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definisi dasar

Industri Kreatif
Industri kreatif adalah industri yang
berasal dari pemanfaatan
keterampilan, kreativitas, dan bakat
yang dimiliki individu dalam
menciptakan kesejahteraan dan
lapangan pekerjaan. 

Industri ini akan berfokus untuk
memberdayakan daya cipta dan
daya kreasi suatu individu.

sistem ekonomi digital
Kegiatan ekonomi yang
menggunakan bantuan internet
dan juga kecerdasan buatan atau
AI (Artificial Intelligence). 



GrabFood

Marketplace

Ojek Online

Zidan

Kartu Tol

Fintech



menjalani hidup semakin mudah
customer oriented - pembeli adalah raja



sistem ekonomi digital
Kehidupan yang dilayani oleh Artificial Intelligence



evolusi marketing

product oriented

Menciptakan produk yang
bermutu tinggi untuk diserap
pasar. Produk untuk semua

kalangan.

Menciptakan produk sesuai
kebutuhan customer. Produk

untuk kalangan tertentu.

Pelanggan adalah raja. Apa
manfaat sebuah produk

untuk orang lain &
lingkungan.

 
bersamaan itu muncul

teknologi digital (internet)

digital

Konteks digital ekonomi lebih
luas. Penggunaan digital

semakin mendalam.

1.0 2.0 3.0
4.0

customer oriented human oriented



perubahan batik dalam
evolusi marketing

Totally Hand Made

hadir dengan skill yang
sangat mengesankan

Rp 20k

batik print - batik sablon -
mesin klowong

Melibatkan Teknologi



perubahan batik dalam
evolusi marketing

berorientasi pada produk
analisis pasar masih

sederhana. produk yang
terbukti laku, diproduksi

lebih banyak

Rp 20k

pasar tertarget

segmentatif



perubahan batik dalam
evolusi marketing

Dipakai Menurut Pakem

jarit - sarung - blangkon -
taplak meja

Rp 20k

jas - jaket - celana - tas -
sepatu - home decor

Differensiasi



perubahan batik dalam
evolusi marketing

dijual di pasar tradisional

pembeli melihat langsung
produk secara kritis

Rp 20k

katalo - foto model -
kemasan bagus -
pengiriman cepat

dijual online



pengguna internet di Indonesia 2020
dengan rasio kenaikan 15% / tahun



pengguna e-commerce aktif 2021



profil pegiat UMKM di era 4.0

menciptakan
produk,

menentukan HPP,
manajemen
karyawan, 

 manajeman stok,
manajemen

limbah, legalitas
usaha

PRODUK
ORIENTED

pemotretan produk,  
mengetahui cara

kerja marketplace,
ads, copy writing,

packaging,
memahami sistem

perbankan,
memahami

ekspedisi.
 

INTERNET
MARKETING

(SEGMENTATION -
TARGETING -

POSITIONING)  

CUSTOMER
ORIENTED

DIGITAL 
SISTEM

50% 50%



realitas?

waktu tersita di
wilayah produksi

hanya bisa
upload di medsos

/ marketplace



mayoritas UMKM masih menggunakan 
mindset 1.0



DI ERA DIGITAL BERBASIS MANUSIA,
SEGMENTASI MULTI KOMPLEKS

GEOGRAFIS

DEMOGRAFIS

BEHAVIOR PRICING

PSIKOGRAFIS

MARKET

BATIK BANGSAWAN
BATIK DESIGN CUSTOM



basis
produk

solusi

ketrampilan
Internet
Marketing

ketrampilan
Internet
Marketing

basis
produk

kolaborasi



pasar online terbatas



terima kasih


