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Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Uji Petik PMK3I yang terdiri dari Pejabat Bekraf, 
Tim PMK3I dan Assesor PMK3I Kota Bandung berdasarkan Surat Tugas Nomor 706/ST/FIF.D3/
BEKRAF/IX/2017, dengan dibantu oleh perwakilan Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung 
bersama-sama dengan perwakilan SKPD terkait, akademisi, pengusaha dan komunitas, telah 
melaksanakan kegiatan uji petik sesuai dengan permintaan daerah, bersepakat atas hal-hal 
sebagai berikut :  

1. Kota Bandung akan segera menerima bantuan pemerintah di subsektor seni pertunjukan, 
melalui: Sasikirana, dan telah mengajukan permintaan uji petik berdasarkan surat 
Permintaan Uji Petik Tim Pemeringkatan Kab/Kota Kreatif Nomor 500/Perek-Bdg/2017 
tanggal 6 September 2017. 

2. Kota Bandung berada di provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 167,31 km2, jumlah 
penduduk 2.490.622 jiwa (2016), IPM 80,13 (2016) ; PDRB/kapita Rp69,87 Juta (2014) ; 
PAD Rp2,75 Triliun (2016). Kekuatan kunci yang dimiliki adalah : Sejarah & Budaya, 
Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia berusia muda. Secara ekonomi, kota ini 
bertumpu pada sektor perdagangan, industri pengolahan, dan transportasi, dengan potensi 
terbesar untuk dikembangkan di sektor desain. Persoalan terbesar secara fisik dan ekonomi 
adalah aksesibilitas kurang memadai, misalnya kemacetan dan kurangnya transportasi 
masal, sedangkan kekurangan aspek sosial budaya adalah SDM yang kreatif namun kurang 
terkoordinir. Orientasi secara fisik adalah peningkatan desain tampilan dan tata kota, 
sedangkan orientasi ekonomi mengarah pada sektor industri kreatif, dengan memanfaatkan 
latar belakang sejarah dan budaya kota, sifat penduduk, serta keindahan alam.  

3. Berdasarkan analisa dan pengamatan parameter dasar sesuai ketentuan sebagaimana 
ditetapkan dalam pedoman PMK3I, Tim Terpadu menetapkan 2 subsektor untuk diujipetik, 
yaitu 1. Desain Produk, dan 2. Seni Pertunjukan.   

a. Subsektor Desain Produk telah tumbuh dan berkembang sejak tahun 1980an 
bervariasi pada lingkup lokal, nasional, dan internasional dengan daya ungkit pada 
sektor supplier material, forward linkage terbentuknya studio-studio memproduksi 
desain dan munculnya program studi desain produk di perguruan tinggi, serta omzet 
yang berpotensi besar di antara sektor lain. Pembinaan sejauh ini dilakukan oleh 
komunitas, dengan koordinasi dari Komite Ekonomi Kreatif Bandung. 

b. Subsektor Seni Pertunjukan sudah dikembangkan sejak tahun 1960an bervariasi 
pada lingkup lokal, nasional, dan internasional dengan daya ungkit pada sektor 



supplier material, musik, fashion, seni rupa, lalu forward linkage kuliner, pariwisata, 
kriya, serta penyerapan tenaga kerja sangat besar dengan omzet yang berpotensi 
besar namun belum dikembangkan secara maksimal.  Pembinaan sejauh ini 
dilakukan oleh komunitas, antara lain komunitas Sasakirana dan Spasial. 

4. Analisa dinamika pelaku subsektor tersebut dilakukan pada elemen perioda aktifitas, 
keterlibatan tenaga kerja, uang beredar, jejaring ekonomi, dan daya ungkit.   

5. Uji petik atas kondisi dan potensi ekosistem menunjukkan kekuatan terbesar pada  
subsektor desain produk, untuk diajukan menjadi bagian dari sistem Ekonomi Kreatif 
Nasional, dengan penjelasan sebagai berikut :  

Subsektor desain produk saat ini berkembang dengan cepat dan menjadi pendorong 
semakin banyak desainer-desainer baru di kota Bandung. Kelebihan lainnya adalah 
kota Bandung sendiri sudah menjadi kota desain UNESCO, yang akan memperkuat 
kondisi desain dari Bandung itu sendiri. Pengembangan sektor desain pun bukan 
hanya berdampak pada si desainer sendiri, namun juga diterapkan pada desain dari 
jalan, taman, dan fasilitas publik lainnya di kota Bandung. 

Pengembangan desain ini berhubungan ke sektor lain pada daya ungkit, seperti 
supplier material, Lalu, hubungannya pada keterkaitan ke depannya adalah ke 
terbentuknya studio-studio memproduksi desain dan munculnya program studi 
desain produk di perguruan tinggi. Kondisi desain produk saat ini di Bandung juga 
sudah maju, sehingga lebih siap untuk dikembangkan lebih lanjut. 

6. Selanjutnya kabupaten/kota mengajukan program subsektor desain produk dan 
pengembangan/penguatan subsektor seni pertunjukan dan seni kriya di dalam Sistem 
Ekonomi Kreatif Nasional, melalui : 1.  

7. Untuk menunjang akselerasi di tingkat regional, pemangku kepentingan Kota Bandung 
bersepakat untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan di 
tingkat provinsi melalui Komite Ekonomi Kreatif Bandung. Selanjutnya untuk menunjang 
komunikasi dan akuntabilitas publik, maka Walikota Bandung menugaskan: 1. ……, 2. 
………., 3. …… (maksimal 3) sebagai perwakilan Kota Bandung untuk mendapatkan akses 
pada website kotakreatif.id. 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