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ABSTRACT
Designers as creators of artifacts, systems and environments that shape the existing social world are 
among the actors responsible for today world’s crisis. However, in the issue of sustainable design, socio-
cultural impacts are still less researched and discussed. This empirical research uses Artistic / Practice-
based research methods by involving students of Visual Communication Design semester 3 in the World 
Art and Culture course to examine the development of a sustainable design education model that can 
have an impact on cultural sustainability. The research results show that sustainable design and cultural 
sustainability are interrelated and important to be accommodated in Indonesian design higher education.
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ABSTRAK
Desainer sebagai pencipta artefak, sistem, dan lingkungan yang membentuk dunia sosial yang ada adalah 
salah satu aktor yang bertanggung jawab terhadap krisis dunia saat ini. Akan tetapi, dalam isu desain yang 
berkelanjutan, dampak sosial-budaya masih kurang diteliti dan dibahas. Penelitian empiris ini mengguna-
kan metode Artistic/ Practice-based research  dengan melibatkan mahasiswa Desain Komunikasi Visual 
semester 3 dalam mata kuliah Seni dan Budaya Dunia guna meneliti pengembangan suatu model pen-
didikan desain berkelanjutan yang dapat berdampak pada keberlanjutan budaya. Hasil riset menunjukkan 
bahwa desain berkelanjutan dan keberlanjutan budaya adalah saling terkait dan penting untuk diwadahi 
dalam pendidikan tinggi desain Indonesia.

Kata Kunci: Desain, Budaya, Keberlanjutan
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PENDAHULUAN 
Victor Margolin (2007), almarhum Profesor Emeritus Sejarah Desain dari University of Illinois, Chicago, 
menyampaikan bahwa dunia tengah menghadapi masa kritis, mulai dari ancaman perubahan iklim, 
malnutrisi, wabah penyakit, terorisme, perang nuklir, dan berbagai macam ancaman lainnya. Hal ini 
menuntut seluruh umat manusia untuk turut memikirkan keberlanjutan kehidupan di masa depan. Akan 
tetapi, secara khusus desainer memiliki alasan yang kuat untuk ikut menjawab tantangan global ini 
karena desainer dari seluruh bidang ilmu dan profesi bertanggung jawab terhadap artefak, sistem, dan 
lingkungan yang membentuk dunia sosial yang ada. Namun, sangat disayangkan bahwa komunitas 
desainer masih kurang aktif dalam menyuarakan pendapat mereka sendiri secara otonom mengenai 
perubahan yang ideal dari sudut pandang desain (Margolin, 2007). 

Prof. Margolin (2007) berpendapat bahwa desainer sebagai pencipta sebenarnya menempati ru-
ang dialektik antara dunia riil dan dunia yang ideal dan bahwa aktivitas desain selalu dipengaruhi 
oleh masa lalu dan masa kini dengan fokus pada masa depan. Dengan mempertanyakan dan 
mengkritisi masa lalu dan masa kini, desainer menempatkan dirinya dalam suatu situasi yang 
dapat membantunya menentukan berbagai kemungkinan masa depan. Oleh sebab itu, desain 
sebenarnya dapat dipahami sebagai sebuah intervensi kehidupan yang diwujudkan baik secara 
material, maupun immaterial. 

Prof. Margolin mengacu kepada hasil pemikiran Tomás Maldonado dan para pemikir teori 
desain dari Italia yang sejak tahun 1970 menyelidiki tema “lingkungan kehidupan manusia” 
sebagai bagian dari serangkaian sub-sistem kehidupan lain yang membentuk sistem ekologis 
alam secara menyeluruh. Tomás Maldonado (1972) telah mengingatkan bahwa manusia me-
miliki kekuatan untuk secara permanen merusak keseimbangan berbagai sistem kehidupan 
alam yang ada dan desainer merupakan aktor dalam proses perusakan lingkungan ini. Oleh 
sebab itu, Maldonado mempertanyakan bagaimana desainer dapat mengubah peran tersebut 
menjadi pembawa perubahan yang lebih baik bagi dunia. Dalam hal ini, Madonado dan Prof. 
Margolin menekankan pentingnya otonomi seorang desainer untuk dapat menciptakan peru-
bahan sosial yang positif (2007). 

Prof. Margolin  (2007) menyatakan bahwa berbagai inovasi teknologi saat ini sebenarnya me-
mampukan seorang desainer untuk memiliki otonomi yang lebih, sehingga seorang desainer 
dapat menjadi produsen dan distributor dari produk kreatifnya sendiri. Pemahaman inilah yang 
menjadi dasar dari pendidikan desain dan entrepreneurship seperti yang juga disampaikan oleh 
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Steven Heller (2006) dalam bukunya The Education of Design Entrepreneur. Akan tetapi, tidaklah 
tepat jika otonomi seorang desainer hanya dipahami sebagai kebebasan untuk menciptakan de-
sain yang bernilai ekonomi, oleh sebab itu sebagai seorang profesor dalam bidang Kajian Desain, 
Prof. Margolin menekankan pentingnya peran desainer sebagai agen perubahan sosial (2007). 
Ketidaktepatan dalam memahami peran desainer ini juga nyata dalam konteks diskusi desain 
yang berkelanjutan, dimana aspek ekonomi dan kepedulian terhadap lingkungan secara umum 
telah didefinisikan dan dipahami secara baik, namun aspek sosial masih kurang dipelajari dan 
dibahas (Colantonio & Dixon, 2011). 
 
Aspek sosial, termasuk budaya masa lalu dan masa kini sangat mempengaruhi aktivitas desain 
dan juga sangat dipengaruhi oleh hasil dari aktivitas desain. Aldersey-Williams (1992) secara 
langsung menyatakan bahwa desain adalah titik temu antara budaya dan perdagangan. Loek van 
der Sande dari Global Design, Belanda, yang juga merupakan mantan presiden dari the Interna-
tional Council of Societies for Industrial Design dalam acara Forum Desain Internasional / Inter-
nationalès Forum für Gestaltung, (1989) telah lebih awal menyatakan bahwa budaya merupakan 
komoditas dunia abad ke-21 (Clark & Brody, 2017). Hal senada juga diungkapkan oleh peneliti 
kebijakan industri kreatif dan kultural seperti Hesmondhalgh & Pratt (2005). Seperti yang telah 
diungkapkan oleh Prof. 

Margolin (2007) bahwa dalam upaya untuk menciptakan masa depan, desainer tidak bisa terlepas 
dari masa lalu, demikian juga dalam konteks desain, aspek sosial budaya tidak bisa dipisahkan 
dari aspek ekonomi (Aldersey-Williams,1992 dalam Clark & Brody, 2017). Dengan demikian, perlu 
dikaji bagaimana sebaiknya seorang desainer mempelajari dan memanfaatkan budaya masa lalu 
dan masa kini. 

Sebagai kritik terhadap industri budaya dan komodifikasi budaya yang dipraktekkan di dalamnya, se-
jarawan budaya Inggris Robert Hewison menyatakan bahwa masa lalu memang adalah sumber daya 
dan bahwa ide-ide dan nilai-nilai masa lalu dapat menjadi inspirasi untuk penciptaan baru. Namun, 
jika kita mengabaikan kekritisan berpikir kita dalam memahami masa lalu, maka kita mengubah suatu 
sejarah menjadi suatu warisan budaya tanpa pemahaman bagaimana sebaiknya menyikapi warisan 
budaya tersebut selain dengan melestarikannya secara mati-matian. 

Semakin warisan budaya itu mati, semakin kita ingin untuk mengabadikan relik peninggalannya 
(Hewison, 1987). Dalam argumennya tersebut, Hewison menggambarkan sikap sebagian pihak dalam 
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industri budaya yang bersikeras untuk melestarikan masa lalu dalam wujud yang seasli-aslinya hanya 
demi alasan yang bersifat materialistis egois. Dari perspektif yang sedikit berbeda,  John Hewitt, se-
orang pengajar Sejarah Desain di Manchester Polytechnic berpendapat bahwa saat seorang desainer 
melihat masa lalu tidak untuk mempelajarinya, namun hanya untuk menjarah inspirasi visual masa lalu, 
maka dalam proses ini desainer tersebut memisahkan suatu desain dari sejarahnya dan mereduksi 
konten dan tujuan mata kuliah Sejarah Desain menjadi serangkaian objek bagaikan harta karun mura-
han yang berisi beragam gaya desain bekas desainer lain hanya untuk ditiru (Hewitt, 1990). 

Hewison dan Hewitt mengkritisi kedua pendekatan ini karena menempatkan desain dan ilmu Sejarah 
Desain hanya sebagai usaha untuk memenuhi keinginan dan permintaan konsumen akan nostalgia 
masa lalu (Hewison, 1987; Hewitt, 1990) tanpa pertimbangan akan dampak desain terhadap aspek 
sosial-budaya. Problema ini sangatlah penting untuk menjadi evaluasi kritis terhadap pendidikan de-
sain kewirausahaan di Indonesia yang diharapkan dapat mengeksplorasi potensi keragaman budaya 
Indonesia sebagai sumber daya guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Oleh sebab 
itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana pendidikan desain kewirausahaan Indonesia mengupayakan desain keberlanjutan yang 
dapat berdampak terhadap keberlanjutan budaya?

METODE PENELITIAN
Penelitian empiris ini menggunakan metode Artistic/ Practice-based research  dengan melibatkan ma-
hasiswa Desain Komunikasi Visual semester 3 dalam mata kuliah Seni dan Budaya Dunia. Dalam pe-
nelitian ini, mahasiswa diinstruksikan untuk menciptakan sebuah karya desain buku anak kontemporer 
terinspirasi oleh budaya Panji. 

Guna mendukung proses perkuliahan, proses desain, dan penelitian ini, program studi Desain Ko-
munikasi Visual Universitas Ciputra menghadirkan sebuah museum universitas yang memamerkan 
beragam artefak budaya Majapahit, mengundang Bp. Dwi Cahyono yang merupakan seorang arkeolog 
dan pakar budaya Panji guna menyampaikan informasi mengenai budaya Panji secara komprehensif, 
juga menyediakan beberapa referensi terkait Sejarah Seni, Sejarah Desain, Kajian Budaya, dan Kajian 
Desain. Data penelitian diambil dari hasil karya mahasiswa dan evaluasi tertulis yang dibuat setelah 
mahasiswa menciptakan karya desainnya guna merefleksikan proses perkuliahan Seni dan Budaya 
Dunia yang dilaluinya.  
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Pembahasan
Berikut adalah salah satu karya desain terbaik dari mata kuliah Seni dan Budaya Dunia sebagai luaran 
dari penelitian ini:

Gambar 1.Desain cover buku anak Destiny’s Calling
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019

Gambar 2. Desain karakter yang terinspirasi artefak terrakota Majapahit
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2019
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Gambar 3. Artefak Kepala Kala sebagai inspirasi Desain karakter Ucup
Sumber: Museum for Creative Heritage Studies Universitas Ciputra, 2019

Gambar 4. Figurin seorang putri Majapahit mengenakan hiasan kepala berbentuk bunga
Sumber: Museum for Creative Heritage Studies Universitas Ciputra, 2019

1. Desain dan Desain Keberlanjutan
John Chris Jones (1992) dalam pembahasannya mengenai definisi desain mengungkapkan bahwa 
banyak pakar teori desain menawarkan definisi desain dari serangkaian proses dan unsur-unsur yang 
terlibat dalam penciptaan desain, namun Jones berpendapat bahwa definisi desain dapat diambil dari 
melihat hasil akhir sebuah proses desain. Bagi Jones, definisi desain adalah suatu aktivitas untuk 
menciptakan perubahan dalam dan melalui objek ciptaan manusia. Dengan demikian, dapat dipa-
hami bahwa, terlepas dari keberhasilan ataupun kegagalan suatu desain, segala jenis desain tetap 
menciptakan suatu dampak perubahan dalam kehidupan (Jones,1992 dalam Clark & Brody, 2017). 
Dapat dipahami bahwa aktivitas desain berkaitan langsung dengan desain berkelanjutan dan sebai-
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knya keduanya tidak dipisahkan. Oleh sebab itu, setiap desainer perlu memikirkan dampak dari desain 
yang mereka usulkan bagi lingkungan kehidupan manusia (Maldonado, 1972; Benson, 2007; Margolin, 
2007; Jones,1992 dalam Clark & Brody, 2017). 

Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan penjualan buku anak bertema budaya Panji yang dicip-
takan oleh mahasiswa sebagai luaran dari penelitian ini (Figur 1.), aktivitas desain penciptaan buku 
anak ini berhasil membawa suatu perubahan dalam diri mahasiswa. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil 
evaluasi proses belajar dari kelompok mahasiswa pencipta buku ini yang mengatakan bahwa desainer 
perlu mempelajari sejarah masa lalu, tidak hanya untuk mencari inspirasi (Figur 2, 3, dan 4.), tetapi 
juga untuk mengenal dan mengapresiasi kekayaan budaya Indonesia dan potensinya untuk pengem-
bangan identitas bangsa melalui industri kreatif (Juarsa, et. al., 2019). Para mahasiswa desain menya-
dari bahwa aktivitas menciptakan desain yang bertema budaya Indonesia membantu mahasiswa untuk 
memahami bahwa desain tidak terpisah dari aspek sosial-budaya dan bahwa melalui karya desain 
mereka ini, mereka secara sadar sedang berupaya untuk menciptakan warisan budaya baru bagi masa 
depan. Mereka juga menyatakan bahwa keberadaan museum untuk fakultas desain membantu ma-
hasiswa untuk menemukan inspirasi dengan melihat secara langsung berbagai artefak budaya yang 
terkait. Lebih dalam lagi, mahasiswa juga menyadari pentingnya untuk menemukan nilai-nilai moral 
yang terkandung dalam esensi suatu kebudayaan, dalam kasus ini adalah esensi budaya Panji yang 
sedang diangkat, dan untuk menciptakan cerita dan desain baru yang lebih relevan dengan target 
pembaca guna melestarikan nilai-nilai budaya tersebut. Para mahasiswa menegaskan pentingnya pen-
didikan desain Indonesia untuk terus mengajarkan sejarah seni, desain, dan budaya Indonesia guna 
membantu mereka menciptakan dan mengembangkan gaya desain yang identik dengan Indonesia, 
sehingga mampu bersaing dengan budaya negara lain dan bahkan melawan dominasi budaya asing 
yang masuk melalui sistem ekonomi kreatif global (Juarsa, et. al., 2019).   Evaluasi kritis yang disam-
paikan oleh para mahasiswa desain ini adalah bukti bagaimana aktivitas desain yang berkelanjutan 
dapat secara langsung berdampak pada keberlanjutan budaya. Hal ini sesuai dengan definisi warisan 
budaya yang disampaikan oleh Profesor Kajian Budaya dari University College London yang menyata-
kan bahwa warisan budaya diciptakan bersama-sama di masa ini dengan mengangkat nilai-nilai masa 
lalu, untuk masa depan (Harrison, 2013).

KESIMPULAN 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas penciptaan suatu desain pada hakekatnya tidak 
bisa dipisahkan dari isu keberlanjutan karena segala bentuk aktivitas desain dan hasilnya akan mem-
bawa suatu dampak perubahan bagi desainer itu sendiri dan bagi beragam lingkungan kehidupan di 
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dunia, oleh sebab itu desainer sebaiknya secara sadar memikirkan dampak-dampak utama dari de-
sain yang mereka usulkan secara menyeluruh, baik secara ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya. 
Buku ‘Destiny’s Calling’ sebagai luaran penelitian merupakan bukti bahwa pendidikan desain Indonesia 
melalui mata kuliah yang terkait dengan keilmuan Sejarah Seni dan Desain dapat diarahkan untuk 
membantu mahasiswa desain menyadari aktivitas desain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
aspek budaya masa lalu dan masa kini, dan bahwa hasil karya desain mereka sebenarnya adalah 
sebuah intervensi langsung terhadap kebudayaan dan merupakan suatu upaya untuk menciptakan 
warisan budaya masa depan yang berkelanjutan. 
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