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1 Ringkasan 

Makalah ini merupakan laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh tim Staf Ahli Menteri 

Bidang Inovasi dan Kemetrian – Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Badan 

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia berkaitan dengan studi kebijakan pengembangan 

karya kreatif sebagai pendukung pariwisata.. Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan 

strategi terkait dengan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif melalui kebijakan yang 

mampu mendukung peningkatan potensi kreativitas dan inovasi khususnya di destinasi 

premium dan super premium, dalam hal ini adalah Labuan Bajo yang dijadikan studi kasus. 

Kegiatan meliputi tiga tahapan; observasi lapangan dan interview dengan komunitas 

pelaku, Focus Group Discussion dengan pengabil kebijakan pariwisata di Labuan Bajo, para 

pakar dan ahli di bidang sub sektor kreatif kuliner, kriya, fesyen dan seni pertunjukkan, dan 

yang ketiga adalah Focus Group Discussion dengan masyarakat dan para pelaku yang lebih 

luas lagi untuk menemukan permasalahan dan memperoleh masukan yang lebih detail 

lagi. Data yang didapatkan kemudian dianalisis berdasarkan beberapa parameter kajian 

secara kualitatif yaitu; tourist experience, infrastruktur pendukung, branding, 

pengembangan keterampilan, pengembangan produk dan industri. Dari hasil analisis 

didapatkan bahwa masih perlu dikembangkan lagi arah kebijakan yang mengarah pada 

peningkatan SDM lokal di bidang industri kreatif, pembangunan infrastruktur yang mampu 

mendorong terciptanya ekosistem ekonomi kreatif yang berkesinambungan dengan 

masyarakat lokal dan kelestarian alam dan lingkungan, dan kebijakan insentif untuk 

mendorong terjadinya peningkatan konsumsi produk lokal baik untuk industri pariwisata 

setempat hingga mampu untuk ekspor ke mancanegara. Untuk menjadi daya tarik 

pariwisata, karya kreatif harus dikembangkan dengan mengusung kearifan dan keunikan 

lokal, menggunakan kekayaan lokal dan diproduksi oleh komunitas lokal dengan tetap 

menjaga mutu, desain dan hargayang bersaing. Perlu adanya pemanfaatan teknologi baik 

di dalam proses rancang bangun, produksi atau pembuatan, distribusi, promosi dan 

penjualan. 

Kata kunci: pariwisata, ekonomi kreatif, strategi kreativitas 
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1. Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Sektor pariwisata di masa pandemi COVID-19 ini cukup banyak mengalami kemunduran 

yang signifikan dengan turunnya jumlah kunjungan dan akhirnya juga berimbas pada 

sektor ekonomi kreatif pendukung pariwisata seperti kuliner, kriya dan fashion. Bagaimana 

Kebijakan Pengembangan Karya Kreatif menjadi penting khususnya di masa pandemi ini? 

Dampak ekonomi dari sektor pariwisata harus menjadi pertimbangan penting dalam 

perencanaan suatu wilayah dan masyarakat untuk pembangunan ekonomi. Dampak 

ekonomi juga merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam 

kebijakan pemasaran dan manajemen. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami 

kepentingan pariwisata bagi wilayah mereka, termasuk kontribusi pariwisata terhadap 

kegiatan ekonomi  kreatif di sebuah wilayah atau destinasi pariwisata dan juga sebaliknya.  

 

Dengan ditetapkannya beberapa daerah sebagai destinasi premium dan super premium, 

mengharuskan perlu adanya kebijakan yang lebih menyeluruh untuk pengembangan dan 

inovasi karya kreatif sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan pariwisata 

itu sendiri. Ekonomi kreatif telah menjadi salah sektor yang penting dikembangkan dalam 

pembangunan nasional. Hal ini ditunjukkan terhadap dampak positif terhadap PDB, 

penciptaan lapangan usaha yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan 

devisa.  

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

 

Pelaku ekonomi kreatif banyak memiliki kendala di lapangan, sehingga pemerintah perlu 

memfasilitasi dengan kebijakan dan program agar pelaku dapat terus berkembang, 

kendala pelaku misalnya terbatasnya pengetahuan terhadap estetika dan peranan desain 

dalam suatu usaha, produksi, branding dan pemasaran. Pemerintah dalam hal ini 
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kemetrian pariwisata dan ekonomi kreatif perlu melakukan langkah dengan melihat 

langsung permasalahan yang ada.  

 

Dalam kegiatan ini, pemerintah ingin melihat bagaimana ekonomi kreatif memiliki peran 

penting dalam pengembangan pariwisata? OECD (2014) menjelaskan keterkaitan 

pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai berikut: 

1. Meningkatkan permintaan pariwisata dan / atau mengubah profil wisatawan 

dengan menghasilkan pengalaman wisata yang baru dan menarik  

2. Membangun citra melalui peningkatan penerapan kreativitas untuk memasarkan 

destinasi wisata dan desain dari destinasi wisata yang lebih baik  

3. Mengembangakan “soft infrastructure” seperti usaha kreatif skala kecil, ruang 

kreatif, kursus, pengalaman, kafe dan restoran yang berfungsi sebagai simpul 

dalam jaringan kreatif, yang memungkinkan produsen dan konsumen berinteraksi  

4. Penciptaan suasana untuk membuat tempat lebih menarik bagi pekerja kreatif, 

wisatawan dan penduduk  

5. Menarik bakat kreatif dengan meningkatkan kualitas hidup dan kualitas peluang 

baik di bidang pariwisata maupun industri kreatif  

6. Merangsang inovasi dengan menambahkan dorongan kreatif dan teknologi baru 

untuk pengembangan pariwisata dan menantang industri kreatif untuk 

menemukan cara baru dalam mengelola pariwisata dan meningkatkan operasi 

bisnis pariwisata  

7. Mendorong terjadinya ekspor melalui produk yang menghubungkan konten, 

tempat, dan budaya kreatif untuk meningkatkan minat umum pada kreativitas lokal 

dan merangsang kunjungan wisatawan  

8. Pengelompokan dan pembangunan jejaring untuk membantu menetapkan tempat 

sebagai titik jejaring kreatif, merangsang perjalanan bisnis dan rekreasi dan 

menyatukan materi iklan dalam node permanen (cluster) atau sementara (acara)  
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9. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil dari peningkatan 

hubungan/interaksi antara profesional industri kreatif dan industri pariwisata, 

antara produsen dan konsumen serta antara konsumen dan masyarakat. 

 

Selanjutnya, kebijakan pengembangan karya kreatif juga diperlukan untuk penciptaan 

atmosfer kreatif, yaitu lingkungan yang mampu mendorong terbentuknya suasana kreatif 

melalui pendekatan tradisi budaya (local system of cultural tradition), kegiatan penciptaan 

karya kreatif (Culture Factories), dan peningkatan nilai layanan pariwisata (value 

enhancing services), sebagaimana dijelaskan oleh Santagata, W., & Bertacchini, E. (2011). 

Kebijakan apa yang perlu dirumuskan untuk mendorong terjadinya ekosistem ini? Tiga hal 

menurut Santagata, W., & Bertacchini, E. (2011) seperti dalam diagram gambar 1 ini 

menjelaskan keterkatitan antara tradisi budaya,  penciptaan dan peningkatan layanan. 

Untuk itu perlu dikaji kebijakan yang mengarah pada tiga hal tersebut. 

 

 

Gambar 1: Penciptaan atmosfir kreatif di pariwisata (Santagata, W., & Bertacchini, E. , 2011) 

 

1.3 Tujuan Kegiatan 

- Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi terkait 

perkembangan aspek kreativitas dan inovasi pada sub sektor kreatif sebagai daya 

dukung pariwisata destinasi premium.  
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- Kemudian untuk melihat potensi dan masalah yang ada di destinasi terutama 

tanggapan Presiden terhadap beberapa daerah yang Ekonomi Kreatifnya masih 

‘belum’ terasa. 

- Membuat usulan tentang kebijakan dan strategi yang dapat diimplementasikan ke 

dalam kegiatan dalam upaya peningkatan pertumbuhan pariwisata melalui 

pengembangan karya kreatif. 
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2 Metode Pelakasanaan Kegiatan 

 

1. Pengumpulan data kondisi aktual terkait pengembangan inovasi dan kreativitas 

melalui observasi lapangan dan wawancara. 

2. Focus Group Discussion 1 dengan para stakeholders untuk mendapatkan gambaran 

umum tentang kebijakan parekraf dan berbagi pengalaman tentang pengembangan 

ekraf berbasis komunitas. 

3. Focus Group Discussion 2 dengan para pelaku dan masyarakat lokal untuk mendengar 

langsung tentang kebutuhan, keinginan dan harapan terhadap kebijakan yang 

mampu mendukung ekonomikreatif. 

4. Membuat analisis pembahasan berdasarkan hasil data dikaitkan dengan mata rantai 

ekonomi kreatif. 

5. Membuat usulan dan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan karya kreatif dan 

strategi inovasi yang dapat mendukung pariwisata. 

 

 

Gambar 2: Rangkaian Proses Kegiatan 

  

Observasi dan 

wawancara 

Focus Group 

Discussion 1 

Focus Group 

Discussion 2 

Analisis 

Rekomendasi 
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3 Rangkaian Pelaksanaan Kegiatan 

 

3.1 Observasi Lapangan 14-16 Agustus 2020 

 

Pada tanggal 14-16 Agustus 2020, Tim Staf Ahli Menteri bidang Inovasi dan Kreativitas 

berkunjung ke Labuan Bajo untuk melakukan pendataan awal dan melihat secara 

umum potensi dan masalah yang ada di destinasi wisata premium khususnya di Labuan 

Bajo. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh informasi terkait dengan 

potensi dan permasalahan pengembangan inovasi dan kreativitas di Labuan Bajo. 

 

3.1.1 Data Lapangan dan Rangkaian Kegiatan 

 

Hari 1 

Jumat 14-8-2020 

Tempat : Kantor Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo - Flores 

Pukul 18:00 sd 20:00 

 

Kegiatan berupa forum diskusi yang dibantu oleh pihak BOP menghadirkan komunitas 

dan pelaku UKM di Kabupaten Manggarai Barat dalam wadah yang bernama 

AKUNITAS. AKUNITAS diketuai oleh ibu Kandy dan Sekjen Bapak Werry. AKUNITAS 

memiliki 189 pelaku yang tersebar di kabupaten Manggarai Barat dan khususnya di 

Labuan Bajo. 80 persen anggotanya bergerak di bidang kuliner, toko oleh-oleh, kria dan 

fashion masih sedikit sekali. Tujuan dari komunitas ini adalah untuk mengangkat taraf 

hidup dan membantu meningkatkan potensi UMKM di Kab. Manggarai Barat agar 

mampu menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. 

 

Ibu Kandy yang mewakili UKM di bidang Kria dan Fashion memberikan gambaran 

tentang perkembangan kria dan fashion khususnya di Labuan Bajo Kab. Manggarai 

Barat. Khusus untuk produk tenun secara umum, turis lebih menyukai pewarnaan 
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alami seperti dari Sikka, Ende dan Sumba. Sementara tenun asli Manggarai Barat 

cenderung kurang diminati pasar karena warnanya lebih cerah dan kelihatan 

penggunaan pewarna sintetik. Pengrajin tenun Manggarai Barat tidak serta merta mau 

merubah gaya dan motifnya dikarenakan ada sejarah dan filosofi dari warna-warna 

tersebut yang sulit dihilangkan di dalam hasil tenunannya. Spesialisasi motif khas 

Manggarai Barat adalah Mata Manuk (Mata Ayam) dan ada perpaduan dengan benang 

emas. 

 

 

 

Gambar 3: Kegiatan diskusi di kantor BOP 

 

Beberapa pelaku sudah pernah mendapat dukungan dari beberapa BUMN untuk 

mempromosikan produk kreatifnya, hanya saja masih belum bisa menggenjot promosi 

apalagi ekspor. Pelaku meminta kiranya perlu diadakan kegiatan promosi yang cukup 

intens dengan melibatkan endorser seperti dari para pesohor. Dari bidang kuliner, 

dijelaskan oleh pak Werry bahwa sudah banyak inovasi yang dilakukan. Kendala 

utamanya adalah pada pengadaan bahan baku kemasan dan desain produk kemasan. 

Yang dimaksud adalah karena adanya keterbatasan dari pasokan bahan baku kemasan 

yang berkualitas, maka kemasan jadi mahal dan berdampak pada harga jual produk 

kuliner. Selanjutnya dijelaskan bahwa pelarangan penggunaan kemasan plastik juga 

memberi dampak terkait dengan pengadaan bahan baku kemasan ramah lingkungan. 

UKM menjadi sulit untuk penetrasi ke jangkauan pasar yang lebih luas karena sulitnya 

mendapatkan bahan baku kemasan yang murah dan berkualitas. Dijelaskan di Labuan 
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Bajo hanya ada satu pemasok bahan baku kemasan dan pemasok tersebut bisa 

melakukan monopoli harga. Selanjutnya para pelaku UKM juga menjelaskan tentang 

belum banyak media yang meliput kerajinan khas Komodo, Labuan Bajo dan Manggarai 

Barat. Informasi dari pusat sering tidak sampai kepada pelaku UKM. Yang dimaksud di 

sini adalah banyak pelaku UKM di Labuan Bajo, Manggarai Barat dan Flores pada 

umumnya jarang mendapatkan informasi mengenai peluang dukungan dari 

pemerintah pusat. Produk kreatif di sub sektor Kria masih tergolong tinggi harganya. 

Hal ini disebabkan oleh tingginya HPP karena berbagai hal. Pengrajin biasanya tidak 

menjadikan kerajinan sebagai mata pencaharian utama, di mana mereka umumnya 

bekerja sebagai nelayan dan petani, dan hanya mengerjakan kerajinan di kala 

senggang. Sehingga tidak ada standar harga yang baku. Misalnya aja untuk ukiran 

patung komodo ukuran besar dijual dari pengrajin seharga 1,5 juta rupiah. Dengan 

ukuran yang sama, pengrajin Jogja bisa menjual dengan harga yang jauh lebih rendah 

hingga 300 ribuan per patung. Hal ini yang membuat pedagang sulit menekan harga 

dan akhirnya mereka juga mengambil dari luar daerah.  

 

UKM di Labuan Bajo dan Kab. Manggarai Barat perlu adanya pelatihan dan 

pendampingan jangka panjang. Mengingat pelatihan yang hanya sebentar dirasa tidak 

akan efektif. Termasuk juga pendampingan dalam pengelolaan keuangan. Salah satu 

peserta diskusi dari salah satu pelaku menjelaskan tentang adanya produk yang seolah-

olah merupakan produk asli Labuan Bajo namun pada kenyataannya adalah produk 

luar daerah yang mengambil nama atau ikon Labuan Bajo/Komodo. Hal ini tentunya 

dapat merugikan pengusaha lokal atau pelaku industri kreatif lokal. Kekhawatiran ini 

cukup beralasan karena umumnya pengusaha dari luar daerah seperti dari Jawa 

memiliki kekuataan finansial sangat besar. Pelaku UKM tersebut mengusulkan sebuah 

gerakan yang bisa mengedepankan dan memberdayakan kekuatan lokal.  
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Hari 2 

Sabtu 15-8-2020 

Kunjungan ke pelaku UKM: Komodo Gift  

 

Hari ke dua dilanjutkan dengan kunjungan ke toko suvenir Komodo Gift di daerah Batu 

Cermin. Ruangan ditata dengan cukup baik dan nyaman walau tidak besar. DI toko ini 

menjual kain tenun dari berbagai daerah di Flores, tas anyaman dan juga tas dari bahan 

tenun. Selain itu dijual juga aneka kopi bubuk, coklat, kerajinan dan masih banyak lagi. 

Secara umum produk yang dijual cukup beragam dengan kualitas yang cukup baik. 

Suasana cukup nyaman dan lokasi cukup strategis.  

 

 
 

    Gambar 4:  Tenun Manggarai Barat 

 

    Gambar 5:  Tenun Flores  
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    Gambar 6:  Suasana showroom Komodo Gift 

 

 

  

 

Gambar 7: Produk fashion di showroom Komodo Gift 

 

Toko ini juga sudah mulai mengembangkan produk sendiri dengan bekerja sama 

dengan pengrajin dan UKM setempat. Selain itu juga mendatangkan produk dari luar 

NTT karena biaya produksi yang lebih murah seperti di Jogja dan Bali khususnya untuk 

produk patung kayu Komodo. 
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Gambar 8:  Produk tenun hasil pengembangan berdasarkan studi pasar. 

 

Kunjungan ke pelaku UKM: LaBajo Coffee Bapak Werry  

Kopi LaBajo merupakan perusahaan keluarga yang dijalankan oleh Bapak Werry.  Pak 

Werry melanjutkan usaha kakek dan ayahnya yang sudah memulai usaha kopi di 

Manggarai Barat sejak tahun 40an. Pak Werry banyak menceritakan tentang kendala 

di proses pengolahan kopi mulai dari bahan baku (green bean) yang kualitasnya tidak 

bisa sama sehingga harus dicampur (dalam satu jenis biji yang sama) sehingga 

konistensi rasa sulit dicapai dan sulit masuk ke pasar yang lebih tinggi. Kendala kedua 

adalah tentang proses roasting di mana tidak semua pelaku UKM memiliki fasilitas 

roasting modern dan masih mengandalkan proses tradisional. Yang ketiga adalah 

kendala di promosi, dukungan promosi dari dinas maupun pusat masih minim. Dan 

terakhir adalah kendala di masalah kemasan, harga kemasan masih mahal dan 

berimbas pada harga jual di retail. 

 

Secara umum kopi LaBajo sudah cukup baik dalam pengembangan bisnisnya dan juga  

sudah memiliki outlet di Bandara Komodo. Sudah ada varian produk non kopi seperti 

teh daun kelor dan snack dain kelor. Kopi LaBajo merupakan merk lokal yang dapat 

dijadikan contoh bagi UKM lain di wilayah Labuan Bajo sebagai sebuah brand yang 

cukup maju dalam pengembangan produk dan bisnisnya. 
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Gambar 9: Produk hasil produksi kopi LaBajo 

 

 

Kunjungan ke pelaku UKM: Pondok Flores 

 

Pondok Flores, sebuah warung resto sederhana milik ibu Nur Alwi di depan polres. Ibu 

ini dulunya hidup tinggal bersama Komodo di sebuah pulau kecil di kawasan Taman 

Nasional Komodo. Ibu Nur merupakan juru masak jika pak Jokowi dan rombongan 

datang ke Labuan Bajo. Ibu ini memiliki pengetahuan sangat luas tentang kuliner Flores 

pada umumnya. Salah satu yang membuat spesial adalah cumi raksasa. Kata ibu Nur, 

itu yang membuat dia bisa tampil di acara hitam putih. Cumi raksasa buat orang Bajo 

khususnya yang tinggal di pulau sudah sangat biasa. Mereka bilang ya kalo makan cumi 

ya cumi besar itu dan ukurannya bisa mencapai 30-40cm. Walaupun besar tapi rasanya 

manis dan gurih. Dibakar utuh tanpa dibuang tintanya. Makanan menarik lainnya yaitu 

lawar jantung pisang. Cerita menariknya adalah, sayuran ini yang sering jadi bekal 

melaut para nelayan hingga berhari-hari, karena makanan ini sangat awet bisa tahan 

sebulan. Rasanya gurih dan bertekstur namun lunak. Biasanya dicampur dengan kelapa 

sangrai dimakan dengan ikan bakar. Sayang tidak ada ikan bakar semalam karena si ibu 

lagi gak ada stock. Biasanya ikan kerapu yang menjadi andalannya. Ada lagi mangga 

tumbuk dengan ikan, ikan tumbuk, sambal, kangkung dan ikan carang asin dimasak 

dengan cabai dan tomat. Kendala pengembangan produk kuliner lokal adalah karena 

promosi yang sangat kurang sehingga pelancong. Ibu Nur juga menyatakan bahwa 
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dukungan dinas pariwisata setempat dan pusat masih dirasa kurang untuk mendorong 

munculnya usaha kuliner khas Labuan Bajo dan Flores pada umumnya. 

 

 

Gambar 10: Makanan khas Labuan Bajo di Pondok Flores. 

 

3.1.2 Hasil Observasi dan Diskusi 

 

Potensi yang ditemui saat kunjungan: 

- Potensi kekayaan alam yang indah bisa menjadi sumber inspirasi bagi 

pengembangan produk kreatif dan inovatif. 

- Potensi kerajinan khususnya tenun yang sangat khas bisa menjadi primadona dan 

harus terus dijaga dan dikembangkan. 

- Masyarakat yang cukup terbuka dan memiliki keinginan untuk belajar.  

- Kekayaan kuliner hingga ke pelosok Flores masih dapat dikembangkan baik sebagai 

komoditi maupun wisata destinasi kuliner. 

- Sudah ada produk UKM yang mulai mengembangkan brand dan dapat dijadikan 

contoh kasus (success story) dalam pengembangan produk lokal. 

 

Dari hasil diskusi, didapatkan secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UMKM 

di Kab. Manggarai Barat yang terkait dengan sub-sektor industri kreatif diantaranya: 

 

- Promosi dan pemasaran produk kreatif hingga keluar daerah masih dirasa kurang. 

- Kurangnya pemahaman terhadap tren pasar dan desain, seperti motif dan warna 

dalam pengembangan produk tenun. 
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- Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang pengolahan makanan yang lebih 

modern. 

- Minimnya ketersediaan bahan baku kemasan khususnya makanan. Pengolahan 

masih bersifat tradisional dan kurang memenuhi standar. 

- Faktor logistik dalam pengiriman barang keluar Labuan Bajo karena masih cukup 

mahal, pengiriman keluar dengan kontainer dibutuhkan biaya sekitar Rp. 10 juta 

sampai Surabaya. 

- Belum ada penanda khusus (branding) yang bisa merepresentasikan produk asli 

Labuan Bajo/Komodo.  

- Masyarakat dan pelaku pariwisata yang mayoritas adalah UKM mengharapkan 

sebuah kebijakan yang dapat terus menjaga kelestarian alam dan lingkungan. 

Karena mereka menganggap itulah nilai jualnya. 

- Belum ada atau masih minim sentra yang bisa menjadi rujukan baik para pelaku 

pariwisata dan kreatif lokal yang dapat memperoleh akses informasi terkait 

pengembangan potensi dari segala aspek. 

- Belum ada destinasi kuliner khas yang bisa menjadi keunikan setempat walau 

sudah ada rumah makan atau warung yang menjajakan kuliner setempat namun 

masih perlu didorong untuk menjadi destinasi wisata. 

 

3.2 Focus Group Discussion Jakarta – Hotel Fairmount  

 

3.2.1 Tujuan FGD 

1. Pembahasan tentang isu kebijakan pariwisata, peluang dan tantangannya 

terhadap pengembangan inovasi dan kreativitas di destinasi pariwisata studi kasus 

di Labuan Bajo. 

2. Melihat potensi dan tantangan secara umum pada destinasi pariwisata terkait 

pengembangan dan inovasi di sub-sub sektor ekonomi kreatif studi kasus di 

Labuan Bajo.  
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3. Dampak yang diharapkan dari arah kebijakan pengembangan inovasi dan 

kreativitas terhadap wilayah baik secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. 

 

3.2.2 Hasil Diskusi  

 

Bapak Joshua Puji Simanjuntak, Staf Ahli Bidang Inovasi dan Kreativitas 

Demi meningkatkan devisa yang penting adalah meningkatkan kualitas wisatawan 

(meningkatkan ASPA). Wisatawan  premium biasanya berharap untuk 

mendapatkan experience yang berkualitas baik dari daya Tarik wisatanya, kuliner 

dan budaya maupun souvenirnya, karena wisatawan tidak hanya datang untuk 

keindahan alam saja. 

 

Ibu Shana Fatina, Direktur Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo – Flores 

(Online) 

Isu utama pengembangan ekonomi kreatif adalah persoalan SDM. Berikutnya 

adalah bagaimana menghubungkan sektor primer seperti pertanian dan perikanan 

dengan pariwisata dalam mata rantai ekonomi, untuk memasok kebutuhan 

pariwisata di Labuan bajo. Perlu peningkatan skill set SDM yang dari aspek Teknis 

dan Manajemen. Parameter keberhasilan pengembangan parekraf di Labuan bajo: 

Peningkatan HAKI dan PDRB. Penguatan TTCI selain wisata alam seperti MICE 

khususnya dalam mengantisipasi event G21. Perlu adanya penekanan pada 

pemberdayaan UMKM & Komunitas Ekonomi Kreatif dengan fokus penguatan 

sumber daya lokal, yang bertujuan untuk mendukung program percepatan 

pembangunan di sektor pariwisata dan terwujudnya inklusi finansial melalui 

Creative Hub di Labuan Bajo. Konsep pengembangan pariwisata premium 

mengarah kepada pengembangan basis komunitas lokal yang mampu 

mengedepankan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan dengan 

menerapkan Environmental Concious Community. Pemetaan sub sektor ekonomi 
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kreatif sudah dijalankan tapi baru meliputi 4 sub-sektor; Seni Musik, Seni Lukis, Seni 

Pertunjukan dan Penerbitan.  

 

Bapak Agustinus Rinus – Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat. 

Mayoritas Pendidikan masayrakat Labuan bajo 60% lulusan SD, kami berharap akan 

ada STP di Labuan Bajo. Pariwisata belum memberikan dampak yang signifikan 

terlihat dari PDRB. Secara demografi, masyarakat Manggarai Barat berpenghasilan 

rendah dan minim informasi dari luar daerah. 

 

Ibu Vita Datau – Pakar Gastronomi 

Pentingnya penggunaan bahan lokal 70% untuk konsumsi hotel dan restoran. 

Disarankan tiap hotel/resto ada 3 makanan lokal yang dapat menjadi sajian dalam 

daftar menu. Untuk hotel dan restoran yang menerapkan hidangan lokal perlu 

diberikan insentif untuk mendorong pengembangan kuliner lokal. Industri besar 

dapat bermitra dengan UMKM souvenir, food gallery, art & craft. 

 

Bapak Fauzi Kamal – Desainer Produk 

Berubahnya pola produksi distribusi konsumsi masyarakat  akibat hadirnya produk 

inovas. Pengetahuan dan Teknologi pembuatan tertinggal, dan cara pembuatan 

tidak pernah di tulis/didokumentasikan sehingga tidak ada upaya perbaikan. Akses 

pembiayaan terbatas. SDM dan regenerasi, standar keahlian. Bahan baku yang 

tidak berkelanjutan khususnya yang harus didatangkan dari luar Labuan 

Bajo/Flores. Hal ini dapat menghambat proses pengembangan dan juga proses 

kreatif itu sendiri.  

 

Ibu Aprina Murwanti – Desainer Tekstil 

Isu-isu yang ditemui saat observasi ke Manggarai Barat; tidak  semua desa 

memproduksi tenun lokal (asli) karena sudah memakai pewarna buatan dan 

teknologi yang lebih baru, bukan tenun tradisional. Perlu menghindari pelatihan 



 21 

yang tidak sesuai dengan gaya hidup mayarakat setempat. Umumnya masyarakat 

pelaku usaha kesulitan bahan baku. Pelaku usaha tenun lokal belum siap 

memproduksi fesyen siap pakai. Belum ada wisata fesyen. Pemanfaatan sisa bahan 

tenun masih kurang, padahal bisa dimanfaatkan untuk pembuatan cinderamata 

bernilai ekonomis tinggi seperti anting-anting 

 

3.3 Focus Group Discussion Labuan Bajo 3 – 12 – 2020  

 

3.3.1 Tujuan FGD 

 

1. Pembahasan isu kebijakan pariwisata, peluang dan tantangannya terhadap 

pengembangan inovasi dan kreativitas di destinasi pariwisata studi kasus di 

Labuan Bajo. 

2. Melihat potensi dan tantangan secara umum pada destinasi pariwisata terkait 

pengembangan dan inovasi di sub-sub sektor ekonomi kreatif studi kasus di 

Labuan Bajo.  

3. Dampak yang diharapkan dari arah kebijakan pengembangan inovasi dan 

kreativitas terhadap wilayah baik secara ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. 

 

3.3.2 Hasil Diskusi Diskusi kebijakan Inovasi dan Kreativitas pada sub sektor kriya fesyen -

Labuan Bajo 3 – 12 - 2020 

 

 Hotel Jayakarta Bapak Reines;  

Hotel Jayakarta pada intinya sangat mendukung dengan adanya produk kreatif dari 

masyarakat lokal. Hotel juga bisa dijadikan tempat untuk memajang karya kreatif, 

bahkan memanfaatkan karya tersebut dengan disediakannya katalog dan produk 

kriya. Selain itu hotel bisa menggunakan motif lokal untuk desain baju seragamnya. 

Butuh pelatihan teknis dan ketrampilan untuk menguatkan karya kreatif. 
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 Bapak Frans DISPERINKOP  Kabupaten Manggarai Barat;  

Dinas Perinkop Kabupaten Manggarai Barat memiliki fasilitasi pembiayaan melalui 

kebijakan Permenkop no 6 2020 bantuan pemerintah untuk UMKM. Persyaratan 

ringan sehingga dapat dimanfaatkan bagi pengrajin dan penganyam. Perlu ada 

bantuan pendanaan dan pembentukan koperasi utk transisi dari pengambangan 

kreatifitas ke monetizing kreativitas. Manggarai Barat belum ada koperasi sekunder 

dan target 2021 memiliki koperasi produsen  

 

 Ferdinandus Ben 

Manggarai Barat mayoritas penduduknya adalah petani, kultur agraris masih kuat 

menjadi penghalang menuju ke industrialisasi. Sehingga konsep industry agak 

kurang tepat diterapkan kepada masyarakat Manggarai Barat. Bapak Ferdinand 

memberi usulan tentang bagaimana diversifikasi 1 kain songket jadi belasan produk 

dengan harga jual 3-4x lipat, sehingga nilai tambah tetap bisa dicapai dengan pola 

pendekatan seperti itu. Anyaman Pandan dan songket merupakan produk yang 

khas. Kain Todo lebih murah jd souvenir dan bisa memberdayakan banyak 

pengrajin. Pembentukan kelompok sebagai think tank dan studioatau sanggar seni 

penghasil ide dan solusi. Perlu perubahan mindset agrikultur ke  industri jasa. 

Pemda dan pusat hrs aktif memberikan kegiatan utk mengubah mindset. 

Menggunakan resource local utk kebutuhan labuan bajo 

 

 ibu Kandy - Akunitas 

- Membuat info direktori klien dan produsen utk menyambut supply and demand. 

- Mengirim info supply secara berkala kepada para anggota Akunitas. 

- Info Kebutuhan dan range budget dan melengkapi ekosistem transaksi. 

 

 Ibu Nur – Pemilik RM Pondok Flores 

- Pelaku ukm dan user kemenpad sudah punya mesin 2 jahit 1 obras 

- Alat2 suka dipinjam  
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- Temu stakeholders utk share resources  

- Bedah gerai atas bantuan kemenpar pondok flores 

- Setelah pelatihan jangan melempem 

- Diperlukan Strategi transisi dari mas 

 

 Pak Agustinus Rinus 

Sentuhan langsung  dalam kegiatan pelatihan dapat memberi makna lain 

dibandingkan pembelajaran jarak jauh.Pelatihan perlu bersifat offline.Sesi khusus 

dengan Travel Agent Operator untuk integrasi dengan potensi yg dijual. Perlu ada 

kegiatan Festival tenun ikat dunia yang diselenggarakan di Labuan Bajo. Proses 

transisi menuju masyarakat yang lebih sadar pariwisata khususnya di destinasi 

super premium perlu terus ditindak lanjuti.  

 

 Kepala Desa Golo Kempo – Bapak Abdul Alim -  desa gerabah. 

Umur usaha sudah 5 tahun tapi belum berkembang. Produksi utama adalah 

genteng. Pada bulan Agustus kemenperin sudah melakukan pendampingan, beliau 

berharap 2021 pendampingan dapat dilaksanakan. Tempat kerajinan sudah 

dibangun utk support kegiatan Kerajinan gerabah + anyaman pandan menjadi 

kekuatan desa. Membutuhkan dukungan tenaga ahli utk desain, produksi dan 

peningkatan kualitas. Saluran distribusi dan Pemasaran harus diperluas. Bisa 

menyiapkan tempat untuk residensi/homestay bagi yang mau belajar kerajinan, 

membuat kerajinan atau untuk wisata. Respon dari ibu Nur; area desa Golo Kempo 

penghasil kemiri Kulit kemiri yg dibuang dibeli Lombok sebagai bahan bakar ( 

sekam) untuk pembakaran keramik, mungkin juga bisa dimanfaatkan oleh 

pengrajin keramik di desa Golo Kempo. 

 

 Pak Silvester (pelaku usaha perhotelan) 

Persoalan jangan wisata premium tidak berdampak ke masyarakat. Beliau 

mengusulkan untuk mengajak lembaga dan instansi untuk turut menerjemahkan 
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status destinasi premium yang mampu melahirkan dampak ekonomi kepada 

masyarakat. Perlu didampingi terus menerus untuk bisa bertransisi melanjutkan 

sampai jadi dan siap jual. Pendampingan teknis dari lembaga dan instansi terkait. 

Permasalahan dengan produk kreatif salah satunya adalah belum dipasarkan sudah 

dirasa mahal. Perlunya dorongan top down utk pemakaian produk lokal.Etalase di 

hotel utk penjualan produk lokal. Perlu ada pelatihan tentang Tartargetget dasar 

penghitungan ekonomi bagi pelaku kreatif. Apakah koperasi bermanfaat untuk 

masyarakat, hal ini masih perlu dikaji terus menerus. 

 

3.3.3 Hasil Diskusi Kebijakan Inovasi dan Karya Kreatif di Labuan Bajo - Sub Sektor Kuliner 

 

 Kehadiran Tim Kemenparekraf pada kegiatan Launching BEGERAK (Bedah Gerai 

Kuliner) adalah untuk mendengar masukan dari para pelaku kuliner, apa saja 

sebenarnya yang menjadi tantangan mengembangkan bisnis kuliner untuk sejalan 

terhadap pelayanan yang perlu diberikan kepada wisatawan premium.  

 Fungsi Tim Kemenparekraf sebagai pembuat kebijakan terutama untuk 

mendukung kuliner, tentunya butuh masukan agar tepat sasaran yang akan 

ditampung dan diusulkan agar bisa jadi usulan kebijakan.  

 Dulu pernah dbuat kebijakan menu nasi goreng selalu menjadi pilihan di semua 

hotel dan selalu diingat oleh turis yang selalu tersedia ketika sarapan. Sekitar 

tahun 1990an Pak Joop Ave membuat kebijakan bahwa setiap hotel harus memiliki 

menu nasi goreng. Sehingga kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya 

mendorong kuliner lokal hadir di hotel-hotel yang menjadi garda terdepan dalam 

melayani wisatawan.  

 Sulitnya mencari makanan lokal karena Labuan Bajo yang multi etnis, walaupun 

ada suku yang dominan di Labuan Bajo, sehingga saat inkubasi harus ada sesuatu 

memiliki elemen Manggarai, Bugis, Bima, seperti menu Lontong Bajo dan mudah 

untuk dikomunikasikan kepada wisatawan karena lontong asosiatif dengan daerah 

lain.  



 25 

 Dulu Labuan bajo untuk memenuhi pasokan ayam didatangkan dari daerah lain, 

yang menjadikan premium (mahal) dari sisi harga namun belum tentu memiliki 

kualitas yang baik. Lalu ketika kota semakin maju akan meningkatkan konsumsi 

lokal.  

 Pertanyaan mengenai kurangnya kreasi menu lokal apakah karena tidak ada 

pasarnya seperti menjual Soto Betawi di Betawi yang susah laris di pasaran.  

 Wisata Bali tumbuh melalui adanya festival, serta didukung peraturan PHRI kepada 

hotel untuk punya stall khusus makanan lokal sehingga meningkatkan value dari 

makanan lokal tersebut yang kemudian memiliki dampak turunan.  

 Kadang perlu penyesuaian terhadap pengembangan menu makanan lokal yang 

biasa dimasak di rumah dengan yang akan ditawarkan pada di gerai. Sekarang 

adalah waktu untuk mempersipakan hal tersebut tiidak hanya bedah gerai, akan 

ada juga bedah kemasan kerjasama dengan ADGI.  

 Salah satu cara mengembangkan produk adalah dengan adanya insentif dari 

pemerintah untuk memberikan tempat, lalu pengembangan produk berdasarkan 

kepada kearifan lokal. Hotel dapat berkontribusi terhadap makanan lokal dengan 

memberikan ruang, membuat pemberitahuan atau berupa tulisan 

memperkenalkan adanya produk lokal yang sedang dikembangkan. Sehingga 

aktivasi produk dapat dilakukan melalui hotel atau mengadakan festival.  

 Makanan lokal perlu dikemas dengan baik sehingga menarik dan memberikan nilai 

tambah. Dari sisi suplai, seperti ayam saat ini memiliki trend menurun dalam 

ketergantungan dengan pasokan dari luar daerah. Untuk kebutuhan bumbu, masih 

ada yang perlu suplai dari luar daerah. Sehingga setidaknya bisa fokus 

menciptakan kuliner baru yang menggunakan bahan yang tersedia di Labuan dan 

aman dari ketergantungan dengan bahan dari luar. 

 Dari makanan yang bahan bakunya 100% menggunakan bahan baku lokal perlu 

didukung insentif serta dukungan dari Dinas Pariwisata. 
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 Solusi untuk aktivasi produk lokal salah satunya adalah melalui festival yang fokus 

terhadap satu isu. Lalu budaya street food di Labuan Bajo belum menjadi sebuah 

kebiasaan atau budaya.  

 Poltek eLBajo Commodus memiliki mata kuliah kewirausahaan yang diajarkan 

kepada mahasiswa untuk mencipatakan strategi bisnis dengan pendekatan 

terhadap pasar yang tersedia dan produk dengan melihat potensi pengembangan 

bahan baku lokal yang tersedia dan melihat potensi dari produk tersebut menjadi 

peluang usaha. Poltek dapat menjadi salah satu platform atau kolaborasi untuk 

eksplorasi potensi bahan lokal seperti tanaman khusus yang hanya tumbuh di 

Flores atau NTT sehingga dapat menjaga tanaman tersebut dan bagaimana 

pemerintah mendukung program inovasi kuliner ini.  

 Bu Endang, salah satu peserta inkubasi berharap bahwa produk Lontong Bajo akan 

laku di pasar dan menjadi icon makanan lokal di Labuan bajo. Bu Endang senang 

dalam melakukan eksplorasi produk seperti onde-onde, lemper, mendut, 

menggunakan bahan dari tepung ketan. Namun membutuhkan bantuan untuk 

memperkenalkan produk.  

 Kedepan harapannya dibuatkan buku panduan kuliner dan kriya di Labuan Bajo. 

Memanfaatkan platform Google yang akan sangat membantu dalam promosi.  

 Dining with expert, salah satu cara untuk memperkenalkan usaha kuliner rumahan 

untuk mempertemukan guide dan turis untuk dengan para mama dan langsung 

makan di rumah. Setiap rumah masak makanan dengan menu tertentu dan 

bantuan untuk mempersiapkan rumah yang bersih melayani tamu.  

 Bu Tata awalnya menjual makanan utama di Kampung Ujung, karena dampak 

covid usaha dilakukan dari rumah. Bu Tata mencoba mengolah makanan lokal 

kategori oleh-oleh, awalnya tidak berpikir dampak dari kegiatan inkubasi kuliner 

seperti saat ini dimana mendapat pesanan produk untuk swalayan. Sebelumnya 

juga tidak memiliki warung untuk jualan, karena kegiatan BEGERAK, rumah lebih 

layak untuk menerima tamu. Setelah punya gerai dan diterima di took- toko yang 

di Labuan Bajo. Ternyata pembelian tidak hanya di Labuan Bajo dan menjadi 
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kewalahan. Harapan di 2021 pemerintah memiliki program peningkatan 

kemampuan melayani pesanan, ditata untuk beretika, pelatihan karyawan baru. 

 Kelompok kriya ada usulan membentuk kelompok penenun dengan jumlah lebih 

kurang 15 orang sistem kolaborasi dan membantu menjawab persoalan 

memenuhi pemesanan produk.  

 Kegiatan Manajer Gerai menjadi salah satu program untuk peningkatan SDM 

mengelola gerai serta pengembangan modul dalam memberikan pelayanan. 

Untuk scale up bisnis yang tumbuh dalam waktu singkat, memiliki kendala 

terhadap beban kerja yang bisa diatasi dengan pembagian atau pemecahan beban 

kerja, serta harus berhati-hati terutama dalam meningkatkan kapasitas SDM yang 

juga membutuhkan waktu. Mahasiswa juga berpeluang untuk bisa membantu 

kegiatan UMKM.  

 Pelaku usaha direkomendasikan untuk melewati beberapa proses administrasi 

usaha seperti PIRT dan sertifikat halal. Program dari HDGI melalui BEDAKAN belum 

ada di Labuan Bajo dan harapannya ketika dijalankan dapat meningkatkan 

kapasitas dan kualitas usaha.  

 Komoditas mokaf sedang trend di dunia, dengan keunggulan gluten free dan sugar 

free. Kemudian komoditas sorgum banyak tersedia di Lembor dan Larantuka yang 

belum banyak dimanfaatkan. Kedepan mungkin perlu adanya laboratorium kuliner 

yang dapat diajukan ke Kemenperin berupa balai.  

 Logistik dan cold storage menjadi kendala berusaha bagi UMKM di Labuan Bajo 

dan pengusaha besar dapat membantu UMKM dengan berkolaborasi.  

 

3.3.4 Hasil Pengembangan Produk Kreatif sub sektor Kriya dan Fesyen di Kabupaten 
Manggarai Barat. 
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Berikut ini adalah gambaran dari produk kreatif di sub sektor kriya dan fesyen yang telah 

dikembangankan oleh pelaku kreatif dan UKM lokal dari kegiatan AKSILARASI 

Kemenparekraf: 

Gambar 11: Kegiatan AKSILARASI di Labuan Bajo. 

 

 

Gambar 12: Hasil AKSILARASI di sub sektor fesyen dan Kriya. 
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4 Pembahasan Strategi Kreativitas dan Inovasi 

 

4.1 Pembahasan Aspek Kreativitas 

 

Pada tabel 1  ini, dijelaskan tentang aspek-aspek yang terkait dengan kaitan pariwisata dan 

industri kreatif seperti yang telah dijelaskan oleh OECD (2014) berdasarkan hasil observasi 

lapangan dan FGD yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Pembahasan aspek kreativitas penunjang pariwisata 

No Aspek  Pembahasan 

1 Upaya yang sudah dilakukan untuk 
meningkatkan ‘tourist experience’ 
di wisata Labuan Bajo yang terkait 
dengan kreativitas. 

Sudah ada perencanaan dari pihak badan otorita 
pariwisata. Perlu melibatkan peran masyarakat lokal 
lebih besar lagi khususnya dalam mencakup lebih banyak 
lagi. sub sektor ekonomi kreatif 
 

2 Upaya membangun atau 
mengembangkan citra (brand 
image)  
 

Belum ada identitas khusus yang bisa menjadi penanda. 
Upaya yang dilakukan oleh masyarakat lokal masih 
minim. 

3 Pengembangan infrastruktur lunak 
seperti usaha kreatif skala kecil, 
ruang kreatif, kursus, pengalaman, 
kafe dan restoran yang berfungsi 
sebagai simpul dalam jaringan 
kreatif  
 

Sudah ada upaya mandiri yang dilakukan masyarakat 
untuk pengembangan kreativitas, namun sifatnya belum 
teroganisir. Sudah ada kelompok UKM seperti Akunitas 
yang bisa menjadi wadah. Jejaring kreatif belum 
terbentuk atau belum terlalu terlihat. 

4 Penciptaan suasana untuk 
membuat tempat lebih menarik 
bagi pekerja kreatif, wisatawan dan 
penduduk  

Pemerintah pusat sudah sangat perhatian dengan upaya 
mengembangakan infrastruktur pendukung pariwisata di 
Labuan Bajo. 

5 Menarik bakat kreatif dengan 
meningkatkan kualitas hidup dan 
kualitas peluang baik di bidang 
pariwisata maupun industri kreatif  

Sudah ada usaha dan rencana untuk menarik bakat 
kreatif. Kesadaran masyarakat khususnya di Labuan Bajo 
sudah ada. 

6 Merangsang  tumbuhnya inovasi 
dengan menambahkan dorongan 
kreatif dan teknologi baru untuk 
pengembangan pariwisata dan 
menantang industri kreatif untuk 
menemukan cara baru dalam 
mengelola pariwisata dan 

Upaya mandiri dari kelompok pelaku kreatif sudah ada 
dengan membuat konten media sosial. Namun kendala 
yang dihadapi adalah terjadinya ketidak mampuan 
pelaku dalam pemenuhan order dan penciptaan 
karya/produk kreatif karena beberapa faktor seperti 
faktor logistik, ketersediaan bahan baku produksi, dll.  
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No Aspek  Pembahasan 

meningkatkan operasi bisnis 
pariwisata  

7 Mendorong terjadinya ekspor 
melalui produk yang 
menghubungkan konten, tempat, 
dan budaya kreatif untuk 
meningkatkan minat umum pada 
kreativitas lokal dan merangsang 
kunjungan wisatawan. 
 

Belum ada terjadinya ekspor produk kreatif terkait 
konten pariwisata. Namun hal seperti ini, bisa dijalankan 
karena potensi sudah ada dan sangat mungkin dilakukan. 
Kembali lagi ke permasaahan efisiensi terkait biaya 
produksi dan strategi penentuan harga jual barang. 
Sentra produksi juga banyak di lokasi yang masih sulit 
diakses. 

8 Pengelompokan dan pembangunan 
jejaring untuk membantu 
menetapkan tempat sebagai titik 
jejaring kreatif, merangsang 
perjalanan bisnis dan rekreasi dan 
menyatukan materi iklan dalam 
mode permanen (cluster) atau 
sementara (acara). 
 

Creative Hub sedang dibangun namun masih perlu 
membangun titik-titik jejaring, atau sel-sel kreatif yang 
perlu dikembangkan. Permasalahan geografis di mana 
letak desa-desa pengrajin cukup jauh dari Labuan Bajo 
dan masih perlu waktu agak lama untuk mengakses 
lokasi tersebut di desa-desa. Desa-desa wisata belum 
terlalu populer dan masih kurang promosi. 

9 Pengembangan pengetahuan dan 
keterampilan sebagai hasil dari 
peningkatan hubungan/interaksi 
antara profesional industri kreatif 
dan industri pariwisata, antara 
produsen dan konsumen serta 
antara konsumen dan masyarakat. 
 

Masyarakat memang sangat membutuhkan peningkatan 
ketrampilan dan sudah ada upaya dengan menghadirkan 
professional dan akademisi untuk meningkatkan 
kemampuan dan kompetensi. 

 

4.2 Strategi Arah Usulan Kebijakan  

Dampak ekonomi pariwisata menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan 

pembangunan negara, wilayah dan masyarakat serta pembangunan ekonomi secara 

keseluruhan. Dampak ekonomi juga merupakan faktor penting dalam keputusan 

pemasaran dan manajemen. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami kepentingan 

relatif pariwisata bagi daerah mereka, termasuk kontribusi pariwisata terhadap kegiatan 

ekonomi di daerah tersebut, termasuk ekonomi kreatif (Stynes, 1997). Strategi 

pengembangan kebijakan terkait ekonomi kreatif akan meliputi sumber daya manusia, 

pengembangan produk kretatif, mata rantai produksi, promosi dan branding, insentif dan 

pendanaan. 
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Tabel 2. Strategi pengembangan kebaijakan produk kreatif pendukung pariwisata 

No Aspek Potensi Permasalahan Usulan  

1 Sumber Daya 
Manusia 

Budaya yang tinggi; 
Keragaman suku, 
bangsa dan agama; 
semangat gotong 
royong;  
 

Tingkat edukasi rendah; 
Pendapatan rendah; tidak 
banyak tenaga trampil;  

- Pendampingan 
jangka dalam jangka 
yang lebih panjang 
sehingga proses 
transisi bisa berjalan. 

2 Pengembangan 
Produk 

Beberapa desa 
sudah memiliki 
keunikan; beberapa 
kelompok 
masyarakat sudah 
mulai 
mengembangkan 
produk baru secara 
terbatas; 

Tingkat pengetahuan 
terhadap pemanfaatan 
teknologi dan industri masih 
rendah. 

- Perlu strategi 
kebijakan 
pengembangan 
produk dengan 
memanfaatkan 
teknologi tepat guna 
dan memanfatkan 
keunikan local yang 
dimiliki. 

-  

3 Mata Rantai 
Produksi 

Sumber daya alam 
yang sudah cukup 
mampu 
dikembangkan 
seperti hasil laut dan 
kopi untuk industry 
kuliner. 
 

Beberapa bahan baku masih 
harus didatangkan dari luar; 
mata rantai logisitk, 
produksi, distribusi belum 
memadai. 
 

- Perlu kebijakan 
untuk peningkatan 
penggunaan bahan 
baku lokal sehingga 
kekuatan lokal juga 
akan berkembang. 

4 Promosi dan 
Branding 

Labuan Bajo makin 
lama makin lebih 
dikenal, namun 
masih terbatas pada 
hal tertentu saja 
seperti Komodo. 

Belum ada strategi branding 
yang utuh yang dapat 
menjadi acuan dalam 
promosi pariwisata dan 
pemasaran produk kreatif di 
Labuan Bajo; 
  

- Kebijakan promosi 
dan branding untuk 
destinasi premium 
harus memiliki arah 
yang lebih spesifik 
dalam ‘menjual’ 
destinasi. 
 

5 Insentif, 
investasi dan 
pendanaan 

Sudah banyak 
penanaman modal 
dari luar di industry 
pariwisata. 

Kebijakan insentif belum 
ada; dana bagi UMKM masih 
terbatas dan investasi belum 
banyak menyentuh UKM 
lokal khususnya di bidang 
industri kreatif. 
 

- Strategi kebijakan 
insentif diarahkan 
pada pengembangan 
produk kreatif yang 
mampu mengangkat 
citra budaya lokal. 
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5 Rekomendasi dan Kesimpulan 

 

5.1 Rekomendasi arah kebijakan pengembangan inovasi dan kreativitas. 

 

Labuan Bajo dan Flores pada umumnya adalah ibarat harta terpendam yang sejatinya 

sudah merupakan sebuah kekayaan baik dari segi budaya dan hayati karena memiliki 

keajaiban dunia yaitu Komodo. Dari potensi dan permasalahan di atas, perlu kiranya 

terdapat kebijakan yang mencakup antara lain: 

 

1. Kegiatan pengembangan produk kreatif yang bersifat jangka panjang dengan 

target yang jelas dan terukur, hal ini perlu dikaji lebih lanjut dengan deputi terkait 

pengembangan produk kreatif yang terfokus pada sub sektor kuliner (makanan 

laut, kopi, dll), sub sektor kerajinan (tenun, anyam, ukir, dll), sub sektor fashion 

yang menekankan pada konsep keberlanjutan (sustainability) dan pemberdayaan 

UKM lokal. 

2. Kegiatan promosi, branding dan pemasaran produk kreatif yang intensif sebagai 

bagian dari pariwisata yang secara komprehensif menekankan pada kekuatan 

cerita atau narasi dari masyarakat setempat dan keberlanjutan wilayah. Narasi 

branding (citra) yang berfokus pada pelestarian lingkungan khususnya pulau-pulau 

dan masyarakat di sekitar Taman Nasional Komodo. Termasuk di dalamnya adalah 

dengan penguatan banding yang dirasa saat ini masih kurang kuat dengan 

membuat ikon-ikon sebagai representasi destinasi pariwisata super premium. 

3. Penguatan mata rantai produksi ekonomi kreatif dari hulu ke hilir, membangun 

sentra riset dan pengembangan produk, membangun industri hulu dan industri 

penunjang untuk menjaga keberlangsungan produksi dan distribusi produk kreatif 

agar bisa bersaing dengan produk dari luar kawasan. 

4. Kebijakan Insentif dan pendanaan bagi usaha skala mikro dan menengah di 

bidang indusri kreatif untuk lebih mendorong terjadinya proses kreasi, dengan 

kemudahan dari berbagai aspek termasuk dalam hal pendanaan yang dapat 
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mempercepat proses tumbuhnya industry kreatif di destinasi pariwisata. Insentif 

juga perlu diberikan bagi kelompok masyarakat, pengusaha atau UMKM yang 

mampu membuat inovasi, memanfaatkan local content dan menciptakan 

terobosan baik di bidang pelayanan jasa maupun produksi. 

5. Kebijakan yang mampu membawa proses transisi menuju perubahan akan sadar 

pariwisata premium dengan kegiatan penyuluhan pendampingan secara terus 

menerus hingga tercapainya kesadaran akan pentingnya pariwisata berkualitas 

dan berkelanjutan bagi masyarakat itu sendiri. Hal ini mengarah pada 

pembentukkan kesadaran kolektif dari masyarakat setempat dan pelaku kreatif 

lokal . 

6. Kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi bisnis khususnya 

dalam pengelolaan usaha dan proses bisnis bagi usaha mikro, kecil dan menengah. 

Hal ini mengingat sebagian besar pelaku usaha di bidang industry kreatif di Labuan 

Bajo – Flores masih pada level usaha mikro, kecil dan menengah. Sehingga perlu 

ada program percepatan dalam peningkatan kompetensi manajemen dan bisnis. 

7. Kebijakan lintas Kementrian dan Lembaga yang berkesinambungan dan sinergis 

sehingga masyarakat akan merasa dampak pembangunan yang menyeluruh. 

 

5.2 Kesimpulan 

Untuk menjadi daya tarik pariwisata, karya kreatif harus dikembangkan dengan 

mengusung kearifan dan keunikan lokal, menggunakan kekayaan lokal dan diproduksi oleh 

komunitas lokal dengan tetap menjaga mutu, desain dan hargayang bersaing. Perlu adanya 

pemanfaatan teknologi baik di dalam proses rancang bangun, produksi atau pembuatan, 

distribusi, promosi dan penjualan. 
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