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Dasar pemilihan industri kreatif

Materi 2: Industri Kreatif Hasil
perkebunan dan kehutanan

Pemilihan Industri Kreatif

• Pencarian dan pengembangan ide

• Potensi pasar
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Pencarian Ide

• Ide dapat muncul kapan saja dan pada kondisi
apa saja

• Ide muncul ketika kita melihat sesuatu ada
yang kurang

• Seringkali kita mengabaikan ide sesaat atau
sesuatu ide yang muncul karena kita anggap
aneh

• Ide aneh adalah sesuatu yg mungkin lebih baik

Pencarian ide

• Ide yang baik akan menjadi sumber
kompetisi yang menguntungkan

• Ide kraetif akan menjadi kunci perubahan
sosial dan ekonomi pada tahun-tahun
mendatang.

• Ide tidak dapat lepas dari informasi dan
daya nalar

• Gunakan produk sejenis, adakah ide yang 
dapat dimunculkan
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Contoh: serbuk kayu

• Ide apa yang 
muncul pada diri
anda?
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Pengembangan Ide

• Ide dpat dikembangkan melalui

– bahan baku,

– Produk

– Konsumen

• Dari sisi konsumen perhatikan

– gender, kebiasaan, trend, dsb
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Pengembangan ide

• Buka pikiran, pertajam analisis berdasar
ketrampilan dan pertimbangan sensitivitas

• Dibutuhkan kemampuan dan kemauan
mendengarkan: ada persyaratan khusus untuk
menjadi pendengar yang baik

• Mendengarkan identik dg diam (Jangan lewatkan 
kesempatan untuk tutup mulut)

• Dengarkan ide-ide dari sekitar anda baik yang 
bagus atau yang mungkin aneh jangan lupa
lakukan evaluasi

contoh

• Seorang
pengusaha jamur
tiram, telah sukses
memasarkan jamur
segar

• Ide apa yang ia
lakukan untuk
pengembangan
usaha? 
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Terpikir bikin usaha rumah makan
basis jamur

Atau usaha bibit jamur
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Potensi pasar

• Potensi pasar adalah peluang pertumbuhan di
luar permintaan pasar saat ini. 

• Cari ide agar konsumen suka pada produk
baru kita, komentar positifnya dapat
menyebabkan konsumen lain untuk membeli
item baru. 

• review positif dari kelompok konsumen juga
dapat mendorong permintaan pasar jika item 
baru membawa nilai bagi konsumen. 

Potensi pasar

• Potensi pasar juga dapat dikembangkan pada
konsumen lain dari yang selama ini ada

• Apa yang menjadi basis produk kita selama ini, 
dapatkah dikembangkan ke konsumen lain?


