasa. Bentuk visual benda dapat disebut
sebagai produk milenial, apabila detail, isi, material di dalamnya secanggih
material pembentuknya. Produk jasa yang dipadukan dengan kecanggihan
teknologi informasi dan satelit, lalu hasilnya dapat menyebar luas dan dirasakan
oleh seluruh manusia pemakai teknologi informasi itu, maka produk jasa itu
disebut dengan produk milenial. Begitu pula produk benda saat ini, akan disebut
canggih dan milenial apabila produk tersebut dapat menyebar luas dan
dirasakan/disukai oleh seluruh manusia pemakai teknologi informasi.
Bentuk benda milenial sudah tidak menjadi ukuran kecanggihannya, teknologi
audio-vidio,kecanggihan software yang menyertainya,kecepatan menerima
informasi dari jarak jauh,gerak-gerik visual grafis, kilauan material, berat material
dalam membuat nyaman pemakainya, kesederhanaan dan smart bentuk dan
fungsinya, dan kemudahan perawatannya, menjadi ukuran kecanggihannya.
Produk-produk sekarang kebanyakan berwarna gradasi value ke gelap/hitam.
Kecenderungan warna benda netral seperti coklat, hitam, putih dan abu-abu
banyak diaplikasikan, hal ini karena produk benda sekarang lebih menonjolkan
kecanggihan isi/software/elektroniknya.
Penambahan ornamentasi sedikit
diperhitungkan
sampai
sebatas
dapat
menunjukkan
ciri
khas
pembuat/pemiliknya. Ikon–ikon tubuh dengan semua kekayaannya yang
bervariasi diganti oleh metafora “bervalensi satu” (berderajat satu) dari
mesin/komputer.
Nilai–nilai kultural tubuh kita sendiri diungkapkan secara ikon dalam berbagai
kebutuhan hidup sehari-hari seperti mebel, peralatan makan dan minum, dan lainlain. Dengan menggunakan analogi-analogi manusia, citra lengkap dapat dikenali
tentang bentuk manusia atau bagian-bagian yang membentuknya. Terdapat
beberapa aspek bentuk manusia yang dipahami ketika melakukan persepsi, antara
lain :simetri lateral, vertikalitas, diferensiasi, rangka dan sumbu, kulit, bentuk
organik, kepal dan wajah, tangan, gerak-gerik dan ekspresi, unsur-unsur erotis.
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Dalam berfikir analogi ada 3 aspek penting yang harus ada, yaitu aspek sumber,
kesamaan dan aspek target. Berfikir analogi dalam bagan segitiga Eco, dapat
disimpulkan sebagai berikut: aspek sumber merupakanRepresentamen (menurut
Eco dianalogikan dengan Subyek), kesamaan merupakan Obyek (menurut Eco
dianalogikan dengan Fungsi subyek secara umum), dan aspek target merupakan
Interpretasi manusia (menurut Eco dianalogikan dengan nama jenis subyek).
Dari uraian menurut semiotika Eco, Representamen (Subyek) dan Obyek
(Fungsi) dari persepsi setiap orang pada sejenis produk benda milenial, analog
banyak yang sama, berakibat bahwa bentuk visual produk itu (secara fisik) adalah
sama. Pengorganisasian ikon tubuh setiap orang pada zaman milenial cenderung
sama (secara fisik) akan memperkuat bentuk visual produk suatu jenis produk
benda milenial adalah analog sama.
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CHAPTER 7

Tren Penerapan Teknologi Era 4.0 Sebagai Produk Fesyen
Choirul Anam

A. Pengantar
Kementerian Perindustrian telah menyusun inisiatif “Making Indonesia 4.0”
untuk mengimplementasikan strategi dan Peta Jalan 4IR di Indonesia. Peta Jalan ini
melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari institusi pemerintah,
asosiasi industri, pelaku usaha, penyedia teknologi, maupun lembaga riset dan
pendidikan. Peta Jalan Making Indonesia 4.0 memberikan arah dan strategi yang
jelas bagi pergerakan industri Indonesia di masa yang akan datang, termasuk di
lima sektor yang menjadi fokus dan 10 prioritas nasional dalam upaya
memperkuat struktur perindustrian Indonesia.

Gambar. 1. Pengembangan 5 Sektor Peta Jalan Making Indonesia 4.0
(Sumber : Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
pada diakses pada 30September 2019 pukul 09.00)

Dalam sambutannya, Menteri Perindustrian Republik Indonesia
mengungkapkan Fourth Industrial Revolution (“4IR”) atau Revolusi Industri 4.0
tidak hanya berpotensi luar biasa dalam merombak industri, tapi juga mengubah
berbagai aspek kehidupan manusia. Kita telah melihat banyak negara, baik negara
maju maupun negara berkembang, yang telah memasukkan gerakan ini ke dalam
agenda nasional mereka sebagai salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di
kancah pasar global. 4IR sudah pasti akan menuju Indonesia dan kita siap untuk
mengimplementasikannya.
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Gambar. 2. Lima Teknologi Inti Untuk Revolusi Industri Ke 4.0
(Sumber : Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
pada diakses pada 30September 2019 pukul 09.00)

4IR mencakup beragam teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan (AI),
Internet of Things (IoT), wearables, robotika canggih, dan 3D printing. Indonesia
akan berfokus pada lima sektor utama untuk penerapan awal dari teknologi ini,
Salah satu sektor yang diprioritaskan yaitu sektor textil dan fesyen. Pada tahun
2016, sektor ini mengkontribusikan 7 persen dari PDB manufaktur, 15 persen dari
ekspor manufaktur, dan 20 persen dari tenaga kerja manufaktur. Secara historis,
sektor ini merupakan kontributor ekspor manufaktur terbesar kedua di Indonesia.
Adopsi 4IR di sektor ini akan membuat Indonesia mampu mempertahankan dan
meningkatkan daya saingnya di pangsa pasar global. Strategi tekstil dan pakaian
4.0 termasuk: (1) Meningkatkan kemampuan di sektor hulu, fokus pada produksi
serat kimiawi dan bahan pakaian dengan biaya yang lebih rendah dan berkualitas
tinggi untuk meningkatkan daya saing di pasar global. (2) Meningkatkan
produktifitas manufaktur dan buruh melalui penerapan teknologi, optimalisasi
lokasi pabrik serta peningkatan ketrampilan. Lebih lanjut, seiring dengan
pertumbuhan ekonomi dan pergeseran permintaan dari pakaian dasar (basic
clothing) menjadi pakaian fungsional, seperti baju olahraga, Indonesia harus
mampu untuk (3) membangun kemampuan produksi functional clothing dan (4)
meningkatkan skala ekonomi untuk memenuhi permintaan functional clothing
yang terus berkembang, baik di pasar domestik maupun ekspor.
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Gambar. 3. Strategi di sektor tekstil dan pakaian 4.0
(Sumber : Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
pada diakses pada 30September 2019 pukul 09.00)
Pengaruh teknologi pada fesyen perlahan mulai menciptakan efek positif, tak
hanya bagi para desainer tetapi juga para pemerhati busana. Pasalnya, kolaborasi
teknologi dan fesyen bisa menghadirkan solusi fungsional yang dapat mendukung
kehidupan manusia.Berbeda dengan dulu, Dunia fesyen dan teknologi dari dulu
dapat dianggap sebagai perumpamaan langit dan bumi. Dunia fesyen adalah dunia
yang dipenuhi dengan gemerlap model, penuh dengan ke-elegan-an akan sebuah
cara berpakaian. Di sisi lain, teknologi adalah inovasi akan solusi mutakhir yang
biasanya tampak kaku, sehingga keduanya dianggap bertolak belakang. Namun
sekarang, teknologi berkembang pesat. Disrupsi terjadi dalam waktu yang singkat.
Penetrasi perkembangan smartphone melonjak tajam, adopsi internet semakin
besar, cara mengakses informasi dari yang konvensional, berubah menjadi cara
digital. Teknologi akhirnya merambah semua kategori, tak terkecuali fesyen. Pelan
tapi pasti, industri fesyen pun mulai mengadopsi teknologi sebagai instrumen vital.
Bahkan bisa dibilang, industri ini sekarang tak bisa lepas dari campur tangan
teknologi.

B. Hubungan yang saling menguntungkan antara Teknologi-Fesyen
Simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan antara
teknologi dengan fesyen antara lain, penyerapan teknologi pada industri fesyen
yang terjadi sekarang adalah eksistensi dari media sosial, yang bisa menjadi
‘kekuatan’ untuk menebar pengaruh tren, sehingga teknologi sangat berpengaruh
pada perkembangan tren fesyen pun demikian sebaliknya, pengaruh fesyen bisa
menjadi tren baru juga di bidang teknologi salah satu contohnya adalah inovasi
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desain dari beberapa perangkat teknologi atau gadget sangat dipengaruhi oleh
perkembangan tren fesyen yang ada, seperti bentuk yang lebih dinamis, warna
yang disamakan dengan perkembangan fesyen semakin menjadi daya tarik dari
produk gadget itu sendiri. Jadi kolaborasi antara keduanya saling memberikan
dampak yang besar khususnya kolaborasi tentang pengaruh tren bagi keduanya.
“… Technology essentially broadens my language as a designer. I’m interested in
languages that allow you to go betond consideration of body or ‘normal’ clothing to
create new ways of looking. The impotance of technology in my work is that it present
a fresh means of my expression “ (Hussein Chalayan from Lee, Suzane 2001 Page
95).
Teknologi pada dasarnya memperluas bahasa saya sebagai seorang desainer.
Saya tertarik pada bahasa yang memungkinkan untuk lebih mempertimbangkan
tubuh atau pakaian 'normal' untuk menciptakan cara pandang yang baru. Yang
penting kecanggihan teknologi dalam pekerjaan saya adalah menghadirkan
teknologi baru bagi ekspresi saya

C. Teknologi Laser
Teknologi laser merupakan salah satu teknologi yang digunakan dalam
industri fesyen sejak lama. Dewasa ini penggunaan teknologi laser di bidang
tekstil atau fesyen meningkat dalam hal pemotongan bahan, baik untuk pola baju
maupun desain motif, pengukiran kulit sintetis, hingga bleachingdenim (Nayak,
2016). Aplikasi teknologi laser di bidang tekstil atau fesyen menjadi semakin
berkembang karena memberikan keuntungan dalam akurasi dan efisiensi. Salah
satunya adalah untuk aplikasi pemotongan (laser cutting).
Laser merupakan singkatan dari Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation. Teknologi laser adalah sebuah radiasi elektromagnetik yang berasal dari
perubahan energi pada atom dalam beberapa level material (Dowden, 2009).
Teknologi laser cutting telah berkembang sejak beberapa waktu yang lalu. Pada
tahun 1965, mesin laser cutting produksi digunakan untuk mengebor lubang
di berlian. Mesin ini dibuat oleh Western Teknik Listrik Research Center. Pada
tahun 1967, Inggris mempelopori laser dibantu oxygen jet cutting untuk logam.
Pada awal 1970-an, teknologi ini dimasukkan ke dalam produksi untuk memotong
titanium untuk aplikasi ruang angkasa. Pada saat yang sama CO2 laser yang
disesuaikan untuk memotong non-logam, seperti tekstil, karena mereka diserap
oleh logam (Bromberg, 1991).
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Gambar 4. Charles Townes, Penemu Teknologi Laser
Sumber : Cutlasercut.com
Dari segi teknik, kelebihan dari laser cutting daripada pemotongan mekanik
atau manual yaitu lebih mudah, praktis dan mengurangi kontaminasi benda
kerja karena tidak ada ujung tombak yang tidak terkena langsung oleh bahan
atau mencemari bahan. Keunggulan lainya adalah presisi, karena sinar laser
tidak mengenai bahan secara langsung selama proses tersebut. Peluang
pelengkungan materipun akan berkurang ketika laser cut memotong, karena
sistem laser memiliki peluang kecil untuk zona yang terkena panas. Beberapa
bahan juga sangat sulit atau tidak mungkin untuk memotong lebih cara tradisional
Penggunaan laser cutting sebagai alat pemotong kain terus berkembang baik
untuk bidang manufaktur garmen maupun untuk proses teknik tekstil. Laser
cuttingmerupakan alat yang efektif untuk memotong kain. Keuntungan
menggunakan laser cutting dalam pemotogan kain adalah kemampuannya untuk
menutup ujung potongan segera setelah potongan dibuat, yang mana hal ini
mencegah terjadinya robekan kain. Saat digunakan pada material kain alami
seperti katun dan denim, laser cutting dapat bekerja dengan sangat efektif
membuat potongan. Namun itu adalah sebuah proses pembakaran, bukan
proses melelehkan, jadi perlu diketahui bahwa masih tetap ada potensi robekan
kain.

Gambar 5. Mesin Laser Cutting
Sumber . Choirul Anam, 2017
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Laser cuttingsaat ini memiliki keunggulan tersendiri apabila dimanfaatkan
untuk perancangan fesyen, khususnya fesyen eksklusif. Namun pemanfaatannya
dalam dunia fesyen masih tergolong baru. Keunggulan dari teknik laser cuttingini
lebih terletak pada efisiensi kerja.Perbandingannya, untuk menyelesaikan sebuah
gaun yang jika di kerjakan secara manual membutuhkan waktu sekitar tiga
bulan, namun dengan teknik laser ini dapat mengerjakannya dalam waktu satu
hari. Hal ini berdasarkan pada pengalaman para desainer fesyen yang
telah menggunakannya. Teknik laser cutting juga menghasilkan potongan yang
lebih rapi dibanding jika dikerjakan secara manual. Detail kecil dalam dunia mode
yang tidak bisa dikerjakan manual, bisa dilakukan dengan teknik laser ini.
Fesyen merupakan fenomena yang cepat berubah. Apa yang tren musim ini
akan berganti lagi pada musim selanjutnya. Banyak rumah fesyen besar
bekerja berdasarkan even-even besar seperti New York, London, Milan, Paris, dan
Jakarta Fesyen Week sebagai panggung untuk memamerkan koleksi terbaru
mereka. Fesyen adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan manusia.
Etimologi fesyen terkait dengan bahasa Latin, factio, yang artinya membuat atau
melakukan. Kata lain yang mengawali kata fesyen adalah facere yang artinya
membuat dan melakukan. Arti kata fesyen tersebut mengacu pada hal yang
berkaitan dengan suatu kegiatan. Jadi, fesyen merupakan sesuatu yang
dilakukan seseorang, bukan hanya seperti pemaknaan yang dewasa ini lebih
mengemuka, yaitu memaknai fesyen sebagai sesuatu yang dikenakan oleh
seseorang (Barnard, 2011).
Mesin Laser Cutting dapat digunakan untuk memotong dan mengukir beragam
material yang memiliki tekstur sangat keras. Material yang biasa dipotong dengan
mesin ini antara lain material-material seperti besi ataupun stainless steel.
Material lain yang juga bisa dipotong dengan Mesin Laser Cutting adalah
aluminium, titanium, epoxy, plywood, lilin, plastik, akrilik, kayu, karton, kertas,
kulit, MDF, metal, taksboard dan kain. Semua material tersebut dapat dipotong dan
diukir dengan mesin ini secara presisi dan rapi. Mesin Laser Cutting memiliki
kemampuan untuk memotong (cutting), menggores (marking), gravir (engraving),
dan melubangi (perforating).
1. Aneka Contoh Varian hasil teknologi Laser
Banyak varian produk yang dapat dihasilkan oleh penggunaan teknologi laser
dan medianya, diantaranya:
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Gambar 6. Kumpulan contoh hasil teknologi laser melalui berbagai teknik dan media
Sumber. Choirul Anam, 2017
Hasil uji coba penulis terhadap teknologi laser menggunakan material kulit yang
akan menjadi bahan Produk Sepatu

Gambar 7. Hasil uji coba penggunaan laser pada media bahan kulit
Sumber : Choirul Anam, 2017

2. Penerapan Teknologi Laser Pada Produk Fesyen
Salah satu contoh penerapan penggunaan laser pada produk fesyen adalah
penggunaan material kayu MDF untuk Produk Tas. Dalam proses ini menjelaskan
teknik pembuatan pola pada papan kayu MDF agar dapat ditekuk menjadi
lengkung sehingga dapat diaplikasikan menjadi bahan kombinasi produk Tas. Pola
yang diaplikasikan terhadap MDF merupakan pola khusus jenis garis lurus
(straight) yang memungkinkan lipatan di tiap garis yang sudah dipotong
menyerupai lipatan alat musik akordeon membuat papan MDF yang awalnya kaku
menjadi lentur.
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Gambar 8 . Pola garis lurusstraight (kiri) terlisensi dan hasil MDF yang telah laser
dipotong (tengah) dan hasil yang sudah ditekuk (kanan)
Sumber : Choirul Anam, 2018

Gambar 9 . Poster model Tas selempang wanita berbahan semen dan kayu laser
Sumber : Poster Hak Cipta, Choirul Anam dkk 2019

Seperti halnya contoh lain dalam penerapan teknologi laser cutting yaitu karya
Larasya Nayenggita dalam jurnal penelitiannya membahas tentang eksplorasi
teknik laser cut pada ragam hias batik sebagai produk fesyen, dengan produk yang
dihasilkan ialah scarf atau selendang, serta kemeja casual. Material yang digunakan
merupakan kain Rayon, Chiffon Yoriyu, Chiffon Double Hycone, dan Spandex
Harpa(Larasya Nayenggita, 2013)

Gambar 10. Teknik laser cutting motif batik pada bahan kain
Sumber. Larasya Nayenggita, 2013
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Gambar 11. Sesi pengambilan gambar model produk hasil karya laser cut ragam
batik
Sumber. Larasya Nayenggita, 2013
Kemudian terdapat contoh penerapan teknik laser lainnya yaitu teknik laser
grafir yang diterapkan oleh Choirul Anam, pada penulisan karya Tesisnya (2017)
dengan menggunakan bahan Kulit Crusting yang merupakan jenis bahan kulit dan
belum dilakukan finishing atau proses akhir, sehingga kulit masih bisa dilakukan
eksperimen selanjutnya misal diberi warna atau dilukis dengan tinta khusus kulit.
Pada proses ini penerapan teknik laser grafir dilakukan untuk membuat
produk sepatu pria dengan berbagai model dan jenis pola, dalam hal ini pola yang
diambil terinspirasi dari bentuk gunungan wayang.

Gambar 12.Proses Laser Grafir pada setiap Komponen sepatu pria
Sumber : Choirul Anam, 2017

Pada Gambar di atas adalah proses laser pada tiap – tiap komponen yang sudah
ada. Proses ini dilakukan dengan menggunakan teknik digital, yaitu menggambar
pola atau motif yang ada pada kajian sebelumnya digambarkan pada hasil scan dari
potongan pola dengan menggunakan software digital yaitu Coreldraw, karena
software terebut juga dapat dikonfersikan ke dalam format komputer yang ada
pada laser.
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Gambar 13.Hasil Penerapan Laser Grafir pada Desain Sepatu Pria(Atas)
Hasil Eksperimen pewarnaan dan Kombinasi Material (Bawah)
Sumber : Choirul Anam, 2017

Gambar14.FotoModel Penerapan Laser Grafir pada SepatuPria
Sumber : Choirul Anam, 2017

D. Teknologi 3D Print
Apa itu Printer 3D ?
Printer 3D adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita mencetak suatu
obyek 3D dari yang paling mudah hingga yang paling rumit. Prinsipnya hampir
sama dengan printer 2D yang dicetak ke dalam kertas, yaitu dengan mendesain
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model dulu dengan suatu software yang kemudian outputnya adalah pencetakan
dengan bahan tertentu sesuai dengan yang diinginkan.Semua bentuk benda dapat
dicetak dengan printer 3D, dari obyek sederhana misalnya patung, sepatu, baju
hingga mencetak makanan, mobil dan rumah. Banyak industri yang sudah
memproduksi Mesin 3D print dan memiliki berbagai macam jenis, ukuran, merk
dan harga.

Gambar 15.Mesin 3D Print
Sumber : id3d.org

Beberapa bahan yang dipakai pada teknologi 3D print adalah kebanyakan
terbuat dari plastik atau yang biasa disebut filament, tapi tergantung jenis dan
bidang yang diterapkan. Beberapa diantaranya adalah.
1. PLA (Polylactic Acid) – PLA mungkin adalah bahan yang paling mudah
untuk digunakan ketika pertama kali memulai pencetakan 3D. Ini adalah
bahan ramah lingkungan yang sangat aman untuk digunakan, karena
merupakan termoplastik biodegradable yang telah berasal dari sumber daya
terbarukan seperti pati jagung dan gula tebu. Ini adalah plastik serupa yang
digunakan dalam kantong-kantong yang dapat dikomposkan yang dengan
aman menurunkan bio dibandingkan dengan plastik tradisional yang
digunakan dalam Poly Bags.
2. ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) – ABS dianggap sebagai bahan
paling mudah kedua untuk digunakan ketika Anda memulai pencetakan 3D.
Ini sangat aman dan kuat dan banyak digunakan untuk hal-hal seperti
bumper mobil, dan Lego (mainan anak-anak)Namun tidak menutup
kemungkinan banyak juga material lainnya yang bisa diterapkan untuk
menjadi bahan 3D print.
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3. HIPS (High Impact Polystyrene) Sangat mirip dengan ABS perbedaan utama
adalah bahwa HIPS dapat larut dalam larutan Limonene. Dapat juga untuk
mencetak object 3D yang komplek dengan kombinasi 3D filament lain, dimana
HIPS sebagai bahan pendukung/support yang kemudian dapat dengan mudah
dihilangkan dengan menempatkan hasil 3D Print di Larutan D-Limonene Oil.
Ini adalah alternatif yang fantastis untuk pembersihan bahan
pendukung/support.
4. PVA (Polyvinyl Alkohol) Merupakan 3D filament printer yang larut dalam air.
Fitur ini membuat filamen PVA sangat cocok sebagai bahan
pendukung/support untuk 3D Print PLA yang kompleks.
5. Flexible PLA - Flexible PLA Tidak berbahaya / beracun dan merupakan 3D
Filament yang menghasilkan 3D Print yang Flexible dan Elastis
6. PETG (Glycol-modified PET) - PETG filament adalah senyawa plastik yang
satu famili dengan PET (Polyethylene terephthalate). Memiliki pengabungan
keungulan dari senyawa plastik ABS dan PLA, serta memiliki warna yang
bening/transparent dan kilap.
7. Color Change By UV - Color Change By UV filament merupakan 3D printer
filament yang akan berubah warnanya bila terkena Sinar UV atau Sinar
Matahari.
8. Color Change By Temperature- Color Change By Temperature filament
merupakan 3D printer filament yang akan berubah warnanya bila terpapar /
kontak dengan panas (dicelup air panas).
9. Wood - Wood filament adalah 3D printer filament yang memiliki kareteristik
warna & hasil seperti kayu
10. Bronze - Bronze filament adalah 3D printer filament yang memiliki
kareteristik warna & hasil mirip Bronze

Gambar 16.Beberapa Material yang digunakan untuk 3d Print
Sumber : idseducation.com
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Kehadiran teknologi 3D print ini sangat berdampak pada berbagai sektor dan
bidang, mulai dari pendidikan, industri manufaktur, kesehatan, industri otomotif,
penerbangan, antariksa, bidang kontruksi, arsitektur, desain produk, bahkan
bidang fesyen. Dalam pendidikan misalnya, dulu proses membuat alat peraga
pendidikan khususnya pengetahuan organ manusia dilakukan dengan membuat
desain, mencetak tempat untuk cetakan dengan ukuran besar, kemudaian
mencetak dengan bahan khusus biasanya terbuat dari fiber, resin dan lain
sebagainya, lalu dilakukan penghalusan, dipoles serta diberi warna, lalu dilakukan
proses lapisan akhir. Dan itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 – 5 hari sebelum
dikirim ke penjual. Nah, dengan kehadiran teknologi 3d print mungkin bisa
mempersingkat waktu dan hasilnya lebih menarik dan bisa dilakukan langsung di
sekolah, tapi dilakukan oleh ahli khsus atau operator. Dari bidang pendidikan bisa
berdampak luar biasa dengan teknologi ini.
Lain lagi dari bidang arsitektur dan kontruksi, baru – baru ini dihebohkan
dengan kehadiran inovasi teknologi Print 3d yang dapat membuat sebuah
bangunan atau rumah. Dengan peralatan yang didesain berukuran besar, mirip
Crane alat tersebut mampu mengeluarkan cairan konsentrat khusus untuk
mencetak hasil sebuah rumah yang berukuran seperti rumah asli.

Gambar 17.Proses 3d print untuk membuat rumah
Sumber : youtube.com
Selain arsitektur yang memiliki inovasi pada teknologi 3d print, bidang kuliner
atau makanan juga tidak kalah menarik untuk dibahas, dengan menerapkan
prinsip yang sama pada printer 3d lainnya, maka dibidang makanan ini bahan
untuk mencetaknya terbuat dari campuran bahan khsus makanan yang tidak
terlalu cair dan tidak terlalu padat, namun ketika sudah dicetak tidak rusak. Pada
teknologi printer 3D untuk makanan ini mungkin secara proses hampir sama
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dengan mesin pada industri besar yang mencetak makanan atau snack namun yang
dicetak hanya satu jenis model makanan saja, akan tetapi pada 3D print untuk
makanan ini dapat didesain sedemikian rupa sesuai dengan pesanan dan keinginan
konsumen.

Gambar 18.Proses 3D print untuk membuat makanan (kiri), aneka permen yang
dicetak 3D print
Sumber : hollandtradeandinvest.com

1. Penerapan 3d Print pada produk fesyen
Selanjutnya yeng menjadi fokus pada penulisan ini adalah penerapan 3D Print
terhadap dunia fesyen, yang memang pada dasarnya dibahas pada penulisan awal
bahwa antara teknologi dan fesyen terjadi simbiosis mutualisme yang saling
menguntungkan, ketika teknologi 3D Print hadir dan menyebar luas, maka
berlomba – lompa para desainer fesyen untuk memutar otak berkolaborasi
mempelajari teknologi ini dengan mendesain produk inovasi baru untuk jadi yang
pertama kali menerapkannya. Demikian pula sebaliknya, dengan berkembangnya
dunia fesyen yang memiliki pangsa pasar yang luas dan besar, para vendor
berlomba – lomba mendukung dan mempelajari bahan khusus yang memang
ditujukan untuk dunia fesyen. Contoh penerapan teknologi 3d Print dilakukan oleh
Putra, Kumara dalam laporan kegiatan pada pengrajin perak untuk membuat
asesoris dan sepatu.Dengan Menggunakan software slicer 3D printer Simplify,
dilanjutkan proses pengembangan produk perhiasan dan alas kaki. Printer 3D yang
digunakan bermerk Wanhao Duplicator I5 dengan bed printing berukuran 20 x 20
cm. Jenis bahan filament yang digunakan adalah PLA (Poly Lactic Acid) Proses
produksi berlangsung sangat singkat, bervariasi mulai 10 menit pada model
perhiasan anting, hingga 12 jam untuk purwarupa sol sepatu.
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Gambar 19.Desain 3D untuk asesoris (kiri) hasil penerapan 3d print asesoris
perak (kanan)
Sumber : Putra, Kumara. 2016

Gambar 20. Desain 3D untuk sol sepatu wanita (kiri) hasil penerapan 3d print
(tengah) purwarupa produk sepatu (kanan)
Sumber : Putra, Kumara. 2018

Selain contoh penerapan diatas, ada beberapa contoh penerapan teknologi 3d Print
yang lain yang menjadi tren baru di dunia fesyen antara lain :

Gambar 21. Penerapan 3D Print untuk sepatu
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Gambar 22. Penerapan 3D Print untuk Gaun / Busana

Gambar 23. Penerapan 3D Print untuk Asesoris dan Hiasan
Sumber : purible.com&simplelifehack09
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E. Penutup
Pada dasarnya, penggunaan teknologi industri 4.0 sangat berdampak sekali
terhadap perkembangan tren dunia fesyen demikian pula sebaliknya,
perkembangan dunia fesyen sangat berdampak pada perkembangan teknologi,
dan begitu seterusnya siklus yang terjadi antara kedua bidang diatas yaitu
teknologi dan fesyen. Dalam hal ini kolaborasi keduanya saling menciptakan
inovasi baru, tren baru, segmentasi baru dan terus berkembang menciptakan
sesuatu yang baru. Bahkan tidak menutup kemungkinan berkolaborasi dengan
banyak bidang yang lainnya dan saling mendukung perkembangan satu dengan
yang lainnya. Serta bisa jadi dapat mempercepat atau memprediksi terjadinya
teknologi industri 5.0. atau tren fesyen yang lebih inovatif lagi.
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CHAPTER 8

Kaidah Ergonomi Kursi Duduk
Hamdan Bahalwan

A. Penerapan Ergonomi Dalam Kehidupan Sehari-Hari
Ergonomi merupakan salah satu aspek dalam sebuah produk. Semua produk
yang di desain tidak mungkin bisa lepas dari faktor ergonomi. Seperti pada cerita
singkat ini. Pada suatu siang yang terik, ada seorang bapak bersama puteri-nya
yang masih berumur 3 tahun, sedang melakukan permainan. Tiba-tiba sang bapak,
berhenti bermain dan sibuk dengan gawainya, sang anak disuruhnya untuk
bermain sendiri, dengan mainan yang dia punya. Sampai sang anak terjatuh dari
kursi mungilnya. Sontak sang bapak terkejut, dan langsung mendatangi sang anak
yang sudah hampir meneteskan air matanya. Sang bapak berkata kepada puteri
mungil-nya itu, “lho, kenapa kok bisa jatuh? Kamu gak hati-hati ya waktu duduk?”.
Sang anak hanya diam menatap wajah sayang sang bapak, sejurus kemudian dia
berkata, “sakit ayah, kaki ku sakit”. Dengan sigap bapak itu meng-usap bagian kaki
yang di rasa sakit oleh puteri mungilnya terebut, sambil meng-usap kaki sang anak,
bapak tersebut berkata, “mangkanya hati-hati kalau mau duduk, kalo kamu jatuh
gini, sakit kan kaki mu” sambil melihat kursi kecil yang membuat puterinya jatuh,
sang bapak memperhatikan dengan seksama kursi tersebut. Kemudian, ia berpikir.
Bahwa kursi ini tidak aman di duduki oleh anak kecil, terlihat tidak ada arm rest
untuk anak, tinggi kursi yang cukup tinggi, dan sandaran yang tidak mengikuti
postur punggung anak. Sambil memperhatikan kursi tersebut, lamunan sang bapak
terpecah ketika sang puteri berkata, “ayah, sudah ndak sakit lagi. Ayah pegang
langsung sembuh”. Di iringi dengan senyum renyah anak kecil. Kemudian dia
kembali bermain dengan ceria.
Tanpa sadar aspek ergonomi sudah masuk ke segala aspek kehidupan manusia.
Dari cerita singkat di atas, bisa dilihat dengan seksama. Bagaimana anak kecil yang
ingin duduk di kursinya dan mengalami kecelakaan (terjatuh). Banyak faktor yang
menyebabkan kecelakaan tersebut. Bisa faktor dari manusianya (anak tersebut)
yang kurang hati-hati ketika dia mau duduk, atau kesalahan terjadi pada
produknya. Kursi yang dia duduki. Jika ditelaah lebih dalam lagi, kursi untuk anak
saat ini, banyak yang tidak safety. Produsen asal saja membuat kursi untuk anak,
dengan tujuan akhir keuntungan rupiah, tanpa melihat apakah kursi tersebut aman
diduduki oleh anak atau tidak. Dalam ilmu ergonomi, membuat sebuah kursi anak
banyak aspek yang perlu diperhatikan. Ada material, antropometri anak, warna,
dimensi, dan fungsi pada kursi tersebut.
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B. Material
Mengapa material perlu di bahas dalam chapter ini. Material sangat
berpengaruh dalam ergonomi dan juga sebuah perancangan. Material untuk
merancang sebuah produk, bisa juga disebut dengan material teknik. Material
teknik di bagi menjadi 8 golongan (I KT. Suarsana, 2017).
1. Logam : besi, baja, logam paduan, titanium, dan bahan logam lainnya.
2. Polimer : polikarbonat, polipropilen, polietilan, plastik, dan lainya.
3. Karet : isoprene, neoprene, karet alam, dan lainnya.
4. Gelas : gelas soda, gelas silica, dan gelas borosilikat.
5. Keramik : alumunia, karbida silicon, nitride silikon, dan lainnya.
6. Hibrida : komposit, sandwich, foam.
7. Biomaterial : kertas, kayu, tulang, kulit.
8. Tekstil : sutra, linen, katun, reyon, spandex, wol, linen, dan lainnya.

Material sangat krusial dalam merancang sebuah produk. Material berperan
dalam menciptakan kenyaman. Sekalipun definisi kenyamanan merupakan hal
yang masih ambigu. Karena setiap manusia berbeda-beda tentang arti tentang
kenyamanan. Material memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ambil contoh
material besi. Besi merupakan salah satu material untuk membuat sebuah kursi,
akan tetapi, jika besi menjadi material utama dan tanpa material tambahan. Kursi
tersebut, sudah bisa dipastikan, bahwa kursi tersebut memiliki bobot yang tidak
ringan, dan susah untuk mobilisasi. Berbeda dengan biomaterial yang berasal dari
mahkluk hidup (pohon), memiliki bobot yang ringan, tingkat mobilisasi yang
mudah, dan juga kayu sangat mudah untuk dibentuk sesuai dengan keinginan dan
desain.

C. Antropometri
Antropometri anak. Antropometri berasal dari “anthro” yang memiliki arti
manusia dan “metri” yang memiliki arti ukuran. Antropometri adalah sebuah studi
tentang pengukuran tubuh dimensi manusia dari tulang, otot dan jaringan adiposa
atau lemak. Menurut Wignjosoebroto dalam bukunya Ergonomi Studi Gerak dan
Waktu, antropometri adalah studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi
tubuh manusia. Bidang antropometri meliputi berbagai ukuran tubuh manusia
seperti berat badan, posisi ketika berdiri, ketika merentangkan tangan, lingkar
tubuh, panjang tungkai, dan sebagainya.
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Data antropometri digunakan untuk berbagai keperluan, seperti perancangan
stasiun kerja, fasilitas kerja, dan desain produk agar diperoleh ukuran-ukuran yang
sesuai dan layak dengan dimensi anggota tubuh manusia yang akan
menggunakannnya.Manusia memiliki berbagai ukuran tubuh manusia yang
berbeda antara manusia yang satu dengan lainnya, seperti berat badan (kurus,
sedang, dan berat), ukuran tinggi tubuh ketika posisi berdiri (kecil, sedang, dan
tinggi), lingkar tubuh (kecil, sedang, dan besar) serta posisi ketika merentangkan
tangan, panjang tungkai, dan sebagainya. Data antropometri tersebut digunakan
untuk berbagai keperluan, seperti perancangan stasiun kerja, fasilitas kerja, dan
desain produk agar diperoleh ukuran-ukuran yang sesuai dan layak dengan
dimensi anggota tubuh manusia yang akan menggunakannnya. Sehingga
meminimalisir kecelakaan kerja, atau meminimalisir kejadian yang tidak
diinginkan, seperti terjatuh, sakit, terkilir, terbentur, dan hal buruk lainnya.
Antropometri juga merupakan salah satu hal wajib dalam merancang sebuah
produk. Agar user atau pengguna merasa aman dan nyaman ketika menggunakan
produk yang sudah memenuhi kaidah antropometri yang telah di perhitungan dan
di analisis yang mendalam. Desain kursi yang ada dalam tidak sepenuhnya merujuk
pada ukuran-ukuran antropometrik pemakainya. Meja-kursi biasanya dibuat
massal, satu tipe-satu ukuran-untuk semua. fungsi kursi secara tradisional sebagai
tempat duduk dan aktivitas belajar mungkin sudah memenuhi syarat, tetapi
sebagai tempat yang nyaman, aman, dan bebas stres dalam waktu relatif lama
belum dapat dipastikan.

D. Warna
Dalam sebuah perancangan, warna merupakan hal yang sangat penting dan
diperhatikan. Warna merupakan visual utama dari sebuah produk. Jika warna
tidak sesuai dengan minat dan keinginan dari pengguna produk tersebut, maka
produk tersebut tidak akan digunakan pula oleh pengguna. Seperti teori warna
yang dikemukakan oleh Jhohaness Itten. 12 Bagian roda warna di bawah ini
berdasarkan pada tiga warna primer (Merah, Kuning dan Biru) ditempatkan secara
merata di sekitar lingkaran. Antara tiga primer adalah warna sekunder (hijau,
Orange dan Violet) yang merupakan campuran dari dua primer warna tersebut
duduk antara warna yang lain.
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Gambar 1. Roda Warna Teori Johannes Itten
Sumber : Hamdan Bahalwan, Kajian Psikologi Desain, Desain Interface
Speedometer Sepeda Motor Metik, Tentang Pengaruh Cara Orang Berkendara, Tesis, 2017
Warna tersier jatuh antara masing-masing primer dan sekunder. Antara kuning
dan oranye, misalnya, berwarna kuning oranye, biru dan ungu antara adalah ungu biru
dan sebagainya. Semua warna-warna di sekitar bagian luar dari roda warna yang
disebut warna jenuh. Warna tersebut tidak mengandung warna hitam, tidak putih dan
tidak ada gratis atau warna yang berlawanan. Teori yang didasarkan pada 12 roda
warna Johannes Itten, warna tersebut menawarkan pemahaman yang lebih baik dari
interaksi warna. Senyawa warna adalah warna yang mengandung campuran dari tiga
warna primer.
Warna, dalam pandangan anak juga memberikan rangsang psikologi otak yang
beragam, warna juga bisa dijadikan alat komunikasi pada anak, karena anak lebih
cenderung lebih tertarik pada visual (warna). Perkembangan anak yang berbeda-beda,
anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Anak akan lebih paham pada warna
dan gambar yang menarik. Warna akan cepat diserap anak pada awal umur 6 bulan,
psikologi anak sudah bisa di rangsang dengan warna.

E. Dimensi
Selain warna, ada faktor lain yaitu dimensi kursi. Dimensi atau ukuran kursi
yang baik untuk anak. Seharusnya kursi untuk anak mengikuti tabel antropometri
anak yang telah dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010 Tentang Standart Antropometri
Penilaian Status Gizi Anak. Menjelaskan bahwa pertumbuhan anak setiap bulan
mulai dari lahir hingga anak menginjak usia 17 tahun, ada ukuran dan terperinci.
Desain Produk – Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya 2020

94

Chapter 8
Kaidah Ergonomi Kursi Duduk

Contoh, jika anak berusia 60 bulan normalnya memiliki panjang tubuh 110 Cm, dan
berat badan 18,3 Kg. maka, untuk mendesain sebuah kursi yang tepat dan aman
bagi anak usia 60 bulan harus melihat tabel antropometri tesebut, sebagai patokan
untuk merancang sebuah kursi.
Seperti penelitian “Perancangan Meja Dan Kursi Anak Menggunakan Metode
Quality Function Deployment (QFD) Dengan Pendekatan Athropometri Dan
Bentuk Fisik Anak” dilakukan pengumpulan data yang didapatkan dari pengukuran
anthropometri anak usia 4 ± 6 tahun.
Tabel1. Antropometri anak
Sumber: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
1995/MENKES/SK/XII/2010 Tentang Standart Antropometri Penilaian Status Gizi
Anak
No.
Dimesi Antropometri
Rata-rata
(mm)
1
Tinggi Tubuh Posisi Berdiri
1054
2
Panjang Lengan Bawah
370
3
Tinggi Siku Posisi Duduk
123
4
Jarak Pantat ke Lutut
318
5
Jarak Lipat Lutut ke Pantat
265
6
Tinggi Lutut
286
7
Tinggi Lipat Lutut
251
8
Lebar Bahu
268
9
Lebar Panggul
252
10
Lebar Dada
135
11
Jarak Siku ke Ujung Jari
268
12
Jarak Genggaman Tangan ke
440
Punggung

Dan hasil dari penelitian ini adalah kursi untuk anak yang ergonomis adalah
kursi yang bisa menopang keseluruhan tubuh pengguna atau user. Pada
perancangan meja dan kursi anak ini terdapat adanya perbedaan dimensi meja dan
kursi dibandingkan dengan dimensi meja dan kursi dari kompetitor. Dimensi lebar
dudukan kursi dan lebar permukaan meja lebih lebar dibanding dimensi produk
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kompetitor karena pada perancangan ini diberikan toleransi untuk ruang gerak
anak pada saat anak bermain.

Gambar 2. Hasil dari penelitian Perancangan Meja Dan Kursi Anak Menggunakan
Metode Quality Function Deployment (QFD) Dengan Pendekatan Athropometri Dan
Bentuk Fisik Anak

Sumber : Denny Nurkertamanda. 2006. Perancangan Meja Dan Kursi Anak
Menggunakan Metode Quality Function Deployment (Qfd) Dengan Pendekatan
Athropometri Dan Bentuk Fisik Anak. Jurnal TI. Undip Vol.1 No.1

F. Kursi
Fungsi kursi. Pada halaman sebelumnya fungsi kursi juga berperan dalam
sebuah perancangan. Kursi memiliki fungsi sebagai alat untuk duduk bagian
anggota tubuh atau sebagai bagian penopang yang lain. Agar tidak mengalami
kecelakaan kerja, maka kursi dibuat aman dan nyaman. Kursi memiliki banyak
jenis dan fungsi.
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Beberapa jenis kursi :
1. Side Chair : adalah kursi yang tidak memiliki sandaran tangan akan tetapi
memiliki sandaran punggung yang bisa menopang punggung dengan pas. Side
Chair biasa digunakan beragam ruangan dan aktifitas, karena bentuknya yang
standart dan kasual. Bisa mengikuti raungan yang ada.

Gambar 3. Side Chair
Sumber : https://clippings.com/products/softshell-side-chair-1318441

2. Dining Chair : adalah kursi yang memiliki sandaran punggung, dan
kebanyakan masyarakat menyebutnya dengan kursi kantor.

Gambar 4. Dining Chair
Sumber : www.wayfair.com/furniture/pdx/latitude-run-fellsburg-upholstereddining-chair-w001779495.html
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3. Arm Chair : kursi yang memiliki sandaran tangan di kanan dan kiri. Kursi ini
cocok untuk menjamu tamu dan bisa digunakan sebagai furniture untuk ruang
tamu.

Gambar 5. Arm Chair
Sumber : https://fabelio.com/ip/senja-armchair-glacier

4. Sofa : Sofa adalah tempat duduk panjang yang biasanya memiliki sandaran
belakang dan sandaran tangan di ujung kanan dan kiri. Rata-rata sofa memiliki
lapisan busa lembut yang tebal. Lapisan busa lembut tersebut dapat langsung
menjadi satu dengan rangka konstruksinya, ada juga yang terpisah, seperti
misalnya sofa dengan tampilan kayu atau besi yang diekspos.

Gambar 6. Sofa
Sumber : https://www.boconcept.com/en-ng/stockholm/499000600284.html
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5. Bar Stool (kursi bar) : kursi ini digunakan di bar, bentuknya yang tinggi
memudahkan seseorang untuk meraih minuman atau makanan yang ada di
bar. Dalam penggunaannya di rumah, kamu dapat meletakkannya di dapur
yang memiliki konsep menerima tamu atau memiliki bar. Dudukan kursi ini
biasanya memiliki tinggi 80—90cm, serta memiliki pijakan kaki pada bagian
bawahnya. Selain itu, dudukan kursi bar juga dapat diputar dan diatur
ketinggiannya.

Gambar 7. Bar stool
Sumber : https://fabelio.com/ip/bangku-kayu-dane-bar

6. Bench : Bench yang biasanya tidak memiliki sandaran dan bentuknya panjang
sehingga dapat diduduki oleh beberapa orang. Ada juga bangku yang memiliki
sandaran dan hanya untuk diduduki satu orang tapi tidak terlalu umum.

Gambar 8. Bench
Sumber : https://kaypark.com/product/comfort-park-bench-with-back-recycledplastic/
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Dan masih banyak jenis kursi yang laiinnya. Intinya kursi adalah alat untuk
membantu manusia duduk menopang bagian tubuh. Membantu tubuh manusia
agar tidak terjadi kecelakaan kerja saat duduk.

G. Penutup
Kesimpulan dari tulisan di atas adalah, untuk merancang sebuah kursi yang
aman dan nyaman bagi pengguna perlu di lakukan riset yang mendalam. Perlu
adanya riset yang membahas segala hal yang berkaitan dengan kursi. Terlebih
banyak kursi yang sebenarnya tidak aman bagi user, dikarenakan pembuatan kursi
hanya berdasarkan pengalaman dan intuisi saja. Maka akhirnya penelitian dalam
membuat sebuah kursi perlu dilakukan dan perlu di terapkan ke setiap desainer,
agar tercipta kursi yang aman dan nyaman bagi pengguna.
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