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ABSTRACT
This paper describes the emphasis of culturepreneurship of interior design education ISI Denpasar in 
response to the Vision of the Governor of Bali 2018-2023 known as ‘Bali Era Baru’ (Bali New Era). The 
study was conducted qualitative descriptive by analyzing the work of students’ final assignments whose 
implementing the vision. The results showed that, the emphasis of culturepreneurship in synergizing the 
Governor’s vision to create a ‘Bali New Era’ in interior design education, could be focused by implementing: 
(1) Cultural Resource Processing Sensitivity (2) Interdisciplinary and Collaborative (3) Product Innovation 
and Diversification 4) Story Telling and Branding (5) Display Aesthetics.
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ABSTRAK
Tulisan ini memaparkan penekanan culturepreneurship pada pendidikan desain interior ISI Denpasar 
dalam merespon Visi Gubernur Bali 2018-2023 yang dikenal dengan Bali Era Baru. Penelitian dilakukan 
secara deskriptif kualitatif dengan menganalisis hasil karya tugas akhir mahasiswa yang mengimplemen-
tasikan visi tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa, penekanan culturepreneurship dalam mensiner-
gikan visi Gubernur untuk menciptakan ‘Bali Era Baru’ pada pendidikan desain interior, dapat difokuskan 
dengan mengimplementasikan: (1) Kepekaan Pengolahan Sumber Daya Budaya (2) Interdisipliner dan 
Kolaboratif (3) Inovasi dan Diversifikasi Produk (4) Story Telling dan Branding (5) Estetika Tampilan.

Kata Kunci: Culturepreneur, Pendidikan Desain Interior, Bali Era Baru



113SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020 : INDUSTRI KREATIF

 Noorwatha
Penekanan Culturepreneurship Dalam Pendidikan Desain Interior Isi Denpasar Menyongsong ‘Bali Era Baru’

PENDAHULUAN
Jurusan/Program Studi Desain Interior ISI Denpasar mempunyai visi sebagai pusat unggulan desain 
interior berbasis kearifan lokal berwawasan universal. Visi tersebut diturunkan dari rangkuman Visi-
Misi Institut Seni Indonesia Denpasar sebagai sebuah kampus seni negeri yang bertugas mencetak 
seniman dan desainer, dalam rangka melestarikan serta mengembangkan  kesenian dan kebudayaan 
tradisional agar dapat mempunyai nilai ekonomi dan keberlanjutan. Sebagai sebuah institusi negeri, 
ISI Denpasar wajib merespon kebijakan pembangunan baik yang dicetuskan oleh pemerintah daerah 
maupun nasional. 

Gubernur Bali 2018-2023 telah menetapkan suatu arah pengembangan pembangunan Provinsi Bali. 
Arah pengembangan tersebut dibingkai  dalam tujuan untuk mewujudkan ‘Bali Era Baru’ dalam pem-
bangunan yang berfokus pada keseimbangan alam, manusia dan budaya yang didasarkan kepada 
nilai-nilai Tri Hita Karana (harmonisasi manusia dengan Tuhan, manusia dan alamnya). Tujuan tersebut 
terangkum dalam visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang mengandung makna menjaga kesucian dan 
keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera 
dan bahagia secara holistik. Hal tersebut sesuai dengan prinsip Trisakti Presiden Soekarno yakni ber-
daulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Visi tersebut dimak-
sudkan untuk menuju ‘Bali Era Baru’ dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan 
Bali yang mencakup tiga aspek utama yakni alam, manusia (krama) dan daerah (gumi) Bali berdasarkan 
nilai-nilai Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi (www.balipost.com, 2019)

Lebih rinci, Sad Kerthi/Kertih yang terdapat dalam Lontar Purana Bali terdiri atas Atma Kertih, yaitu 
upaya untuk menyucikan Atma (jiwa manusia). Kedua, Samudra Kertih, yaitu upaya untuk melestarikan 
samudra. Ketiga, Wana Kertih, yaitu upaya untuk melestarikan hutan. Keempat, Danu Kertih, yaitu 
upaya untuk menjaga kelestarian sumber air tawar di daratan. Kelima, Jagat Kertih, yaitu upaya untuk 
melestarikan keharmonisan hubungan sosial, serta keenam, Jana Kertih, yakni upaya untuk menjaga 
kualitas individu (www.radarmalang.id) Atas keselarasan visi antara Jurusan/Program Studi Desain 
Interior dengan visi Pemerintahan Provinsi Bali, maka dalam pengembangannya membutuhkan sinergi 
yang intens untuk menghasilkan outcome yang bermanfaat bagi stakeholders. 

Penekanan culturepreneurship dalam pendidikan desain interior sebagai bagian dari industri kreatif, 
bertujuan untuk memaksimalkan potensi seni dan budaya sebagai komoditas yang bernilai ekono-
mis. Maka dari itu untuk melihat bagaimana tingkat pengaplikasian culturepreneur dalam kurikulum 
Program Studi, dapat dianalisis pada karya tugas akhir mahasiswa. Penekanan culturepreneurship 
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tersebut selain untuk merespon visi gubernur Bali dalam menyongsong Bali Era Baru, juga sejalan 
dengan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam kuliah umumnya di ISI Denpasar (23 Juni 2018) 
yang menyebutkan bahwa ‘DNA kita adalah Seni dan Budaya’. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan 
Menristekdikti Mohamad Nasir yang menjelaskan bahwa perguruan tinggi seni di Indonesia akan 
dibawa ke tingkat yang lebih tinggi, dimana teknologi dimanfaatkan untuk mendukung krea-
tivitas seni, sehingga seni disamping mempertahankan budaya, juga dapat menghasilkan nilai 
ekonomi dan inovatif (www.ristekbrin.go.id). Maka dari itu muncul pertanyaan penelitian yaitu 
bagaimana penekanan culturepreneurship dalam karya tugas akhir mahasiswa pada Program 
Studi Desain Interior ISI Denpasar. 

TEORI 
Teori Penelitian
Culturepreneur dapat didefinisikan sebagai individu yg memberdayakan aset budaya, baik seni dan 
tradisi maupun sumber daya alam serta sumber daya manusia dalam wirausaha (www.mediaindo-
nesia.com, 2016). Istilah culturepreneur adalah gabungan dari dua istilah yaitu ‘culture (budaya)’ dan 
‘entrepeneur (wirausahawan)’ dan pertama kali dianjurkan oleh Davies dan Ford (Lange, 2011). Cul-
turepreneur adalah jenis usaha dari penggabungan antara dunia ‘industri atau bisnis’ dengan ‘dunia 
kreatif’ yang dilakukan bersamaan untuk memenuhi sebuah permintaan pasar (Lange dan Goethe, 
2002). Culturepreneur sejalan dengan tujuan pendidikan desain interior, untuk menghasilkan profil lulu-
san yang tidak saja mampu menciptakan karya desain yang bernilai estetis-fungsional-ekonomis, juga 
mengembangkan industri berbasis ekonomi kreatif.

Dalam konteks Bali, hal tersebut sejalan dengan proses pencarian desain interior yang ideal di Bali, 
yang mengedepankan asimilasi budaya tradisional Bali dengan desain interior modern. Kritik terha-
dap fenomena perkembangan desain interior Bali modern yang terkesan tempelan, mutilasi budaya 
asal, banal, kitsch dan dekorasi nirfungsi; memerlukan pencarian filsafat tradisional yang masih rel-
evan dikembangkan ke desain modern, namun selaras dengan semangat pelestarian budaya. Xufang 
(2014) menyatakan bahwa dalam konteks desain modern yang menyerap unsur etnis tradisional, de-
sain modern harus sepenuhnya melindungi dan mengembangkan karakteristik budaya tradisional dan 
budaya daerah. Melalui cara tersebut desainer dapat menjelajahi desain interior regional dan nasional 
dalam masyarakat modern. 

Sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif di Indonesia, desain interior diharapkan mampu mem-
berikan kontribusi baik sosial maupun ekonomi bagi negara (Prasetya, 2013). Pendidikan desain inte-
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rior di Indonesia diarahkan untuk mengangkat sumber daya budaya dan alamnya sebagai salah satu 
kekuatan desainya pada tataran dunia desain internasional. Asojo (2001) menyatakan bahwa desain 
seperti setiap bidang lainnya dipengaruhi oleh kekuatan budaya. Namun, pendidikan desain saat ini 
didominasi oleh budaya Eurosentris sehingga mengabaikan budaya non-Barat. Pendidikan de-
sain interior  di Indonesia selalu berupaya agar desain interior berbasis lokalitas Indonesia dapat 
diakui dan diterima oleh dunia. Hal tersebut sejalan dengan Li (2016) dan Zhang (2016) dalam konteks 
budaya Tiongkok yang merujuk pada doktrin Konfusius dan Taoisme dalam pengembangan budaya 
Tiongkok ke desain interior modern.  Lebih jauh Rubin (2012) menjelaskan bahwa terdapat masing-
masing tiga tingkatan (layer) dari pembahasan antara budaya, desain budaya dan desain dalam kon-
teks desain industrial.

Level Kedalaman Budaya Desain Kultural Desain (Donald Norman)
Ekstrinsik/Eksplisit/
Kulit (Banal/Permu-
kaan)

Budaya Material dan 
Visual

Level terluar (Outer) 
(Warna, tekstur, bentuk 
dan Pola)

Desain Visual (Estetik, Bentuk 
dan Penggayaan (styling)

Median/Isi (pragmatis) Budaya Perilaku Sosial Level Tengah (Fungsi, 
Operasi, Penggunaan, 
Keamanan)

Desain Perilaku (keteknikan, 
fungsi, dan penggunaan (us-
ability)

Instrinsik/Implisit/
Esensi (Filosofis)

Budaya Spiritualitas Ideal Level Terdalam (Inner) 
(Cerita, emosi dan fitur 
budaya)

Desain Reflektif (perhatian, 
emosi dan hasrat)

Tabel 1. Tiga Tingkatan Desain dan Budaya

Sumber: dikembangkan dari Rubin (2012)

Model tersebut dikembangkan kembali menjadi strategi budaya dalam pengembangan ke dalam ino-
vasi desain modern. Hsu, Chang dan Lin (2012) menawarkan strategi budaya dalam pengembangan 
produk desain Glokal (Global-Lokal). Dimensi lokalitas yang mengandung atribut budaya termasuk 
juga fitur lokal, desain emosional, penceritaan (story-telling) dan makna budaya. Dimensi glokalitas 
yang terdiri dari atibut pemasaran yang terdiri dari tingkat inovasi, kualitas desain, citra diri, ide yang 
unik dan gaya/mode (fashion). Idealitas desain diperoleh dari perpaduan yang harmonis dari kedua 
dimensi terebut. 

METODE
Pemilihan objek penelitian berdasarkan purpossive sampling, dengan telah menyeleksi karya maha-
siswa yang mengeksplorasi budaya sebagai fokus studinya dalam desain interior. Analisis dan interpre-
tasi secara deskriptif kualitatif dilakukan pada desain konseptual mahasiswa. Prosedur analisis ini sep-
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erti tahapan-tahapan analisis: (1) Konfirmasi karya mahasiswa dengan fokus studi eksplorasi budaya 
(2) Identifikasi alur pikir (3) Respon /implementasi visi Gubernur Bali dalam wujud karya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Objek studi dalam penelitian ini adalah karya Tugas Akhir mahasiswa Desain Interior yang mengede-
pankan budaya sebagai dasar inspirasi pengembangannya dengan pemanfaatan teknologi digital. 

Konsep Wewayanganing Ngaurip (Mutual Feeling) Dalam Desain Interior Portability Truck Seba-
gai Media Diskusi Sinema Independen
Karya tugas akhir I Wayan Surya Aditya mengangkat konsep wewayanganing ngaurip sebagai kearifan 
lokal sebagai inspirasi desain interior portability truck yang bersifat mobile. Pada media diskusi sinema 
independen, sistem administrasi dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi 
pada era revolusi industri 4.0 yakni aplikasi startup yang menunjang perwujudan visi media seba-
gai alternatif pengembangan masyarakat (community development) dengan beberapa konten aplikasi 
yang memfasilitasi keberlangsungan media dan idealitas sivitas (masyarakat). Aplikasi ini diberi nama 
Sinemindis “Sinema in Discusion” yang memiliki pengertian sinema dalam diskusi. Konsep aplikasi 
ini menjadi kesatuan pada rancangan media diskusi sinema independen yang menerapkan konsep 
Wewayanganing Ngaurip dalam rasa kebersamaan (mutual feeling). Fungsi dari Sinemindis yakni, 
integrasi sistem offline dan online, efisensi sistem administrasi dan operasional, memperluas jaringan 
acara (networking), promosi dan kolaborasi kolektif.

Gambar 1. Karya Tugas Akhir I Wayan Surya Aditya 
Sumber: Dokumentasi Jurusan/Program Studi Desain Interior, 2019
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Alur berpikir Wayan Surya dengan mengangkat wayang menjadi simbolisasi dari (bayangan) potret 
kehidupan yang berisi sanepa, piwulang, pituduh (kebiasaan hidup, tingkah laku manusia dan keadaan 
alam) sebagai solusi media diskusi sinema independen. Wayan Surya mengimplementasikan perwu-
judan Jana Kertih dalam visi gubernur untuk peningkatan kualitas hidup manusia melalui objek interi-
ornya juga mengembangkan startup baru yang bernilai ekonomis.

Konsep Energy of Dosha dalam Desain Interior Rumah Berdaya Denpasar Schizofriends Art 

Movement (DenSAM)
Ida Ayu Andriyogi Pradnyaswari berangkat dari penggunaan terapi ayurveda sebagai salah satu proses 
pengobatan penderita shizoprenia melalui pendekatan seni, pada panti pemberdayaan khusus pend-
erita schizoprenia di Denpasar. Andriyogi mengeksplorasi filsafat ayurveda secara instrinsik sebagai 
sumber inspirasi pengembangan rumah berdaya tersebut. 

Ida Ayu Andriyogi Pradnyaswari berangkat dari penggunaan terapi ayurveda sebagai salah satu proses 
pengobatan penderita shizopreniamelalui pendekatan seni,padapanti pemberdayaan khusus penderita 
schizoprenia di Denpasar.Andriyogi mengeksplorasi filsafat ayurveda secara instrinsik sebagai sumber 
inspirasi pengembangan rumah berdaya tersebut.

Gambar 2. Karya Tugas Akhir Ida Ayu Andriyogi Pradnyaswari 
Sumber: Dokumentasi Jurusan/Program Studi Desain Interior, 2019
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Alur berpikir Andriyogi selain menempatkan budaya pengobatan sebagai solusi praktis, juga mengem-
bangkan budaya tersebut menjadi elemen desain interior modern. Andriyogi mengedepankan penyu-
cian jiwa (Atma Kertih) dan kualitas hidup manusia (Jana Kertih) dalam mengimplementasikan Visi 
Gubernur Bali.

Konsep Nyandhi Bajra pada Pusat Pelatihan Seni Pertunjukan Tradisional Bali untuk PERTUNI 
(Persatuan Tuna Netra Indonesia) Provinsi Bali
Alur berpikir Nyoman Yoga bereksperimen dengan membalik pandangan umum dengan memaksi-
malkan potensi pengolahan indera peraba (tactile), penciuman (olfactory) dan dengar (auditory)  pada 
elemen interior, sehingga estetika interior dapat dirasakan juga oleh pengguna tuna netra. Secara eti-
mologi, Nyandhi Bajra diambil dari kata ‘nyandhi’ yang memiliki kata dasar ‘sandhi’ yang berarti hubun-
gan, orientasi dan pertemuan. Secara filosofi ‘bajra’ (instrumen doa umat Hindu yang digetarkan dalam 
menuntun persembahyangan; mengiringi mantra (pelafalan ayat suci)) merupakan simbolisasi senjata 
Dewa Iswara yang berkedudukan di arah timur. Bajra memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai den-
gan jenis dan bentuknya. Nyoman Yoga mengimplementasikan Jana Kertih dari visi gubernur, khusus 
untuk pelatihan seni pertunjukan tunanetra.

Gambar 3. Karya Tugas Akhir I Nyoman Yoga Trisna Putra 2019
Sumber: Dokumentasi Jurusan/Program Studi Desain Interior, 2019

Konsep Indriya Pratyahara Pada Desain Interior Yamet Child Development Center Untuk Anak Disleksia
Pratyahara dalam tahapan yoga, dikaitkan dengan Visudha Cakra atau cakra kelima (tenggorokan) 
yang berhubungan dengan kreatifitas dan ekspresi diri dalam tubuh manusia.  Pratyahara yang art-
inya pengendalian indera manusia terdiri dari empat bagian, yaitu: Indriya Pratyahara (kontrol indera), 
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Prana pratyahara (kontrol pernafasan), Karma Pratyahara (kontrol gerak), Mano Pratyahara (kontrol 
pikiran) yang diterjemahkan ke dalam kosa bahasa desain interior.

Gambar  4. Karya Tugas Akhir Ida Ayu Ista Ari Raharja 2019
Sumber: Dokumentasi Jurusan/Program Studi Desain Interior, 2019

Alur berpikir Dayu Ista dalam konsep Indriya Pratyahara bertujuan untuk mewujudkan ruang yang da-
pat menstimulasi dan mengintegrasi berbagai indera, sehingga dapat menciptakan  kesan ruang yang 
lebih utuh untuk membantu proses belajar anak penderita disleksia. Dayu Ista mengimplementasikan 
Jana Kertih dari Visi Gubernur khususnya bagi perkembangan anak disleksia.

Keempat tugas akhir mahasiswa tersebut dipilih berdasarkan pengembangan konsep desain interi-
ornya yang mengedepankan eksplorasi dan eksperimen terhadap sumber daya budaya. Penekanan 
culturepreneur yang dapat dianalisis pada keempat karya tugas akhir tersebut adalah:
1.  Kepekaan dalam mengolah Sumber Daya Budaya
 Karya mahasiswa menempatkan budaya menjadi solusi dalam konsep desain interior. Mahasiswa 

mencoba menggali secara esensi beberapa elemen budaya sehingga mampu diterjemahkan men-
jadi kosa bahasa desain interior (interior design vocabulary). Hal yang terpenting adalah maha-
siswa tidak merasa asing dan ‘canggung’ mengolah unsur budaya tersebut untuk menjadi solusi 
pada permasalahan interior, dengan bernafaskan pelestarian dan pengembangan.

2.  Interdisipliner dan kolaboratif
 Pada objek terpilih, penangangan fungsional interior membutuhkan pemahaman lintas disiplin keil-
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muan untuk menghasilkan interior yang selain tampil estetis-fungsional juga wajib mengakomodir 
dan kolaboratif dengan keilmuan lainnya secara interdisipliner. Unsur kolaboratif juga dicapai 
dengan paradigma desain berbasis pengguna (usser-centered design). Hal tersebut secara tidak 
langsung melatih mahasiswa untuk berkolaborasi dan berkarya melalui beragam media, teknologi 
digital dalam pengembangan budaya ke dalam komoditas ekonomi.

3.  Inovasi dan Diversifikasi Produk
 Sumber daya budaya juga relevan dan selaras ketika dikembangkan menjadi media aplikasi yang 

menunjang operasional desain interior dan dapat dikembangkan ke dalam beragam produk tu-
runannya. Inovasi dalam konteks pengolahan sumber budaya justru menghasilkan produk desain 
yang berkarakter sekaligus fungsional dengan tidak mencederai sumber daya budaya asalnya 
secara berlanjut. Inovasi dan diversifikasi produk juga dilakukan dengan penguasaan teknologi 
digital baik computer-aided design (CAD), digital rendering dan communication untuk meningkat-
kan kualitas dan kuantitas produk yang bernilai ekonomis.

4.  Story telling dan Branding
 Pengembangan sumber daya budaya ke dalam desain interior, menjembatani proses narasi (story 

telling) dari teks aslinya ke dalam ranah desain interior. Keunggulan kebudayaan Nusantara yang 
kaya terhadap story telling dalam benda buatannya, diceritakan kembali ke dalam narasi ruang 
secara modern. Pengguna ruang diajak berinteraksi dengan narasi ruang yang terbangun dan 
menguatkan strategi komunikasi branding dalam interior tersebut. 

5.  Estetika Tampilan
 Penggunaan sumber daya budaya memberikan suatu ‘gairah’ estetis dan karakter lokal pada 

tampilan desain interior modern. Meskipun pada karya tugas akhir tersebut tampilan interior masih 
terkesan ruang dengan kompleksitas tinggi dan menunjukkan ‘letupan kreatifitas yang sporadis 
dari kaum muda’, namun menyiratkan bahwa pengolahan sumber budaya juga suatu proses yang 
menyenangkan disesuaikan dengan karakter milenial. 

Pada analisis karya tugas akhir desain interior tersebut dapat dicermati bahwa pendidikan desain 
interior ISI Denpasar telah berusaha mengimplementasikan visi gubernur Bali khususnya dalam 
konteks Jana Kertih dan Atma Kertih, meskipun wajib ditingkatkan lagi agar lebih optimal. Hal 
tersebut menyiratkan bahwa pengolahan sumber daya budaya sebagai ujung tombak pendidikan 
desain interior ISI Denpasar telah sejalan dengan visi Gubernur Bali dalam mewujudkan Bali 
Era Baru. Keberlanjutan visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ dapat diterjemahkan ke dalam desain 
interior sebagai usaha menumbuhkan rasa cinta terhadap kebudayaan lokal sekaligus berfungsi 
praktis dalam ruang modern.
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KESIMPULAN
Penekanan culturepreneurship pada pendidikan desain interior ISI Denpasar difokuskan dengan 
mengimplementasikan: (1) Kepekaan pengolahan sumber daya budaya (2) Interdisipliner dan kolabo-
ratif (3) Inovasi dan diversifikasi produk (4) Story telling dan branding (5) Estetika tampilan. Kelima un-
sur tersebut sesuai dengan visi gubernur Bali dalam mewujudkan Bali Era Baru khususnya penciptaan 
karya desain interior mengedepankan Atma Kertih dan Jana Kertih bagian dari visi ‘Nangun Sat Kerthi 
Loka Bali’. Penekanan culturepreneur tersebut mendidik mahasiswa agar menggunakan pengetahuan 
budayanya untuk berkecimpung dalam industri kreatif dalam bidang desain interior. 

Merujuk pada penelitian The National Human Activity Pattern Survey (NHAPS) tahun 2001 yang me-
nyebutkan bahwa manusia modern menghabiskan 90% waktu hidupnya di indoor (Klepeis dkk, 2001). 
Jadi dengan interior yang berbasis budaya, maka secara tidak langsung mendekatkan manusia kem-
bali mengenali budayanya melalui desain interior. Maka dari itu sumber daya budaya merupakan harta 
karun yang wajib digali, dikembangkan dan dikomodifikasi bersinergi dengan semangat pelestarian bu-
daya secara berkelanjutan. Dalam konteks industri kreatif Bali, bagaimanapun juga culturepreneur se-
bagai sebuah gerakan dalam industri kreatif memerlukan kebijakan pemerintahan. Keselarasan antara 
semangat pelestarian budaya, inovasi, komodifikasi produk desain berbasis budaya dan kebijakan 
pemerintah tersebut, jika dilakukan dengan bersinergi dan seirama. Maka keberlanjutan pembangunan 
sekaligus pelestarian budaya Bali dalam Bali Era Baru akan berjalan ideal dan membawa pertumbuhan 
ekonomi yang positif bagi masyarakat Bali. 
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