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Gilang Parahita: 

- Selamat pagi Bapak-Ibu dari banyak daerah. Semoga sehat selalu, saya akan 

menemani dialog publik berjudul: “Connecting Local and National Economy: BUMN 

dan Ekonomi Kreatif Digital”. Kita merasakan sendiri, sektor ekonomi meningkat, 

hingga subsektor angkanya besar untuk perekonomian negara. 

- Ekonomi kreatif seperti seni, pertunjukan, kriya, hingga fashion, termasuk DKV, 

berkembang pesat. Apalagi jika adanya dunia digital yang terakselerasi, adanya 

industrialisasi dunia digital, dan didukung dengan kebijakan pemerintah. Seperti 

dalam Kementerian Perindustrian, juga Telkomsel dengan programnya. Menginkubasi 

pengembangan start up. Telkomsel menciptakan 1000 start up. BUMN lewat rumah 

kreatif BUMN melakukan itu juga. Lebih dari 200 mitra, menghasilkan produk 

unggulan di penjuru Indonesia.  



- Dua jam ke depan kita akan membahas, bagaimana melihat peluang dan tantangan 

industri kreatif digital? Bagaimana juga membangun kolaborasi di dalamnya, dengan 

pelaku ekonomi digital. Mendatangkan 4 pembicara, sudah hadir: Bapak Denny 

Abidin, vice president CSR Telkomsel. Beliau akan bercerita agenda, peluang, 

tantangan pengembangan ekonomi digital. Memberi ilustrasi dan contoh nyata 

BUMN membangun ekonomi digital. 

- Kita menghadirkan Joedo, CEO Rumah Kreatif BUMN Bali, dulu pernah jadi CEO 

Rumah Kreatif BUMN di Jogja dan Gunungkidul juga. Pak Joedo akan menceritakan 

hal serupa, capaian industri kreatif, dengan lebih dari 200 mitranya. Kita tunggu 

dengan update-nya. 

- Pembicara ketiga, Mbak Ninndi Raras. Dia sutradara film perempuan, pendiri rumah 

produksi Labidin Studio. Akan menyampaikan pengalaman kerjasama dengan BUMN 

dalam industri film, bagaimana sejauh ini.  

- Juga Mas Haris Firdaus, saya sering ketemu online. Beliau jurnalis Kompas Biro 

Jogja. Beliau mengamati dan mewawancarai pelaku industri dan investor dunia digital 

di Indonesia. Beliau akan cerita bagaimana media berperan dalam akselerasi ekonomi 

digital.  

- Masing-masing pembicara kurang lebih 15 menit memberi paparan. Di menit 

kesepuluh akan DM. Setelah memaparkan presentasi, dilanjutkan dengan diskusi 

tanya jawab. Pertanyaan bisa lewat chat atau open mic. Pertama saya mengundang 

Bapak Denny Abidin. Monggo Pak Abe. 

Denny Abidin (Abe): 

- Terima kasih IRE dan Forbil Ist. Juga Mas Joedo, Mas Haris juga kawan media, di 

dunia yang sama ketemu di sini. Juga Mbak Ninndi Raras, kapan kolaborasi. Kita 

berada di dunia di mana mata anak muda pindah ke layar hape.  

- (Sharing screen berjudul: Peran Telkomsel dalam Pemberdayaan Ekonomi Digital 

dan Kreatif Masyarakat Indonesia). Program CSR di Telkomsel ditekankan 

bagaimana teknologi memberi manfaat sosial. Perjalanan kita selama 26 tahun, 

Telkomsel memiliki tiga semangat: (1) Menginspirasi, (2) Menjadi enable, 

meningkatkan standar hidup agar lebih produktif dan berdaya guna, (3) Akselerasi. 

Bagaimana dengan platform digital memberi nilai tambah di masa sulit. 

- Kita ada 170 juta pelanggan. Kita juga mengembangkan 5G. Juga logo Telkomsel 

baru, desain parang rusa, berkolaborasi dengan seniman batik, semoga memberi 



semangat baru. Ketika semua orang pindah di digital, Telkomsel tak hanya 

telekomunikasi tapi juga telekomunikasi digital. Juga komitmen kita untuk terus 

berkontribusi.  

- Kita telah mengembangkan 5G yang baik. Dan punya program CSR, akan disajikan 

dalam sebuah video. (Sharing video CSR TElkomsel: education, digital citizenship, 

community empowerment,  phylanthrophy) 

- Itu gambaran dari program CSR yang kita miliki dan berjalan. Kalau lihat semua 

program, bicara tentang orang dan teknologi. Bagaimana meng-empower orang agar 

memiliki daya saing. Program unggulan ada Program CSR Hero Campaign, 

programnya untuk mahasiswa memberi hard skill dan soft skill. Seperti sertifikasi, 

sertifikasi lumayan costly. Kita cari talent di 34 provinsi. Di 2018 kita kick off di 

UGM. 

- Lalu kedua, ada program mikro maju, tentang digital kreatif milenial, bagaimana 

mendigitalkan UKM bagaimana pemasaran, memanfaatkan teknologi, dan 

memperbesar jangkauan. Buat yang penasaran 90 usaha, bisa melihat di channel 

“99% Usahaku”. Di situ ada share story usaha. Di masa 2020-21 mendapat akselerasi 

peserta semakin tinggi.  

- Selanjutnya, program Nextdev, kita kerjasama dengan Menkominfo, kita punya 5.000 

start up, meski gak semua aktif. Kita juga punya TINC, lulusan start up masuk ke 

lembaga ini untuk memonetize, di sini ada beberapa mitra di berbagai sektor. Ada 

Intank, Beehive Drones, eFsihery, dll. 

- Lalu ada TMI (Telkomsel Mitra Inovasi), di mana Telkomsel melakukan strategi 

investment semisal ke Gojek. Masuk ke sektor industri digital. 

- Ini yang terbaru, ada Kuncie, sangat berperan dalam pemberdayaan UKM talent di 

seluruh Indonesia yang memberikan mentoring. Seperti apa Kuncie, berikut videonya. 

(Sharing video: Kunci berbagi cara menjadi profesional di berbagai bidang, memberi 

solusi pasti ketika merintis usaha dan hobi. Belajar menjadi sukses dengan para ahli, 

ada ratusan ilmu di sana). 

- Kalau kita bicara tahun lalu, pemberdayaan daring menjadi challenge, kita berangkat 

bagaimana memberdayakan lebih produktif, ada puluhan mentor yang siap mengawal. 

Siapa pun, bagaimana masuk ke pemasaran, juga potensi bakat. 

- Kita juga lagi fokus, juara game, kita punya Dunia Game. Untuk generasi milenial. 

Hanitianto Joedo: 



- Perkenalan dulu, saya meluruskan mengenai posisi saya, dulu Rumah Kreatif Jogja 

saya pernah di sana sampai 2019 dari 2017. 2017 diminta ngelola Rumah Kreatif 

BUMN Gunungkidul, lalu 2019 di Denpasar sampai saat ini. 

- Saya akan menjelaskan tentang Rumah Kreatif BUMN, sebenarnya didirikan pada 

tahun 2016. Tugasnya bagaimana mendampingi UMKM di seluruh Indonesia, ada di 

500 kabupaten kota di Indonesia, tapi baru 200. Tugas kita saat itu mendampingi saja. 

Lalu pergantian kabinet dan kementerian BUMN mulai berbenah. 

- Saya mengangkat anak muda yang terjun di dunia kreatif, kebetulan saya dosen ISI, 

kebetulan mereka bisa berkarya tapi tak punya fasilitas. Lalu dibangun coworking 

space, merangkul anak-anak muda. Di situ salah satu anak muda, creative design, 

setelah kita dampingi. Dari sekian puluh hanya satu yang jadi. Dia berbakat, klien dia 

sampai Prancis dan Jerman. Setiap bulan dia dapat 3000-4000 US Dollar. Ini salah 

satu prestasi.  

- Waktu itu pembukaannya (Rumah Kreatif) masih dipertanyakan, karena fokusnya ke 

UMKM. 

- Lalu pada 2020, berubahlah kementerian BUMN bertransformasi dengan logonya 

yang baru. Kami sudah tidak rumah kreatif lagi, dan menjadi Rumah BUMN saja. 

Scope kegiatannya bertambah, yang saya lakukan diakomodir di sini. Rumah BUMN 

ada di 246 kota, seperti di Jogja, 5 kabupaten ada 4 Rumah BUMN. Belum rata 

memang, karena itu kebijakan dari Kementerian BUMN. Hanya ada satu atau dua. 

- Rumah BUMN bagian dari program Balkondes. Balai Ekonomi Desa, dulu ada di 

kawasan Candi Borobudur yang mengangkat ekonomi desa. Waktu itu bisa 

berkolaborasi. 

- Rumah BUMN pengayaan dari Rumah Kreatif yang ada dalam kapasitas dan kualitas 

UMKM. UMKM naik kelas. Kementerian buat klasifikasi dari go modern yang paling 

tidak punya email. Lalu go digital punya media digital. Dan seterusnya hingga go 

global. 

- Pengayaan tugas kami dengan menjadikan Rumah BUMN sebagai coworking space, 

informasi tanggap bencana, menjadi basecamp milenial juga. Kami menerjemahkan 

program ini. Tantangannya juga bagaimana menghadapi seberapa cepat perubahan, 

seberapa besar kebermanfaat, dan peluang kolaborasi. 

- Di Denpasar berkembang, bagaimana Rumah BUMN berperan dalam pengembangan 

UMKM, tanggung jawab sosial dan lingkungan, coworking space, dan zona milenial. 



Makanya kami ingin dan bisa berkolaborasi dengan Telkomsel untuk kegiatan 

UMKM milenial. Bagaimana kami jadi bridging, supaya program ini bisa diterapkan 

ke rumah BUMN lainnya. Kami mengajak anak muda mengenal medsos dan 

marketplace. Jadi jembatan buat yang sudah sepuh, ada simbiosis mutualisme. 

- Kami pengen ini bisa diterapkan di semua Rumah BUMN yang tidak semua punya 

kualitas seperti di Jogja dan Gunungkidul yang unitnya mendukung. Karena tidak 

semua 200 Rumah BUMN punya fasilitas yang sama, sehingga keaktifan berbeda. 

Sampai saat ini kami terus kolaborasi, seperti di Tabanan, Bali. Kami membuat 

pameran, pelatihan, pendampingan, dll. 

- Kami sekarang membuat satu program ke depan, kita bisa berkolaborasi menambah 

pemberdayaan buat teman-teman yang terpuruk di rumah. Sosialisasi dengan 

keterbatasan tetap bisa dilakukan. Misal dalam satu ruang 44 orang ketemu.  

Gilang Parahita: 

- Terima kasih updatenya, Rumah BUMN jadi semakin lengkap di semua sektor. Ini 

menambah informasi terutama teman-teman milenial, ruang-ruang inkubasi yang 

ditawarkan Rumah BUMN dan Telkomsel jadi relevan untuk dikembangkkan secara 

pesat. Juga di Fisipol UGM memiliki Digital Start Up Incubation Centre. Pak Abe dan 

Pak Jeodo bisa hadir juga. 

- Pembicara berikutnya, Mbak Ninndi, pelaku Industri Kreatif sektor film/video. Akan 

bicara tantangan dan cara menghadapi persaingan, bagaimana mengembangkan sektor 

start up film. Film Indonesia industri yang berkembang, mesti jika dibanding negara 

lain masih terus perlu memperbaiki kualitas. Terutama film anak-anak. Bagaimana 

pengalaman Mbak Ninndi tentang industri film, juga apa yang sudah dilakukan 

dengan BUMN. 

Ninndi Raras: 

- Koreksi tadi Aduhai Studio. 

- Saya ngeshare insight di industri film, saat ini pandemi. Industri turun banyak sekali, 

di 2020 Cuma ada 60-an, dari yang awalnya ratusan. Platform digital jadi arah kita, 

meski pengalaman di bioskop berbeda. Tapi kebutuhan menonton dibutuhkan. 

- Soal Festival Film sudah hybrid, kalau di Jogja ada Jogja-Netpac Asian Fest, tempat 

ketemu pelaku film sekarang beralih di online.  



- Kami production house di Jogja lumayan berdampak ketika pandemi, shooting gak 

bisa seperti dulu, produksi juga turun. 

- Kerjasama dengan BUMN, saya banyak terlibat dengan BUMN sebagai bagian iklan, 

untuk promosi kegiatan BUMN. Kayak Pertamina, Pegadaian, Bank, dll. Tapi untuk 

yang sustainable belum, sejauh ini yang mendukung film, ada Kemenkraf ada dana 

film. Di Jojga ada dana keistimewaan juga untuk film. Juga ada International 

Funding, kayaknya kerjasama dengan Telkomsel. 

- Selain dana, juga pengembangan SDM yang itu diperlukan. 

- Saya kerja Jogja-Jakarta, di lingkup lokal ekosistem terbentuk, ada sutradara, penulis 

naskah, equipment, festival, dan sekolah film di Jogja ada. Akan baik kalau dibangun 

lebih baik. 

- Kami habis launching film horor berjudul “Hitam” di Bantul. Bentuk kolaborasi di 

situ membantu. Di Jogja ketika shooting bisa melibatkan paling gak 50 orang, itu 

ekonomi daerah. Kerjasamanya jadi gak Jakartasentris, di daerah ada ekosistemnya. 

Tantangannya mematahkan jarak, jarak bukan semata-mata terhubung, tapi juga 

kualitas, sistem kerja, modal tidak berjarak. Saya sangat optimis jarak tak bermasalah. 

Hal teknis aja bisa memonitor jarak jauh. Tantangan bagaimana bisa sustain 

bagaimana? Karena di Jogja seniman banyak.  

- Saya share sedikit, web kami, Aduhai Studio. Ini ada beberapa brand dan klien.  

- Saya sebagai tim digital, beberapa tim dari Jogja. Kita mempersiapkan kita bisa bikin 

sesuatu yang berkualitas. 

Gilang Parahita: 

- Memang untuk industri film, tantangan semakin besar. Selalu ada cara untuk 

bertahan. Dari film layar lebar, teknologi tak terbatas, milenial sudah sering lihat 

Youtube.  

- Pembicara berikutnya Mas Haris, monggo. 

Haris Firdaus: 

- (Share screen: “Ekonomi Kreatif dan Problematika di Yogyakarta”) Nama saya Haris 

Firdaus, saya bekerja di Kompas wilayah Jogja. Saya akan berbicara dalam konteks 

Jogja. 

- Sektor ekonomi kreatif ini sangat potensial, menghasilkan jumlah GDP dan pekerja di 

Indonesia.  



- Di 2020 karena pandemi berubah, ekonomi mengalami kemunduran. Yang menarik, 

ekonomi kreatif dipandang sebagai sektor lokomotif pemulihan global pasca-

pandemi. Dengan dicanangkan 2021 sebagai Tahun Internasional Ekonomi Kreatif. 

- Ini subsektor dari data Kemenkraf, banyak subsektor ekonomi kreatif dari musik, 

film, dsb. 

- Jogja bisa dibilang sebagai pusat ekonomi kreatif dari beragam subsektor. 

Pertumbuhan ekonomi pesat karena Jogja punya SDM yang didukung kampus, yang 

memiliki jurusan dan program ekonomi kreatif. Termasuk di UGM, saya pernah 

meliput di sana. 

- Saya akan highlight potensi ekonomi kreatif di Jogja. Jogja adalah ibukota seni rupa 

Indonesia, pusat senirupawan Indonesia. Jogja punya event besar, Art Jog. 

Penyelenggaraan Art Jog sebagai hari raya seni rupa Indonesia. Kalau Art Jog digelar 

selalu penuh dengan perupa, kurator, kolektor seni. Tak hanya Indonesia, tapi level 

internasional. 

- Juga Jogja adalah barometer perfilman nasional. Meski pusat industri film di Jakarta. 

Pusat produsen film berkualitas ada di Jogja, meski modus dan ekosistem berbeda 

dari pusat industri. Jogja kental dengan nuansa komunitas, juga komunitas informal 

yang beralih jadi production house. Melakukan produksi film tak selalu sama dengan 

yang di Jakarta. Di film ada jalur industri dan festival, teman Jogja banyak yang pakai 

festival. Setelah karyanya terkenal, bisa masuk ke ranah industri. Geliat seni di Jogja 

tak bisa kita anggap ramah. 

- Jogja juga punya start up, salah satunya terkait Media Robotik yang berbasis 

kecerdasan buatan. Misal alat mengukur kekuatan truk dengan kecerdasan buatan, 

dengan cara yang cepat. Pendirinya Mas Alwy Herfian. Lalu Jogja juga memiliki 

beberapa start up, usaha rintisan yang menariknya, tak hanya mengembangkan usaha 

tapi juga memberi dampak sosial. Saya pernah menulis tentang tentang Anneke Putri 

salah satu pendiri usaha Food Startup yang bekerja sama dengan petani lokal di 

Sleman untuk menanam bunga telang yang dianggap tak berharga. Padahal bisa 

diolah dan diproses jadi berharga. Produksinya masuk ke kafe, restoran, hotel, dll, di 

berbagai kota juga.  

- Juga ada Agradaya bekerja sama dengan petani rempah-rempah, yang diproses dan 

dijual ke seluruh Indonesia. Di mana permintaan rempah-rempah sangat signifikan. 



- Itu potensinya, saya juga ingin highlight Jogja dengan problemnya, yang melihat 

Jogja sebagai kota nyaman, indah, dll.  

- Salah satu program Jogja adalah kemiskinan. Tingkatnya tertinggi di Jawa, pandemi 

makin membuat penduduk miskin di Jogja meningkat. Kedua, masalah laten di Jogja, 

ketimpangan. Gap antara yang miskin dan kaya tinggi di Jogja. Provinsi yang paling 

timpang semenjak tahun 2016/2017. Indeks gini Jogja selalu tertinggi, sampai 2020 

selalu tertinggi. Di tengah problem kemiskinan dan ketimpangan, ada UMP yang 

rendah. Kabupaten Gunungkidul dengan UMK terendah, UMP DIY terendah. Banyak 

yang mengatakan, kemiskinan dan kebahagiaan tertinggi. Meski indeks kebahagiaan 

tinggi bukan pembenaran untuk menutupi persoalan ini di Jogja. 

- Dengan adanya potensi dan peluang itu, pertama potensi ekonomi kreatif sangat 

mungkin dikembangkan lebih jauh. Meski di masa pandemi tertahan, ke depan masih 

sangat mungkin dikembangkan. 

- Pemerintah dan BUMN sangat bisa membantu ekonomi kreatif, catatan saya 

pengembangan harus diarahkan menyelesaikan problematika yang ada di Jogja seperti 

kemiskinan dan ketimpangan. Menjadi sektor yang inklusif dan melibatkan banyak 

orang.  

Gilang Parahita: 

- Yang terakhir, bagi yang jadi warga Jogja sangat familiar terkait ekonomi di Jogja. 

Ternyata banyak juga start up Jogja yang bermunculan. Juga ini karena peran 

mahasiswa di bidang tersebut, meski kondisinya jika bekerja profesional UMK 

rendah. Ini jadi faktor pendorong masuk ke ekonomi digital.  

- Saya sudah mengumpulkan pertanyaan yang masuk. Saya akan menyapa, Pak Denny 

Abidin, pertanyaan dari Pak Hendi. Tentang bagaimana evaluasi dampak umum CSR 

Telkomsel. Ada hero campaign, adakah evaluasi?  

Denny Abidin: 

- Saya ingin cerita program hero kita, ada program namanya Nextdev. (Share screen) 

Mengenai evaluasi kita berkala tentang bagaimana hasil. Ada dua hero program, 

khususnya pemberdayaan start up nextdev: (1) Bagaimana perjalanan Nextdev.  

- Nextdev awalnya cari start up yang peduli dengan solusi memecahkan masalah sosial. 

- Salah satu kekuatan Indonesia gak hanya start up tapi juga talent. Lalu banyak start 

up mengubah strateginya, misal di Jatim ada Jahitin memberdayakan penjahit dengan 



kolaborasi desainer terkenal. Dari 300 rumah tangga berhenti total, karena permintaan 

baju di masa pandemi ini hilang. Lalu melakukan e-voting, melakukan pembuatan 

APD. Teman-teman Jahitin tetap memberdayakan ibu-ibu dengan produksi APD. 

Juga berkolaborasi dengan pemerintah untuk pemasokan APD. 

- (2) Bicara tentang spesifikasi, training seminar pada mahasiswa. 2016-2021 ada 

62.702 yang mendaftar. Kami melakukan metodologi kelas kapan saja, ini program 

yang masih berjalan, kerjasama dengan 2.046 universitas, yang tersertifikasi secara 

internasional ada 4.940. Ini dari peta persebaran tentang pelatihan kami. Tim expert 

juga sempat gabung. Yang menarik, adik-adik kita di Indonesia Timur sangat tinggi 

kemauan untuk bergabung.  

- Indonesia potensial untuk talent, salah satu saing di teknologi tertinggi masih kalah 

jauh. Tapi talent kita jauh kreatif.  

- Untuk filantropi bisnis as usual seperti bencana alam, recovery untuk jaringan, jika 

terputus maka logistik berhenti. Kami kolaborasi dengan BNPB juga. Juga kita 

membangung e-health, kami invest dengan Halodoc. Saya lirik Jogja, anak Jogja 

kreatif meski tinggal di Jakarta dll. 

- Untuk Indonesian Next, tak hanya mahasiswa, tapi juga dosen. Sertifikasinya beda, 

lagi customize, nanti tiap pengajar punya sertifikasi unik. Nanti bisa coba kolaborasi 

dengan pengajar. 

Gilang Parahita: 

- Kita beralih ke Bapak Jeodo, pertanyaan dari Abdul Kharis: Apakah Bumdesa, dapat 

mengikuti pelatihan dalam program yang diselenggarakan Rumah BUMN? 

Bagaimana syarat dan produsernya? 

Hanitianto Joedo: 

- Bisa sebetulnya, bisa menghubungi Rumah BUMN terdekat. Meski tak semua punya 

konsentrasi ke sana, kalau di Jogja, Rumah BUMN ada di Jogja, Bantul, Sleman, dan 

Gunungkidul (GK). Fokus kegiatan masih fokus di pemberdayaan UMKM. Mereka 

masih belum memiliki yang fokus ke kreatif, yang unik dan khusus. Saya mempunyai 

juga Rumah Bisnis, kami rutin melakukan pelatihan online untuk pelaku UMKM. 

Saya fokus di animasi, mereka memulai di bisnis animasi.  

- Silahkan menghubungi saya saja. Rumah BUMN jadi pusat informasi seluruh 

nasional, nanti menghubungkan yang lebih dekat. Kalau mau menghubungi Rumah 



BUMN di mana bisa mengaksesnya. Sudah saya japri juga no WA saya. Juga Pak 

Wisnu dan Bu Emi. Bu Emi di Banyuwangi juga tanya terkait BUMN terdekat untuk 

mengakses. Bisa mampir ke BUMN Denpasar, bisa ketemu kami. Juga mentoring 

untuk kawan-kawan di sana. 

- Syaratnya sudah punya rencana juga business plan, sehingga bisa mengarahkan. 

Jangan ditanyakan bisnis kreatif apa yang mau digarap, karena biasanya pas 

mentoring menanyakan punya produk ini mau diapain? Gojek saya dibuang ke laut. 

Ini kayak nanya, anak ini akan sekolah di sana. Ini berlaku kemana pun, termasuk ke 

Telkomsel. Karena itu yang penting. Mas Denny nanti lihatnya juga di sana, itu yang 

jadi basic. Kami mendampingi fokus dari bisnisnya termasuk kreatif. Bisa 

memberikan advice atau mentoring untuk teman-teman kreatif. 

Denny Abidin: 

- Saya sepakat, yang menjadi fokus utama pelaku usaha apapun kembali ke talent atau 

people. Kalau ada usaha dan UMKM, kita ada bootcamp, pernah ada saudara di 

Bekasi, membuka usaha online seblak. Dia cukup fokus sampai buat ruko, dia tanya 

mau dibawa kemana. Kembali ke latar belakang, dia chef yang copy paste pasaran. 

Kita sarankan kenapa gak customize, baru kita kasi marketplace-nya. Ujung-ujungnya 

adalah talent, orangnya. 

Gilang Parahita: 

- Penting melihat talent, ada pertanyaan serupa, ketika talent milenial, bagaimana 

milenial diajak terlibat di Rumah BUMN? Adakah trik tertentu mengajak milenial 

berpartisipasi? Juga bagaimana kalau talent berasal dari pedesaan? Karena karakter 

milenial desa berbeda dengan yang di urban. 

Hanitianto Joedo: 

- Memang ada perbedaan, tapi adakah mereka memiliki fasilitas seperti kuota, dll. 

Untuk milenial kita mencoba, maaf, ini masih fokus di Denpasar, anak muda Bali 

pengen seperti di Jogja, tapi fokusnya lebih secara tradisional. Agak modern agak 

susah, itu yang jadi fokus kita, tanpa ganggu tradisionalitas mereka. Keunikan Bali 

bagaimana unsur tradisional jadi ikon buat mereka. Saya yang perlu ngobrol dengan 

Mas Denny, bagaimana memfasilitasi yang di Bali? Kalau di Jogja sebenarnya dilepas 



saja sudah bisa, sangat kreatif sekali. Di sini masih ada batasan, yang harus 

diperhatikan (kearifan lokal).  

- Kita akan kreatif kalau ada keterbatasan, baik sumber daya, dll, jadi kreativitas. 

Kebanyakan kita diseragamkan dari SD, SMP, SMA. Kalau ibu ke pasar ngapain? 

Belanja, statement-nya sudah seperti itu. 

- Salah satu fungsi Rumah BUMN sebagai milenial center, mengenal entrepreneurship 

yang baik dan benar, juga menjadi bridging dengan UMKM. Apalagi kalau bisa 

mengembangkan skill dari banyak subsektor.  

- Untuk di pedesaan tak ada masalah, kita sudah lintas batas dengan adanya Zoom, 

kami di Jogja yang mengikuti pendampingan ada di Saumlaki di Maluku. Tidak ada 

batasan sekarang komunikasi, tinggal nawaitunya saja. Kalau saya bicara dengan 

teman-teman bisnis, 3C (Commitment, Consistent, Continue). Buat teman-teman yang 

ada di sini, silahkan menghubungi Rumah BUMN.  

- Misal Rumah BUMN di Pekalongan tentang batik. 

Denny Abidin: 

- Tentang rural, salah satu karang taruna di Banjarnegara, punya concern usul Mas 

bikin acara silaturahmi virtual lebaran. Itu muncul di kota yang gak besar. Dulu para 

karang taruna itu pekerja di kota, lalu di-PHK. Kemudian Telkomsel melakukan 

pemberdayaan karang taruna. 

- Dengan teknologi tak ada keterbatasan jarak. Kalau cek di Googling, ada grup musik 

di daerah Halmahera, ada grup musik Kalawai, rap yang jauh dari peradaban, tapi 

kualitas musikal luar biasa dengan belajar dari internet. Manggungnya di luar negeri, 

di Belanda. 

- Tipe platform sosmed juga bisa dimanfaatkan. Misal ada yang bilang platform banyak 

sampahnya, tapi keunikan yang menjadi salah satu bahan baku. Kalau Jogja semesta 

mendukung. 

Gilang Parahita: 

- Perlu pendapat dari Mbak Nindi terkait semesta mendukung di Jogja, apakah kita 

punya resources untuk hal-hal kreatif? 

Ninndi Raras: 



- Yang jelas di sini ada ruang diskusi, berkomunitas, dan megnembangkan diri. Yang 

penting bagaimana teman punya akses pada jaringan dan modal. Kalau festival kita 

kan terhubung. Untuk produksi masih perlu pengembangan untuk modal usaha, juga 

bagaimana membuat komunitas yang lebih proper. 

Gilang Parahita: 

- Bentuk dukungan apa yang dibutuhkan? 

Ninndi Raras: 

- Mari berkolaborasi saja, kita sudah meningkatkan diri secara SDM. Misal produksi 

dengan proper, meski ada kesan independen tapi ruwet itu juga enggak. Itu modal 

agar kerjasama lebih luas. Akan lebih banyak eksplorasi, karena teman di Jakarta 

banyak dari Jogja. 

- Kalau ada produksi, di Jogja lebih banyak daripada di Jakarta.  

Gilang Parahita: 

- Pertanyaan dari Mbak Siviatun. Tentang film-film yang dibuat dan platformnya? 

Ninndi Raras: 

- Karya saya ada beberapa di Youtube. Saya akan putar salah satu film yang waktu itu 

sempat FFI (2017). Ini salah satu film yang didanai Dinas Kebudayaan Provinsi 

Yogyakarta. Mungkin di kota lain iri ada pendanaan film, di luar jarang. Ada support 

dana keistimewaan. Film “Kitorang Basodara”. 

- Kalau mau lihat juga bisa di-browsing Hitam, kita shooting di Bantul. Ada juga di 

Youtube.  

Gilang Parahita: 

- Terakhir saya mau menyapa Mas Haris, ingin mendapat pandangan, ada banyak 

komentar terkait dengan peningkatan kapasitas industri kreatif. Terkait dengan 

pertanyaan dari Mas Arif Winarko, perlu memikirkan bagaimana anak muda 

membantu wilayahnya sendiri dengan banyaknya UMKM? Bagaimana menjembatani 

dua hal ini?  

Haris Firdaus: 



- Kalau di beberapa tempat, sudah muncul champion-champion anak muda, dia kuliah, 

lalu kembali ke desa. Yang terkenal Sugeng Handoko, bangun Nglanggeran jadi desa 

wisata terbaik di ASEAN. Juga ada produsen coklat di Nglanggeran, dengan brand 

coklat Nglanggeran. Di Goa Pindul juga ada, ada orang punya kemampuan dan 

keinginan kembali ke desa. Di Gunungkidul juga urbanisasi tinggi.  

- Yang perlu menumbuhkan rasa percaya diri anak muda dengan desanya, dengan 

potensi desanya, kalau tak punya kesadaran dan tak cukup yakin akan desanya yang 

punya potensi, akan sulit menarik mereka ke desa. Di beberapa tempat, ketika usaha 

dipegang anak muda, jadinya akan beda ketika dikelola dengan cara yang lama. Meski 

cara Pokdarwis, itu beda.  

- Di beberapa tempat, pemberdayaan masyarakat belum melibatkan anak muda. 

Mungkin nature-nya sudah berusia lanjut, misal pemberdayaan batik Imogiri, ada 

sentra batik di sana. Belum ada kalangan anak muda. 

Gilang Parahita: 

- Ketika milenial akan berpikir digital, dan yang tua perlu dukungan itu. 

Haris Firdaus: 

- Jogja sudah membutuhkan itu, bahkan yang kita bilang tertinggal seperti di 

Gunungkidul. Punya rasa percaya diri desanya bisa menghidupi dia. Harus ada 

pemetaan potensi desa bisa menghidupi dulu, sehingga anak muda mau bertahan. 

Kecuali si anak muda punya passion yang kuat, seperti di Agradaya di daerah 

pinggiran. Dari rumah tua mengembangkan dan membangun kolaborasi, tak mudah 

menciptakan champion seperti itu. 

Gilang Parahita: 

- IRE juga ingin berbagi terkait tema dialog ini, Mbak Dina akan berbagi pengalaman. 

Dina Mariana: 

- Terima kasih buat seluruh narasumber. IRE punya beberapa pengalaman, yang 

pendek saja, 2020 ketika New Normal, kita studi dampak pandemi terhadap UMKM. 

Dampak luar biasa, eksodus ke desa, UMKM berdampak luar biasa. Pekerjaan yang 

paling banyak diambil membuat segala bentuk rupa usaha. Meski mereka kehilangan 

pasar. 



- UMKM yang banyak di pedesaan goyang, juga badan usaha milik desa yang 

memfasilitasi.  

- Saya berterima kasih pada Telkomsel, dulu pernah kerjasama, proses pembuatan 

aplikasi dengan Bumdes yang digerakkan pemuda dapat bertransformasi ke dunia 

digital.  

- Lingkupnya memang sangat kecil, piloting 4 desa, harapan setelah aplikasi selesai, 

bisa menggerakan, bukan hanya menguatkan ideologi, tapi juga ekonomi kecil.  

- Bahwa peran BUMN dan perusahaan, baik CSR, dll, itu memiliki dampak luar biasa 

yang berkontribusi bagi gerakan ekonomi perdesaan. Ini salah satu jalan yang bisa 

kita ambil sama-sama antar pihak untuk menggerakkan itu.  

- Dengan Mas Haris juga pernah menulis tentang Mbak Cemplon, itu berdampak untuk 

desa. 

- Juga Mas Jeodo, IRE membentuk forum Bumdesa di Jogja dan Jateng. Kami 

mendukung secara kapasitas, kalau butuh berkoneksi, saling mendukung satu sama 

lain. 

- Buat Mbak Ninndi, ada transformasi luar biasa di IRE, kalau mempromosikan hal-hal 

baik, karena tradisi membaca semakin lemah, mereka suka produk video dan film. 

IRE dalam beberapa produk mendokumentasikan dalam video dan film. Ini peran 

Mbak Ninndi luar biasa cerita terkait perubahan di desa. 

Denny Abidin: 

- Kalau Apps-nya jadi kabari, kami ingin punya ambasador biar anak muda di sana jadi 

ambasador. Ada Mas Jeoda dan Mas Haris, jadi langkah kecil sebagai contoh, agar 

vibe positif bisa spreading. Bukan jadi riak dokumentasi, tapi jadi publikasi yang 

powerful mengajak sektor dan perusahaan yang lain. 

- Untuk efek bola salju, tapi di Jogja gak ada salju, haha. 

Gilang Parahita: 

- Mbak Dina akan mempersiapkan App-nya.  

- Karena waktu terbatas, saya mengakhiri diskusi hari ini. Diskusi publik siang ini, ada 

hal yang bisa ditindaklanjuti jadi program yang riil. Tak hanya antar pembicara tapi 

juga peserta.  

- Kita bisa simpulkan, revolusi industri 4.0 memaksa kita berlari. Pandemi membuat 

kita berlari kencang, terutama di negara berkembang. Kita harus belajar terkait 



ekosistem digital, yang berperan sebagai infrastruktur, mentor, talent, dll. Kolaborasi 

ruang itu yang kita butuhkan, kalau tak ketemua satu sama lain tak akan ketemu.  

- Terima kasih pada IRE juga dan Forbil Institute. Agar semakin berkembang industri 

kreatif kita.  

- Terima kasih untuk semua narasumber.  

Erwinda IRE: 

- Terima kasih Mbak Gilang dan para narasumber. Juga peserta yang berpartisipasi. 

Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua.  


