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ABSTRACT
The era of Industry 4.0 and the rise of Society 5.0 concept has made a difference of the way of life and 
human’s work process. Human has an important role in information technology and industrial development 
nowadays. The creative industry is the motor of creative economy in Indonesia. Indonesia has a massive 
opportunity to enhance creative industry, because of the big number of creative human capital, the richness 
of natural resources, and the uniqueness and variety of cultural heritage. One of the subsector in creative 
indutry is design. Design is the first step of most of creative industry’s subsector in Indonesia. Design higher 
education can hopefully produce designers who can give solution of existing problems and human needs. 
Therefore, the designer’s intellectuality and creativity are highly needed. Through the Design Thinking 
method, this paper will elaborate cases from designers who are able to develop their intellectuality from 
design higher education and has succeeded of developing product and fashion design. Designers are 
ought to have sensitivity to social issues and creating solution by developing design which related to the 
needs of society.
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ABSTRAK
Era Industry 4.0 dan munculnya konsep Society 5.0 menyebabkan perubahan cara hidup dan proses 
kerja manusia. Manusia memiliki peran penting dalam arus lajunya perkembangan teknologi informasi dan 
industri saat ini. Industri kreatif merupakan penggerak laju ekonomi kreatif di Indonesia. Indonesia memi-
liki peluang besar dalam mengembangkan industri kreatif, karena memiliki sumber daya manusia kreatif 
dalam jumlah besar, kaya dengan sumber daya alam yang berlimpah, dan sumber warisan budaya yang 
unik dan beragam. Salah satu subsektor di dalam industri kreatif adalah desain. Desain merupakan lang-
kah awal dari sebagian besar subsektor industri kreatif di Indonesia. Pendidikan tinggi desain, diharapkan 
dapat menghasilkan desainer yang dapat memberikan solusi dalam permasalahan yang ada dan tentunya 
dapat memenuhi kebutuhan manusia. Untuk itu intelektualitas dan kreativitas desainer sangat dibutuhkan. 
Melalui metode Design Thinking, makalah ini memaparkan contoh kasus desainer-desainer yang mampu 
mengembangkan intelektualitasnya dari keilmuan yang didapat di pendidikan perguruan tinggi dan telah 
berhasil mengembangkan desain produk dan fashion. Desainer dituntut untuk peka terhadap masalah 
sosial di sekeliling dan selalu tergelitik untuk mencari solusinya, dengan mengembangkan produk yang 
menyentuh kebutuhan masyarakat banyak.

Kata Kunci: desain, desainer, industry kreatif, intelektualitas, kreativitas
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PENDAHULUAN
Revolusi industri merupakan sebuah perubahan cara hidup dan proses kerja manusia. Segala sesuatu 
yang mengendalikan sebuah industri adalah manusia, karena manusia adalah pusat peradaban dunia. 
Era Industry 4.0 mengandalkan konsep otomatisasi, proses kerja tanpa membutuhkan tenaga manusia 
yang menjadi ancaman mengemuka saat ini, yaitu revolusi industri yang akan berakibat buruk terhadap 
para pekerja di Indonesia. Namun adanya perkembangan di Jepang kemudian meluncurkan sebuah 
konsep Society 5.0 (masyarakat 5.0) yang sejatinya merupakan sebuah konsep yang berpusat pada 
manusia yang menyeimbangi kemajuan ekonomi dan sosial dengan berbasis teknologi. Maka di dalam 
konsep ini manusia tidak akan punah sebagai pusat peradaban dan manusia tetap memiliki perannya 
dalam era digital. 

Ekonomi kreatif terbentuk melalui perkembangan industri kreatif, yang bisa disebut juga sebuah aktivi-
tas ekonomi yang yang terkait dengan menciptakan atau menggunakan pengetahuan/informasi sebe-
sar-besarnya untuk menggerakkan laju ekonomi. Ekonomi kreatif dapat menjadi katalisator pertumbu-
han ekonomi Indonesia. Dukungan pemerintah dalam pengembangan industri kreatif untuk menunjang 
perekonomian Indonesia dinyatakan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 Tang-
gal 21 Desember Tahun 2011, dilanjutkan dengan dibentuknya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif dengan visi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan 
menggerakkan kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah ekonomi yang berlandas-
kan pada kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi inilah yang dapat meningkatkan daya saing 
produk Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional (berdasarkan profil usaha perusahaan 
16 subsektor ekonomi kreatif berdasarkan sensus ekonomi, 2016).

Di Indonesia, ekonomi kreatif dikenal sebagai industri budaya atau industri kreatif. Industri kreatif dapat 
diartikan sebagai kumpulan ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan 
informasi atau industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu 
untuk menciptakan kesejahteraan dan daya cipta individu (Suyaman, 2015). Industri kreatif tercipta 
dari pemanfaatan serta keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu untuk bisa membuat lapangan 
pekerjaan baru. Industri kreatif merupakan hasil dari kreativitas, digerakkan oleh sumber daya terbaru-
kan dengan manusia sebagai sumber energinya. Hal ini merupakan peluang bagi kita di Indonesia, di 
mana kita di Indonesia memiliki sumber daya manusia kreatif dalam jumlah besar, kaya dengan sumber 
daya alam yang berlimpah, dan sumber warisan budaya yang unik dan beragam. Indonesia memiliki 
potensi besar untuk menjadi salah satu sektor penggerak di bidang industri kreatif. Sektor ekonomi 
kreatif memiliki potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor yang berbasis pada daya 
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cipta dan kreasi yang tidak memiliki batas ini menjadi harapan penciptaan lapangan kerja baru bagi 
masyarakat Indonesia, dengan kemampuan dan potensi kreativitas dan inovasi dapat menjadi modal 
dalam berkarya. 

Program pendidikan di perguruan tinggi bertujuan untuk menghasilkan sarjana yang dituntut untuk 
mampu bersaing di kehidupan nyata dan mampu mewujudkan kreativitas yang berguna sebagai solusi 
dalam permasalahan. Tentunya Program studi menyusun kurikulum untuk menunjang proses pemb-
elajaran disesuaikan dengan ciri dari program studinya, dan semua bertujuan menciptakan sarjana 
yang sesuai dengan capaian lulusan, dengan kurikulum yang berorientasi kepada kompetensi yang 
menunjang kreativitas dan terbentuknya jiwa kewirausahaan yang sesuai level jenjang sarjana. 

Salah satu subsektor di dalam industri kreatif adalah desain. Desain merupakan langkah awal dari 
sebagian besar subsektor industri kreatif di Indonesia. Subsektor desain sendiri melingkupi desain, de-
sain interior, desain produk, dan komunikasi visual. Saat ini masih ada masalah-masalah yang meng-
hambat pertumbuhan industri desain di Indonesia, termasuk jumlah dan kualitas orang kreatif yang 
masih belum optimal.

Beberapa tahun belakangan ini profesi desainer sudah menjadi sorotan di Indonesia. Desainer yang 
memiliki daya dan pola pikir dengan kreativitas, inovasi, dan ide atau gagasan cemerlang di bidang 
desain, interior, produk, grafis atau desain komunikasi visual, dan lain sebagainya. Profesi desainer 
merupakan profesi yang sudah dikenal dari masa revolusi industri, di mana profesi tersebut dapat dis-
ebut sebagai profesi profesional yang dapat berkolaborasi dengan sesama profesi profesional secara 
inter maupun multidisiplin. Desainer diharapkan dapat memberikan solusi dalam permasalahan yang 
ada dan tentunya dapat memenuhi kebutuhan manusia.

Desain merupakan kata serapan dari kata design (bahasa Inggris). Istilah ini menggeser kata rancang/
rancangan/merancang yang dinilai kurang mengekspresikan keilmuan, keluasan dan kewibawaan pro-
fesi. Sejalan dengan itu, para kalangan insinyur menggunakan istilah rancang bangun, sebagai peng-
ganti istilah desain. Namun di kalangan keilmuan seni rupa, istilah desain tetap konsisten dan formal 
dipergunakan. Hal itu ditindaklanjuti pada pembakuan nama program studi di perguruan tinggi, nama 
cabang ilmu, nama organisasi profesi, nama majalah, nama jurnal serta yang dipergunakan pada be-
berapa undang-undang perlindungan intelektual (Sachari, 2011).

Terdapat beberapa definisi tentang desain. Desain merupakan pemecahan masalah dengan satu 
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target yang jelas (Archer, 1965). Desain adalah terjemahan fisik mengenai aspek sosial, ekonomi, 
dan tata hidup manusia, serta merupakan cerminan budaya zamannya (Gunawan, 1986). Desain 
merupakan wujud ekspresi manusia yang didasari kekuatan berpikir, implementasinya berbentuk 
karya estetik, sains, sebuah proses atau sebuah produk dan dipercaya sebagai sesuatu yang 
mengandung nilai kebenaran (Margolin, 1986). Desain adalah salah satu manifestasi kebudayaan 
yang berwujud, produk dari nilai-nilai yang berlaku pada kurun waktu tertentu. Sebagai produk 
kebudayaan, desain tidak terlepas dari fenomena kebudayaan yang lain, serta tidak terlepas dari 
nilai-nilai yang sifatnya abstrak dan spiritual, desain selalu terkait dengan sistem ekonomi dan sis-
tem sosial (Widagdo, 1993). Desain adalah wahana pembatu untuk melaksanakan inovasi pada 
pelbagai kegiatan industri dan bisnis (Bruce Nussbaum, 1997). Desain adalah suatu tindakan 
yang memberi inovasi produk di masa depan (IDEO, 1997). Desain adalah kegiatan kreatif yang 
mencerminkan keanekaan bentuk kualitas, proses, pelayanan dan sistem, bagaikan sebuah ling-
karan yang saling berhubungan. Selain itu, desain merupakan faktor yang membangun inovasi 
pemanusiaan teknologi, dinamika budaya dan perubahan ekonomi (ICSID, 1999). Lebih lanjut 
Yasraf menjelaskan, desain sebagai sebuah kegiatan kreatif, yang melibatkan penciptaan sesuatu 
yang baru dan berguna yang tidak ada sebelumnya (Pilliang, 2008). Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa desain adalah kegiatan kreatif yang menyusun rencana dan rancangan untuk menjadi 
sesuatu benda, melalui proses pembuatan konsep, analisis ide atau gagasan berupa gambar 
hingga objek lainnya dan pada akhirnya direalisasikan menjadi produk yang mempunyai nilai baru 
dan perbedaan, dengan melibatkan aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, tata hidup pengguna, 
lingkungan yang sesuai tujuan perencanaan yang memenuhi tujuan penggunanya. 

Peran penting profesi desainer termasuk dalam subsektor industri kreatif dapat meningkatkan nilai 
perekonomian dan mengenalkan kearifan lokal yang dimiliki bangsa indonesia. Bidang desain meru-
pakan subsektor yang dapat menunjang dan mencapai kesuksesan pada bidang industri kreatif. Per-
tumbuhan ekonomi kreatif melibatkan bidang desain yang termasuk dari 16 subsektor memiliki potensi 
yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan memberikan peluang di bidang kewirausa-
haan, mendorong pelaku kreatif untuk terus menciptakan produk yang inovatif dan memiliki nilai lebih. 
Sesuai bidangnya desainer dapat membantu memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan 
yang dibutuhkan oleh pengguna untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan masuknya era revolusi in-
dustri 4.0, berkembangannya ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, dan society 5.0 
yang memberikan kehidupan yang lebih baik bagi manusia dari sisi nilai dan moral kehidupan, peran 
desainer dengan kreativitasnya dapat memanfatkan peluang untuk meningkatkan perekonomian bang-
sa Indonesia.
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PEMBAHASAN
Munculnya revolusi Industry 4.0 membuat wajah baru dalam fase kemajuan teknologi. Teknologi 
manufaktur sudah masuk pada tren otomasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem 
cyber-fisik, internet of things (IoT), komputasi awan, dan komputasi kognitif. Dengan lahirnya 
teknologi digital saat ini pada revolusi Industry 4.0 berdampak terhadap kehidupan manusia di se-
luruh dunia. Dampak terhadap manusia terkait dengan adanya beberapa tantangan yang dihadapi 
yaitu kurangnya keterampilan yang memadai, permasalah kemanan teknologi komunikasi, kean-
dalan sistem dan stabilitas mesin produksi, serta menimbulkan banyaknya kehilangan pekerjaan 
karena berubah menjadi otomasi.

Konsep Society 5.0 yang diluncurkan oleh negara Jepang, merupakan sebuah konsep yang ber-
pusat oleh manusia dan berbasis teknologi. Di dalam konsep ini pekerja manusia tidak akan dihi-
langkan akan tetapi tetap berperan sebagai pusat peradaban dan tetap memiliki peran dalam era 
digital. Revolusi Industry 4.0 dan Society 5.0 memiliki korelasi yaitu pada revolusi Industry 4.0 ma-
nusia akan tetap memiliki kontrol penuh dalam mengendalikan teknologi. Hanya saja jika memang 
revolusi Industry 4.0 benar-benar terjadi, maka akan banyak sekali orang yang kehilangan peker-
jaannya atau PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), sedangkan Society 5.0 adalah cara bagaimana 
manusia tetap bekerja dan menjadi pusat peradaban dan manusia menjadi pengontrol teknologi. 
Hal ini dapat memunculkan suatu kearifan baru dalam tatanan bermasyarakat yang ideal dan 
berpusat pada manusia. Ketika transportasi ini terjadi, manusia akan terfasilitasi untuk bisa men-
jalani kehidupan yang bermakna serta menyeimbangkan pencapaian ekonomi dan penyelesaian 
masalah sosial (Haqqi, 2019).

Perjalanan revolusi Industry 4.0 telah diresmikan oleh pemerintah pada tahun 2018. Hal tersebut me-
nandakan bahwa semakin terbukanya era industri yang lebih modern dari sebelumnya. Melalui konsep 
tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk lebih mengembangkan industri kreatif di Indonesia. 
Industri kreatif merupakan industri yang potensial untuk dikembangkan mengingat industri ini memiliki 
sumber daya yang sifatnya tidak terbatas, yaitu berbasis pada intelektualitas Sumber Daya Manusia 
yang dimiliki. Industri kreatif dapat berkembang dari bakat seseorang, kemampuan dan pemanfaatan 
kreativitas, untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai ekonomi. Tentunya karak-
teristik industri ini sangatlah berbeda dengan karakteristik industri yang sarat akan kebutuhan Sumber 
Daya Alam sebagai bahan dasar pokok dalam proses produksinya, sehingga membutuhkan perlakuan/
kebijakan yang berbeda dari sektor industri lainnya (Studi Industri Kreatif Indonesia 2009 versi Update, 
Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2009).
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16 subsektor industri kreatif antara lain:
1.  Seni Rupa
2. Seni Pertunjukan
3.  TV & Radio
4.  Periklanan
5.  Penerbitan
6.  Aplikasi dan Game Developer
7.  Fashion
8.  Musik 
9.  Kuliner
10.  Kriya
11.  Fotografi
12.  Film, animasi dan video
13.  Desain Produk
14.  Desain Komunikasi Visual
15.  Desain Interior
16.  Arsitektur

Pendidikan berperan penting dalam pengembangan intelektualitas desainer. Proses pembelajaran den-
gan materi mata kuliah yang disusun dengan kurikulum yang sesuai level dan keilmuan program studi 
dengan Silabus/Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Rencana Pembelajaran Semester 
(RPS) yang dirancang untuk memenuhi Capaian Mata Kuliah (CPMK) dan Capaian Pembelajaran Lu-
lusan (CPL) yang meliputi Capaian Pembelajaran Sikap (CPS), Capaian Pembelajaran Pengetahuan 
(CPP), Capaian Pembelajaran Ketrampilan Umum (CPKU), dan Capaian Pembelajaran Ketrampilan 
Khusus (CPKK),  juga sudah dibekali bagaimana proses berpikir dengan metode-metode ilmiah se-
orang desainer baik yang sangat sederhana maupun yang complicated, bagaimana membuat konsep 
hingga proses perencanaan sebuah produk, hingga produk tersebut bisa diterima oleh konsumen.
Tahapan untuk merencanakan sebuah desain dengan solusi dengan memanfaatkan kreativitas dan 
inovasi tentunnya harus menggunakan metode untuk mengarahkan dalam proses perencanaan untuk 
menciptakan sesuatu yang sesuai kebutuhan pengguna.

Metode proses perencanaan atau pola pikir sangat sederhana tapi terstruktur disebut dengan Design 
Thinking, yaitu sebuah proses berfikir secara mendalam yang dilakukan oleh desainer dalam proses 
pemecahan masalah secara konvensional. Design thinking atau pemikiran desain adalah dapat ditaf-
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sirkan sebagai kreativitas pendekatan pemecahan masalah atau lebih lengkap sebagai sistematika 
dan kolaboratif pendakatan untuk mengidentifikasi dan secara kreatif memecahkan masalah (Luchs, 
2016). Sebagai salah satu metode untuk melakukan proses desain, Design Thinking merupakan me-
tode penyelesaian masalah yang berfokus pada pengguna. Tahapan Design Thinking dimulai dengan 
tahapan analisis, intuitif, membangun ide-ide gagasan hingga fungsional sebuah produk yang rasional 
dengan menggunakan aspek-aspek terkait yang sesuai dan layak.

Proses yang dilakukan oleh seorang desainer adalah proses menciptakan ide-ide gagasan baru yang 
dapat memecahkan suatu masalah dengan cara menggunakan pendekatan berpusat pada pengguna 
untuk berpola pikir secara kreatif dan inovasi sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna. Seh-
ingga dalam proses desain dapat menghasilkan produk yang inovatif, unik dan mempunyai keunggulan 
yang kompetitif. Dalam proses desain dengan menggunakan metode Design Thinking ada 7 tahapan 
pendekatan yang menjadi dasar untuk mengetahui bagaimana rancangan tersebut menjadi produk 
yang sesuai diinginkan oleh pengguna, antara lain, adalah:
1.  Penelitian
 Melakukan penelitian dalam metode Design Thinking, dengan cara melakukan pendekatan dari 

permasalahan yang terjadi melalui pendapat manusia terhadap objek yang akan dijadikan studi 
perencanaan dalam proses desain, dimulai dengan melakukan pendekatan melalui survey, ob-
servasi, wawancara, konsumen terkait, nara sumber untuk mendapatkan data dan fakta yang 
aktual.

2.  Permasalahan dari pengguna
 Melakukan identifikasi permasalahan dengan menganalisa data penelitian secara langsung ter-

hadap studi produk/benda yang dihadapi.
3.  Gagasan
 Tahapan mewujudkan ide atau gagasan untuk menyampaian identifikasi masalah ke arah solusi, 

yang memang bukan sebagai solusi akhir, tapi masih perlu pendekatan dengan studi yang me-
mungkinkan sebagai pendukung ide gagasan lebih lanjut. 

4. Mengembangkan ide atau gagasan
 Proses kreativitas di sini memegang andil, guna mewujudkan ide gagasan yang lebih unik, me-

narik, inovasi dan dapat diterima oleh pengguna sebagai sasaran.
5.  Model
 Tahap di mana harus mewujudkan model/mock-up/maket/prototipe yang berfungsi perwujudan 

produk secara 3 dimensi sebagai representasikan ide-ide gagasan menjadi sebuah produk se-
cara sederhana. Pada tahap ini sudah mulai mempertimbangkan dampak dan kemungkinan-ke-
mungkinan yang akan terjadi pada hasil produk akhir. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mema-



8 SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

hami komponen ide yang terkait sebagai penunjang produk jadi, apakah masih ada aspek-aspek 
desain yang perlu dirubah atau dikurangi seagai pertimbangan sebelum menjadi produk akhir. 
Dengan mempertimbangkan dampak dan kelayakan gagasan prototipe apakah sudah sesuai 
dengan konsep desain dan tujuan mendesain.

6.  Test
 Percobaan prototipe, yang dilakukan pada sasaran pengguna untuk mendapatkan umpan balik. 

Setelah mendapatkan umpan balik, bila masih belum sesuai maka perlu perbaikan, di mana letak 
kesalahan dalam proses desain, perbaiki prototipe sesuai dengan tujuan perencanaan. Ujicoba 
prototipe kepada pengguna dan verifikasikan bahwa telah mencapai sasaran. 

7.  Implementasi
 Penerapan hasil desain yang sudah selesai dirancang, untuk memastikan kelayakan dan kes-

esuaian dari konsep desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
 Sehingga dalam proses desain dapat dilaksanakan sesauai maksud dan tujuan perencanaan 

dari sebuah produk. Pemikiran desain ini dapat memberikan ruang para desainer sebagai ta-
hapan dalam mewujudkan kreativitas dari ide gagasannya hingga terwujud sebuah produk yang 
berfungsi sesuai kebutuhan penggunanya.

Intelektualitas seorang desainer terkait dengan kreativitasnya, yaitu menciptakan dan meren-
canakan serangkaian aktivitas yang memiliki tujuan untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik 
dangan pemecahan permasalahan sesuai kebutuhan. Kemampuan dalam mengembangkan cara 
berpikir kritis, pengembangan ide dan gagasan, dan kemampuan memahami manusia dan kebu-
tuhannya. Keahlian (kreativitas) desain terlibat dalam begitu banyak aktivitas manusia, persisnya 
proses desain melibatkan beraneka tipe berpikir yang berbeda dan keahlian desain bisa dipela-
jari, dipraktikkan dan dikembangkan.

Kreativitas menurut Mihaly Cskszentmihalyi, mengacu pada orang yang mengekpresikan pe-
mikiran tak biasa yang mengalami dunia dengan cara yang baru, orisinil, segar, dan mencerahkan 
yang mengubah budaya kita secara radikal. Kreativitas adalah pemikiran yang hasilnya adalah 
ide-ide yang baru yang berguna (Piliang, 2018). Kreasi atau sifat kreatif sering disejajarkan den-
gan fantasi, imajinasi, estetis dan sebagainya (Tabrani, 2006). Kemampuan khusus yang dimiliki 
oleh seseorang, untuk menghasilkan ide atau gagasan baru dan segar, yang belum pernah ada 
sebelumnya (Piliang, 2018). Dengan demikian seorang yang berprofesi sebagai desainer ada-
lah seseorang yang merancang atau menciptakan sesuatu berdasarkan imajinasi dan kreativitas 
yang memegang peranan sebagai penunjang industri kreatif. Dengan berproses berfikir kreatif 
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maka tercipta kreativitas di mana industri kreatif adalah industri dengan unsur utamanya keahlian, 
ketrampilan, dan talenta. 

Peran penting desainer adalah sebagai profesi yang berkomunikasi secara visual dengan 
menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Komu-
nikasi desainer berupa teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi berba-
gai ide gagasan hingga simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Seperti profesi desainer lainnya, 
desain interior, produk dan grafis (DKV) dapat merujuk kepada proses pembuatan, metoda 
merancang, produk yang dihasilkan (rancangan), atau pun disiplin ilmu yang digunakan 
dalam proses mendesain mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan visual, termasuk 
di dalamnya, pengolahan gambar, konstruksi, sistem hingga proses produksi menjadi produk 
yang berfungsi. 

Prinsip dan unsur dalam mendesain hampir sama seperti unsur dasar dalam disiplin desain lainnya. 
Unsur-unsur tersebut termasuk shape, bentuk, tekstur, garis, ruang, dan warna, yang membentuk 
prinsip-prinsip dasar desain visual. Prinsip-prinsip tersebut, seperti keseimbangan (balance), ritme 
(rhythm), tekanan (emphasis), proporsi (proportion) kesatuan (unity) dan estetis (aesthetic), kemudian 
membentuk aspek struktural. 

Kekuatan seorang desainer adalah memiliki pola kerja secara skematis dan kemampuan berkrea-
tivitas dengan tahapan kerja proses desain yang diawali dengan konsep, ide atau gagasan yang 
berinovasi, dengan ditunjang alat gambar manual, dan komputer, hingga peraga 3 dimensi berupa 
teknologi 3D printing (mockup atau prototipe). 

Desainer bekerja dengan memperhatikan nilai-nilai estetis (keindahan) seperti dalam penentuan 
fungsi, bentuk, material, warna, dan berbagai macam sistem penunjang lainnya yang bila dikom-
binasikan menjadi suatu hal yang berguna dan bermanfaat. Adapun peran yang lain dari seorang 
desainer adalah sebagai komunikator untuk memvisualisasikan pesan-pesan verbal agar dapat 
dengan mudah dimengerti dan dipahami dengan cara yang mudah dan menyenangkan hingga 
diterima oleh penggunanya.

Desainer memiliki peran penting dalam menyikapi Industry 4.0 dan mendukung konsep Society 5.0 
melalui karya desainnya. Berikut beberapa karya desain dari desainer sukses yang berkembang dari 
pendidikan desain di berbagai bidang, yang kemudian mendalami industri kreatif produk dan fashion.
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Gambar 1. Intan Pradina, Noro Ardanto dan LampuRUNA
Sumber: http://prodesina.design.blog/

1. LampuRUNA

LampuRUNA adalah karya desain dari Noro Ardanto (alumni Desain Produk) dan Intan Pradina (alumni 
DKV). Nama LampuRUNA diambil dari kependekan anak-anak mereka yaitu Rumi dan Narini. Produk 
LampuRUNA merupakan bukti kejelian membaca pasar dengan melihat potensi industri home fur-
nishing Indonesia yang punya peluang besar untuk dikembangkan lebih jauh dengan menambahkan 
proses pengembangan produk baru yang lebih baik. Produk ini memberikan peluang perkembangan 
ketrampilan keahlian bagi perajin kayu sebagai modal utamanya dan bahan alam yang mencirikan 
material lokal yang jarang dimiliki bangsa lain. Latar belakang pendidikan Desain Produk dengan 
pengalaman dan pemahaman terhadap industri manufaktur dikolaborasikan dengan keilmuan Desain 
Komunikasi Visual dalam pengembangan detail dan branding, menghasilkan LampuRUNA sebagai 
artwork berbahan kayu, yang diukir oleh para perajin tradisional, namun diberi sentuhan desain yang 
lebih relevan dengan tujuan pasar yang disasar. Bukan sekedar lampu, LampuRUNA adalah karya seni 
yang diberi fungsi sebagai lampu meja (prodesina.design.blog). 

Perajin pembuat produk lampu di LampuRUNA kebanyakan berasal dari Jawa Barat dengan profesi 
awal perajin wayang golek yang saat ini menyusut pasarnya. Keahlian seorang “Empu” pematung yang 
sangat ahli, namun tidak dapat menghidupi keluarganya dari keahlian mematung. Intelektualitas dan 
kreativitas desainer LampuRUNA menghasilkan produk baru yang dapat diterima pasar “architecture/
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interior projects”.  Saat ini LampuRUNA sudah cukup dikenal di kalangan artisan, arsitek, dan desainer 
interior, dan memperoleh beberapa penghargaan internasional. 

Pada tahun 2015, LampuRUNA diundang mengikuti pameran tahunan ICAD 2015 – Indonesian 
Contemporary Art and Design dan terpilih menjadi salah satu brand ambassador Legal Wood 
Indonesia, karena dianggap bisa mewakili gambaran tentang produk kayu kontemporer yang dide-
sain dengan baik serta menggunakan bahan baku kayu secara bertanggung jawab (prodesina.
design.blog).

2. Buloo

Budaya handicraft atau kerajinan tangan begitu melekat dalam kehidupan keseharian kita di In-
donesia. Di setiap pelosok daerah kita dapat menemui ini di kehidupan pedesaan, karena meru-
pakan pekerjaan sambilan pengisi waktu luang sambil bertani atau melaut. Barang  yang  dibuat  
adalah  untuk  keperluan sehari-hari, dan terbuat dari bahan baku alam yang berlimpah di seki-
tarnya (prodesina.design.blog). 

Gambar 2. Iwan Sung dan Buloo
Sumber: IG @senikelontong
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Buloo adalah karya desain dari Iwan Sung (alumni Desain Produk) yang mengembangkan Artikraft 
Indonesia, sebuah perusahaan Design, Manufacture and Sell Handicrafts, Furniture and Home Acces-
sories (www.artikraft.id). Buloo merupakan karya engineered bamboo straw, sebuah sedotan berbahan 
baku irisan bambu tipis, mudah terurai dan ramah lingkungan. 

Pada produk ini, bambu direkayasa dengan sistem crisscross joint dengan menggunakan lem 
FDA compliance yang aman dengan kontak bahan makanan dan lem yang bebas formalin. Buloo 
juga bersifat waterbased, waterproof (curing) dan Free Formaldehyde. Buloo dirancang dengan 
ukuran diameter dan panjang yang dapat disesuaikan, sehingga ukuran sama satu dengan lain-
nya. Karya desain Buloo mendapat penghargaan Good Design Indonesia 2019 best dan Good 
Design Award 2019 Japan.

Iwan Sung bergerak dalam industri desain handycraft dengan latar belakang budaya dan 
pendidikan desain produk. Pengalaman mengikuti salah satu program yang diselenggara-
kan oleh Indonesia Design Development Center (IDDC) yang diprakarsai oleh Kementerian 
Perdagangan Republik Indonesia, yaitu DDS (Designer Dispatch Service), memberikan pen-
gayaan wawasan selama 6 bulan di kota Tasikmalaya untuk pengembangan bahan baku 
bambu. 

Program diakhiri dengan dilakukannya tes pasar dalam pameran TRADE EXPO INDONESIA 2017, 
di ICE BSD Serpong. Intelektualitasnya sebagai desainer teruji dengan perbenturan budaya antara 
pelaku (desainer) dan perajin (industri). Keberagaman kultur dan bahasa di Indonesia menjadi tan-
tangan tersendiri selaku desainer pendamping. Iwan berasal dari pulau Belitung, propinsi Bangka Beli-
tung, dengan budaya Sumatera atau Melayu yang kental. 

Cara bicaranya blak-blakan disertai nada tinggi adalah hal yang biasa. Hal ini berbenturan dengan 
pelaku usahanya yang kebanyakan berasal dari budaya Sunda yang penuh kelembutan. Intonasi ba-
hasanya pun lemah gemulai, dan memiliki sejumlah tingkatan bahasa. 

Intelektualitas desainer dalam bentuk adaptasi, yaitu dengan segala kerendahan hati, kita dapat me-
leburkan diri kita, ilmu pengetahuan kita, serta wawasan kita kedalam kehidupan yang sederhana ini 
untuk berkarya, sehingga kita mampu memberikan solusi yang tepat guna kepada pelaku usaha yang 
kita bina, dan mengambil peran dalam meningkatkan kualitas lingkungan. 
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3. Pallawa

Gambar 3.  Denny Rhangie Phang dan Pallawa Project
Sumber: IG @pallawaproject

Denny Rhangie Phang (alumni DKV) mengembangkan karya inovasi alat tulis Pallawa. Konsep de-
sain Pallawa adalah alat tulis dengan inovasi yang eco-friendly dan dikemas dalam balutan estetika 
yang bernuansakan kearifan lokal. Karya desain inovasi ini disebut “ALTULOG” atau alat tulis logam. 
Dengan material logam sebagai mata pennya, memberikan hasil yang bertahan lebih lama dari pensil 
biasa, tanpa perlu meraut dan tidak luntur seperti pen, dan terus akan mengikuti ke mana gagasan itu 
mengalir. 

Pallawa bukanlah pensil atau pen, tetapi Pallawa adalah alternatif sebagai alat tulis sebagai penuang 
gagasan. Dari logam sebagai mata pen, dikombinasikan dengan limbah kayu berkualitas seperti so-
nokeling, jati, ulin, merbau, sawo, nangka, mangga,  aren, pinus, rengas, mahogani dan eboni. Pallawa 
dibuat dengan ketelitian dan sepenuh hati, melalui keterampilan tangan, untuk menghadirkan sentuhan 
estetika secara keseluruhan pada produk Pallawa.

Bentuk Pallawa hampir sama dengan alat tulis pada umumnya, dengan mengutamakan aspek er-
gonomis dan keindahan. Dengan diameter panjang 17cm dan ketebalan 1,4cm, Pallawa hadir dalam 
sebuah karya seni yang fungsional dan elegan. Keindahan tersebut terbentuk dari komposisi peman-
faatan limbah kayu. 

Dari komposisi karakter warna dan tekstur, Pallawa menjadi tidak hanya fungsional, tapi juga mengede-
pankan keindahan bentuknya. Pallawa hadir sebagai alternatif alat tulis yang eco-friendly. Secara este-
tika, Pallawa memberikan sentuhan cita rasa seni dengan nuansa kearifan lokal. Dari motif dan nama, 
dibangun untuk memberikan aura dan spirit yang positif. Terdiri dari 6 varian desain: “Bijak”, “Tabur”, 
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“Sapa”, “Kita”, “Tumbuh”, dan “Erat”, yang masing-masing membawa nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal 
yang tergambar melalui desainnya. 

Pallawa mempunyai daya tarik baik dari bentuk maupun inovasi yang ditawarkan. Inovasi dari Pallawa 
adalah alat tulis dan sketsa yang terbuat dari logam yang bertahan lebih lama, dan design yang artistik 
mengunakan bahan limbah kayu. Desain Pallawa mendapat penghargaan Indonesia Good Design 
Selection (IGDS) Award 2019 kategori Craft Industry dari Kementerian Industri Republik Indonesia, dan 
dijual di toko retail yang mengangkat karya desainer-desainer lokal.

4. Okainku

Nana Arieswari (alumni DKV) mengembangkan fashion brand Okainku, sebuah start up yang dimulai 
pada Januari 2016 dan pada tahun 2019 telah mencapai 19.1K organic followers. Okainku berawal 
dari keinginan melestarikan budaya wastra Indonesia menjadi fashion untuk semua kalangan termasuk 
konsumen muda. Dengan demografis konsumennya adalah wanita dan pria usia 18-40 tahun, yang 
memiliki psikografis mobilitas sedang ke tinggi, sering bepergian, umumnya millenial yang update den-

Gambar 4.   Nana Arieswari “OKAINKU”
Sumber: IG @okainku
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gan lifestyle dan teknologi, mengangkat citra gen Z, dengan tingkat sosio ekonomi menengah atas (A 
– A+). Okainku berkembang dari online store ke offline tenant yang mengangkat karya-karya terdepan 
dari desainer lokal di Indonesia.

Brand Okainku mengembangkan produk fashion tunik yang mengedepankan craftmanship. Pengem-
bangan motif tunik dilakukan melalui perajin tradisional sebagai upaya memelihara kearifan lokal dalam 
industri fashion saat ini. Produk fashion Okainku didesain dengan kepekaan estetis desainer yang 
berlatar belakang desain komunikasi visual, menghasilkan warna-warna dan komposisi yang unik dan 
menarik. Komposisi warna dan garis menjadi kekuatan Okainku. Penggunaan material hampir selu-
ruhnya organik, yaitu menggunakan material cotton, silk, dan handwoven material yang dikombinasi-
kan dengan modern fabric.

Salah satu produk fashion yang inovatif dari Okainku adalah Signature Series “Tunic Rayu” dalam 
berbagai varian warna, yaitu sebuah multi-wear piece yang dapat dipakai dengan berbagai cara sesuai 
kebutuhan dan style konsumen. Inovasi Okainku ini diikuti oleh brand-brand lokal lain yang menjual 
produk serupa dengan harga jual yang lebih murah. Intelektualitas dan kreativitas desainer untuk 
mengembangkan inovasi ditantang untuk terus berkembang. Sebagai pionir, kreativitas harus terus 
dikembangkan, dan produk-produk tiruan menjadi nilai tambah keberhasilan desainer itu sendiri.

KESIMPULAN
Design thinking dalam pengembangan proses berpikir desainer, merupakan titik tolak proses berpikir 
untuk mengembangkan intelektualitas dan kreativitas desainer. Pendidikan tinggi desain berperan 
dalam mengembangkan intelektualitas desainer untuk peningkatan industri kreatif. Wawasan konteks 
dunia nyata pada tiap materi kuliah diperlukan agar mahasiswa mengetahui tujuan dan manfaat suatu 
mata kuliah. Selain mendapatkan proses pembelajaran dari dosen di kampus, perlu mengundang pro-
fesional sebagai dosen tamu untuk memberikan wawasan dan pengalamnya. Kenyataan ini membuat 
peran dosen tamu dari kalangan profesional menjadi sangat penting untuk menjembatani antara teori 
dengan situasi dan industri kreatif saat ini terkait dengan Industry 4.0 dan Society 5.0. Pengenalan 
sejak dini tentang peran dan fungsi profesi desainer dalam pengembangan industri akan membantu 
membuka wawasan mahasiswa sehingga dapat merencanakan arah sedini mungkin.

Arah pengembangan industri kreatif indonesia, menuntut desainer untuk mampu mengembangkan in-
telektualitasnya dari keilmuan yang didapat di pendidikan perguruan tinggi. Desainer dituntut untuk 
peka terhadap masalah sosial di sekeliling dan selalu tergelitik untuk mencari solusinya, mengembang-
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kan produk yang berhasil menyentuh kebutuhan masyarakat banyak. Budaya bangsa menjadi akar 
dan titik tolak dalam pengembangan desain, karena kita tidak mungkin mengejar ketinggalan dengan 
hanya mengikuti perkembangan negara maju. Kearifan lokal menjadi sumber pencarian ide yang tak 
ada habisnya. Pengetahuan yang mendalam tentang bahan industri, proses produksi masal dan pen-
jualan akan sangat membantu kita menghasilkan desain-desain yang baik dan memiliki nilai komersial. 
Keragaman bangsa indonesia seyogyanya menjadi kekuatan dunia kreatif indonesia dengan segala 
kelebihan dan kekurangannya, dalam mewujudkan karya desain terbaik untuk industri kreatif indonesia.
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