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LATAR 
BELAKANG 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 

2019 Tentang Ekonomi Kreatif 
menjelaskan bahwa  Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah 
bertanggungjawab dalam 
menciptakan dan mengembangkan 
ekosistem ekonomi kreatif sehingga 
mampu memberikan kontribusi bagi 
perekonomian nasional dan 
meningkatkan daya saing global guna 
tercapainya tujuan pembangunan 
berkelanjutan. Setiap pelaku 
ekonomi kreatif berhak memperoleh 
dukungan dari Pemerintah dan/atau 
Pemerintah Daerah melalui 
pengembangan ekosisten ekonomi 
kreatif yang dapat dilaksanakan 
melalui pelatihan, pembinbingan 
teknis, dan pendampingan untuk 
meningkatkan kemampuan teknis 
dan manajerial pelaku ekonomi 
kreatif, dukungan fasilitasi untuk 
menghadapi perkembangan 
teknologi di dunia usaha serta 
standarisasi usaha dan sertifikasi 
profesi bidang ekonomi kreatif. 
Gelombang revolusi industri 5.0 telah 
membawa perubahan fundamental 
pada berbagai tatanan kehidupan 
global, ditandai dengan semakin 
berkembangnya kreativitas dan 
inovasi dengan pemanfaatan 
teknologi informasi yang mendisrupsi 
berbagai sendi kehidupan global, 
termasuk persaingan dalam bidang 
ekonomi. Era revolusi industri 5.0 
menjadikan ekonomi kreatif menjadi 
salah satu isu strategis yang layak 
mendapatkan prioritas sebagai 
pilihan strategi memenangkan 
persaingan global, ditandai dengan 
terus dilakukannya inovasi dan 
kreativitas guna meningkatkan nilai 
tambah ekonomi melalui kapitalisasi 
ide kreatif. Ekonomi kreatif akan 
menjadi lokomotif pertumbuhan 
ekonomi baru dunia. 

Kondisi eksisting yang ada di Kabupaten Ngawi adalah 
belum efektifnya pengembangan ekonomi kreatif khusunya 
pada sub sektor kriya dan kuliner yang merupakan potensi 
pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Ngawi 
sehingga berpotensi menurunkan daya masyarakat para 
pelaku ekonomi kreatif yang pada akhirnya akan 
memperlambat pemulihaan ekonomi pasca pandemi Covid-
19. 

Sektor ekonomi kreatif ini sangat berpotensi menjadi 
kekuatan dahsyat untuk mendorong pemulihan pasca 
terjadinya kontraksi akibat virus Covid-19, karena sebagian 
besar ekonomi kreatif digerakkan oleh kaum muda dan 
pelaku UMKM. Oleh karena itu ekonomi kreatif perlu 
dijadikan sebagai salah satu sektor yang harus didorong 
perkembangannya. Sektor ekonomi kreatif memiliki dampak 
yang cukup besar bagi perekonomian usaha kecil dan 
menengah Pengembanganekonomi kreatif sebanyak 2,4 Juta 
UMKM/Tahun (Jatim) yang nantinya akan menjadikan 
industri kreatif di bidang pariwisata dalam pembuatan dan 
penjualan barang outdoor ini merupakan potensi 
pengembangan usaha pariwisata yang diharapkan menjadi 
penambahan masukan bagi Negara melalui pajak dan 
retribusi daerah. Mari Elka Pangestu (2011) menyebutkan 
secara nasional ekonomi kreatif menyumbang 7,6 persen 
dari produk domestik bruto (PDB). 

Sub sektor Kriya menjadi salah satu unggulan di Kabupaten 
Ngawi mengingat industri kriya termasuk dalam salah satu 
sektor tangguh dalam menghadapi dampai ekonomi akibat 
Covid-19, eksistensi produk kriya tidak bisa dilepaskan dari 
fungsi ganda kriya dalam kehidupan. Selain menawarkan 
estetika, seni kriya juga tetap memiliki fungsi sebagai benda 
terapan. Berbekal dua manfaat tersebut, produk kriya selalu 
dilirik banyak konsumen, baik lokal maupun mancanegara. 

Sedangkan Sub Sektor Kuliner juga menjadi salah satu sub 
sektor unggulan di Kabupaten Ngawi mengingat makanan 
yang enak dapat menarik para konsumen untuk terus datang 
kembali ke resotran dan para konsumen cenderung menjadi 
pelanggan yang setia. Makanan yang unik dapat berbentuk 
dalam apenyajian, pelayanan, inovatif rasa atau resep 
makanan yang dapat menarik perhatian konsumen. Oleh 
karena itu pebisnis kuliner harus kreatif dan inovatif dalam 
mengolah aneka produk pangan dengan penampilan, tekstur, 
bentuk, aroma, warna dan cita rasa yang memikat. 

Kondisi yang diharapkan adalah terwujudnya pembuatan 
design produk yang inovatif pada sub sektor kriya dan kulier 
di Kabupaten Ngawi. dengan adanya design yang inovatif 
tersebut akan meningaktkan daya tarik konsumen yang 
nantinya diharapkan dapat meningkatkan pemasaran produk 
ekonomi kreatif di Kabupaten Ngawi.  

 



Inovasi yang dilaksanakan adalah dengan mewujudkan design produk inovatif yang diiringi 
dengan pembinaan yang mendalam melalui Marketing Mix 4P (Product, Price, Place, dan 
Promotion) pada sub sektor kriya dan kuliner, yang meliputi : 

 

•Analisa inovasi dan diversifikasi produk terkait, usulan referensi akan produk sejenis yang 
sudah berkembang, bahkan sudah memasuki market ekspor dengan standar dan kualitas yang 
sudah sesuai dengan kebutuhan market implementasi yang dilaksanakan dengan menentukan 
logo dan moto, menciptakan merek, menciptakan kemasan, labelisasi produk 

Analisa Produk :  

•Menentukan harga produyk yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan taget market 
termasuk penambahan service yang bisa memberikan added value lebih menentukan nilai 
finansial pada suatu produk agar harga yang ditetapkan bisa seimbang dengan target segmen 
konsumen yang disasar 

Analisa Price (Harga) :  

•Penentuan saluran distribusi yang baik dan tepat sasaran, sehingga produk dapat dengan 
mudah didapatkan oleh target market Penentuan lokasi yang tepat dengan 
mempertimbangkan berbagai aspek, misalnya tempat usaha mudah terlihat, akses jalan 
terjangkau, kedekatan dengan konsumen serta lingkungan sekitar tempat usaha Implementasi 
yang akan dilaksanakan adalah dengan menyesuaikan anggaran promosi yang dimiliki dan 
menentukan jenis promosi yang paling tepat, antara lain perikanan (advertising), publisitas 
(publicity), penjualan pribadi (personal selling), orang (people) 

Analisa Place (Lokasi) :  

•Analisa dan rekomendasi sarana promosi baik offline maupun digital (e-commerce) agar 
produk tidak hanya dapat dijangkau oleh target market lokal saja, melainkan mampu 
merambah pasar nasional dan global. Meningkatnya pertumbuhan pendapatan para pelaku 
ekonomi kreatif sub sektor kriya yang terpilih. 

Analisa Promotion (Promosi) :  

Dalam kegiatan penyusunan marketing mix ini menggunakan metode mix method yaitu 
penggabungan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode mixed method merupakan metode 
penelitian yang diaplikasikan bila peneliti memiliki pertanyaan yang perlu diuji dari segi 
outcomes dan prosesnya, serta menyangkut kombinasi antara metode kuantitatif dan 
kualitatif dalam satu penelitian. Metode penelitian mixed method tersebut dilakukan dengan 
pendekatan exploratory. Tipe pendekatan exploratory ini dilaksanakan dalam satu fase atau 
desain yang berurutan data kualitatif yang telah didapatkan pertama kali, kemudian 
dilanjutkan dengan fase kuantitatif. Pada desain ini, hasil dari analisa data kualitatif digunakan 
untuk membantu menentukan fokus dan tipe pengumpulan data pada fase kuantitatif. 
Dengan adanya pengembangan ekonomi kreatif diharapkan dapat meningkatkan inovasi dan 
kreativitas dalam meningkatkan kapasitas usahanya sehingga dapat bersaing di era global. 
Namun disadari bahwa pelaku ekonomi kreatif masih sangat memerlukan pembinaan dan 
campur tangan pemerintah untuk mengurai permasalahan yang dihadapi dalam rangka 
membranding dan melakukan langkah-langkah inovasi agar produk yang dimiliki dapat 
bersaing di era global.  
Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan, maka proyek perubahan 
mengambil judul  Peningkatan Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Melalui Pembuatan Design 
Produk yang Inovatif Sub Sektor Kriya dan Kuliner di Kabupaten Ngawi.  



• Mempermudah pemberdayaan 
ekonomi kreatif khususnya pada 
sub sektor kriya dan kuliner di 
Kabupaten Ngawi 

• Memudahkan pendampingan 
kepada para pelaku ekonomi 
kreatif. 

• Meningkatkan strategi pemasaran 
produk ekonomi kreatif 

Manfaat 
Internal 

• Meningkatkan percepatan 
pemulihan pasca Pandemi Covid-19 
melalui peningkatan daya saing 
ekonomi kreatif 

• Meningkatkan kesejahteraan 
pelaku ekonomi kreatif 

• Meningkatkan daya saing 
pariwisata Kabupaten Ngawi. 

Manfaat 
Eksternal 

TUJUAN PROYEK 

PERUBAHAN 

MANFAAT PROYEK PERUBAHAN 
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•Melaksanakan 
koordinasi, komunikasi 
dan konsultasi dalam 
rangka persiapan 
pelaksanaan inovasi 
perubahan 

•Fasilitasi dan 
pendampingan design 
produk pelaku ekonomi 
kreatif yang inovatif 
sehingga dapat menarik 
pelanggan untuk 
membeli produk seni 
kriya maupun kuliner 

•Menyusun strategi 
pemasaran produk 
ekonomi kreatif sub 
sektor kriya dan kuliner 
dengan menggunakan 
marketing mix 4P 
(Product, Price, Place, 
dan Promotion) 

•Menyusun regulasi 
tentang pengembangan 
ekonomi kreatif di 
Kabupaten Ngawi. 
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•Mengimplement
asikan strategi 
pemasaran 4P 
dalam 
memasarkan 
produk ekonomi 
kreatif sub 
sektor kriya dan 
kuliner 

•Meningkatkan 
perluasan 
pemasaran 
produk melalui 
marketplace 

•Mendorong 
inovasi dalam 
bidang promosi 
digital 
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•Mewujudkan 
percepatan 
pemulihan 
sektor 
pariwisata dan 
ekonomi kreatif 
akibat pandemi 
Covid-19 

•Mewujudkan 
pengembangan 
sektor ekonomi 
kreatif 
berkelanjutan 
melalui 
efektivitas 
monitoring dan 
evaluasi 



MILESTONE PROYEK PERUBAHAN 

1 
•membangun dukungan internal 

2 
•Membentuk Tim Aksi Perubahan 

3 
•Mengumpulkan data pelaku ekonomi kreatif 

4 
•Menyusun konsep pemasaran pruduk melalui marketing mix 4P (Product, 

Price, Place, dan Promotion)   

5 
•Observasi lapangan 

6 
• Implementasi Pembinaan 

7 
•Menyusun strategi pemasaran melalui marketing mix 4P (Product, Price, 

Place, dan Promotion) 

8 
•Menyusun Regulasi tentang Komite Ekonomi Kreatif  



Konsultasi dengan Mentor dilaksanakan pada tanggal  15 Agustus 2022 di ruang kerja 
Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi. dalam pelaksanaan konsultasi dan koordinasi 
diperoleh hasil sebagai berikut : 
• Mentor memberikan dukungan penuh kepada Project Leader terkait dengan 

pelaksanaan inovasi perubahan Peningkatan Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Sub 
Sektor Kriya dan Kuliner di Kabupaten Ngawi. 

• Mentor menyampaikan bahwa inovasi yang diambil mempunyai peran yang sangat 
signifikan bagi masyarakat Ngawi khususnya para pelaku ekonomi kreatif untuk 
bangkit pasca pandemi Covid-19 

• Sub sektor kriya dan kuliner mempunyai peluang yang sangat besar untuk 
dikembangkan di Kabupaten Ngawi  

• Dalam melaksanakan strategi pemasaran menggunakan marketing mix 4P, 
diharapkan Project Leader dapat melaksanakan fungsi koordinasi dan komunikasi 
secara lebih efektif untuk membranding dan merekomendasikan berbagai aspek 
pemasaran yang dapat dilakukan oleh pelaku ekonomi kreatif tersebut 

• Agar nanti output yang dihasilkan, dibukukan secara terpisah antara sub sektor kriya 
dan sub sektor kuliner 

Setelah dilaksanakan konsultasi dengan Mentor, maka pada tanggal 22 Agustus 2022 
dilaksanakan rapat koordinasi internal dalam rangka persiapan implementasi dan 
pembentukan Tim Proyek Perubahan. hasil dari pelaksanaan kegiatan adalah 
Diperolehnya dukungan dari internal Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Ngawi terhadap Proyek Perubahan “Peningkatan Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif 
Sub Sektor Kriya dan Kuliner di Kabupaten Ngawi”, Disusun draf SK Tim Efektif sebagai 
tim pelaksana proyek perubahan. 
Dalam melaksanakan proyek perubahan, diharapkan ada komunikasi dan koordinasi 
yang baik antar SDM dan apabila nantinya menemui kendala/permasalahan agar 
mengkomunikasikannya dengan pimpinan (Projec Leader) 



Tim aksi perubahan 
ditetapkan pada 

tanggal 24 Agustus 
2022 melalui 

Keputusan Kepala 
Dinas Pariwisata 

Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten 

Ngawi tentang Tim 
Aksi Perubahan 

Peningkatan 
Pemasaran Produk 

Ekonomi Kreatif Sub 
Sektor Kriya dan 

Kuliner di 
Kabupaten Ngawi 

Tahun 2022 

Proyek perubahan yang akan dilaksanakan adalah 
“Peningkatan Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Sub 
Sektor Kriya dan Kuliner di Kabupaten Ngawi”.  
Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi proyek 
perubahan tersebut, perlu dibentuk Tim Efektif Proyek 
Perubahan yang menadi tim pelaksana sehinga diharapkan 
keberadaan proyek perubahan tidak mempengaruhi 
aktivitas agenda pegawai. 
HASIL YANG DIPEROLEH ADALAH : 
 Diperolehnya dukungan dari internal Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi terhadap 
Proyek Perubahan “Peningkatan Pemasaran Produk 
Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kriya dan Kuliner di 
Kabupaten Ngawi” 

 Disusun draf SK Tim Efektif sebagai tim pelaksana 
proyek perubahan. 

 Dalam melaksanakan proyek perubahan, diharapkan 
ada komunikasi dan koordinasi yang baik antar SDM 
dan apabila nantinya menemui 
kendala/permasalahan agar mengkomunikasikannya 
dengan pimpinan (Projec Leader) 



Data pelaku ekonomi kreatif disusun dengan melibatkan anggota Tim Efektif pada 
tanggal 30 Agustus 2-22 dengan menginventarisasi data/informasi pada Dinas 
Pariwisata,  Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi. Beberapa data yang telah 
berhasil disusun nantinya digunakan sebagai data untuk mempermudah 
pengambilan langkah kebijakan 



Menyusun konsep pemasaran pruduk melalui 
marketing mix 4P (Product, Price, Place, dan 

Promotion)  

Analisa Price (Harga) : Menentukan harga produyk yang 
kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan taget market 
termasuk penambahan service yang bisa memberikan 
added value lebih menentukan nilai finansial pada suatu 
produk agar harga yang ditetapkan bisa seimbang dengan 
target segmen konsumen yang disasar 

Analisa Place (Lokasi) : Penentuan saluran distribusi yang 
baik dan tepat sasaran, sehingga produk dapat dengan 
mudah didapatkan oleh target market 

Penentuan lokasi yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai aspek, misalnya tempat usaha 
mudah terlihat, akses jalan terjangkau, kedekatan dengan konsumen serta lingkungan sekitar 
tempat usaha 

Implementasi yang akan dilaksanakan adalah dengan menyesuaikan anggaran promosi yang 
dimiliki dan menentukan jenis promosi yang paling tepat, antara lain perikanan (advertising), 
publisitas (publicity), penjualan pribadi (personal selling), orang (people) 

Analisa Promotion (Promosi) : Analisa dan rekomendasi sarana promosi baik offline maupun digital 
(e-commerce) agar produk tidak hanya dapat dijangkau oleh target market lokal saja, melainkan 
mampu merambah pasar nasional dan global. Meningkatnya pertumbuhan pendapatan para 
pelaku ekonomi kreatif sub sektor kriya yang terpilih. 

Dalam kegiatan penyusunan marketing mix ini menggunakan metode mix method yaitu 
penggabungan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode mixed method merupakan metode 
penelitian yang diaplikasikan bila peneliti memiliki pertanyaan yang perlu diuji dari segi outcomes 
dan prosesnya, serta menyangkut kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu 
penelitian. Metode penelitian mixed method tersebut dilakukan dengan pendekatan exploratory. 
Tipe pendekatan exploratory ini dilaksanakan dalam satu fase atau desain yang berurutan data 
kualitatif yang telah didapatkan pertama kali, kemudian dilanjutkan dengan fase kuantitatif. Pada 
desain ini, hasil dari analisa data kualitatif digunakan untuk membantu menentukan fokus dan tipe 
pengumpulan data pada fase kuantitatif 

 

 

Menyusun konsep Pemasaran produk 
melalui marketing mix 4P 
dilaksanakan oleh Project Leader 
bersama dengan Tim pada tanggal 6 
September 2022. Adapun konsep 
yang diberikan antara lain : 
Analisa Produk : Analisa inovasi dan 
diversifikasi produk terkait, usulan 
referensi akan produk sejenis yang 
sudah berkembang, bahkan sudah 
memasuki market ekspor dengan 
standar dan kualitas yang sudah 
sesuai dengan kebutuhan market.  
Implementasi yang dilaksanakan 
dengan menentukan logo dan moto, 
menciptakan merek, menciptakan 
kemasan, labelisasi produk 



OBSERVASI LAPANGAN 

Observasi dilaksanakan dengan menyasar pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor kriya dan sub 
sektor kuliner. Dalam memahami aspek yang menjadi karakteristik dan kebutuhan bagi 
pengembangan Ekonomi Kreatif Sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Ngawi, 
dilakukan IDI (In-Depth Interview) dengan untuk mengetahui karakteristik dan pandangan umum 
dari pelaku Ekonomi Kreatif Sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah terhadap beberapa hal antara 
lain: 

Observasi dan interaksi dengan pemilik UMKM secara langsung untuk mengetahui kondisi dan 
orientasi terhadap inovasi dan orientasi penetrasi pasar (misalnya pasar domestik atau 
internasional untuk penetrasi products- service, orientasi kebaruan produk). Observasi yang 
dapat dilakukan dengan pemilik UMKM dapat dilakukan interview dengan beberapa konten 
pertanyaan sebagai berikut: 

• Deskripsi produk yang ditawarkan ke konsumen. 

• Seberapa lama UMKM beraktivitas membuat dan memasarkan produk yang dihasilkan. 

• Kesesuaian produk dengan keinginan dari konsumen dan profil konsumen. 

• Orientasi produk baik pasar domestic maupun internasional. 

 



IMPLEMENTASI PEMBINAAN 

Pembinaan ekonomi kreatif dilaksanakan oleh 
Tim dengan mendatangi secara langusng 
pelaku ekonomi kreatif yang bersangkutan, 
dalam hal ini Tim menggali lebih dalam 
tentang produk yang ditekuni serta 
memberikan rekomendasi terhadap 
pengembangan usaha dengan menggunakan 
pendekatan Marketing Mix. Adapun strategi 
marketing mix ini terdiri dari empat point 
diantaranya adalah Product, Price, Place dan 
Promotion 

 Sub sektor Kriya 

 Batik enjang pelangi 

 Kerajinan Mendong Suwono 

 Desa Wisata Ngubalan 

 Batik Widi Nugraha 

 Kerajinan Bambu Eyang Durno 

 Sub Sektor Kuliner 

 Lethok Pecel Mbah Djan 

 Coklat Awicho 

 Kripik Tempe Rico 

 Warung Kopi Anthurium 

 Teh Tcap Radja 

 



MENYUSUN STRATEGI PEMASARAN 

MELALUI MARKETING MIX 4P  

(Product, Price, Place, dan Promotion) 

• Batik Enjang Pelangi memproduksi batik 
tulis custom dan batik cap sesuai 
permintaan pelanggan 

• Meskipun terdapat potensi diferensiasi 
produk karena mengusung batik yang 
bertemakan sejarah, tapi hal tersebut 
kurang tersampaikan dengan baik di 
beberapa media sosial Enjang Pelangi 

• Batik Enjang Pelangi kurang memberikan 
informasi yang yang detail baik kepada 
pelanggan maupun calon pelanggan 
berupa foto yang memperlihatkan 
dengan jelas motif dari batik khas Ngawi 

• Belum memiliki SDM yang memadai yang 
dapat mendukung aktifitas penjualan 
dan promosi batik Enjang Pelangi  

• Media sosial yang belum terorganisir 
dengan baik dengan baik dan belum 
adanya online selling channel (hanya 
berupa WhatsApp, belum memiliki akun 
di eCommerce), serta penjualan yang 
masih sangat bergantung by order 

• Menetapkan harga jual produk 
berdasarkan cost based pricing 

• Belum memiliki galeri butik yang 
memudahkan konsumen untuk melihat 
produk batik Enjang Pelangi 

 

Strategi pemasaran t erhadap marketing mix 4P (Product, Price, Place dan Promotion) 
terhadap pemasaran produk ekonomi kreatif sub sektor kriya dan kuliner antara lain : 

SUB SEKTOR KRIYA 

BATIK ENJANG PELANGI 



KERAJINAN MENDONG SUWONO 

 Produk yang diproduksi umumnya menggunakan warna natural yang umumnya disukai oleh 
pasar luar negeri 

 Brand yang dibangun masih sangat generik, belum ada pembeda yang tepat untuk 
menggambarkan ke-khas-an dari kerajinan mendong pak Suwono 

 Belum memiliki nama brand, logo, sehingga produk susah dikenali oleh calon konsumen 
 Belum memiliki katalog produk yang berisikan portfolio produk yang pernah diproduksi oleh 

pak Suwono 
 Belum memiliki galeri / toko / showroom yang memudahkan konsumen untuk melihat 

produk kerajinan mendong 
 Belum adanya media sosial dan online selling channel, dan sangat bergantung pada channel 

penjualan melalui agen yang ada di Bali 
 Menetapkan harga jual produk berdasarkan cost based pricing 



DESA WISATA NGUBALAN 

 Belum terintegrasinya sertifikasi-sertifikasi bahan kayu ke 
dalam brand dan materi promosi kerajinan kayu yang 
diproduksi 

 Belum memiliki SDM yang mampu melakukan finishing 
produk, sehingga masih mengandalkan agen untuk 
menyelesaikan finishing produk tersebut 

 Desa Wisata Ngubalan ini juga belum memiliki online selling 
channel untuk menjual produk hasil kerajinan akar kayu jati 

 Belum memiliki SDM yang mampu melakukan pengelolaan 
marketing dan manajemen, karena SDM yang tersedia hanya 
fokus memproduksi produk saja 

 Belum memiliki katalog produk yang berisikan portfolio 
produk yang diproduksi oleh Pengrajin Kayu Jati Desa Wisata 
Ngubalan 

 Menetapkan harga jual produk berdasarkan market based 
pricing 



BATIK WIDI NUGRAHA 

• Batik Widi Nugraha kurang memberikan informasi yang yang detail baik kepada pelanggan 
maupun calon pelanggan berupa foto yang memperlihatkan dengan jelas motif dari batik khas 
Ngawi, Widi Nugraha 

• Brand yang dibangun masih sangat generik, dan ke-khas-an batik Ngawi belum terlalu 
ditonjolkan dalam materi promosi yang ada 

• Perlunya untuk mengintegrasikan aspek baik dari aspek produksi, keterlibatan pihak/kelompok 
tertentu, dan ciri khas produk dalam proses membangun branding Batik Widi Nugraha yang kuat 

• Sosial media yang belum dimaksimalkan terutama tentang konsistensi postingan setiap harinya 
• Perlunya meningkatkan layanan secara online, agar calon konsumen bisa mendapatkan produk 

Batik Widi Nugraha dengan mudah, cepat, dan aman, sehingga tidak hanya mengandalkan 
penjualan secara offline saja 

• Menetapkan harga jual berdasarkan value based pricing 



KERAJINAN BAMBU EYANG DURNO 

 Brand dari Kerajinan Bambu Eyang Durno 
masih belum dimaksimalkan  

 Produk yang dimiliki sudah cukup beragam, 
hanya perlu untuk dikategorikan saja 
sehingga dapat memudahkan pelanggan 
untuk memilah produk apa yang diminati 

 Brand yang dibangun masih sangat generik, 
belum ada pembeda yang tepat untuk 
menggambarkan ke-khas-an dari kerajinan 
bambu eyang durno 

 Belum memiliki katalog produk yang 
berisikan portfolio produk yang pernah 
diproduksi oleh Eyang Durno 

 Belum memiliki galeri atau toko yang 
menampilkan produk kerajinan bambu dari 
Eyang Durno 

 Media sosial yang belum terorganisir dan 
belum adanya online selling channel, serta 
penjualan yang masih sangat bergantung by 
order 

 Menetapkan harga jual produk berdasarkan 
cost based pricing 



Strategi pemasaran t erhadap marketing mix 4P (Product, Price, Place dan Promotion) 
terhadap pemasaran produk ekonomi kreatif sub sektor kriya dan kuliner antara lain : 

SUB SEKTOR KULINER 

LETHOK PECEL MBAH DJAN 

MENYUSUN STRATEGI PEMASARAN 

MELALUI MARKETING MIX 4P  

(Product, Price, Place, dan Promotion) 

 Brand dari pecel lethok mbah Djan masih belum dimaksimalkan 
 Belum ada pembeda yang tepat untuk menggambarkan kekhasan dari 
 pecel lethok mbah Djan dan sangat bergantung kepada hafalnya para 
 pelanggan dari pecel lethok mbah Djan 
 Belum memiliki katalog produk yang berisikan portfolio produk yang 
 pernah diproduksi oleh pak pecel lethok mbah Djan 
 Media sosial yang belum terorganisir dan belum adanya online selling 
 channel, serta penjualan yang masih sangat bergantung pada on the spot 
 Lokasi warung lebih dipercantik dan lebih memperhatikan kebersihannya 
 Menetapkan harga jual produk berdasarkan market based pricing 



COKLAT AWICHO 

 Produksi rumahan 
sehingga membuat coklat 
tempe tidak memiliki 
standard yang konsisten 
sehingga kualitas masih 
berubah-ubah 

 Belum memiliki katalog 
produk untuk 
menampilkan produk yang 
akan ditawarkan kepada 
calon konsumen 

 Belum memiliki paket 
produk yang dikhususkan 
untuk momen tertentu  

 Media sosial yang belum 
konsisten untuk 
memposting konten 
terkait promosi Coklat 
Awicho 

 Memperbanyak outlet 
untuk memudahkan 
konsumen mendapatkan 
produk Coklat Tempe 
Awicho 

 Menetapkan harga jual 
produk berdasarkan cost 
based pricing 



KRIPIK TEMPE RICO 

 Masih mengandalkan penjualan retail secara 
offline yang didistribusikanmelalui agen 

 Media sosial yang belum terorganisir dan belum 
adanya online selling channel, serta penjualan 
yang masih sangat bergantung pada on the spot 

 Belum memiliki katalog produk yang berisikan 
portfolio produk yang pernah diproduksi oleh 
Kripik Tempe Rico selama 3 generasi 

 Menetapkan harga jual produk berdasarkan 
market based pricing 

 Memperbanyak outlet untuk memudahkan 
konsumen mendapatkan produk Kripik Tempe 
Rico 



WARUNG KOPI ANTHURIUM 

 Produksi rumahan sehingga membuat biji kopi tidak memiliki standard yang konsisten antara 
rumah satu dengan rumah yang lain sehingga kualitas masih berubah-ubah 

 Sosial media yang belum dimaksimalkan terutama tentang konsistensi postingan setiap 
harinya. 

 Kemasan produk yang belum ditampilkan secara menarik sehingga masih terkesan tradisional 
 Menetapkan harga jual berdasarkan competition based pricing 



TEH TJAP RADJA 

 Brand dari The Tjap Radja masih belum dimaksimalkan 
 Logo yang masih kuno sehingga tidak sesuai dengan tren perkembangan saat ini 
 Belum menonjolkan khasiat yang dapat diberikan ke penikmat Teh Tjap Radja 
 Kemasan Teh Tjap Radja yang terkesan kaku sehingga kurang menarik di mata 

calon konsumen 
 Media sosial yang belum terorganisir dan belum adanya online selling channel, 

serta penjualan yang masih sangat bergantung pada pesanan atau pelanggan 
lama yang masih loyal 

 Menetapkan harga jual produk berdasarkan cost based pricing 



MENYUSUN REGULASI TENTANG 

KOMITE EKONOMI KREATIF 

Pada tanggal 5 Oktober 2022 dilaksanakan 
rapat dalam rangka menyhusun draf 
Peraturan Bupati tentang Komite Ekonomi 
Kreatif. Dalam rangka meningkatkan 
koordinasi dan sinergitas pengembangan 
ekonomi kreatif maka dipandang perlu 
untuk membuat suatu komite ekonomi 
kreatif yang terdiri dari lembaga 
pendidikan, penelitian dan pengembangan , 
badan usaha atau pengusaha kreatif, 
komunitas atau pelaku ekonomi kreatif, 
serta unsur Pemerintah Daerah. 
Dengan mempertimbangkan pentingnya 
keberadaan komite tersebut, maka perlu 
disusun Peraturan Bupati tentang Komite 
Ekonomi Kreatif Kepada Tim disampaikan 
beberapa point yang menjadi acuan dalam 
pembentukan komite tersebut, dan 
berdasarkan pembahasan, maka diperoleh 
rumusan tugas tim antara lain : 
 memberikan masukan  kepada  Ketua  

dalam penyusunan Rencana Prioritas 
pengembangan ekonomi kreatif; 

 melaksanakan pengkajian dan analisis 
kebijakan Daerah sesuai dengan isu 
strategisyang berkembang di bidang 
ekonomi kreatif; 

 memberikan pertimbangan, saran dan 
masukan dalam penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan Daerah mengenai 
pengembangan Ekonomi Kreatif; 

 melaksanakan pemantauan pelaksanaan 
kebijakan Daerah tentang Ekonomi 
Kreatif; 

 melaporkandan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
tugasnya kepada Ketua 

Komite ekonomi kreatif dibagi menadi 
empat Pokja, diantaranya adalah  
• Pokja Hubungan Antar Lembaga dan 

Kemitraan 
• Pokja Riset, Edukasi dan Pengembangan 

Sumber Daya Kreatif 
• Pokja Sertifikasi, Standarisasi dan 

Finalisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual 
• Pokja Promosi, Pemasaran dan 

Komunikasi 



No 
Bentuk Kegiatan Marketing Sektor 

Publik 

Sasaran Marketing 
Sektor Publik 

Sarana/ Media Promosi 

1 Informasi pelaksanaan proyek 
perubahan 

Stakeholder interal 
dan stakeholder 
eksternal 

1.Bener 
2.Spanduk 
3.Rapat Koordinasi 2 Sosialisasi Love Family Action 

3 Launching Love Family Action 

No Indikator Keberhasilan 
Bobot 

Target (%) 
Target Capaian 

Kinerja 

Realisasi Kinerja Capaian 
Kinerja 

Keterangan 

1 Membangun dukungan internal 5 2 kegiatan 2 kegiatan 5 Bukti capaian pada 
Lampiran 1 

2 Membentuk Tim Aksi Perubahan 5 1 SK Tim 1 SK Tim 5 Bukti capaian pada 
Lampiran 2 

3 Mengumpulkan data pelaku 
ekonomi kreatif 

10 1 kegiatan 1 kegiatan 10 Bukti capaian pada 
Lampiran 3 

4 Menyusun konsep pemasaran 
pruduk melalui marketing mix 4P 
(Product, Price, Place, dan 
Promotion)   

15 1 dokumen 1 dokumen 15 Bukti capaian pada 
Lampiran 4 

5 Observasi lapangan 10 1 kegiatan  1 kegiatan  10 Bukti capaian pada 
Lampiran 5 

6 Implementasi Pembinaan 15 1 kegiatan 1 kegiatan 15 Bukti capaian pada 
Lampiran 6 

7 Menyusun strategi pemasaran 
melalui marketing mix 4P 
(Product, Price, Place, dan 
Promotion) 

20 1 dokumen 1 dokumen 20 Bukti capaian pada 
Lampiran 7 

8 Menyusun Regulasi tentang 
Komite Ekonomi Kreatif 

20 1 dokumen 1 dokumen 20 Bukti capaian pada 
Lampiran 8 

HASIL CAPAIAN KINERJA PROYEK PERUBAHAN 

X Kepentingan 

+ + 

− − − + 

PROMOTERS 
1. Bupati Ngawi 
2. Wakil Bupati Ngawi 
3. Sekretaris Daerah  Kabupaten 

Ngawi 
4. Kabid Pariwisata 
5. Kabid Ekonomi Kreatif 
6. Komunitas 

DEFENDERS 
  

1. Sekretaris Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga 

2. Pelaku Ekonomi Kreatif 

LATENTS 
  

1. Kabag Hukum 
2. Akademisi 

 
  
  

APATHETIC 
  

1. Kepala Bidang Kepemudaan 
2. Kepala Bidang Olahraga 
3. Staf Dinas 
4. Masyarakat 

+ 

Y   Pengaruh + − Tinggi 

Rendah Tinggi 

− 

− 

STAHEHOLDER PEMBERDAYAAN STAKEHOLDER 

MEDIA YANG DIGUNAKAN DALAM STRATEGI MARKETING 



•Kepemimpinan yang banyak 
mendengar, melakukan pembinaan 
dan pendampingan secara optimal 

•Mendistribusikan tugas serta 
membentuk Tim Efektif dalam rangka 
mewujudkan keberhasilan perubahan 

Kepemimpinan 

•Bahwa sektor ekonomi kreatif 
khususnya Kriya dan Kulinetr 
merupakan potensi Kabupaten Ngawi 
yang dapat diberdayakan 

•Perlu pembinaan dan pendampingan 
dengan memberikan branding dan 
rekomendasi menggunakan analisis 4P 

Pembinaan dan 
Pendampingan •Pembelajaran Tim sangat penting agar 

organisasi dapat bertransformasi 
menjadi organisasi pembelajar 

•Bahwa Tim yang kuat dan terus belajar 
akan menemukan ide/hal baru yang 
lebih revolusioner 

Pembelajaran 
Tim 

LEARNING EXPERIENCE 

BEFORE 

AFTER 

SEBELUM  PROYEK PERUBAHAN 
Ekonomi kreatif khususnya sub sektor kriya dan kuliner 
terpukul akibat Covid-19 dan kurangnya pemberdayaan 
mengakibatkan sektor ini cenderung menurun dan kurang  
bisa bangkit dengan cepat untuk menyangga perekonomian di 
Kabupaten Ngawi  

SETELAH PROYEK PERUBAHAN 
• Ekonomi kreatif khususnya sub sektor kriya dan kuliner 

dapat bangkit dengan strategi baru (Marketing Mix / 4P) 
agar dapat pulih lebih cepat dan  mampu menembus 
pasar ekspor (mancanegara) 

• Ada Peningkatan Omset sebesar 2% dari Sub Sektor Kriya 
• Ada Peningkatan Omset sebesar 1,5% dari Sub Sektor 

Kuliner 



•Dalam proses implementasi proyek perubahan, telah berhasil 
diperoleh dukungan penuh dari  Mentor, stakeholder internal 
serta stakeholder eksternal proyek perubahan.  

• Implementasi proyek perubahan peningkatan pemasaan produk 
ekonomi kreatif sub sektor kriya dan kuliner di Kabupaten Ngawi 
telah berhasil dilaksanakan secara keseluruhan mulai dari tahap 
awal sampai akhir. 

•Dalam memberikan pembinaan pemasaran produk ekonomi 
kreatif sub sektor kriya dan kuliner di Kabupaten Ngawi telah 
berhasil disusun dalam bentuk buku laporan pendampingan 
pelaku ekonomi kreatif sub sektor kuliner dan kriya  

•Dalam rangka meningkatkan efektivitas peningkatan pemasaran 
produk, telah berhasil disusun draf Peraturan Bupati tentang 
Komite Ekonomi Kreatif. 

•Untuk mencapai keberhasilan proyek perubahan secara tuntas 
maka kegiatan jangka menengah dan jangka panjang proyek 
perubahan harus terlaksana dengan baik yang meliputi perluasan 
pemasaran produk melalui marketplace dan promosi digital serta 
membuka pelaung produk sampai ke Mancanegara (luar negeri) 

SIMPULAN 

•Berdasarkan pelaksanaan proyek perubahan pada tahap 
laboratorium kepemimpinan, maka direkomendasikan agar : 

• Implementasi Strategi 4P oleh para pelaku kriya dan kuliner 
dengan diiringi pemantauan dari Dinas 

•Mengupayakan perluasan pemasaran produk melalui marketplace 

•Mengupayakan produk ekonomi kreatif sampai ke mancanegara 

•Mewujudkan Percepatan Pemulihan sektor Ekonomi Kreatif pasca 
Pandemi Covid-19  

•Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan 

REKOMENDASI 




