
 

 

 

 

 

BERITA ACARA UJI PETIK KOTA BANDUNG 

 

Nomor Surat : KOTABANDUNG/23/05/18 

Perihal   : Uji Petik PMK3I Kota Bandung 

Lampiran   : absen/profil]/laporan uji petik Kota Bandung 

 

Berkaitan dengan Surat Tugas nomor IF.01/319/D-III/BekrF/V/2018 Tim Uji Petik 

PMK3I yang terdiri dari Pejabat Bekonomi kreatif, Tim PMK3I dan Assesor PMK3I Kota 

Bandung dengan dibantu oleh Dinas Budaya dan Pariwsata Kota Bandung serta 

perwakilan aktor – aktor  dari 4 subsektor telah melaksanakan kegiatan uji petik sesuai 

dengan arahan dari permintahan daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan tentang  

Uji Petik Nomor Srt-608/Bekonomi kreatif/D-III/IF/V/2018 pada Tanggal 11 Mei 2018 

, pada tanggal 23 Mei 2018 di Ruang Rapat Ginger Pepper Hotel Four Points dihadiri 

oleh peserta sebagaimana terlampir di absen, menyimpulkan hasil uji petik sebagai 

berikut: 

  

1. Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat berpenduduk sebesar 

2.575.478 jiwa yang tersebar pada wilayah seluas 167.67 km2. Kota Bandung 

memiliki lapangan terbang Husen Sastranegara dengan jadwal penerbangan 

nasional dan internasional, terkoneksi dengan internet berkecepatan tinggi dan 

kemudian memiliki perguruan tinggi formal dan fasilitas pendidikan non formal 

untuk beberapa subsektor ekonomi kreatif. Kota Bandung merupakan kota 

Metropolitan Bandung bersama dengan Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, 

Kabupaten Bandung Barat dan sebagian Kabupaten Sumedang serta berada di 

kawasan Cekungan Bandung. 

Kota Bandung tumbuh sebagai pusat pendidikan dan riset, ekonomi kreatif dan 

destinasi wisata yang secara keseluruhan didukung oleh karakteristiknya. Secara 

nyata kinerja kota yang baik ditunjukan dengan data Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

17 triliun di semester pertama 2018 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,31.  

Sejarah panjang kota Bandung berawal dari abad ke 15 dimana Kota Bandung 

dikenal sebagai Tatar Ukur, diikuti dengan pembangunan Ruas Jalan Daendels 

serta jaringan kereta Api yang menghubungkan Kota Bandung dengan Kota Jakarta 

di abad ke 18. Tahun 1860 merupakan tonggak penting ketika pemerintah Hindia 

Belanda memutuskan Kota Bandung sebagai ibukota Hindia Belanda dan 

merancang dipengaruhi oleh gerakan Garden City dunia.  

2. Berdasarkan hasil analisis terhadap informasi, kunjungan lapangan, referensi 

pustaka dan borang yang sudah diterima dari para pelaku ekonomi kreatif di Kota 

Bandung telah disusun profil ekonomi kreatif Kota Bandung, yang kemudian 

diverifikasi dan dilengkapi melalui kegiatan uji petik oleh Tim Uji Petik terhadap 

empat subsektor utama yaitu subsektor Musik, subsektor Fashion, subsektor  

Kuliner dan subsektor Film, dengan kesimpulan sebagai berikut:  

a. Semua subsektor menghadapi permasalahan yang hampir sama yaitu: gerak 

terpisah dari masing masing pelaku, belum terbentuknya kluster/ kawasan/ 



 

simpul yang menghubungkan/bercirikan subsektor tersendiri, kehadiran 

pemerintah yang bersifat seremonial, dukungan yang tidak selalu tepat 

menjawab kebutuhan para pelaku sehingga belum terasa secara nyata dan 

konsisten untuk mendukung gerak ekonomi kreatif mensejahterakan 

pelakunya.  

b. Pemerintah Kota Bandung tahun ini akan fokus kepada pengembangan ke 

empat subsektor Fesyen, Film, Musik dan Kuliner dan menguatkan penataan 

kebudayaan sampai dengan kewilayahan dan akar rumput di tahun 

sebelumnya.  

c. Sejalan dengan fokus Kota Bandung pada jejaring kota kreatif Internasional 

UCCN yang berfokus pada subsektor desain maka seluruh subsektor desain 

diharapkan bergerak mendukung penguatan ke empat subsektor prioritas 

tahun ini. 

d. Ekosistem fesyen termasuk asesories,  tas dan alas kaki terbentuk sejak lama 

sejalan dan berkiprah di tataran fesyen nasional terutama di dekade terakhir 

untuk  fesyen muslim. Dekade terakhir ditandai dengan gelombang pelaku 

startup muda yang memanfaatkan desain,  pemasaran dan jejaring digital.  

Secara nasional pelaku fesyen Kota Bandung bergerak di lapis kedua (houte 

cuture) diwakili oleh 5 nama,  brand nasional sebanyak 20 nama,  startup 

sekitar 200-an dan komunitas sekitar 500-an orang, dengan omzet pertahun 3 

– 5 triliun/tahun,  dan melibatkan sekitar 10.000-an tenaga kerja tetap dan 

maklun. Sayangnya perkembangan pesat subsektor Fesyen belum ditunjang 

dengan kapasitas dan kompetensi pelaku yang mampu berdiri kokoh 

mempertahankan brand-nya di era masa depan yang terbuka secara global 

termasuk masih banyaknya  komponen pelengkap yang menggunakan impor, 

belum terlindungi hak cipta, berbasis otodidak dengan pendidikan baru 

ditahap awal dan belum ada upaya konservasi yang signifikan.  

e. Subsektor musik di Kota Bandung terbentuk oleh komunitasnya dan mampu 

membangun pasar setia yang sangat kuat untuk proses kreasi dan produksi 

musik termasuk alat musik. Pendidikan dan konservasi di Kota Bandung sejak 

era 50-an bahkan turut membangun ekosistem musik nasional, mendorong 

subsektor fesyen dan kriya untuk barang dagangannya dan film untuk 

menjangkau pendengarnya. Sayangnya kegiatan ini tumbuh lebih sebagai 

antusiasme hobi/gerak komunitas yang belum mampu menggerakan ekonomi 

dalam ekosistem kreatifnya. Pelaku meminta kota dan pelaku lainnya untuk 

mengatur kalender kegiatan,  menyiapkan infrastruktur dan sarana 

pertunjukan, dan membuka akses termasuk perijinan untuk aneka 

pertunjukan sehingga pelaku bisa mengkapitalisasi aktifitas dan berperan 

dalam ekonomi kota serta mensejahterakan pelakunya. 

f. Ada dua elemen kunci dari subsektor film yang teridentifikasi menguatkan 

ekosistem subsektor ini di Kota Bandung,  Forum Film Bandung yang telah 31 

tahun mengamati,  mendiskusikan dan mengapresiasi perfilman nasional  dan 

gerak remaja yang secara mandiri mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan dalam satu kampung serta membuat 25 film pendek,  

dokumenter dan menengah selama 6 tahun serta melibatkan warga kampung 

secara masif untuk peduli dan berkontribusi.  Secara ekonomi keduanya sukar 

untuk dihitung walaupun penting dan unik sebagai kekuatan ekosistem.  



 

d. Pelaku subsektor kuliner berdasarkan pendataan ditingkat kota berjumlah 

terbanyak lebih dari 88.000. Diskusi dan pengamatan dengan pelaku belum  

mampu menunjukan struktur ekosistem maupun skala ekonomi subsektor ini. 

Dibutuhkan pemetaan, konsolidasi dan pemahaman untuk secara sistematis 

membangun subsektor kuliner Bandung yang unggul dan mensejahterakan. 

 

Berdasarkan temuan uji petik yang telah dijelaskan, maka kami yang bertanda tangan 

di bawah ini, Tim Uji Petik PMK3I yang terdiri dari Pejabat Bekonomi kreatif, Tim PMK3I 

dan Assesor PMK3I Kota Bandung, dengan dibantu oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata bersama-sama dengan perwakilan ke empat subsektor bersepakat atas hal-

hal sebagai berikut ini:  

1. Dalam 2 tahun ke depan Kota Bandung melalui Dinas Budaya dan Pariwsata 

akan fokus pada 4 subsektor dengan program kunci sebagai berikut: 

a. Pemetaan ekosistem ekonomi kreatif dan menyusun peraturan daerah 

yang dibutuhkan. 

b. Pembinaan wilayah dan sekolah termasuk sosialisasi ekonomi kreatif dan 

pengembangannya.  

c. Mendorong munculnya kluster/kawasan dan kelengkapan rantai proses 

kreatif untuk subsektor unggulan.  

d. Menguatkan kalender acara kota sesuai dengan kelas produk dan lingkup 

distribusi (global, nasional dan regional). 

e. Meningkatkan sumbangan desain pada semua tahapan proses kreatif 

sesuai dengan sasaran dan kebutuhannya. 

f. Menguatkan jejaring ekonomi kreatif Bandung Raya.  

g. Mendukung pengembangan pendidikan dan konservasi subsektor fesyen 

terutama busana muslim dan menjadikannya sebagai percontohan 

pengembangan subsektor lain. 

2. Didalam 2 tahun ke depan subsektor Fesyen Kota Bandung dengan motor 

organisasi Islamic Fashion Indonesia akan mengembangkan rangkaian kegiatan 

penguatan ekosistem yaitu:  

a. Menyusun silabus kurikulum pendidikan diploma profesional berjenjang 

dan kursus/pelatihan pembekalan startup dan pelaku hobi.  

b. Membangun koleksi referensi pustaka sejarah, teknis dan produksi, 

koleksi kain tradisional, domestik dan internasional: koleksi benang, 

kancing dan pelengkap busana lain, koleksi aksesoris termasuk tas, alas 

kaki dan tutup kepala.  

c. Membangun jejaring ahli dan sertifikasinya.  

d. Menyediakan dan membuka akses pelatihan fesyen untuk komunitas 

berkarya.  

e. Menyelenggarakan kompetisi dan pameran bertematik fesyen dengan 

kurasi terstandar.  

f. Berkolaborasi dengan pemerintah kota untuk menyebar luaskan 

pengetahuan keterampilan terkait fesyen diseluruh wilayah Kota 

Bandung.  

g. Membuat dan melaksanakan kalender kegiatan fesyen Kota Bandung 

berskala kota, regional, nasional dan internasional.  



 

3. Secara khusus Pemerintah Kota Bandung akan mengembangkan kolaborasi 

lintas subsektor di kewilayahan, sehingga subsektor Fesyen mampu 

menguatkan dan berkontribusi pada pengembangan subsektor Musik, Film dan 

Kuliner dengan dukungan seluruh subsektor Desain yang telah menjadi 

komitmen Kota Bandung pada jejaring UCCN. 

 

 

Bandung, 23 Mei 2018  
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