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ABSTRAK 

 

Indo Ekokraf: Sofa Multi Fungsi Kreatif yang Berestetika Tinggi dalam Rangka 

Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif 

 

Ekonomi kreatif merupakan gagasan yang didasarkan pada geliat perkembangan 

industri kreatif yang mampu menunjukkan performansi kontribusi bagi perekonomian 

bangsa secara signifikan. Indo Ekokraf adalah sofa kreatif yang memiliki banyak fungsi 

dan keindahan untuk pengembangan ekonomi kreatif bernilai tinggi demi membantu 

perkembangan perekonomian Indonesia. Bukan hanya tingkat kreativitas dan fungsinya, 

produk kursi kreatif yang digemari oleh kalangan pelajar dan pekerja harus dapat 

memperhatikan dari segi estetika. Penggunaan hasil seni budaya Indonesia seperti kain 

batik maupun songket dapat menjadi alternatif bahan untuk dijadikan sebagai bagian 

elemen dasar dari inovasi sofa kreatif. 

 

Kata kunci: ekonomi kreatif, furnitur, sofa  
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Mahasiswa Bidang Karsa Cipta (PKM-KC) Aves Feeder dapat menyelesaikan 

kegiatan PKM-KC ini dan membuat laporan akhir kegiatan. 

Laporan akhir PKM-KC ini merupakan gambaran/representasi dari sebuah kegiatan 

yang telah kami laksanakan, yaitu implementasi Indo Ekokraf sebagai sofa multi 

fungsi kreatif yang berestetika tinggi dalam rangka pengembangan produk ekonomi 

kreatif.  

Terselesaikannya laporan akhir kegiatan ini tak lepas dari bantuan berbagai 

pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih 
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1. Ibu Yanti Muflikh, selaku dosen pembimbing PKM dan Sekretaris Departemen 
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2. Para dosen serta segenap staf dan pegawai Institut Pertanian Bogor atas 

bimbingan, dukungan, dan bantuannya. 

3. Orang tua dan keluarga yang tak pernah henti-hentinya memberikan doa, 

kepercayaan, dan semangat. 

4. Pengrajin sofa dan lemari 

5. Teman-teman Agribisnis 2009 atas kerjasama dan dukungannya. 

6. Serta seluruh pihak yang telah membantu terlaksanana kegiatan ini. 
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I. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara berkembang dengan masalah perekonomian yang 

mendasar seperti pengangguran yang tinggi, inflasi dan defisit neraca perdagangan. 

Hal ini berarti Indonesia harus dapat memiliki potensi baru yang dapat membantu 

meningkatkan perekonomian bangsa. Pentingnya peningkatan kemandirian 

masyarakat dan peningkatan daya kreativitas, termasuk kedalam “Rencana 

Pengembanan Ekonomi Kreatif 2009-2015” serta “Rencana Pengembangan 14 

Subsektor Industri Kreatif 2009-2015”, dipaparkan bahwa pengembangan 

perekonomian Indonesia akan diarahkan ke pengembangan ekonomi kreatif 

Indonesia.  

Ekonomi kreatif merupakan gagasan yang didasarkan pada geliat 

perkembangan industri kreatif yang mampu menunjukkan performansi kontribusi 

bagi perekonomian bangsa secara signifikan. Ekonomi kreatif ini diyakini dapat 

menjawab tantangan permasalahan dasar dalam jangka pendek dan menengah; (1) 

relatif rendahnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis (rata-rata hanya 4,5% per 

tahun); (2) masih tingginya pengangguran (9-10%), tingginya tingkat kemiskinan 

(16-17%) dan (4) rendahnya daya saing industri di Indonesia (Depdagri, 2008). 

Pengembangan produk kreatif berupa desain menjadi salah satu subsektor 

ekonomi kreatif yang harus dikembangkan agar dapat mengatasi permasalahan yang 

ada. Selain memiliki kreativitas yang tinggi, produk juga harus memiliki banyak 

fungsi, memiliki pasar dan sesuai dengan gaya hidup orang saat ini.  

Sofa atau kursi merupakan salah satu contoh produk dalam ekonomi kreatif. 

Pembuatan sofa kreatif dengan multi fungsi sangat dibutuhkan oleh kalangan pelajar 

dan pekerja dengan berbagai macam aktivitasnya. Kegiataan tersebut seperti 

menggunakan laptop, duduk, membaca buku, dan sekedar tiduran sambil menonton 

televisi menjadi hal yang perlu diperhatikan. Mereka juga seringkali tertidur saat 

sedang beraktivitas di tempat duduk atau tempat tidur. Oleh karena itu, dibutuhkan 

sofa dengan multi fungsi bahkan siap menemani orang yang tertidur saat berada di 

sofa. 



2 
 

 
 

Bukan hanya tingkat kreativitas dan fungsinya, produk kursi kreatif yang 

digemari oleh kalangan pelajar dan pekerja harus dapat memperhatikan dari segi 

estetika. Penggunaan hasil seni budaya Indonesia seperti kain batik maupun songket 

dapat menjadi alternatif bahan untuk dijadikan sebagai bagian elemen dasar dari 

inovasi sofa kreatif. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Ekonomi Kreatif 

Toffler (1980) dalam teorinya melakukan pembagian perkembangan peradaban 

ekonomi kedalam tiga gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang ekonomi 

pertanian, diikuti gelombang ekonomi industri, dan gelombang ekonomi informasi. 

Kemudian diprediksikan gelombang keempat inilah yang merupakan gelombang 

ekonomi kreatif yang berorientasi pada ide dan gagasan kreatif (Depdagri, 2008). 

 

Gambar 1. Transformasi Perekonomian Dunia menurut Alvin Toffler 

 

Disamping itu, beberapa fakta menunjukkan geliat ekomoni kreatif yang makin 

signifikan. Kontribusi rata-rata terhadap PDB 2002-2006 sebesar 6,28% (peringkat 

ke-7), kontributor nilai ekspor terbesar ke-4 (9,13%) tahun 2006, tingkat partisipasi 

pekerja tahun 2006 sebesar 5,79% (peringkat ke-5), dengan produktivitas tenaga kerja 

industri kreatif sebesar 1,78 juta per pekerja per bulan, dengan multiplier effect 2,148. 

Ekonomi kreatif merupakan era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi 

dan kreativitas dengan mengandalkan pada ide dan stock of knowledge dari 

sumberdaya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. 
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Struktur perekonomian dunia mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi, dari berbasis sumberdaya alam ke berbasis sumberdaya, dari 

era pertanian ke era industri dan informasi. 

Industri kreatif memiliki cakupan yang luas. Terdapat empat belas subsektor 

yang termasuk dalam industri berbasis kreativitas, yaitu Periklanan; Arsitektur; Pasar 

Barang Seni; Kerajinan; Desain; Fesyen; Video, Film dan Fotografi; Permainan 

Interaktif; Musik; Seni Pertunjukkan; Penerbitan dan Percetakan; Layanan Komputer 

dan Peranti Lunak; Televisi dan Radio; dan juga Riset dan Pengembangan. 

 

III. METODE PENDEKATAN 

 

Gambar 2. Diagram Metode Pelaksanaan 

 

Metode yang digunakan untuk merancang dan menciptakan produk sofa kreatif ini 

terdiri atas beberapa tahap, yaitu : 

 

1. Identifikasi Masalah dan Kondisi Pasar 

Melakukan survei dan wawancara berkenaan dengan kondisi pasar. Dalam hal ini 

aspek permintaan dan penawaran dalam pasar menjadi fokus pertama yang dilihat. 

Kegiataan ini termasuk melihat kondisi persaingan dan inovasi yang telah dilakukan. 

Selanjutnya menganalisis bagaimana life style dan kebutuhan yang dilakukan oleh 

segmen yang akan ditembak.  

Identifikasi 
Masalah dan 
Kondisi Pasar

Proses Pencarian 
Ide Kreatif

Strategi dan 
Perencanaan 

Produk

Penciptaan ProdukPengujian Produk
Evaluasi dan 

Strategi
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2. Proses Pencarian Ide Kreatif  

Setelah proses identifikasi dilakukan dengan output berupa kondisi pasar, hal yang 

selanjutnya dilakukan adalah proses pencarian ide kreatif. Ide kreatif dihasilkan 

dengan memasukan inovasi-inovasi dan kebutuhan permintaan akan sebuah produk 

baru. Produk yang dihasilkan merupakan produk inovatif dengan kriteria yang 

konsumen inginkan. 

 

3. Strategi dan Perencanaan Produk 

Setelah ide kreatif didapatkan, kegiatan selanjutnya adalah strategi dan perencanan 

produk. Pada tahapi ini, direncanakan aspek-aspek dalam berproduksi, diantaranya 

rancangan produk, sistem pengadaan bahan baku, sistem produksi, analisis biaya 

pengadaan, dan waktu serta tempat produksi.  

 

4. Penciptaan Produk 

Setelah strategi dan perencanaan produk telah dilakukan, tahap selanjutnya adalah 

penciptaan produk. Pada tahap ini termasuk diantaranya adalah pembeliaan bahan 

baku, dan proses pembuatan produk.  

 

5. Pengujian Produk 

Setelah produk kreatif diciptakan, tahap selanjutnya adalah pengujian produk. Produk 

diuji bagaimana kualitasnya. Kualitas produk dilihat dari penampilan produk, 

kenyamanan penggunaan, dan kegunaan produk. Selanjutnya pengujian pasar, yang 

meliputi kegiatan uji coba yang dilakukan oleh calon konsumen, uji coba produk 

dalam harga dan persaingan yang ada di pasar.  

 

6. Evaluasi dan Strategi 

Setelah proses pengujian selesai dilaksanakan, kegiatan selanjutnya adalah 

mengevaluasi hasil dari pengujian. Apa saja hal yang masih menjadi kekurangan dan 
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kelebihan produk. Kemudian tahap selanjutnya adalah perencanaan strategi ke depan 

apabila produk siap dikomersilkan.  

 

IV. PELAKSANAAN PROGRAM 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Pelaksanaan program dilakukan di Desa Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten 

Bogor. 

2. Tahapan Pelaksanaan / Jadwal Faktual Pelaksanaan 

Kegiatan PKM dilaksanakan selama 4 bulan dengan rincian kegiatan program sebagai 

berikut: 

a. Melakukan analisis dan uji kelayakan 

Tahap ini terdiri atas beberapa uji kelayakan berkaitan dengan beberapa aspek 

seperti, aspek keuangan, pasar, teknis, dan lingkungan sosial-ekonomi. 

 

b. Membuat desain produk ekonomi kreatif 

Tahap ini secara keseluruhan, tim PKM sendiri yang menjalankan proses ini 

mulai dari membuat sketsa kasar sampai desain akhir. Setelah itu, desain 

penyempurnaan dilakukan oleh tenaga ahli di bidangnya. Berikut ini hasil dari 

rancangan desain produk sofa Indoekokraf: 

 
 

 
Gambar 2. Desain sofa 
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c. Menciptakan produk ekonomi kreatif berupa sofa kreatif 

Tim PKM beserta dua pengrajin lokal, yaitu pengrajin kayu dan pengrajin sofa 

telah berhasil menciptakan sofa Indoekokraf. Tahap ini meliputi kegiatan 

pembuatan desain, pengadaan bahan-bahan sofa (berkualitas, berestetika tinggi 

dan ramah lingkungan), pembuatan kerangka (dasar) sofa, dan pembuatan 

bantalan sofa. Bahan-bahan yang digunakan adalah bahan yang ramah lingkungan 

(sisa busa, kain, kayu senggon, dsb) dan berestetika tinggi (unsur budaya batik, 

karakter serat jati). 

d. Memperkenalkan dan mengujikan produk ekonomi kreatif 

Tahap ini dimulai dengan memperkenalkan produk melalui beberapa strategi 

promosi seperti media sosial: facebook, twitter, dan website. Selain itu, tim juga 

telah mengikuti kompetisi ajang desain, seperti Djarum Black Innovation dan 105 

Inovasi dari Kementerian Riset dan Teknologi. Tim juga telah mengenalkan 

produk kepada mahasiswa dan staff pengajar di institusi tim belajar. Subtarget 

selanjutnya adalah tim mencoba mengikuti kegiatan-kegiatan pameran produk 

kreatif, budaya atau lainnya. 

e. Menjalin kerjasama dengan pelaku industri ekonomi kreatif 

Tahap terbagi atas beberapa tahap yang diakhiri dengan kerjasama kemitraan 

dalam produksi dan penjualan sofa ekonomi kreatif. Tim telah menyelesaikan 

berada pada tahap kerjasama dalam pembuatan produk awal dengan dua pengrajin 

lokal. Kerjasama baru dilaksanakan pada subsektor hulu berupa pengadaan bahan 

baku ramah lingkungan dan produksi sofa awal. Target selanjutnya yang sedang 

dan mulai dilaksanakan adalah menjalin kemitraan pada subsektor hilir dalam 

bidang pemasaran sofa dengan target pengusaha meubel setempat. 

f. Pembuatan Laporan 

Tahap ini dilakukan pembuatan laporan akhir dari produk ekonomi kreatif yang 

telah diciptakan dan diuji pasar.  
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V. RANCANGAN DAN REALISASI BIAYA 

Sumber dana penelitian: 

Tabel 1. Sumber dana 

No Sumber Dana Jumlah 

1 Dikti Rp 11.400.000 

2 Donatur Rp 61.000 

 TOTAL Rp 11.461.000 

 

Rincian biaya yang telah digunakan adalah: 

Tabel 2. Laporan keuangan 

No Jenis Pengeluaran Satuan  Jumlah Total (Rp) 

1 Buku Kwarto Kiki  1 buah 8 000 

2 Pena 4 warna  1 buah 4 500 

3 Parkir  1/4 jam 2 500 

4 Bensin  1/2 liter 2 500 

5 Bensin  1 liter 5 000 

6 Helm Standar  1 buah 50 000 

7 Bensin  1/2 liter 2 500 

8 Bensin  1/2 liter 2 500 

9 Transportasi Angkot, KRL  2 orang 6 000 

10 Uang Muka Pembuatan sofa  1 set 600 000 

11 Bensin  1 liter 5 000 

12 Pembayaran Pelunasan rangka sofa  1 set 600 000 

13 Air, roti  2 buah 13 400 

14 Transportasi Angkot, KRL   39 000 

15 Bensin  2 liter 10 000 

16 Konsumsi   2 porsi 40 000 

17 Kain Batik  6 meter 180 000 

18 Kain Batik selimut  4 meter 120 000 

19 Kain Sofa polos  6 meter 360 000 

20 DP Penjahit  steel 100 000 

21 Air, teh, biskuait  5 buah 34 550 

22 Bahan Perca, Renda, pita, kancing  4 meter 26 000 

23 Koran  1 edisi 3 000 

24 Biaya Tenaga Kerja  4 orang  500 000 

26 Biaya mobilisasi  1 orang 30 000 

27 

Print, dan fotokopi, logistik (lem, 

HVS)  

22 lembar, 

buah 30 050 
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28 Print poster, print laporan Log Book  buah 112 500 

29 Katun putih  meter 75 000 

31 Kain batik  meter 127 000 

32 Transportasi KRL, angkot  2 orang 32 000 

33 Konsumsi, air mineral  2 orang 100 000 

34 Kaos putih  1 buah 85 000 

35 Print poster  A2 80 000 

36 Jahitan  2 kain  120 000 

37 Jahitan  1 kain 70 000 

39 Transportasi  2 orang 7 000 

40 Konsumsi  3 orang 81 000 

41 Pengembangan produk   3 000 000 

42 Survey dan Pengujian    1 000 000 

43. 

Pemasaran produk dan 

pengembangan pasar   950 000 

44. Laporan akhir   50 000 

 Total    11 461 000 

 

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Hasil Kegiatan Karsa Cipta 

1. Kerjasama dengan pelaku industri ekonomi kreatif seperti pengusaha meubel dan 

pengrajin meubel telah dijalankan.  

2. Pengenalan dan pengujian produk ekonomi kreatif melalui kegiatan publikasi, 

promosi, kompetisi, dan pameran-pameran. 

3. Penciptaan produk ekonomi kreatif berupa sofa kreatif yang berestetika tinggi, 

multi fungsi, dan ramah lingkungan. 

4. Pembuatan desain produk ekonomi kreatif berupa sofa yang berestetika tinggi, 

multi fungsi dan ramah lingkungan yang diterima oleh konsumen. 

5. Penganalisisan dan pengujian kelayakan berkaitan dengan kebutuhan konsumen 

akan produk ekonomi kreatif.  
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2.  Pembahasan 

 Secara keseluruhan produk ekonomi kreatif Indo Ekokraf telah selesai 

dikembangkan. Sebagai produk kreatif dan berestetika tinggi produk ini diciptakan 

dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia lokal.  

 Produk yang dihasilkan tidak hanya berestetika tinggi dengan memanfaatkan 

potensi kearifan lokal yang ada, namun juga dengan memperhatikan aspek 

lingkungan. Hal ini terlihat dari bahan-bahan yang digunakan yang bersifat ramah 

lingkungan, dapat didaur ulang dan mudah terurai. Selain itu, bahan atau sarung sofa 

juga dapat diganti ulang, sehingga apabila sofa kotor atau rusak maka sofa tinggal 

diganti sarung yang baru tanpa harus membeli keseluruhan sofa.  

VII. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN 

Berikut bentuk permasalahan yang terjadi : 

1. Administrasi : perubahan jadwal dan ketidakpastian agenda PKM seperti; 

monitoring dan evaluasi, pencairan dana, serta pengumpulan laporan PKM. 

2. Teknis : perumusan produksi yang efektif dan efisien masih dalam proses 

formulasi dan pencarian (bahan baku; kayu, kain sofa batik). 

3. Organisasi Pelaksana : pelaksana adalah mahasiswa tingkat akhir, sehingga 

manajemen waktu mengalami sedikit kendala. 

4. Keuangan  : sebagai tahapan awal atau uji coba produk prototype, perkiraan biaya 

masih sulit ditentukan serta masih dalam tahap perumusan dan pengelolaan dana 

yang paling efisien. 

5. Keberlanjutan : tahapan proses kemitraan masih dalam proses perkembangan dan 

keberlanjutan. 

 

Berikut langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut: 

1. Mengantisipasi perubahan agenda melalui perencanaan timeline dan prediksi 

jadwal kegiatan PKM. Memperkuat kekompakan tim dalam pembagian kerja, 

sehingga lebih tanggap mengantisipasi perubahan pelaksanaan kegiatan PKM 

dari DIKTI  seperti: monitoring dan evaluasi, pengumpulan laporan kemajuan, 
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dan logbook yang sering mengalami perubahan agenda.  

2. Pembuatan perencanaan produksi dengan mempertimbangkan semua faktor 

produksi yang diperlukan. Memperkuat interaksi dengan pihak luar seperti 

pengrajin, konsumen, penyedia bahan baku, serta berupaya membangun 

aksesibilitas yang kondusif dan didukung dengan kekompakan tim. 

3. Pembuatan schedule dan planning dalam setiap tahapan pelaksanaan program 

PKM serta pembagian kerja secara jelas, baik produksi, pemasaran dan 

hubungan eksternal dengan pihak luar dan membangun komunikasi yang baik 

dengan dosen pembimbing.  

4. Perencanaan keuangan dengan seefisien mungkin melalui penggunaan bahan 

baku terbaik dan terjangkau bagi konsumen sasaran. 

5. Mencari informasi mengenai industri kreatif dan industri furniture di daerah 

Bogor. Melakukan kunjungan di beberapa sentra kerajinan dan pemasaran 

produk furniture, dan mengikuti beberapa pameran. 

 

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Indo Ekokraf telah berhasil diimplementasikan dalam bentuk karsa cipta yang 

merupakan produk ekonomi kreatif multi fungsi yang memiliki estetika tinggi dan 

ramah lingkungan. 

Saran  

Indo Ekokraf disarankan dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga diharapkan sofa 

ini mampu bersaing dan dapat dipasarkan ke luar negeri. Hal ini akan mendukung 

perekonomian Indonesia melalui kontribusi terhadap PDB dan peningkatan 

kesejahteraan pengrajin lokal. 
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