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PENDAHULUAN

Konsep rancangan ekosistem inovatif terkait

pengembangan industri pariwisata berbasis

pendidikan seni adalah sebagai bentuk upaya

penyelamatan kesenian Kuda Renggong di

Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang,

Kabupaten Bandung



Menurut Mintarga: 2016 “Manusia adalah pengguna yang

merupakan bagian dari ekosistem tempat dan lingkungannya. Ia

harus berperan aktif dan menjaga keseimbangan ekosistem

untuk keberlanjutannya”. Bahwa ekosistem terdiri dari berbagai

kekuatan pemangku kepentingan, yakni para akademisi,

pebisnis, komunitas, pemerintah, serta media
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Berdasarkan UU 24 Tahun 2019 tentang
Ekonomi Kreatif adalah suatu perwujudan
nilai tambah dari kekayaan intelektual yang
bersumber dari kreativitas manusia yang
berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan,
dan/atau teknologi. Pendukung dalam
kesenian kuda renggong, identik sebagai
pelaku Ekonomi Kreatif yaitu orang
perseorangan atau kelompok orang warga
negara Indonesia yang melakukan kegiatan
Ekonomi Kreatif.

KAJIAN TEORI

Desain ekosistem inovatif, merujuk pada
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
RI yang saat ini tengah mendorong para
UMKM yang bergerak di sektor pariwisata
untuk melakukan digitalisasi sektor tersebut



1. Penyelenggaraan konser secara virtual (Virtual
Music Concert).

2. Micrashell for Partygoers = Prototipe alat
perlindungan diri (APD) yang dirancang khusus
untuk dunia malam (clubbing).

3. Penyelenggaraan kunjungan museum dalam format
drive-thru untuk memastikan jaga jara antar-
pengunjung museum (Drive Thru Experience)

4. Social Distance Cinema The Comeback of the
Drive-in Theatre (menonton bioskop dari dalam
mobil).

5. Wisata Virtual (Virtual Tourism)
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Berdasar pada Tren Pariwisata, Kemenparekraf,

2021 tersebut di atas, pengembangan kesenian kuda

renggong dilakukan dengan penggunaan konsep (1)

penyelenggaraan pertunjukan serta wisata secara

virtual, (2) prototipe cenderung kepada bentuk

kostum yang digunakan oleh kuda, sebagai berikut :
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https://www.youtube.com/ 

watch?v=N4YHZFE9_X0 

 

Sumber : Dokumentasi 

Pribadi (September 2021) 

 



METODE BERPIKIR

Belajar dari beberapa negara maju yang telah

menerapkan 4.0 dengan melihat nilai positif dan nilai

negatifnya, Indonesia harus bisa memaksimalkan sisi

nilai positif dari era modernisasi dan komputerisasi

namun tidak dengan mengorbankan dan menutup mata

akan dampak yang terjadi seperti hanya yang dialami

oleh negara maju.

Society 5.0 dianggap sebagai pemecah masalah

yang terjadi di era Revolusi Industri 4.0 yang

berkonsep mengedepankan kecanggihan

teknologi komputerisasi dalam penerapannya.



Menciptakan Ekosistem Inovasi, Markman: 2012,

1. melibatkan orang-orang yang professional atau berpengalaman, ahli di

bidangnya : pewaris seni kuda renggong, pewaris generasi kedua (pelatih),

pewaris generasi ketiga (putra pelatih), sebagai kreator.

2. menjaga hubungan atau jejaring dengan melakukan koordinasi ataupun

pertemuan rutin dalam bentuk rapat, event, forum-forum dan lain-lain.

3. edukasi tentang inovasi dan pastikan semua orang yang terlibat tahu cara

membuat ide yang cemerlang dan cara mengeksekusinya dalam program

yang konkret
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PEMBAHASAN

Tahapan proses inovasi berdasarkan Rohrbecket al. (2009):

1. Pembangkitan ide (idea generation) adalah aktivitas yang berkontribusi

pada pengembangan ide baru,

2. Riset dan pengembangan (research and development) adalah aktivitas

yang bertujuan untuk menghasilkan produk atau teknologi baru melalui

kerjasama dengan innovator atau stakeholder lain,

3. Komersialisasi adalah aktivitas yang berkolaborasi dengan stakeholder lain

dalam proses memasyarakatkan produk dan teknologi ke pasar



Desain Ekosistem Inovatif Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Pendidikan Seni



KESIMPULAN

Desain ekosistem inovatif adalah seni dalam

mencanggihkan kuda renggong ataupun kesenian

tradisional lainnya. Memunculkan sensasi pesona yang

tinggi, secara filosofis, Bahwa ekosistem inovatif secara

mendasar akan memberikan kekuatan yang

melukiskan kedalaman pengalaman yang sebetulnya

melalui pengalaman batin kreatornya.



THANKS !
Do you have any questions? 

kasmahidayat@upi.edu 
@kasmahidayat


