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The presence of infrastructure such as international airports will directly result in significant changes in social 
structure, economic, and cultural communities. With the exchange as soon as the opening of relations between 
people from many places with the local communities where the infrastructure is rebuilt. 

Small and medium industries is one of the economic activity of the people who actually dominant numbers. 
Community activities in the field has a relationship is not linear, involving multiple components simultaneously, 
such as regional identity, economic sustainability, environmental factors. 

Therefore, the required method or system of production that not only pays attention to economic factors alone. 

Research conducted in the field of industrial design, committed since 2002 in an academic environment, providing 
an opportunity to respond to the challenges, namely the establishment of small and medium industries based on local 
potentials. One of the industry means the creative craft industry based on the method of 'design by doing', by 
utilizing the characteristics of local natural resources which have not been able to be used asa unique product that 
has a fairly high sales value. 

Through this approach, local identities can be appointed as the new economic commodity for the community, which 
is closely linked to the need for a new gate to the outside community to come through the international airport. 
Relationships that occur will result in the acceleration of industrial growth around the airport. With the use of non-
conventional raw materials such as skins of fruits, grains, tubers, will reduce the waste problem and lack of use of 
wood, so that will directly contribute to community efforts on global warming issues. 

These results prove that the approach to 'design by doing' on the small craft creative industries can provide solutions 
that multi-effect to operate as an empowerment of local communities, such as sustainable economic activities, local 
cultural identity, the handling of the issue of global warming, for handling the waste problem. 
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Abstrak 

Industri kreatif berbasis bahan baku lokal sebagai sebuah peluang yang ditimbulkan oleh pendirian bandara 
internasional di daerah  

Kehadiran sebuah infrastruktur seperti airport internasional, secara langsung akan berakibat pada berubahnya secara 
signifikan struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Dengan segera akan terjadi pertukaran-
pertukaran nilai dikarenakan terbukanya hubungan antara masyarakat dari banyak tempat dengan masyarakat daerah 
di mana infrastruktur tersebut dibangun. 

Industri kecil menengah adalah salah kegiatan ekonomi rakyat yang justru merupakan jumlah yang dominan. 
Aktifitas masyarakat pada bidang tersebut memiliki hubungan yang tidak linier, melibatkan banyak komponen 
secara bersamaan, seperti identitas daerah, keberlanjutan ekonomi, hingga faktor lingkungan. 

Dengan demikian, diperlukan metoda atau sistem produksi yang tidak hanya memperhatikan faktor ekonomi saja.  

Penelitian yang dilakukan pada bidang desain industri, yang dilakukan sejak tahun 2002 di lingkungan akademik, 
memberikan satu peluang untuk menjawab tantangan tersebut, yaitu pendirian industri kecil menengah yang 
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berbasiskan pada potensi daerah. Salah satu industri yang dimaksudkan adalah industri kerajinan kreatif yang 
didasarkan pada metoda ‘design by doing’, dengan memanfaatkan karakteristik sumber daya alam setempat yang 
selama ini belum dapat dimanfaatkan menjadi sebuah produk unik yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi. 

Melalui pendekatan tersebut, maka identitas lokal dapat terangkat menjadi satu komoditas ekonomi baru bagi 
masyarakat, yang sangat berhubungan dengan kebutuhan adanya pintu gerbang baru bagi masyarakat luar untuk 
hadir melalui sebuah bandara internasional. Hubungan yang terjadi akan mengakibatkan terjadinya percepatan 
pertumbuhan industri di sekitar bandara. Dengan penggunaan bahan baku non konvensional seperti kulit buah 
buahan, biji bijian, bonggol, akan mengurangi permasalahan sampah dan kurangnya penggunaan kayu, sehingga 
secara langsung akan berperan pada upaya masyarakat pada isu pemanasan global. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa melalui pendekatan ‘design by doing’ pada industri kecil kerajinan kreatif 
dapat memberikan sebuah solusi yang multiefek bagi aktifitas masyarakat setempat sebagai sebuah pemberdayaan, 
seperti kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, identitas budaya lokal, penanganan isu pemanasan global, hingga 
penanganan permasalahan sampah. 

Kata kunci : ekonomi kreatif, industri kreatif, pemberdayaan ekonomi, identitas lokal, dan pemanasan global. 

1. Pendahuluan 

Harga yang relatif terjangkau saat ini untuk menggunakan pesawat udara menyebabkan bandara menjadi berperan 
vital dalam mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan aksesibilitas ekonomi suatu daerah.  

Perpindahan Bandar udara Polonia(lama) yang berada di tengah kota Medan ke Bandar udara Kuala Namu yang 
berada di luar Medan tentunya juga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi diwilayah tersebut. Melalui Rencana 
Tata Ruang Sumatera, pemerintah kota medan akan membangun sebuah bandara baru yang lebih presentatif dalam 
menampung setiap kapasitas penerbangan dalam hal ini peningkatan penerbangan terlihat terus meningkat 
penumpang meningkat, semula 4.597.268 penumpang 2006 menjadi 5.004.398 penumpang pada 2007, hal ini 
dilakukan karena bandara Polonia Medan dianggap tidak mampu lagi menanggung peningkatan kapasitas 
penerbangan, selain ituterus tumbuhnya pemukiman dan gedung bertingkat di wilayah tersebut juga mengancam dan 
memberi ketidaknyaman terhadap warga sekitar maka dari itu pemerintah kota medan.  

Sesuai salah satu peran bandara adalah sebagai pembuka isolasi daerah karena transportasi pesawat udara 
merupakan transportasi yang sangat efektif menghubungkan satu daerah dengan kondisi geografi yang cukup sulit 
jika dicapai dengan transportasi jenis lain. 

Bandara Udara Internasional Kuala Namu berada di bekas areal perkebunan PT. Perkebunan Nusantara II Tanjung 
Morawa, terletak di Kuala Namu, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dan  diharapkan 
dapat menjadi bandara pangkalan transit internasional untuk kawasan Sumatera dan sekitarnya, dan akan menjadi 
bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta. 

Selain itu juga pembangunan Bandara Kuala Namu juga akan ditopang dengan pembangunan jalan Tol yang 
menghubungkan Medan – Kuala Namu – Tebing, dengan demikian bandara Kuala Namu akan menjadi salah satu 
bandara yang terbesar di Indonesia, dimana satu-satunya bandara yang memiliki 3 akses transportasi, yaitu akses 
jalan tol, jalan arteri dan akses rel kereta api, dan hal inilah yang memperkuat keyakinan bahwa bandara ini akan 
mempercepat pertumbuhan ekonomi diwilayah tersebut. 

Dengan infrastruktur yang demikian mendukung terbukanya pintu masuk beragam orang untuk datang ke daerah 
Sumatra utara, diyakini akan mampu memunculkan efek multiplier bagi aktifitas masyarakat di daerah tersebut, 
khusunya aktifitas ekonomi. Sejumlah pusat ekonomi baru akan bermunculan, dan akan berimbas kepada percepatan 
pembangunan berbagai kawasan industri, permukiman serta pusat jasa dan komersial. 

Jika dilihat dari posisi daerah dimana bandara Kuala Namu ini didirikan, maka pembangunan tidak hanya akan 
mempengaruhi wilayah sekitar bandara saja, akan tetapi juga akan berdampak pada wilayah dipesisir daerah tersebut 
, karena wilayah deli serdang memiliki sumber daya pesisir dan lautan yang baik. Kawasan pesisir di Kabupaten 
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Deli Serdang memiliki luas 13.133,44 hektar dengan panjang garis pantainya mencapai 65.000 meter. Kawasan ini 
sangat berpotensi menjadi satu unit kegiatan wisata bahari yang bila dikelola dengan baik dan professional, sehingga 
mampu meningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat lokalnya. 

Menurut pihak PT Angkasa Pura (AP) II, Bandara Kuala Namu akan mampu menyerap 20.000 tenaga kerja baru. 
Sementara itu, Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Medan, jumlah penduduk miskin di 
Medan tahun 2010 mencapai 496.283 jiwa atau 41.537 keluarga dan masih menurut data BPM, jumlah penduduk 
Kota Medan tahun 2010 mencapai 2,5 juta jiwa, dan hingga awal 2011 menjadi 2,7 juta jiwa. Dengan kenaikan 
sebesar 3% tersebut, seharusnya pendirian Bandara bertaraf internasional dapat berperan dalam mengatasi 
permasalah tersebut. 

Jika penyerapan tenaga kerja hanya bersandar pada ketersediaan lapangan di Bandara saja, seperti pekerja parkir 
atau karyawan tingkat rendah saja, tentunya hal ini bukan menjadi harapan sebagian besar masyarakat umum, 
sementara peluang berputarnya uang di sekitar bandara demikian terbuka dengan lebar. 

Sehubungan dengan karakteristik masyarakat miskin umumnya, seperti tingkat ketrampilan, pendidikan, dan sikap-
pola pikir, maka dibutuhkan satu kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kondisi tersebut. 

Industri kreatif adalah salah satu bentuk kegiatan yang sebenarnya mampu menjadi salah satu solusi terhadap 
permasalahan tersebut, yaitu satu kegiatan industri sebagai bagian tidak terpisahkan dari era peradaban ekonomi 
kreatif, suatu aktifitas yang didasarkan pada kegiatan kreatif, bukan pada modal kapital. 

Salah satu kegiatan yang termasuk pada industri kreatif, diantara 14 bidang lainnya, adalah kerajinan. Akan tetapi, 
pada kenyataannya, kerajinan yang ada di Indonesia lebih cenderung pada kegiatan kerajinan yang bersifat tradisi, 
sehingga masih banyak mengandalkan ketrampilan, dan tidak mampu menjawab permasalahan real di atas. 

Didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis di pendidikan tinggi desain, telah dibuktikan adanya satu 
pendekatan dalam berkarya yang dapat diterapkan pada industri kerajinan sebagai satu pendekatan baru yang sesuai 
dengan kriteria kebutuhan diatas, yaitu satu kegiatan industri yang tidak mengandalkan kapital yang besar, tidak 
mengandalkan ketrampilan yang tinggi, bahkan tidak mengandalkan pada latar belakang pendidikan yang tinggi. 
Pendekatan tersebut disebut dengan pendekatan ekplorasi material. 

2. Pendekatan Eksplorasi Material 

‘Kebaruan’ adalah salah satu tuntutan dari peradaban modern, Eksplorasi material adalah salah satu pendekatan 
desain yang bertujuan untuk mendapatkan hal tersebut, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pemberian 
perlakuan pada satu material tertentu, kemudian dari perlakuan yang diberikan selanjutnya akan dilihat respon atau 
akibat yang khas karena karakteristik yang dimiliki oleh material tersebut. Respon itulah yang akan menjadi 
inspirasi dari kreator untuk memanfaatkannya pada sebuah produk baru. 

Pendekatan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pikiran manusia cenderung menyederhanakan semua 
informasi yang masuk, sehingga apa yang cenderung disimpan didalam memori adalah sesuatu yang telah ada 
sebelumnya, terlebih dahulu disaring, sebagian yang dianggap tidak perlu dibuang, dengan kata lain, pikiran akan 
mendistorsi sesuatu masuk pada pikiran. Dengan demikian, jika mengandalkan memori yang ada pada pikiran, maka 
jawaban yang muncul adalah jawaban yang sebenarnya terbatas. 

Jika jawaban diberikan oleh sesuatu yang ada di luar pikiran, maka akan didapatkan satu usulan yang masih lengkap. 
Hal inilah yang diharapkan muncul pada hasil pengolahan yang dilakukan secara langsung, sehingga ketika 
mengharapkan sebuah usulan baru, pikiran tidak diperkenankan untuk menyaring usulan tersebut. Hal inilah yang 
menyebabkan mengapa dalam melakukan proses ‘ekplorasi material’, pikiran harus bersikap positif, karena dengan 
demikian proses penyaringan yang dilakukan pikiran akan berkurang, dan semua potensi dapat tampak terlihat 
dengan jelas. 
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Demikian juga dengan apa yang disebut dengan pretensi, jika proses ini diawali dengan pretensi, maka hal tersebut 
akan berfungsi sebagai penyaring informasi yang masuk, oleh karena itu pretensi merupakan sesuatu yang harus 
dihindari dalam menjalankan proses ini. 

Pendekatan eksplorasi material sebenarnya merupakan pendekatan yang sederhana, akan tetapi membutuhkan sikap 
yang berbeda dengan apa yang telah diyakini selama ini. 

Perlu diingat bahwa pendekatan yang akan diulas bukanlah merupakan pendekatan yang terbaik untuk semua jenis 
metoda berkreasi, jika kebutuhannya adalah sebuah karya yang bernilai baik (memenuhi semua kriteria sebuah 
desain), maka pendekatan ekplorasi material bukanlah pendekatan yang paling tepat, pendekatan ini akan sangat 
berguna jika yang dibutuhkan adalah ’kebaruan’, dan dengan demikian untuk sebuah proses yang utuh agar dicapai 
hasil yang optimal, maka pendekatan ini harus dilengkapi dengan pendekatan yang lain, yang bersifat logis dan 
rasional. 

Beberapa catatan yang dapat diambil dari eksperimen yang dilakukan pada studio desain produk di perguruan tinggi 
desain ( departemen desain produk, FSRD ITENAS) adalah sebagai berikut : 

1. Setiap material memiliki karakteristik yang khas, baik secara struktural, fisik, kimia, estetik, dan 
dimensinya. Dengan karakteristik yang dimiliki akan diperoleh respon yang khas jika material tersebut 
menerima perlakuan. Respon yang khas tersebut dapat dijadikan inspirasi bagi sebuah kebaruan yang 
sebelumnya tidak ada dalam memori. 

 

2. Sikap utama dalam melakukan proses ini adalah kemampuan bermain yang tinggi, oleh karena itu 
pendekatan ini dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki kemampuan bermain yang tinggi.  

 
3. Kepekaan estetik dalam menangkap peluang yang ditawarkan oleh setiap material pada awalnya 

merupakan satu unsur keterkejutan yang diawali oleh sikap tanpa pretensi. Penghargaan terhadap 
kebaruan lebih tinggi dibandingkan penghargaan terhadap nilai kualitas visual sendiri. 

 
4. Eksperimen yang dilakukan pada mahasiswa yang tidak memiliki dasar bakat yang kuat menunjukan 

bahwa pendekatan ini dapat diterapkan pada siapapun tanpa harus memiliki latar belakang akademis 
yang tinggi, sehingga pendekatan dinilai mampu menjawab permasalahan yang muncul dari latar 
belakang yang telah diuraikan pada bab pendahuluan. 

 
5. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa setiap karakteristik material dapat menghadirkan keunikan dan 

originalitas yang tinggi, oleh karena itu pendekatan ini dinilai mampu ditawarkan sebagai sebuah 
pendekatan bagi industri kecil menengah yang membutuhkan alternatif bahan baku yang baru 
menggantikan material konvensional yang sulit diperoleh bagi industri kecil menengah. 

 
6. Dengan dibuktikannya material-material baru tersebut sebagai sebuah usulan, maka akan dapat dibuka 

banyak peluang baru bagi upaya masyarakat dalam menciptaan industri baru yang tidak bergantung 
pada nilai investasi yang tinggi dan pengetahuan terhadap 
material konvensional. 

3. Memanfaatkan Kekayaan Alam Sumatra 
Utara melalui Pendekatan Eksplorasi Material. 

Didasarkan pada eksperimen yang telah dilakukan, maka 
salah satu manfaat dari pendekatan ini adalah 

gambar. 1salah satu Siput laut khas yang dimiliki oleh
Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara. 
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kemampuannya untuk menghasilkan originalitas dan kebaruan karena kekhasan karakteristik material yang akan 
digunakan. Oleh karena itu, jika material yang akan menjadi objek adalah sesuatu yang khas dimiliki oleh daerah 
Sumatra Utara, maka pendekatan ini akan sangat memungkinkan menghasilkan karya yang original, dan selanjutnya 
dapat menjadi identitas yang hanya akan ditemui di daerah tersebut. 

Sebagai contoh, kekayaan khas yang dimiliki oleh Sumatra Utara, yang tidak dimiliki oleh wilayah lain adalah 
kekayaan siput laut yang dihasilkan di sekitar pantai utara, seperti pantai di kabupaten Batu Bara. 

Hingga saat ini, cangkang siput laut tersebut, bahkan daging dari siput tersebut masih dianggap sebagai bahan yang 
tidak dapat dimanfaatkan. Baru sebagian kecil dari masyarakat yang sudah mencoba memanfaatkan kekayaan alam 
ini untuk digunakan sebagai bahan baku atau konsumsi terbatas. 

Jika melihat karakteristik khas dari siput yang terlihat pada gambar diatas, maka pendirian industri kerajinan 
berbasiskan pada pendekatan ekplorasi material akan menghasilkan industri-industri yang mampu menghasilkan 
kerajinan khas dari Sumatra Utara sendiri. 

Karakteristik estetik, struktural, fisik dan kimia, hingga dimensi dari siput laut tersebut menawarkan kemungkinan-
kemungkinan yang besar untuk dapat dihasilkan produk-produk original yang akan mampu menjadi identitas khas 
dari Sumatra Utara. 

Pemanfaatan karakteristik khas tersebut dapat diterapkan pada produk-produk seperti perhiasan, cindera mata, 
elemen interior ruangan, lampu hias, bahkan furniture. 

 

gambar. 2Hasil Pengembangan Desain Kerajinan Kerang oleh Afifah W Suci berbahan baku siput laut khas Sumatra Utara 

Hasil studi yang dilakukan oleh siswa Afifah Wulan Suci, mahasiswa Desain Produk FSRD ITENAS, membuktikan 
bahwa pendekatan ekplorasi material terhadap siput laut yang ada di wilayah Sumatra Utara dapat menghasilkan 
karya yang original, yang mampu menjadi identitas daerah, dan dapat menjadi komoditas bagi masyarakat di 
wilayah tersebut. 

4. Korelasi Pendirian Bandara Internasional Kuala Namu dan Eksplorasi Material. 

Hasil penelitian yang dilakukan di Jurusan Desain Produk, FSRD ITENAS, mengarahkan pada kesimpulan bahwa 
pendekatan ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain : 



52 
 

• Dapat dilakukan oleh masyarakat dengan latar belakang pendidikan tidak tinggi. 
• Mampu menghasilkan identitas khas berdasarkan pada karakteristik khas material yang digunakan. 
• Memiliki kontinuitas yang tinggi, karena dapat memanfaatkan material material yang tidak digunakan, 

bahkan menggunakan sisa konsumsi. 
• Tidak mengandalkan pada teknologi tinggi. 

Oleh karena itu, pendirian industri kerajinan berbasiskan pada pendekatan ini akan sangat mudah untuk dilakukan. 
Kemudahan ini tentunya akan sangat membuka lapangan pekerjaan baru, jika produk yang dihasilkan dapat diserap 
pasar dengan baik. 

Bandara internasional adalah salah satu area pasar yang paling baik bagi produk-produk yang memiliki identitas 
khas, sehingga apa yang dihasilkan oleh industri kerajinan kreatif berbahan baku lokal tentunya akan terserap 
dengan baik oleh para pendatang yang hadir melalui bandara. 

Terdapat beberapa komoditas yang akan segera dapat diwujudkan melalui pendekatan ini, antara lain cindera mata, 
tas, asesoris perhiasan, kelengkapan interior ruangan, lampu hias, dan furniture. Jika masing-masing komoditas 
tersebut dihasilkan oleh 5 industri kerajinan kreatif, maka akan muncul setidaknya 25 industri baru yang akan segera 
menyerap tenaga kerja untuk wilayah di sekitar bandara. 

Produk hasil industri tersebut akan dapat digunakan oleh industri lain yang dimunculkan oleh kehadiran bandara 
internasional itu sendiri, seperti hotel, tempat rekreasi, rumah makan atau restaurant, hingga wisata belanja di sekitar 
bandara, dan dengan demikian akan terjadi hubungan saling menguntungkan dan sinergis menciptakan efek bola 
salju terhadap industri industri lain yang terkait. 

Komoditas tersebut baru dihasilkan dari satu bahan baku, dengan demikian jika pendekatan ini dapat diterapkan lagi 
pada bahan baku lain, tentunya akan memunculkan peluang baru berdirinya industri-industri kerajinan kreatif lain 
yang akan ikut serta meramaikan siklus ekonomi yang baik. 
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