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Abstrak 

Konsep ABG  dalam  ekonomi  kreatif  adalah  konsep  yang menjadi  eksklusif  dikarenakan  keterbatasan 
yang tinggi dirasakan oleh masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Jika 
konsep  ini  dipahami  sebagai  sebuah  inisiasi,  maka  pada  dasarnya  seharusnya  konsep  ini  dapat 
menyentuh masyarakat banyak. 

Permasalahan yang banyak dirasakan adalah  justru  teknologi atau sains yang dihasilkan oleh  lembaga 
pendidikan tinggi cenderung lebih mengikuti percepatan yang terjadi pada dunia teknologi dan sains itu 
sendiri,  sementara  teknologi  atau  sains  yang  dapat  ‘dilakukan’  oleh  masyarakat  sebagai  ‘alat’  bagi 
kesejahteraan justru masih sedikit disentuh oleh lembaga pendidikan tinggi. 

Masyarakat ekonomi menengah kebawah adalah  jumlah yang  justru dominan di  Indonesia. Hal  inilah 
salah  satu  yang melatari penelitian  yang dilakukan,  yaitu  satu pendekatan berkreasi bagi masyarakat 
ekoomi  menengah  kebawah.  Yaitu  pendekatan  yang  dapat  diterapkan,  dilakukan,  oleh  masyarakat 
ekonomi  menengah  kebawah  untuk  mendasari  tumbuhnya  industri  kecil  menengah  yang  mampu 
menciptakan kemandirian bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 

Pendekatan yang diteliti adalah salah satu pendekatan berkreasi yang dapat digunakan bagi para pelaku 
usaha dengan  tidak mengandalkan pada  teknologi  tinggi,  sumber energi yang  tinggi, bahkan  investasi 
yang tinggi, sehingga diharapkan mampu dilakukan oleh banyak pihak, terutama masyarakat menengah 
kebawah.  Pendekatan  yang  dimaksud  adalah  pendekatan  ekplorasi material,  dengan memanfaatkan 
bahan baku non‐konvensional seperti biji, kulit, bonggol buah buahan sebagai  limbah konsumsi nabati 
yang dihasilkan oleh perkebunan atau industri pengolahan hasil perkebunan. 

Dalam penelitian tersebut, setidaknya ditemukan empat karakteristik material yang dapat dimanfaatkan 
untuk mendapatkan nilai kebaruan tanpa harus mengandalkan kepekaan dan bakat dari pelaku kreasi. 
Didasarkan  pada  karakteristik  estetik,  struktur,  fisik  dan  kimia,  serta  karakteristik  dimensi,  diperoleh 
beragam  kemungkinan  pengolahan  yang  dapat menghasilkan  originalitas  karya  serta  keunikan  yang 
memberikan nilai jual dari produk hasil pendekatan tersebut. 

                                                            
1  Disampaikan  pada  Simposium  nasional  ke  X  Rekayasa  Aplikasi  Perencanaan  dan  Industri,  Fakultas  Teknik  
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Dengan memanfaatkan  peralatan  yang  diusahakan  sangat  sederhana,  seperti  cutter,  gergaji  tangan, 
palu, penelitian  yang dilakukan dapat menghasilkan beragam  kemungkinan produk baru dengan nilai 
yang berlipat dibandingkan nilai bahan baku sebelumnya sebagai limbah konsumsi. 

Pendekatan eksplorasi material memberikan peluang bagi  industri kecil menengah di  Indonesia untuk 
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berpendidikan  rendah untuk berkreasi dalam  industri kecil 
menengah.  Penggunaan  teknologi  sederhana  dan  mengandalkan  sumber  daya  alam  berupa  limbah 
konsumsi sehingga tersedia secara kontinyu, menjadikan pendekatan  ini sangat tepat diterapkan pada 
daerah‐daerah  di  seluruh  pelosok  Indonesia  yang  masih  memiliki  keterbatasan  dalam  ketersediaan 
infrastuktur sebuah industri yang konvensional. 

Penelitian yang dilakukan di lembaga akademik tersebut, menghasilkan produk konsumsi yang memiliki 
nilai  ekonomi  yang  cukup  tinggi,  terutama  jika  dilihat  bahwa  produk  yang  dihasilkan  adalah  produk 
berbahan baku yang tidak memiliki nilai ekonomi sama sekali. 

Tingkat Pemahaman yang rendah dari masyarakat terhadap ‘kebaruan’ sebuah produk, dapat direduksi 
melalui  pemberian  pola  pikir  lateral  yang mendasari  pendekatan  eksplorasi material  yang  diberikan. 
Rendahnya  investasi  yang  dibutuhkan,  penguasaan  yang  cukup  mudah  terhadap  pola  kreasi,  akan 
memudahkan  munculnya  industri‐industri  kecil  yang  berbasiskan  pada  pendekatan  ini.  Efek  yang 
dimunculkan adalah efek berlapis yang akan mendorong sektor bisnis lain, khususnya akan dibahas pada 
penelitian ini adalah pariwisata edukasi. Dengan keterlibatan pemerintah dalam menjalankan konsep ini 
pada  masyarakat  satu  daerah,  maka  dapat  dilihat  bahwa  implementasi  dari  konsep  ABG  bukanlah 
sesuatu yang sulit untuk dilakukan di Indonesia. 

Penelitian terhadap pendekatan eksplorasi material telah diuji cobakan pada lembaga pendidikan tinggi 
sejak  tahun  2002  dengan  bahan  baku  biji,  kulit,  dan  bonggol  buah‐buahan,  dengan  studi  kasus 
pembuatan produk‐produk elemen  interior, perhiasan, furniture, dan fashion. Dari penelitian tersebut, 
diperoleh tahap umum pola pendekatan  ini agar dapat diterapkan pada dunia usaha, dan masih dalam 
tataran  konsep,  bagaimana  gambaran  pendekatan  ini  dapat  memberikan  multiplier  efect  bagi 
pemberdayaan ekonomi sebuah daerah. 

Kata kunci : ekplorasi material, konsep ABG, Industri Kreatif, multiplier effect. 
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Pendahuluan  
Dalam pengantarnya, Menteri  Perdagangan Republik  Indonesia Dr. Mari  Elka  Pangestu menyebutkan 
bahwa Ekonomi kreatif di berbagai negara di dunia saat ini, diyakini mampu memberikan kontribusi bagi 
perekonomian  bangsanya  secara  signifikan.  Selanjutnya  disebutkan  pula  bahwa  Ekonomi  kreatif  ini 
diyakini dapat menjawab  tantangan permasalahan dasar  jangka pendek dan menengah  seperti  relatif 
rendahnya  pertumbuhan  ekonomi  pasca  krisis,  masih  tingginya  pengangguran,  tingginya  tingkat 
kemiskinan, dan rendahnya daya saing industri di Indonesia. 

Selain permasalahan  tersebut, ekonomi kreatif  ini  juga diharapkan dapat menjawab  tantangan seperti 
isu global warming, pemanfaatan energi yang terbarukan, deforestasi, dan pengurangan emisi karbon, 
karena  arah  pengembangan  industri  kreatif  ini  akan  menuju  pola  industri  ramah  lingkungan  dan 
penciptaan  nilai  tambah  produk  dan  jasa  yang  berasal  dari  intelektualitas  sumber  daya  insani  yang 
dimiliki  oleh  Indonesia,  dimana  intelektualitas  sumber  daya  insani  merupakan  sumber  daya  yang 
terbarukan.i 

Pada pameran pekan produk kreatif  Indonesia  tahun 2010, selanjutnya Mari Pangestu menyampaikan 
bahwa Pemerintah menargetkan kontribusi industri kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 
2015 diperkirakan akan meningkat hingga delapan persen. Seperti diketahui, pada 2008  lalu kontribusi 
industri kreatif terhadap PDB mencapai 7,28 persen dari total PDB atau mencapai Rp 151 triliun. 

Dengan pencapaian pada 2008  lalu,  industri kreatif telah menyerap tenaga kerja hingga 7,7 juta orang, 
dengan  nilai  ekspornya mencapai  Rp114,9  triliun  atau  7,52  persen  terhadap  total  ekspor  Indonesia. 
Lebih  detail  lagi  disampaikan  bahwa  dari  14  sub‐sektor  industri  kreatif,  sub‐sektor  fashion  masih 
menjadi  primadona  dengan  pencapaian  kontribusi  sebesar  43  persen,  dan  kerajinan  berkontribusi 
sebesar  25  persen.  Sementara  kontribusi  sub  sektor  lainnya masih  berada  dibawah  10  persen.  Dan 
untuk  melanjutkan  hal  tersebut  agar  industri  kreatif  semakin  berkembang,  maka  pemerintah 
mendorong jiwa creativenership yaitu jiwa entrepreneur yang kreatif.  

Industri  kreatif  adalah  bagian  tak  terpisahkan  dari  ekonomi  kreatif.  Pemerintah sendiri menyadari 
bahwa  ekonomi  kreatif,  adalah  kegiatan  ekonomi  yang  berfokus  pada  penciptaan  barang  dan  jasa 
dengan mengandalkan  keahlian,  bakat  dan  kreativitas  sebagai  kekayaan  intelektual,  sehingga  dapat 
diharapkan  menjadi  pendorong  bagi    ekonomi    Indonesia    untuk    bangkit,    bersaing    dan  meraih  
keunggulan  dalam  ekonomi global. 

Untuk mengembangkan  ekonomi  kreatif  ini,  diyakini  bahwa  kolaborasi  antara  berbagai  faktor  yang  
berperan  dalam  industri  kreatif  yaitu  Akademisi  (cendekiawan/intelektual),  Bisnis  (Business),  dan 
Pemerintah    (Government)   menjadi   mutlak    dan   merupakan    prasyarat mendasar,  pola  hubungan 
inilah yang dikenal sebagai sistem “triple helix”, yang merupakan komponen penggerak utama lahirnya 
kreativitas,  ide,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  berperan  signifikan  bagi  tumbuhnya  industri 
kreatif.  

Dalam  konteks  industri  kreatif,  cendekiawan  tidak  melulu  merupakan  para  akademisi,  akan  tetapi 
mencakup  budayawan,  seniman,  para  pelopor  di  paguyuban,  padepokan,  sanggar  budaya  dan  seni, 
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individu atau kelompok studi dan peneliti, penulis, dan tokoh‐tokoh  lainnya dibidang seni, budaya dan 
ilmu pengetahuan yang terkait dengan pengembangan industri kreatif. 

Satu komponen lain adalah bisnis (disebut juga perusahaan) yaitu suatu entitas organisasi yang dikenali 
secara  legal, dan  sengaja diciptakan untuk menyediakan barang‐barang baik berupa produk dan  jasa 
kepada konsumen.  

Teori Triple Helix dipopulerkan oleh Etzkowitz & Leydersdorff sebagai metode  pembangunan  kebijakan  
berbasis    inovasi.   Teori    ini   yang   mengungkapkan pentingnya   penciptaan   sinergi   tiga   kutub   yaitu  
akademisi,    bisnis    dan    pemerintah,  yang  bertujuan  untuk  pembangunan    ekonomi    berkelanjutan  
berbasis  ilmu pengetahuan. Dari sinergi  ini   diharapkan   terjadi   sirkulasi    ilmu pengetahuan   berujung  
pada  inovasi yang memiliki  potensi  ekonomi,  atau kapitalisasi  ilmu  pengetahuan. 

Ketiga unsur pada Triple   Helix   sebagai komponen utama harus selalu bersirkulasi membentuk  ruang  
pengetahuan,  dan  dengan  kesetaraan  pemahaman  dan  pengetahuan masing‐masing  unsur  tersebut, 
maka  akan  mengarahkan  ketiganya  dalam  membentuk  ruang  konsensus,  dan  pada  akhirnya  akan 
membentuk ruang inovasi yang dikemas menjadi produk kreatif yang memiliki nilai ekonomis. 

                                                            
i  Ekonomi  Kreatif  Indonesia  2025,  Rencana  Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Indonesia  2009  –  2015.  STUDI 
INDUSTRI  KREATIF  Indonesia,  Kelompok  Kerja  Indonesia  Design  Power  –  Departemen  Perdagangan  2008  © 
Departemen Perdagangan RI 


