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Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim Uji Petik PMK3I yang terdiri dari Pejabat Bekraf, 
Tim PMK3I dan Asesor 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 sub-sektor 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. << Pemkot Bandung tidak pernah mengeluarkan surat dengan 
format nomor seperti ini. Sasikirana tidak meminta rekomendasi dari Pemkot Bandung.  

2. Kota Bandung berada di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 167,29 km2, jumlah 
penduduk 2.490.622 jiwa (2016), IPM 80,13 (2016); PDRB/kapita Rp.69,87 Juta (2014); 
PAD Rp.2,75 Triliun (2016). Kekuatan kunci yang dimiliki Kota Bandung adalah: Sejarah & 
Budaya, Sumber Daya Manusia berusia muda (71,75% populasi berusia di bawah 40 tahun) 
(BPS, 2016). Secara ekonomi, kota ini bertumpu pada sektor perdagangan, industri 
pengolahan, dan transportasi. Potensi terbesar dalam sektor Ekonomi Kreatif untuk 
dikembangkan adalah sub-sektor Desain (Kajian I/O, 2013; Indikator Kota Kreatif Bandung, 
2015; Dossier Bandung untuk UNESCO Creative Cities Network/ UCCN, 2015). Persoalan 
terbesar secara fisik dan ekonomi adalah kurang optimalnya pelayanan infrastruktur 
transportasi, misalnya masalah kemacetan dan transportasi masal. Sedangkan kekurangan 
aspek sosial budaya adalah keberadaan SDM kreatif yang melimpah (di Kota Bandung 
terdapat sekitar 400 tempat kursus keterampilan dan lebih dari 150 perguruan tinggi, 11 di 
antaranya memiliki program studi desain/ seni/ kriya/ arsitektur dengan reputasi unggul), 
namun belum ada koordinasi terpadu untuk memanfaatkan potensi tersebut dalam rencana 
pengembangan ekonomi kreatif kota. Orientasi pembangunan kota secara fisik adalah 
perbaikan fasilitas publik dan tata kota, sedangkan orientasi pengembangan ekonomi 
mengarah pada sektor industri kreatif, dengan memanfaatkan latar belakang sejarah dan 
budaya kota, serta potensi penduduk. 

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



a. Desain Produk sebagai cabang ilmu dan profesi pertama kali di Indonesia dimulai 
sejak tahun 1972 di FSRD ITB, sebelum tersebar ke perguruan-perguruan tinggi dan 
kota-kota lain. Sejalan dengan perkembangan profesi desain produk industri, 
mayoritas lulusan Program Studi Desain Produk/ Industri dalam kurun waktu 10 
tahun belakangan ini cenderung berwirausaha, melalui brand yang didirikan 
besama-sama dengan lintas profesi desain. Karya-karya desain produk unggulan 
dari brand Bandung telah dimuat dalam buku Sight Unseen (2015). Para individu 
anggota asosiasi profesi desain (Aliansi Desainer Produk Industri Indonesia/ ADPII, 
Himpunan Desainer Interior Indonesia/ HDII, Asosiasi Desainer Grafis Indonesia/ 
ADGI) yang berdomisili di Bandung tergabung dalam Forum Desain Bandung 
(FDB). Sejak Bandung bergabung dalam UNESCO Creative Cities Network (UCCN) 
sebagai Kota Desain, FDB aktif melakukan koordinasi dan kerja sama terkait bidang 
Desain di Kota Bandung, antara lain penyelenggaraan Bandung Design Biennale, 
Bandung Design Roadmap 2045, Bandung Design Archive, InDesignation, dll. 
Dengan demikian forward linkage sub-sektor Desain telah juga berimbas positif pada 
pariwisata, kriya, kuliner, penyerapan tenaga kerja, omzet, dll. dengan data terukur 
yang telah tersedia.   

b. Berikut hasil analisa tim uji petik BEKRAF: Sub-sektor 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 Sasikirana dan Spasial. Sedangkan Komite Ekonomi Kreatif Kota 
Bandung mengamati bahwa: Sasikirana berkonsentrasi pada seni tari tradisional 
dan kontemporer, dengan kiprahnya yang menonjol melalui international dance 
camp yang telah dilakukan secara rutin dalam 3 tahun belakangan ini. Spasial lebih 
merupakan sebuah simpul yang aktif pada berbagai isu dan kegiatan industri kreatif, 
termasuk seni pertunjukan, sejak sekitar tahun 2014. << Perlu disebutkan karya-
karya nyata yang pernah dihasilkan oleh Sasikirana dan Spasial untuk 
memperkuat argumen potensi sub-sektor Seni Pertunjukan.     

4. Analisa dinamika pelaku pada kedua sub-sektor tersebut, Desain Produk dan Seni 
Pertunjukan, dilakukan pada elemen-elemen periode aktivitas, keterlibatan tenaga kerja, 
uang beredar, jejaring ekonomi, dan daya ungkit.   

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

Sub-sektor Desain Produk saat ini berkembang dengan cepat dan menjadi salah 
satu pendorong semakin banyaknya desainer-desainer baru di Kota Bandung. 
Kelebihan lainnya adalah Kota Bandung sendiri sudah menjadi Kota Desain 
UNESCO, yang akan memperkuat kondisi desain dari Kota Bandung itu sendiri. 
Pengembangan sektor desain pun bukan hanya berdampak pada desainer sendiri, 
namun juga pada desain fasilitas publik di Kota Bandung. Pada Dossier Bandung 
untuk UCCN, Bandung mengajukan argumen bahwa “Desain” bagi Bandung 
bukanlah sekedar kualitas tampilan fisik atau estetika sebuah obyek atau 
lingkungan, tetapi lebih kepada cara berpikir warga/ komunitasnya, bagaimana 
mereka terbiasa memecahkan masalah perkotaan di wilayahnya sendiri melalui 



eksperimen, design thinking, dan penciptaan purwarupa (prototype). Argumen ini 
dipahami oleh UCCN dan menjadi alasan utama diterimanya Kota Bandung untuk 
bergabung dalam UCCN.  

6. Selanjutnya kabupaten/ kota mengajukan program sub-sektor Desain Produk dan 
pengembangan/ penguatan sub-sektor Seni Pertunjukan di dalam Sistem Ekonomi Kreatif 
Nasional, melalui: 

a. Mengacu pada Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung dan Peta Jalan 
Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung hingga 2020, di mana sub-sektor 
Desain menjadi penghela sub-sektor lainnya dari tahun ke tahun, seperti Kriya, Kuliner, 
Musik, Seni Pertunjukan, dll. melalui kegiatan seperti DesignAction.bdg, Santos-
Bandung Film Festival, Independent Music Conference, Keuken, dsb. yang 
direncanakan untuk diselenggarakan secara rutin serta berupaya untuk selalu 
menghasilkan data kontribusi terhadap pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja, 
serta peningkatan nilai ekspor melalui kegiatan-kegiatan tersebut.   

b. Program kerja Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung meliputi 5 (lima) elemen, secara 
berurutan sebagai berikut: Ruang - Infrastruktur - Literasi/ Arsip/ Dokumentasi - 
Pengembangan Kapasitas SDM - Event, yang saling terkait, sehingga aktivitas pada 
satu elemen seharusnya merupakan cerminan dari hasil pengembangan elemen 
sebelumnya dan berdampak pada pengembangan elemen berikutnya. Masing-masing 
elemen memiliki rekomendasi sebagai lingkup kerja dinas-dinas terkait. 

c. Memenuhi komitmen terhadap UCCN melalui program-program: Airborne.bdg 
(landmark baru Kota Bandung sebagai Kota Desain UCCN, 2017), DesignAction.bdg 
(yang telah diakui UCCN sebagai salah satu contoh terbaik penerapan Urban SDGs 
#11: Sustainable City & Community, 2017), partisipasi & peran aktif dalam UCCN 
Annual Meeting, kolaborasi dengan sesama kota anggota jejaring UCCN, pendalaman 
& kajian/ riset terkait pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung dengan keterlibatan 
aktif perguruan tinggi dan pusat-pusat penelitian dalam skema Penta Helix, serta 
penguatan jejaring di tingkat kewilayahan (mis. dengan BCCF, Karang Taruna, dll.), 
nasional (mis. dengan ICCN), regional (mis. dengan SEACCN), dan internasional 
(UCCN, WUF, dsb.).     

d. << Program terkait sub-sektor Seni Pertunjukan              

7. Untuk menunjang akselerasi di tingkat regional, pemangku kepentingan Kota Bandung 
bersepakat untuk melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan di 
tingkat provinsi melalui Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kota Bandung. Selanjutnya 
untuk menunjang komunikasi dan akuntabilitas publik, maka Wali Kota Bandung 
menugaskan: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian & Pengembangan 
(Bappelitbang) Kota Bandung, 2. Bidang Ekonomi Kreatif (Disbudpar) Kota Bandung, 
3. Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung, sebagai perwakilan Kota Bandung untuk 
mendapatkan akses pada website kotakreatif.id. 

Tim Uji Petik PMK3I Nasional   Tim Pengembangan Ekraf Kota Bandung 
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