
Pengembangan Desain dan Produk di Daerah-daerah Indonesia 

Kerajinan pada awalnya merupakan bentuk respon dari kebutuhan seseorang atau masyarakat atas 

alat untuk memecahkan masalah tertentu dan budaya memberikan ciri khas terhadap produk 

kerajinan tersebut. Indonesia memiliki banyak kerajinan yang berangkat bukan hanya karena 

kebutuhan tapi juga dibuat sebagai pelengkap atau bahkan syarat dari ritual-ritual tertentu. Produk-

produk kerajinan ini ternyata memiliki pola, bentuk dan material yang dapat ditemukan sama untuk 

beberapa daerah, kita bisa lihat pada produk kerajinan keranjang, tikar, kain, tas, topi dan 

sebagainya yang misalnya menggunakan material bambu, rotan atau kulit. Produk-produk tersebut 

nyaris sama di beberapa tempat hingga ke ornamen-ornamen yang terdapat pada produknya. 

Hal ini pada prinsipnya bisa merefleksikan bentuk asimilasi antar daerah atau penyebaran awal dari 

budaya tersebut, namun hal ini juga menjadi tantangan tersendiri saat diperlukan konsep 

pengembangan produk kerajinan daerah tersebut. Hingga saat ini menjawab tantangan untuk 

mengembangkan produk-produk tersebut lebih banyak dengan membubuhkan visualisasi tertentu 

yang pada saat bertemu dengan pola budaya saat ini dimana lebih banyak mengedepankan ke 

efisiensian menjadi jawaban yang kurang esensial. Singkat kata menjawab persoalan teknis dengan 

membubuhkan ornamen adalah kurang relevan. 

Di berbagai daerah di Indonesia kita bisa menemukan berbagai jenis produk terutama produk-

produk gift atau merchandise yang bentuk, pengolahan hingga karakteristik nya dapat dengan 

mudah kita temukan di banyak daerah lain, perbedaan yang mencolok yang dibubuhkan pada 

produk tersebut hingga saat ini masih berkutat pada ornamen dan aspek visual saja. 

Tentunya kita tidak dapat melihat hal tersebut sebagai masalah saat ini, tetapi saat kita harus 

menemukan jawaban parsial terhadap apa yang menjadi karakteristik produk suatu daerah dan 

produk itu ditujukan untuk memecahkan masalah global dan direncanakan agar mampu menembus 

pasar yang lebih besar, kita tidak dapat menunggu untuk menemukan pendekatan yang lebih 

mendasar. 

Kegundahan ini saya sampaikan saat memberikan materi untuk pengembangan desain produk dan 

Kriya di Ambon. Para peserta workshop yang salah satu kelompok audience nya adalah pengrajin 

membawa contoh-contoh produk yang notabene dapat saya temukan di banyak tempat di Indonesia 

seperti keranjang, lampu, tas, wadah-wadah dan pajangan lainnya, ke Khas-an yang dimunculkan 

masih berkutat di ornamen dan material tertentu yang banyak dihasilkan disini, padahal dengan 

merespon kebutuhan tertentu saja kita dapat mengembangkan range produk yang luas. 

Contoh yang saya ambil adalah pantai dan berbagai kegiatan didalamnya. Dengan menempatkan 

produk sebagai alat dan fasilitas pendukung ke pariwisataan kita bisa mengembangkan produk mulai 

dari layangan hingga perahu, lounger hingga alat pancing bukan hanya produk-produk kerajinan 

awam kita temukan ditempat lain. Dari produk tersebut value bisa datang mulai dari material, proses 

pembuatan hingga kualitas yang dimiliki produk tersebut, eksplorasi yang penuh dedikasi tinggi 

dapat menggiring para pengrajin menghasilkan inovasi baru yang nantinya menjadi benchmarking 

daerah mereka dalam memberikan impact positif secara global, karna produk sejenis dapat 

digunakan dibanyak tempat yang lain diseluruh dunia. 
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Salah satu pekerjaan penting dalam pengembangan industri kreatif Indonesia adalah menemukan 

akar permasalahan dan solusi yang tepat bagi permasalahan tersebut. Sikap kemandirian, 

determinasi dan eksplorasi harus semakin ditumbuhkan di seluruh komponen masyarakat kita agar 

bangkit dari bangsa yang dikelakar sebagai penyalur TKI dan produk-produk gimmic menjadi bangsa 

besar yang memimpin perubahan positif di masa yang akan datang. 

Pengembangan Konsep sangat penting, pada tahap ini kebutuhan pasar di identifikasi, sisi kompetitif 

dari produk di tinjau, spesifikasi produk di tentukan, konsep produk dipilih, analisa ekonomi telah 

dilakukan dan proyek pengembangan sudah dipastikan. Tahap ini menyediakan pondasi untuk 

pengembangan dan jika tidak dilakukan dengan baik maka usaha selanjutnya akan menjadi sia-sia. 

Secara general tahap ini diurutkan sebagai berikut : 

 

Identifikasi kebutuhan pelanggan 

Penelitian untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dilakukan dengan berbagai observasi, survey 

kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan gambaran sedetail mungkin tentang permasalahan 

yang di alami oleh pelanggan baik yang disadari maupun yang tidak disadarinya. Permasalahan 

tersebut mulai dari yang mendasar seperti berat, ukuran, bentuk, warna hingga ke permasalahan 

interaksi antara produk dengan pelanggan. Penelitian tahap ini juga di harapkan dapat menghasilkan 

jawaban atas spesifikasi apa atas produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Semua kebutuhan dan 

spesifikasi produk ini di buat hirarki dan ratingnya untuk membuat skala prioritas. 

Menetapkan Spesifikasi Produk 

Berdasarkan review dari kebutuhan pelanggan dan sisi kompetitif produk, tim membuat tarket 

spesifikasi untuk produk yang sedang dirancang. Sementara proses penilaian kebutuhan pelanggan 

adalah sebagian besar dari pemasaran, desainer dan teknisi terlibat lebih banyak dalam menentukan 

spesifikasi dari produk. Spesifikasi produk adalah target yang kemampuan untuk pembuatannya 

lebih banyak diketahui oleh teknisi. Nanti, setelah desainer membuat konsep desain awal, spesifikasi 

produk akan dimatangkan pada sisi teknis, produksi dan realita ekonominya. 

Menganalisa sisi kompetitif dari produk 

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses penentuan spesifikasi produk. Produk lain mungkin 

menampilkan desain sukses yang mungkin bisa dimasukan pada desain yang sedang dirancang oleh 

tim saat ini. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan dari produk-produk sebelumnya serta 



teknologi baru yang dapat di aplikasikan pada produk yang sedang dirancang membuat produk baru 

menjadi lebih baik dari produk sebelumnya. Dengan kata lain, dengan melihat desain yang 

sebelumnya dan mengetahui kekurangan-kekurangannya, desainer tidak perlu membuat desain 

yang mulai dari nol. 

Membuat alternatif konsep 

Desainer dan teknisi mengembangkan berbagai konsep produk yang terbaik dan mungkin secara 

teknis serta baik pula secara visual dengan patokan spesifikasi produk yang sudah ditetapkan. Teknisi 

membuat rancangan komponen hingga posisi assembly yang efisien lalu desainer membuat styling 

untuk melengkapi komponen tadi dan berbagai alternatif layout untuk komponen tadi. Setelah 

mengkerucutkan pilihan dari alternatif tadi, penampilan non-fungsional akan dipilih untuk menjadi 

kandidat desain yang dipilih. 

Memilih Konsep Produk 

Melalui presentasi lintas departemen pada perusahaan, konsep produk dipilih dengan berbagai 

pertimbangan dan masukan jika perusahaan memiliki kebijakan tidak perlu adanya insight dari luar 

perusahaan. Namun perusahaan retail terutama biasanya justru melakukan Pemilihan konsep 

dengan bantuan ahli yang independen dan FGD (focus group discussion) agar Pemilihan konsep 

benar2 objektif dan mendapatkan insight yang benar-benar komprehensif.  

Mematangkan spesifikasi produk 

Setelah melalu berbagai proses, produk memasuki tahap pematangan spesifikasi berdasarkan input 

dari proses-proses sebelumnya. Spesifikasi final dibuat dari memilih prioritas utama atas feasibility 

teknis,  durabilitas, harga penjualan produk, dan budgeting pengembangan produk. Seperti yang kita 

ketahui, murah, bagus dan cepat tidak bisa dalam satu koridor terpilih semua. Dalam kerangka 

objektifitas akan ada satu atau dua poin yang harus dikorbankan. 

Melakukan Analisa Ekonomi 

Pada tahap ini impkikasi Ekonomi mulai di hitung dan dibuat perkiraannya, pengeluaran akhir yang 

dibutuhkan dalam pengembangan produk, biaya produksi, dan harga jual produk. Dalam hal ini 

overhead dari proses pengembangan ini sudah harus final, agar tercapai proses dan output yang di 

ingin kan. 

Membuat Perencanaan untuk pengembangan lebih lanjut 

Pada tahap ini tim Membuat Perencanaan detail dari seluruh proses pengembangan produk yang 

akan dilakukan, seperti detail aktifitas, kebutuhan biaya lain dan resources yang lain. Dan yang paling 

penting adalah time schedule serta milestones untuk melacak progress dari pengembangan produk 

yang dilakukan. 

 


