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TESTIMONI

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan nikmat, taufik serta hidayah-Nya yang sangat besar sehingga kami pada 
akhirnya dapat menyelesaikan sebuah buku berisi laporan penelitian lapangan dan kompi-
lasi tugas individu tepat pada waktunya.

Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada para Dosen Pembimbing yang selalu mem-
berikan dukungan serta bimbingannya selama masa kuliah sehingga Buku ini dapat 
disusun dengan baik.

Semoga Buku Laporan Penelitian dan Kompilasi yang telah kami susun ini turut memper-
kaya khazanah bidang ilmu Seni, Desain dan Budaya (Art, Design & Culture) serta bisa 
menambah pengetahuan dan pengalaman para pembaca.

Selayaknya kalimat yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna. Kami juga 
menyadari bahwa Buku Laporan Penelitian dan Kompilasi ini juga masih memiliki banyak 
kekurangan. Maka dari itu kami mengharapkan saran serta masukan dari para pembimbing 
dan pembaca sekalian demi penyusunan Buku Laporan Penelitian dan Kompilasi dengan 
tema serupa yang lebih baik lagi.

        (Muhammad Nasrullah, Perwakilan CCE60)

Manusia sebagai makhluk sosial di muka bumi ini dituntut untuk selalu berkomunikasi satu 
sama lain. Namun dengan adanya perbedaan suku, agama, ras , atau bahkan kebiasaan 
kemudian memunculkan keberagaman yang kemudian hadir di kehidupan ini. Etnografi 
sebuah ilmu yang mempelajari keberagaman perilaku tersebut, kemudian muncul dan 
dijadikkan sebagai sebuah teori pembelajaran untuk meneliti kehidupan manusia. 

Dalam buku ini kami mahasiswa CCE 60 kemudian mencoba melihat dan mengamati 
keberagaman tersebut melalui object penelitian dari sebuah kegiatan bisnis. Dengan 
menjadikkan objek penelitian baik dari bisnis jasa maupun produk. Kami berharap dengan 
melakukan penelitian terhadap unit-unit bisnis tersebut kami akan mendapatkan sebuah 
sudut pandang , atau ide-ide baru dari segala aspek bisnis. yang kemudian menjadi tamba-
han pengertahuan bagi kami , dan dapat dicoba diimplementasikan bagi setiap usaha-usa-
ha kami.   
     
               (Sasha Qaushaliya, Perwakilan CCE60)
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Intro

Etnografi adalah salah satu proses atau 
cara bidang penelitian yang sering 
digunakan untuk ilmu pengetahuan seperti 
antropologi hingga sosiologi dan kami 
menggunakan metode etnografi ini untuk 
menjelajahi perilaku, kata-kata hingga raut 
muka para informan yang kami observasi 
jarak jauh hingga melakukan sesi wawan-
cara yang mendalam untuk mendapatkan 
hasil tingkah laku dan insight para informan 
yang kami teliti di Tamansari Food Festival. 

Observasi dilakukan 2 kali dan kebanyakan 
dilakukan pada saat jam makan siang, dari 
observasi tersebut dari observasi tersebut 
kami belajar dan mempelajari berbagai 
intrik serta gerak gerik manusia-manusia 
yang ada di satu lingkup Tamansari Food 
Festival seperti para mahasiswa yang 
bercengkrama sambil menikmati seporsi 
ayam geprek, para pedagang yang sibuk 
menyajikan dan meracik makanan, ojol 
yang duduk merokok sembari melihat layar 
kaca smartphone mereka menanti orderan 
hingga mushola yang dipadati 
orang-orang setelah sholat dhuhur. 
Berangkat dari prasangka, pengamatan 
dan diakhiri dengan wawancara.
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Berangkat dari prasangka, pengamatan 
dan diakhiri dengan wawancara. Kita 
akhirnya mengamati tentang soal meman-
dang hidup dan kehidupan namun apa 
yang kita amati yang hai terdiri dari 
kata-kata yang mereka lontarkan, tempat 
dari lantai hingga suasana, aktivitas jual 
beli hingga canda tawa mahasiswa, 
gerak-gerik pedagang hingga obyek yang 
melengkapi lingkup tersebut nantinya akan 
diformulasikan menjadi ide dan terciptalah 
sebuah solusi untuk mereka akan kami 
hadirkan melalui artikel ini.
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Apa yang Kita Cari? Apa yang Kita Gali?

Melihat sebuah kontradiksi dari Tamansari 
Food Festival yang merupakan relokasi dari 
Dayang Sumbi, tempat tersebut ternyata 
sudah direnovasi sebanyak 2 kali namun 
kembali lagi menjadi sebuah pujasera yang 
menjual berbagai makanan dengan suasa-
na yang cliche. Mengapa cliche? Karena air 
yang becek menggenangi lantai semen, 
sampah dan lalat mengelilingi tempat 
sampah dan makanan, tikus yang mengin-
tip keluar dari lubang got hingga tata letak 
stand makanan yang tak adil dengan keser-
agaman menu sangat terlihat dari 
pengamatan kami.

Tempat ini memang memiliki pesona serta 
kenangan yang berjalan di setiap detiknya, 
tempat ini mampu bercerita tanpa bersuara 
dan tempat ini bercerita tak hanya dari 
obrolan orang-orang dan makanan saja 
namun juga tempatnya. Dari hal-hal itulah 
kami ingin mencari dan menggali sebuah 
ide untuk mencapai kesetaraan ekonomi 
dan sustainability untuk para manusia yang 
berkutat di Tamansari Food Festival agar 
bisa menjadi lebih baik untuk para peda-
gang dan para konsumennya. Oleh karena 
itu, setiap langkah yang akan kami ambil 
semoga akan menghasilkan sebuah solusi 
terbaik untuk mereka yang ada di Tamansa-
ri Food Festival.

People

Tamansari food festival dapat dikatakan 
menjadi salah satu tempat yang digemari 
khususnya oleh mahasiswa ITB. Letaknya 
yang dekat dengan kampus kemudian 
memudahkan para mahasiswa pergi 
kesana. Baik untuk mencari makanan 
ataupun sekedar duduk nongkrong dan 
bercengkrama satu sama lain. Selain maha-
siswa, ada banyak orang-orang yang juga 
ikut berinteraksi di tempat ini. Salah satun-
ya ojek online. Tidak hanya sekedar mem-
beli makanan yang dijual disana, para ojek 
online ini juga menjadikkan tempat ini 
sebagai sarana untuk berkumpul dan 
bersenda gurau dengan pengemudi 
lainnya. Masyarakat lainnya yang juga 
memiliki peran yang terlibat di tempat ini, 
adalah pengelola, pedagang, pemulung, 
dan tukang parkir. Pengelola dengan 
tugasnya mengkoordinir kebutuhan antar 
pedagang yang berada di Tamansari Food 
Festival. Dengan bertanggung jawab atas 
tata letak pedagang, sistem saluran air, 
kebersihan, hingga urusan keamanan.
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Activity

Banyak sekali aktivitas yang terjadi di  
Tamansari Food Festival ini. Sebagai fungsi 
utamanya sebagai tempat kuliner, maka 
tentu saja aktivitas utamanya adalah 
transaksi jual-beli yang dilakukan antara 
pedagang dan pembeli. Pembeli akan 
memesan makanan ke stand yang sudah 
dipilihnya, lalu pedagang akan mempros-
esnya dan mengantarkannya kepada 
pembeli. aktivitas lainnta diluar jual beli 
juga terjadi disini. Seperti mencuci piring 
dan gelas, memasak , ataupun menghitung 
uang juga sering ditemukkan dilakukan 
oleh para pedagang di tamansari Food 
festival ini. Selain menjadi tempat makan 
dan berjualan, tempat ini juga memiliki 
fungsi lain sebagai tempat berkumpul, 
berdiskusi, bersenda gurau, dan aktivitas 
menyenangkan lainnya. Baik untuk mahasi-
wa ITB sebagai konsumen utamanya, para 
ojek online yang sebagian dari mereka 
menjadikkan tempat ini sebagai titik 
kumpul atau basecamp mereka, juga bagi 
para pegawai kantoran disekitar Tamansari, 
yang juga kut beraktivitas di tempat ini.
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Words

Didalam sebuah kegiatan sehari-hari 
maupun kegiatan bisnis, ada banyak 
kata-kata yang sering diucapkan oleh para 
pelaku bisnis. Didalam objek penelitian 
tamansari food festival ini pula kemudian 
ditemukan banyak kata-kata yang sering 
diucapkan oleh para pelaku disana. Dimu-
lai dari kata-kata yang sering diucapkan 
antara penjual dan pembeli,antara pembeli 
dengan pembeli,maupun antara penjual 
dan pemilik tenant. Dari hasil pengamatan, 
kata-kata tersebut menggambarkan 
sebuah situasi dan kondisi yang terjadi 
langsung di lapangan.

Seperti kata “eta sabaraha?” yang sering-
kali diucapkan oleh para pembeli kepada 
penjual untuk menanyakan harga makanan 
mereka. Ataupun kata seperti “kosong ga” 
yang dilakukan oleh pembeli kepada 
pembeli lainnya untuk menanyakan keter-
sediaan kursi. Dengan rangkaian kata-kata 
tersebut kemudian memunculkan sebuah 
interaksi yang cukup aktif terjadi oleh para 
pelaku utama di tamansari food festival.
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Non - Verbal Cues

Kondisi dan suasana yang terjadi pada 
object penelitian ini pula kemudian dapat 
kami capture dilihat dari kondisi dan situasi 
yang terjadi disana. Suasana riuh yang 
sering tertangkap terutama pada saat jam 
makan siang. Mereka yang mencari makan, 
bercengkrama, ataupun menawarkan 
makanan. Menciptakan keriuhan tersebut. 
Selain itu suasana ramah, saling sapa, dan 
juga menyenangkan sering digambarkan 
melalui interaksi pedagang dan pembeli. 
Simbiosis mutualisme yang terjadi disini 
membuat mereka bertidak ramah satu 
sama lain yang pada akhirnya menciptakan 
sebuah suasana yang hangat dan 
menyenangkan.

Objects

Ada cukup bayak objek yang kami teliti 
diluar dari interaksi antara manusia di 
tempat ini. Diantaranya adalah kursi yang 
mereka gunakan, alat makan yang 
disediakan, kendaraan yang mereka 
gunakan, makanan dan minuman yang 
mereka pesan.   

Selain objek yang tersedia, juga terdapat 
beberapa hal yang sering kami lihat. 
Diantaranya bekas makanan yang tidak 
dibereskan sehingga menjadi tumpukan 
diatas meja.  Selain itu jalanan yang becek 
akibat hujan dan atap yang bocor juga 
sering terlihat ada di taman sari food 
festival ini. Masih banyak pula objek-objek 
lainnya yang kami tangkap pada saat mela-
lukan penelitian di tempat ini. Seperti 
gerobak makanan yang tersedia di bebera-
pa sudut, dan juga tenant-tenant yang 
sudah dibangun dari sejak awal tamansari 
food festival ini beroperasi. 
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Problem

Taman Food Festival ini menjadi ruang 
publik baru bagi mahasiswa dan 
masyarakat sekitar hanya saja ruang publik 
ini tidak terdefinisikan sebagai ruang publik 
yang pantas jika dilihat dari satu sisi yaitu 
area lokasi yang berada di area pendidikan 
dan jalan utama. Pandangan pertama yang 
kita akan temukan dan menjadi fokus 
utama pasti kebersihan, layaknya tempat 
makan pada umumnya, Sayangnya kebersi-
han yang seharusnya jadi hal utama menja-
di problem utama di sini. Selain itu, komu-
nikasi yang terjalin antara pedagang satu 
dengan yang lainnnya terlihat tidak harmo-
nis dari lokasi penempatan, variasi menu 
yang dijual, bahkan harga produk yang di 
tawarkan antara satu pedagang dengan 
pedagang lainnya. 
Taman Sari yang jauh dari higienis ini 
menjadi pusat perhatian kami karena 
memicu banyak asumsi, siapa pengelolan-
ya? Bagaimana sistemnya? Kenapa mereka 
nyaman dengan area makan yang seperti 
ini? Akhirnya asumsi ini mengantarkan kami 
pada proses selanjutnya.

Siapa & Bagaimana?

Banyaknya pihak yang terlibat dalam 
relokasi Taman Food Festival ini. Proses 
selanjutnya mempertemukan kami dengan 
banyak sosok yang berjuang untuk bertah-
an hidup dari sini. Berbincang dengan 
mereka akhirnya mempertemukan kami 
dengan akar masalahnya, Para pejuang 
relokasi menyayangkan sistem yang 
simpang siur sejak awal isu ini di angkat. 
Tidak ada jaminan bahwa dengan relokasi 
ekonomi masyarakat meningkat jika reloka-
si dilakukan, yang ada di benak mereka 
semoga jadi program baik bukan hanya 
bagi mereka para penjual juga untuk kota 
Bandung sesuai janji para pejabat.

Berbincang dengan beberapa parties 
terutama ketua relokasi ini menyimpulkan 
karena tidak ada clear statement mengenai 
sistem nya yang menyebabkan semua 
masalah yang kita lihat timbul. Tidak 
adanya sistem menjadi pemicu persaingan 
antara pedagang yang satu dengan yang 
lainnya juga  menjadi tidak aware terhadap 
ekosistem yang terlibat di dalamnya. 
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Ideas & Solution

Banyaknya pihak yang terlibat dalam 
relokasi Taman Food Festival ini. Proses 
selanjutnya mempertemukan kami dengan 
banyak sosok yang berjuang untuk bertah-
an hidup dari sini. Berbincang dengan 
mereka akhirnya mempertemukan kami 
dengan akar masalahnya, Para pejuang 
relokasi menyayangkan sistem yang 
simpang siur sejak awal isu ini di angkat. 
Tidak ada jaminan bahwa dengan relokasi 
ekonomi masyarakat meningkat jika reloka-
si dilakukan, yang ada di benak mereka 
semoga jadi program baik bukan hanya 
bagi mereka para penjual juga untuk kota 
Bandung sesuai janji para pejabat. 

Berbincang dengan beberapa parties 
terutama ketua relokasi ini menyimpulkan 
karena tidak ada clear statement mengenai 
sistem nya yang menyebabkan semua 
masalah yang kita lihat timbul. Tidak 
adanya sistem menjadi pemicu persaingan 
antara pedagang yang satu dengan yang 
lainnya juga  menjadi tidak aware terhadap 
ekosistem yang terlibat di dalamnya. 
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Objek Penelitian

Kali ini objek penelitian kami selaku kelom-
pok 2 adalah kedai makanan yang berada 
di ruko sederhana di Jalan Gelap 
Nyawang, yaitu Rajo Dendeng. Rajo 
Dendeng merupakan kedai makanan yang 
berasal dari Jambi, Kerinci, Sumatera. 
Kedai ini menyediakan delapan pilihan 
menu namun makanan utama yang dijual 
oleh Rajo Dendeng adalah dendeng 
batoko dan dendeng bakar. Daging sapi 
yang diiris tipis lalu ditumbuk serta sambal 
yang menjadi menu utama dari kedai ini. 
Rajo Dendeng memiliki kios kecil yang 
berkapasitas 20-25 orang.

Dendeng Batoko Menu Andalan

Dendeng Batoko merupakan menu anda-
lan dan menu favorit para pelanggannya. 
Nasi yang dilengkapi daging batoko dihiasi 
bawang putih, sayuran dan sambal anda-
lannya. Telur dadar andalan Rajo Dendeng 
juga merupakan menu tambahan yang 
dapat dijadikan pilihan tambahannya. 
Tambahan gule yang gurih merupakan 
pelengkap saat makan dendeng tersebut.
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Mengenal sang Pemilik Rajo Dendeng

Pemilik kedai dendeng ini bernama Reynal, 
yang tentu saja beliau ini asli orang Jambi. 
Saat menjalankan bisnisnya, Reynal tidak 
sendiri, dia ditemani tiga orang pegawai 
bernama Wendy, Asraf dan Reri, yang 
menginap di dalam kedai mereka. Para 
pegawai tersebut yang membantu semua 
kegiatan bisnis dalam Rajo Dendeng dari 
awal kedai tersebut buka di pagi hari 
hingga malam hari saat tutup.

Ada beberapa hal yang menjadi objek 
penelitian oleh kami saat melakukan pene-
litian di Rajo Dendeng, yaitu asap pemba-
karan dendeng, marketing, dan packaging 
saat makan take away.
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Aktivitas yang Dilakukan oleh
Rajo Dendeng

Aktivitas yang terjadi sehari-hari di Rajo 
Dendeng merupakan aktivitas kedai 
makanan pada umumnya, yaitu datangnya 
pengunjung, persiapan, memasak, serving, 
pembayaran, dan cleaning. Hal ini dilaku-
kan secara berulang setiap harinya. Saat 
kegiatan tersebut sudah dilakukan, ditemu-
kan aktivitas lain, yaitu para pegawai cend-
erung bermain smartphone masing-mas-
ing. Ditemukan pula, kurangnya komunika-
si antar pegawai saat mereka tidak melaku-
kan aktivitas apapun. Namun saat ada 
konsumen datang makan di tempat 
maupun yang dibungkus, mereka tetap 
bekerja secara profesional, waktu tunggu 
konsumen dari saat pemesanan hingga 
makanan datang dapat dikatakan cukup, di 
bawah 10 menit, karena tidak terlalu lama 
dan tidak pula sebentar.

• Mahasiswa ITB
Kami mengamati ada segmen anak kuliah 
ITB yang datang ketika makan siang, 
mereka melakukan makan di tempat. 
Pembicaraan mereka seputar kuliah dan 
aktivitas kampus. Menurut Reynal, banyak 
juga mahasiswa yang berasal dari Sumatra 
menjadi pelanggan yang cukup loyal, dan 
mereka melakukan komunikasi dengan 
Reynal dengan bahasa Sumatra.

• Karyawan ITB
Segmen lain yang melakukan makan di 
tempat adalah Karyawan ITB, terlihat dari 
seragam batik birunya. Mereka melakukan 
makan di tempat di waktu makan siang, 
kebanyakan dari MBA ITB yang letaknya 
cukup dekat.

• Delivery (Go Food / Grab Food)
Ketika kami makan sambil berbincang 
selama 2 jam, kami melihat pesanan yang 
dilakukan melalui pesan antar Go Food/Gr-
ab Food cukup banyak. Kami melakukan 
diskusi dengan Reynal, pemesan ini 
meliputi tiga segmen: mahasiswa ITB, 
orang Sumatra, dan juga keturunan Tiong-
hoa. Ia bisa mengetahui karena ada 
pesanan berulang dari pelanggan yang 
pernah datang ke kedai Rajo Dendeng. 
Menurut Reynal, di Jambi pun ada segmen 
yang cukup besar dari keturunan Tionghoa, 
yang menggemari dendeng batokoknya. 
Ini merupakan insight yang menarik juga 
bagi kami bahwa segmen pelanggan Rajo 
Dendeng cukup variatif.

Salah satu anggota dari kelompok kami 
mencoba untuk menyajikan makanan 
tersebut dari mulai menata makanan 
sampai memberikan kepada rekan-rekann-
ya, dari pengalaman tersebut menurutnya 
cukup sulit karena tidak terbiasa untuk 
menyajikan makanan tersebut dengan 
porsi yang sama antar pesanan. Saat 
mengantarkan makanan juga dibutuhkan 
kehati-hatian saat pengantaran, mengingat 
tempat yang sempit. Namun para pegawai 
Rajo Dendeng sanggup melakukannya 
dengan baik, karena memang sudah 
terbiasa. 
Fenomena yang kami perhatikan dari 
pelanggan Rajo Dendeng, pelanggan 
mereka terbagi menjadi beberapa segmen 
:
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Keadaan Lingkungan

Kedai Rajo Dendeng berada diantara kedai 
lainnya yaitu, warung dan tempat menjual 
meja-meja. Kedai Rajo Dendeng ini cukup 
bersih, hanya saja tidak adanya sumber air 
untuk cuci tangan. Para pengunjung 
maupun pihak Radjo Dendeng sendiri 
harus berjalan sekitar 10-15 meter untuk 
mendapatkan air untuk mencuci. Namun 
sumber airnya pula tidak didukung dengan 
tempat yang bersih, karena mungkin terlalu 
umum sehingga kalangan manapun bisa 
mengakses sumber air tersebut.

Reynal sang pemilik tidak segan terbuka 
menceritakan apa yang menjadi kekuran-
gan dari kedainya tersebut. Mimik wajah 
yang memperlihatkan harapan kepada 
kami untuk dapat membantunya menyele-
saikan masalah-masalah yang dia hadapi. 
Hal tersebut terlihat saat menceritakan 
bahwa dia sedang bingung mengenai 
marketing online dan mengenai packaging 
yang baik seperti apa, mengingat menurut-
nya lebih banyak orang yang membeli 
dendeng tersebut dengan cara take away 
dibanding untuk makan di tempat.

Selama diskusi Kang Reynal beberapa kali 
menunjukan emosi bingung dan cemas 
yang secara implisit ia sampaikan melalui 
gesture menggaruk kepala ketika bingung 
tentang desain packaging dan digital 
marketing serta perasaan gugup yang ia 
ungkapkan  dengan mengelus kaki bebera-
pa kali. Sinyal keterbukaan juga nampak 
dari kedua telapak tangannya yang terbuka 
ketika berdiskusi serta ujung kaki dan torso 
yang menghadap kami menunjukan kang 
Reynal tertarik dengan obrolan yang mem-
bahas solusi untuk kedainya.

Tone yang digunakan oleh Radjo Dendeng 
adalah warna kuning dengan tujuan mem-
buat suasana lebih cerah dan meningkat-
kan gairah untuk  makan. Sementara 
abu-abu hanya untuk aksen saja. 

Tone & Emotions

Pada saat melakukan observasi, saat kami 
datang ke tempat, terlihat para pegawai 
sedang sibuk masing-masing dengan 
gadgetnya, dari hasil observasi pun terlihat 
kurangnya komunikasi antar pegawai. 
Namun, saat kami datang, mereka tetap 
profesional, seperti memberikan menu 
kepada pelanggan, menanyakan mau 
pesan apa dan melakukan kegiatan lain 
yang sudah disebutkan diatas.

Emosi yang terlihat adalah, saat mereka 
diajak duluan untuk berinteraksi memang 
terlihat bahagia, mereka pun menjawab 
pertanyaan-pertanyaan dengan keramah-
an. Saat salah satu dari kelompok mencoba 
menjadi mereka, mereka sangat terbuka 
dan tidak terlihat keberatannya.

Adanya keterbukaan dan harapan yang 
diperlihatkan oleh sang pemilik kedai 
tersebut saat wawancara. 
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Peralatan yang Digunakan

Objek atau barang yang ada di kedai Radjo 
Dendeng adalah barang-barang yang 
berkaitan dengan proses bisnisnya. 

Ada pula barang-barang tersebut adalah ;

• Peralatan Masak:
kompor, capitan, arang, gas, jaring penjep-
it daging, kipas.

• Peralatan di Booth:
piring saji, tempat nasi, talenan, capitan, 
panci.

• Peralatan Makan:
sendok, garpu, tempat sambel, gelas, 
tempat gelas, tempat air. 

• Peralatan lainya:
meja dan kursi.
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Faktor yang Bisa Ditingkatkan

Beberapa hal yang menurut kami patut 
untuk ditingkatkan kembali adalah mem-
perhatikan kenyamanan pengunjung 
dengan ditingkatkannya pelayanan dari 
segi tempat, kebersihan, hingga service 
penyajian makanan.

Dari segi tempat, mungkin kedepannya 
Rajo Dendeng memiliki bisa memperbaiki 
sirkulasi keluar masuknya asap pada saat 
proses pembakaran daging, karena hal ini 
dapat mengganggu konsumen pada saat 
sedang menunggu makanan disajikan. 
Begitu pula dengan saluran air, mungkin 
kedepannya Rajo Dendeng bisa menemu-
kan solusi untuk mempermudah jalur air 
bersih sampai ke kedai guna untuk memu-
dahkan karyawan untuk melakukan aktivi-
tas mencuci piring kotor, dan kami 
berharap Rajo Dendeng dapat memperlu-
as kedainya agar para konsumen yang 
datang bisa mendapatkan meja untuk 
menyantap makanan di tempat.

Dari segi kebersihan, dengan memperhati-
kan kebersihan lantai dari debu dimana kita 
tau bahwa lokasi kedai ini berada di pinggir 
jalan sehingga debu mudah menempel ke 
beberapa sudut kedai.

Dari segi service penyajian makanan di 
tempat maupun di takeaway, karena 
dengan service yang ramah hingga penya-
jian yang cepat dan rapi dari segi packag-
ing, dimana itu akan mempermudah 
konsumen untuk memakan Rajo Dendeng 
dengan mudah dimana saja. Karena 
dengan meningkatkan hal tersebut maka 
para konsumen akan lebih nyaman dan 
puas dengan makanan dan service yang 
diberikan oleh Rajo Dendeng. Hal ini dapat 
membantu Rajo Dendeng mempunyai 
pelanggan yang loyal.
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Analisa Faktor Budaya

Seperti yang dilihat di atas pada gambar 
design packaging yang kelompok 2 
usulkan untuk Rajo Dendeng, dalam mem-
buat kemasan tersebut ada beberapa 
filosofi yang diambil dalam mendesain 
kemasan tersebut, bertikut ini merupakan 
filososif maupun referensi yang diambil :

• Pilihan Warna

Faktor budaya yang kami pertimbangkan 
berdasarkan tiga segmen pelanggan pesan 
antar Rajo Dendeng: Mahasiswa ITB, 
Orang Sumatra (Jambi), dan keturunan 
Tionghoa. Warna bisa menjadi salah satu 
faktor dominan untuk memberi simbol 
identitas. Melalui hasil riset ditemukan 
bahwa warna khas Jambi adalah batik 
merah, ini menjadi pertimbangan suasana 
yang akan didapat para pelanggan dari 
Sumatra / Jambi. Selaras dengan warna 
khas Jambi, bagi orang Tionghoa warna 
merah dianggap  sebagai simbol keberun-
tungan dan prosperity. Warna merah juga 
menjadi warna yang menarik bagi 
makanan, sehingga warna ini dapat 
mencakup ketiga segmen pelanggan Rajo 
Dendeng.

Selain warna Merah, warna Kuning dan 
Abu abu sendiri menambah atmosfer dari 
kedai Rajo Dendeng tersebut, dimana tiga 
warna ini adalah warna pilihan dari Kang 
Reynal yang bertujuan untuk memasukan 
unsur keindahan dan warna khas dari 
daerah Jambi, Sumatera.

Mengenal Para Observer

Para observer merupakan mahasiswa kelas 
CCE60 MBA ITB kelompok 2. Terdiri dari 
Arini Amiran, Adnan Ali Masum, Ika Agus-
tin, Ichsan Mulia dan Raisa N. Fatima 
Rachman. Tentu, Rajo Dendeng merupa-
kan salah satu kedai makanan favorit kita di 
Jalan Gelap Nyawang depan Kampus.
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Perpustakaan Belakang Sekolah

Perpustakaan Belakang Sekolah (@perpus-
belakangsekolah) adalah sebuah komuni-
tas literasi yang berdiri pada tahun 2017. 
Komunitas ini didirikan oleh Dwiki Ahmad 
Rizaldy, S.IP yang merupakan lulusan Ilmu 
Pemerintahan Universitas Padjadjaran di 
tahun 2017.

Komunitas ini dibuat oleh beliau sebagai 
bentuk solusi untuk meningkatkan literasi 
minat baca untuk generasi SMA yang ada 
di kota Bandung dan juga sebagai pelopor 
untuk menangkal penyebaran berita 
bohong atau hoaks yang menjadi keresah-
an di tengah-tengah masyarakat pada saat 
itu hingga saat ini. Ia ingin menciptakan 
sebuah pemahaman yang mengembalikan 
nama perpustakaan sebagai sebuah 
tempat yang menjadi sebuah wadah untuk 
menciptakan, mendiskusikan, membantu 
siswa-siswi SMA untuk mendekatkan 
segala informasi berlandaskan pada pene-
muan dari buku yang jelas akan hasil pene-
litiannya dan tidak apatis terhadap kema-
juan bangsa Indonesia. 



Tidak hanya itu, ia ingin membantu 
siswa-siswi SMA untuk berani berbicara di 
hadapan umum dan menyuarakan aspirasi 
mereka dan tidak kenal takut akan hal-hal 
yang dapat mempengaruhi opini mereka 
itu sendiri. Memperkenalkan minat dan 
bakat yang dimiliki oleh siswa-siswi SMA 
dalam mengukur kekurangan dan kelebi-
han dirinya masing-masing dan mencocok-
kan pada minat dan bakat yang cocok 
dengan penjurusan ilmunya di jenjang 
Universitas.

Maka dari itu, dengan didirikannya komuni-
tas ini, beliau memiliki inisiatif untuk mem-
berikan pengarahan, pengawasan, dan 
juga bimbingan kepada para generasi 
penerus, khususnya anak-anak SMA 
sebagai generasi yang menjaga persatuan, 
kesatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Hadirnya komunitas ini 
diharapkan dapat melahirkan pemu-
da-pemudi yang kritis dan memikirkan 
solusi untuk khalayak banyak kepada 
masyarakat.
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Aktivitas

Secara umum aktivitas yang dilakukan 
@PerpusBelakangSekolah adalah mendi-
skusikan cerita/ topik kehidupan diluar 
kegiatan sekolah pada umumnya, ini bertu-
juan untuk sebagai alat bertukar pikiran, 
ide, maupun gagasan antar masing – 
masing individu dalam kelompok. Pemba-
hasan atau pembicaraan yang diskusikan 
juga berdasarkan literatur yang berguna 
sebagai landasan ide atau teori agar meng-
umpulkan beberapa persepsi teori yang 
lalu didiskusikan dan digabungkan bebera-
pa pendapat tersebut sehingga menghasil-
kan sebuah kesimpulan.

Secara rinci topik atau pembahasan yang 
dibicarakan yaitu yang berkaitan dengan 
politik, sosial, ekonomi, cinta, pendidikan, 
dll. Namun pembahasan juga bisa bermula 
dari trending topik yang lagi kontroversial 
dan menjadi pembicaraan masyarakat 
umum.

Aktivitas yang dilakukan berada di lokasi 
yang nyaman dan suasana yang sedikit 
tenang sehingga pembicaraan yang disam-
paikan tidak terganggu atau terhambat. 
Lokasi @PerpusBelakangSekolah itu sendiri 
berada di Jl. Badak Singa, Kota Bandung. 
Untuk anggota komunitas ini sendiri masih 
terbilang relatif karena di komunitas ini 
tidak ada paksaan atau dorongan untuk 
harus bergabung, namun bagi siapa saja 
yang tertarik silahkan bergabung, dan 
mayoritas anggota yang bergabung yaitu 
berasal dari kalangan anak SMA (Sekolah 
Menengah Keatas) dan beberapa maha-
siswa.
Target aktivitas @PerpusBelakangSekolah 
yaitu untuk menghasilkan eksistensi dari 
perkumpulan mereka sendiri, ini karena 
masih ada tanggapan dari luar yang 
mereka dapat tentang pro dan kontra dari 
keberadaan perkumpulan ini, apakah baik 
atau tidak. Sehingga target aktivitas ini 
harus bisa mengundang dan mendatang-
kan beberapa tokoh penting dengan mem-
buat event di beberapa tempat yang 
nantinya dengan cara bekerja sama untuk 
mengenalkan keberadaan @PerpusBe-
lakangSekolah itu sendiri.
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Fase Fase Interaksi

FASE PERTAMA

Pada fase ini, para pelaku diskusi menya-
makan persepsi tentang issue yang sedang 
terjadi saat ini.Hal ini dilakukan untuk mem-
permudah alur pembahasan yang akan 
dilakukan.

FASE KEDUA

Pada fase ini, hal yang dilakukan adalah 
mendengar setiap pendapat dari seluruh 
partisipan. Seluruh partisipan harus 
mengemukakan pendapatnya dikarenakan 
hal ini lumrah dilakukan dalam diskusi-di-
skusi yang ada.

FASE KETIGA

Pada fase ini, hal yang dilakukan oleh para 
partisipan adalah bertukar pikrian. Dengan 
dilakukannya bertukar pikiran, maka akan 
semakin banyak wawasan atau sudut 
pandang baru yang diperoleh oleh para 
partisipan.

FASE KEEMPAT

Kesimpulan. Pada fase ini, pemimpin 
diskusi dan perwakilan dari partisipan 
membuat kesimpulan berdasarkan 
materi-materi yang sudah dibahas pada 
forum diskusi sebelumnya.



Masalah dan Penyelesaian

Dalam melangsungkan penelitian ini, di 
lapangan kami menemukan hal-hal yang 
menjadi problem dan dapat menjadi halan-
gan dalam pengembangan organisasi 
Perpustakaan Belakang Sekolah.

• Masalah Pertama : 

Tujuan akhir yang tidak sesuai dengan 
harapan dan tujuan awal. Hal ini menjadi 
concern utama kami saat awal datang ke 
organisasi ini. Apakah tujuan organisasi ini 
memang untuk mengedukasi para pelajar 
dengan ilmu pengetahuan umum yang 
menjadi bekal mereka di masa depan, 
ataukah sang pendiri organisasi memiliki 
tujuan lain dalam mendirikan organisasi ini.

• Solusi : 

a. Memberikan pemahaman dasar kepada 
para peserta apa tujuan dari berdirinya 
organisasi ini dan mereka harus kritis akan 
hal ini jika dikemudian hari merasa ada 
pergeseran fungsi dari organisasi ini.

b. Membuat timeline kegiatan mereka 
yang benar-benar bisa mendukung 
pengembangan diri para pelajar. Contoh : 
membuat kompetisi futsal, festival musik.
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• Masalah Kedua : 

Pandangan negatif dari orang-orang terha-
dap remaja dan orang-orang yang  
nongkrong bersama. Hal ini terjadi karena 
masih adanya stereotype dimana jika 
sekelompok pemuda nongkrong bersama 
maka hal yang mereka kerjakan adalah hal 
negatif.

• Solusi :

a. Membuat dan mempublikasi kegia-
tan-kegiatan positif mereka dan membuat 
event yang bisa diikuti oleh masyarakat 
umum sekitar, sehingga mereka tidak 
selalu memandang negatif terhadap 
tongkrongan.

• Masalah Ketiga : 
Kurangnya pengetahuan akan topik yang 
dibahas

• Solusi : 
a. Menyumbangkan buku-buku yang sesuai 
dan dibutuhkan oleh organisasi tersebut.

• Masalah Keempat : 
Belum ada orang yang bertanggung jawab 
atas materi dan topik yang berlangsung 
dan didiskusikan 

• Solusi : 
a. Ikut serta dalam diskusi, sehingga bisa 
memberi masukan dan mengawasi jalann-
ya diskusi tersebut. Tidak selalu tetapi ada 
beberapa waktu kami ikut dalam diskusi 
tersebut.
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What is Sate Kobar?

Sate Kobar singkatan dari Sate ‘Kompak 
Babarengan’ atau juga Sate ‘Kompani-Ba-
bakaran’ merupakan re-branding dari Sate 
Kompani. Sate Kobar adalah suatu product 
brand sate dengan menonjolkan bumbu 
bakar, saat ini Sate Kobar sudah mengelu-
arkan 2 jenis bumbu bakar yaitu pedas 
manis dan pedas asin.

Saat ini Sate Kobar sudah memiliki 2 
cabang yaitu di Jalan Gelap Nyawang No.1 
Bandung dan Jalan Geger Kalong Girang 
No. 41 Bandung, Sate Kobar berencana 
akan membuka 1 cabang lagi di daerah 
Cihampelas.

Sate Kobar memiliki inovasi pada rasa 
bumbu bakar khas Indonesia. Sate Kobar 
bertekad untuk menjual bumbu bakar 
kemasan dengan rasa khas Indonesia ke 
seluruh dunia. Saat ini Sate Kobar telah 
menjual Bawang Goreng Pedas kemasan 
dan Sambel Bawang kemasan. Bumbu 
bakar buatan Sate Kobar tidak mengand-
ung MSG. Saat ini Sate Kobar sudah mem-
produksi bumbu bakar dengan rasa Pedas 
Manis dan Pedas Asin. Untuk kedepannya 
Sate Kobar akan memproduksi bumbu 
bakar dengan rasa Kare dan Betutu.
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Bagaimana dengan lingkungan sekitar 
Sate Kobar?

Karena Sate Kobar ini jam operasionalnya 
pukul 17.00-23.00 jadi mayoritas mereka 
berjualan saat hari sudah gelap, sedangkan 
permasalahan utamanya adalah dijalan 
Gelap Nyawang emang kurang sekali 
penerangan, ditambah dari pihak Sate 
Kobar belum ada tindakan untuk memberi-
kan plang nama atau semacamnya untuk 
membuat orang lebih aware lagi dengan 
Sate Kobar ini. 

Selain gelap/kurang penerangan, lingkun-
gan disitupun agak lembab dan kotor yang 
dapat membuat para konsumen tidak 
nyaman berada dilingkungan itu. Apalagi 
kalau hujan, lingkungan disekitar situ sema-
kin terlihat kotor karena banyak air yang 
tergenang disekitaran tempat berjualan. 
Kalau sedang rame pengunjung lingkun-
gan disitupun terkadang menjadi sumpek 
dan pengap.

Sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan 
lingkungan sekitar tempat berjualan, yang 
juga dapat merugikan harus segera ditan-
gani dan diantisipasi. Perubahan tersebut 
dapat dimulai dengan melakukan kerjasa-
ma antar para pedagang kaki lima dan 
warung-warung disekitaran tersebut untuk 
lebih peduli kebersihan lingkungan. Diawa-
li dari pegawai Sate Kobar terlebih dahulu 
sebagai contoh.

 



Bagaimana orang-orang di lingkungan 
sekitar?

Sate Kobar adalah pedagang kaki lima 
yang memiliki keterikatan dengan bebera-
pa orang dan komunitas. Berawal dari 
Preman belum pensiun yang menyewakan 
lahan tempat berdagang untuk Sate Kobar 
dan para pedagang lainnya. Kedua ada 
Kaki Lima Food Center, Tukang Parkir, 
Pengamen, dan Bencong yang selalu 
menemani perjalanan Sate Kobar hari demi 
hari. Terakhir adalah Ojek online yang 
menjadi sarana penghubung antara Sate 
Kobar dan para konsumennya.
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Bagaimana aktivitas pedagang Sate 
Kobar?

Diawali dengan memasang tenda pukul 
16.30 – Menata bahan baku didalam 
gerobak, meja&kursi untuk konsumen, dan 
persiapan panggangan untuk memasak – 
Pengaktifan order via online, kemudian 
selang berapa lama proses jual belipun 
dilakukan. Baik proses jual beli via online, 
maupun via offline – Terkadang apabila 
sedang sepi pengunjung obrolan-obrolan 
ringan sering dilakukan dengan sesame 
pedagang dan orang-orang di lingkungan 
sekitar – Pukul 22.00 adalah last order, tak 
lama setelah itu merekapun mulai berben-
ah untuk menutup lapaknya.



Apa saja masalah yang dihadapi oleh 
Sate Kobar?

Untuk sekelas usaha di bidang kuliner dan 
masih sangat baru pasti akan menemui 
kendala yang bermacam-macam dari 
berbagai aspek.

• Masih kalah bersaing dengan pedagang 
kaki lima senior disekitar Gelap Nyawang.

• Tempat berjualan yang kurang bisa 
menarik perhatian konsumen.

• Kurangnya sistem marketing.

• Terlalu fokus re-branding, sehingga 
melupakan fokus pada penjualan produk.

• Harus lebih menonjolkan value yang 
dimiliki.
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Solusi dari kami

Dari permasalahan yang  muncul kami 
mencoba sedikit memberikan  solusi, 
diantaranya:

• Disarankan untuk memberikan peneran-
gan lebih disekitaran tempat berjualan dan 
pemberian plang atau neon box, agar 
orang-orang lebih aware dengan 
keberadaan Sate Kobar dan berpotensi 
untuk mendapatkan konsumen yang lebih 
banyak.

• Bekerja sama dengan pedagang lain 
untuk menjaga lingkungan disekitar 
tempat berjualan, khususnya disekitaran 
Sate Kobar agar konsumen merasa lebih 
nyaman.

• Adanya musik atau diversion lain untuk 
mengalihkan perhatian konsumen terha-
dap lingkungan yang kurang rapih dan 
bersih.

• Harus berani mengeluarkan biaya dan 
effort lebih untuk melakukan strategi 
marketing produk, contohnya melakukan 
promosi, melakukan marketing via digital, 
dll.

• Jangan terlalu fokus untuk re-branding. 
Disarankan untuk fokus terlebih dahulu 
kepada penjualan produk dan keber-
langsungan usaha. Karena dengan 
re-branding belum tentu menaikkan peng-
hasilan.

• Memberikan penyajian makanan yang 
lebih dari pedagang-pedagang sekitar dan 
added value yang dapat diberikan kepada 
konsumen, sehingga Sate Kobar mempu-
nyai ciri khas tersendiri dibandingkan 
pedagang disekitarnya.

• Lebih menonjolkan value yang dimiliki 
(bumbu bakar).
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Latar Belakang

Dalam arti luas, dari berbagai literatur bisa 
disimpulkan bahwa etnografi mencakup 
segala macam kajian atau studi yang 
mendalam tentang sekelompok orang 
dengan tujuan untuk mendeskripsikan pola 
dan kegiatan sosio-kultural mereka. Bagi 
etnografer, setiap kejadian apa saja ada 
pola, sistem, rumus dan keteraturan yang 
bisa dipakai untuk menjelaskan kejadian 
atau fenomena lainnya. Borg dan Gall 
(1989: 387) mendefinisikan etnografi 
sebagai “an in-depth analytical description 
of an intact cultural scene”.

Fenomena UMKM kopi kekinian sangat 
pesat di Indonesia. Tidak terlepas juga 
dengan kota Bandung. Kedai-kedai kopi 
kecil menjamur di segala pelosok dengan 
jati diri dan tingkat kesuksesan masing 
masing. Mengingat fenomena ini, kami 
tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai 
sebuah Kedai Kopi di dalam suatu Ruko 
yang cukup megah dan rapih di kawasan 
penuh mahasiswa dan masyarakat kalan-
gan berduit di Bandung, yaitu Ruko 
NonStop Tubagus Ismail.

Abstract

The research is to find out the portrait of the current small 

business entities in Ruko Non Stop Tubagus Ismail that locates in 

the area of Tubagus Ismail Raya, Coblong, Bandung, which well 

known as the area where students and upper class people 

resides. We are going to conduct qualitative research on small 

entreprise called Kaya Kopi which enterprise is located in Ruko 

Non Stop Tubagus Ismail Raya with ethnography method 

approach. Ethnography will be applicable to doing some 

research by investigating human behaviour that going to be 

connected with the current communication technology applies 

and cultural and social settings. For the validity of the data, the 

researchers use triangulation of data and methods. Data analysis 

technique used is an interactive model of data analysis. The 

results shows that the main reason behind the lack of progress 

mainly as the head of the business (the boss) has its own way to 

conduct its business in the first place.

SOLUSI DESAIN UNTUK KAYA KOPI





Langkah-langkah awal

1. Mencari tahu keadaan sekitar, dan 
melakukan engagement dengan para 
pelaku usaha di sekitar Ruko Non Stop;

2. Melakukan wawancara etnografis 
dengan sedikit pemangku pendukung, dan 
para pelaku bisnis dalam Kaya Kopi, 
sehingga kami memperoleh unsur penting 
diantaranya adalah tujuan yang eksplisit, 
penjelasan, dan pertanyaannya yang 
bersifat etnografis;

3. Langkah selanjutnya adalah membuat 
catatan etnografis. Sebuah catatan 
etnografis meliputi catatan lapangan, alat 
perekam gambar, artefak dan benda lain 
yang mendokumentasikan suasana budaya 
yang dipelajari;

4. Langkah keempat adalah mengajukan 
pertanyaan deskriptif. Pertanyaan deskrip-
tif mengambil “keuntungan dari kekuatan 
bahasa untuk menafsirkan setting” (frake 
1964a: 143 dalam Spradley, 1991: 108), 
untuk mengetahui paling tidak satu setting 
yang di dalamnya informan melakukan 
aktivitas rutinnya;

5. Langkah kelima adalah melakukan 
analisis wawancara etnografis. Analisis ini 
merupakan penyelidikan untuk mencari 
solusi dari permasalahan yang ditemukan.

A little bit of flashback

Alasan utama kami memilih Kaya Kopi 
sebagai objek penelitian etnografi kami 
dikarenakan dengan lokasi Kaya Kopi dan 
juga desain kedai dari luar, sudah sepan-
tasnya mendapat tempat yang layak, 
dalam hal ini cukup ramai. Kami melihat 
kedai ini tidak terlalu ramai dimana kedai 
ini seharusnya sudah dilengkapi dengan 
sarana dan prasarana yang cukup dari luar.
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Sebelum menuju ke Kaya Kopi kami 
melakukan penelitian pustaka. Kami mene-
mukan bahwa Kedai Kopi Ramai dikunjun-
gi, jika berdasarkan penelusuran penelitian 
kami, diantaranya, kedai kopi harus 
memenuhi unsur Instagramable; Nyaman; 
Tempat untuk bekerja, belajar, bahkan 
nongkrong; Menu bervariasi; atau Jawaban 
bagi pecinta kopi

Lain halnya dengan spots.id, mereka mem-
beri masukan agar kedai kopi ramai 
diantaranya Konsep kopi yang unik; Ekste-
rior yang cantik; Bagikan sample/brosur; 
Ciptakan menu otentik; Beri diskon/promo; 
Promo rutin sosial media; Berikan menu 
khusus untuk konsumen loyal; Sewa public 
figure, Pasang penunjuk jalan; Buat 
konsumen nyaman; Mencari testimonial; 
atau Wi-fi gratis.
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Mengenai strategi dalam menentukan 
tempat UMKM, penelitian kami menemu-
kan bahwa seharusnya tempat memiliki 
kriteria sebagai berikut:

•Tingkat kepadatan penduduk di sekitar                        
lokasi

•Besar pendapatan penduduk sekitar

•Memperatikan tingkat lalu lalang kenda-
raan

•Banyak usaha yang mendukung lokasi 
tersebut

•Dana mendirikan usaha cukup

•Tingkat kompetisi rendah

•Tingkat keamanan

•Akses menuju lokasi

•Kebersihan lokasi

Setelah itu, kami memperoleh data baik 
data Primer (dari pegawai Kaya Kopi dan 
para pemangku kepentingan dalam Ruko 
Non Stop) maupun data Sekunder (peneli-
tian ini, data sekunder diperoleh melalui 
bukubuku, kepustakaan, majalah/jurnal, 
dokumen, arsip serta sumber-sumber dari 
internet yang menyediakan banyak data 
sekunder).



Pengurus Ruko Non Stop Tubagus Ismail

Kami pertama datang bertemu dengan 
salah satu pengurus, dan memulai pembic-
araan mengenai keadaan sekitar Ruko, 
tanpa langsung menuju kepada kedai Kaya 
Kopi. Dari situ, kami memperoleh informasi 
yang cukup untuk menambah hasil peneli-
tian kami, diantaranya:

• Ruko terdiri dari 4 lantai, dimana lantai 1 
(Dasar) untuk food and beverage; lantai 2 
untuk usaha kecil lainnya seperti tour and 
travel, salon, fotokopi; lantai 3 untuk 
perkantoran, dan lantai ke 4 seharusnya 
ditujukan untuk food court.

• Wewenang akan lahan parkir Ruko di 
serahkan kepada pengurus RT setempat, 
sehingga pengurus Ruko tidak berwenang 
untuk mengatur arus kepadatan dalam 
lahan parkir. Hal ini bertujuan untuk menja-
ga hubungan yang baik dengan 
masyarakat setempat.

• Ruko sudah berdiri lebih dari 4 tahun, dan 
sudah 3 tahun dipenuhi oleh tenant yang 
bergantian

• Kaya Kopi sudah menghuni Kavling kecil 
dalam Ruko Non Stop 2 tahun dan beren-
cana untuk memperpanjang.

Fasilitas Ruko Non Stop

Ruko megah nan rapi, juga strategis ini, 
terletak di tengah jalan Tubagus Ismail 
Raya dan di pinggir Jalan besar. Ruko ini 
dilengkapi dengan fasilitas umum toilet di 
setiap lantai, Mushola, dan lift. Kemudian 
ditambah lagi dengan fasilitas lahan parkir 
yang cukup luas, dapat dipadati lebih dari 
15 mobil dan 30 motor.

Kunjungan ke Restoran di Lantai Dasar

Sebelum langsung menuju Kaya Kopi, kami 
kembali memantau keadaan sekitar, 
dengan terlebih dahulu menuju ke tenant 
makanan di lantai dasar yang terletak dekat 
Kaya Kopi. Kami sedikit berbicara dengan 
pegawai di sana. Diketahui satu dari dua 
restoran makanan di sana akan segera 
keluar dari Ruko Non Stop dikarenakan 
sepinya pengunjung. Hal ini membuat 
kami penasaran, dikarenakan kami juga 
memesan menu dan merasakan menu 
yang mereka jual, bahwa makan yang dijual 
cukup affordable tetapi tidak memiliki 
citarasa yang cukup. Dan sayangnya, 
tempat untuk menikmati makanan tidak 
cukup stabil dan tidak dilengkapi dengan 
wifi, memuat kami sedikit menarik kesim-
pulan.
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Berbicara dengan Para Pegurus Lahan 
Parkir

Kami menemukan ada satu penjaga 
keamanan yang dipekerjakan oleh Ruko 
Non Stop, yang bertugas hanya sebagai 
pemerhati lingkungan Ruko dan sedikit 
bersih bersih sekitar. Penjaga tersebut 
ditemani oleh para pengatur lahan parkir 
dari RT setempat. Para pengatur lahan 
parkir bertugas dalam dua shift, dan dalam 
setiap shift terdiri dari setidaknya satu 
orang dan maksimal 2 orang.

Para penjaga parkir sebagian hanya 
mengatur parkiran para pegawai atau 
pekerja dari para tenant di Ruko Non Stop. 
Jarang sekali ada penghuni luar untuk 
parkir mengunjungi selama dua kali 
kunjungan kami, kecuali kami.

Kaya Kopi
Keadaan Luar Kaya Kopi

Kaya Kopi terletak di sisi bawah pojok 
dekat dengan pintu masuk utama Ruko 
Non Stop. Dengan desain yang cukup unik, 
Kaya Kopi cukup terlihat dari luar, dan 
terutama tidak tertutupi oleh gerbang, 
pohon maupun orang parkir. Sehingga 
dapat terlihat jelas ada sebuah kedai kopi 
kecil dalam pojok luar Ruko dengan desain 
unik minimalis yang dilengkapi dengan dua 
meja dan beberapa bangku di sekeling 
meja, juga bangku di meja bar. Ukuran 
Kaya Kopi sendiri tidak lebih dari 2 x 3 
meter diluar lahan untuk menaruh alat 
pelengkap seperti meja dan bangku yang 
sudah kami jelaskan sebelumnya. Satu 
kekurangan dari kedai ini dari luar adalah 
kedai ini selain berada di pojokan, juga 
tidak menghadap ke arah pintu Ruko Non 
Stop, sehingga sulit terlihat dari arah jalan 
yang lain.
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Kaya Kopi dan Keterikatan Dalam
Ruang

Pada saat kami melakukan penelitian, saat 
itu kebetulan Kaya Kopi sedang cukup 
ramai diisi dengan dua jenis pengunjung, 
satu diantaranya kumpulan pemuda terdiri 
dari 6 orang yang memenuhi satu sisi meja, 
sedang membahas mengenai pekerjaan 
kantor. Mereka adalah pegawai dari salah 
satu kantor penghuni lantai 6. Mereka 
cukup sibuk dengan pembahasan mereka, 
sesekali menyeruput minuman dan mero-
kok. Mereka tidak terlihat kurang berkon-
sentrasi dalam bahasan mereka, walaupun 
kondisi ruangan outdoor dan lebih terke-
san cuek dalam kondisi diskusi diluar 
ruangan.

Satu lagi adalah anak SMA, yang sedang 
menikmati keadaan sambil bermain game 
dengan gadget-nya sambil menikmati kopi 
dan cemilan kecil.
Sehingga saat kami datang, hanya terdapat 
dua bagian kosong, yaitu meja di pojok 
dengan kedua bangku yang kesemuanya 
kami gunakan untuk menaruh tas dan jaket 
termasuk helm kami. Dan satu lagi adalah 
bangku yang sangat tepat, yaitu bangku 
yang terletak di depan bar pegawai.

Kami duduk di bangku bar, dengan 4 
bangku kami penuhi, dan kedua anggota 
tim kami melakukan pengamatan sekitar 
dan juga melakukan pengambilan gambar. 
Kami mulai memesan menu yang ditawar-
kan Kaya Kopi, dan memulai pembicaraan 
ringan. Mulai dari pembicaraan jam buka 
kedai, jumlah pegawai, jumlah pengun-
jung, sampai cara membuat kopi signature 
mereka. Pembicaraan sangat nyaman, dan 
pegawai, yang bernama Azam, sangat 
bersahabat dan sudah seperti mengang-
gap kami pernah bertemu berkali kali.

Kami mulai menggali dari sudah berapa 
lama mereka menyewa tempat di sana, 
berapa pemasukan rata-rata mereka 
perhari, siapa saja rata-rata pengunjung 
mereka, kapan waktu kosong dan ramai 
mereka, menu apa saja yang mereka 
sediakan, mengapa mereka tidak menye-
diakan banyak variasi menu, fasilitas apa 
saja yang mereka berikan baik dalam 
kenyamanan menikmati Kopi maupun 
pembayaran. Dan revenue streams mereka 
sampai sejauh apa.
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Awalnya, kami mengetahui bahwa 
pendapatan perhari mereka dapat menjual 
20-25 gelas kopi dan teh, dan sebagian 
besar yang beli hanya pegawai kantor Ruko 
Non Stop. Pemasukan itu didapat hanya 
dari Kopi atau Teh saja, dikarenakan 
mereka tidak memiliki pemasukan tambah-
an karena tidak bekerja sama dengan 
platform digital seperti Gofood dan Grab-
food, akan tetapi sesekali mereka 
mendapatkan order banyak jika ada acara 
di salah satu kantor penghuni Ruko Non 
Stop. Hal lainnya, di Kaya Kopi tidak 
menjual menu variasi makanan lain selain 
Kopi dan beberapa teh, hanya ada satu 
jenis biskuit.

Selama kami disana berbicara dengan Mas 
Azzam, tidak terlihat adanya interaksi 
antara Mas Azzam dengan pembeli selain 
kami selama keberadaan kami disana. 
Sehingga kami dapat leluasa bertanya 
lebih jauh.

Sebelum langsung kepada pembicaraan 
mengenai perkembangan bisnis, kami 
berusaha mencari tahu sumber bahan-bah-
an yang mereka ambil. Kaya Kopi 
mengambil bahan-bahan yang cukup 
berkualitas tinggi, dari supplier yang cukup 
besar, dikarenakan mereka ingin memper-
tahankan rasa dan kualitas minuman 
mereka, dimana hal ini membuat harga 
Kopi dan Teh di Kaya Kopi cukup mahal 
untuk kedai kecil, apalagi jika dibanding-
kan dengan kedai kopi kekinian lainnya.

Mas Azzam telah bekerja selama 2 tahun 
semenjak berdirinya Kaya Kopi di Ruko 
Non Stop. Beliau ikut dengan pemiliknya 
dari usaha bisnis kopi mereka sebelumnya 
yang tidak berhasil, dan membuka bersa-
ma Kaya Kopi. Mas Azzam bercerita, pemi-
liknya dari awal selalu menekankan agar 
mempertahankan Kaya Kopi dari awal, 
mulai dari citarasa, cara bekerja dan 
pengoperasian bisnis. Hal itu juga yang 
menyebabkan tidak adanya perkemban-
gan variasi dari menu, fasilitas tambahan 
untuk customer dan bahkan kerjasama 
dengan platform digital yang berkembang 
saat ini, gofood dan grabfood. Bahkan 
sistem pembayaran mereka hanya meng-
gunakan cash dan debit bca saja.

Dengan gaji UMR Kota Bandung, sepertin-
ya Mas Azzam cukup nyaman untuk berada 
disana sampai waktunya beliau membuat 
usaha kopi sendiri di Jakarta nantinya, 
katanya.
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Mas Azzam mulai cerita mengenai penuhn-
ya lahan parkir di Ruko Non Stop yang 
menyebabkan para calon pembeli dari luar 
Ruko enggan untuk datang karena sulitnya 
lahan parkir atau bahkan selalu terlihat 
penuh. Yang kemudian cerita tersebut 
diselingi dengan pertanyaan apakah kami 
mau membuat kopi sendiri, akan tetapi 
kami terlalu takut merusak mesin espresso 
seharga 75jt.

Mas Azzam bercerita bahwa dikarenakan 
pemasukan Kaya Kopi cukup untuk mem-
bayar gaji dan sewa dan operasional, pemi-
lik tidak terlalu takut atau hanya berangga-
pan bahwa sebenarnya bisnis itu hanya 
sebagai hobi. Memang jika dilihat, variasi 
menu mereka sangat sedikit dan tidak 
menarik, sangat sulit sekali untuk berla-
ma-lama disana bermain wifi dan ditemani 
dengan bergelas-gelas kopi/teh, karena 
bagi kami mahasiswa, merupakan sebuah 
pemborosan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara 
lapangan kami dengan barista Kaya Kopi 
bisa dilihat di fieldwork canvas berikut.
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Ideation

Berdasarkan hasil studi etnografi, Kaya 
Kopi memiliki beberapa kelebihan yang 
harus dipertahankan dan beberapa 
kekurangan yang bisa diperbaiki. Dari 
keduanya, kami merumuskan beberapa ide 
untuk pengembangan Kaya Kopi, yaitu :

Solusi Akses
Parkiran:

Parkiran Ruko Non-Stop yang selalu 
kehabisan ruang dikarenakan ruang parkir 
untuk karyawan-karyawan dari perusahaan 
yang menyewa ruko tersebut memenuhin-
ya dikarenakan adanya ketidaktegasan 
manajemen ruko terkait jatah parkiran 
untuk setiap penyewa. Dimana sudah 
diketahui bahwa setiap penyewa ruko 
hanya dijatah 1 mobil untuk 1 ruko, namun 
hal itu selalu dilanggar dan menyebabkan 
kurangnya ruang parkir untuk publik. Maka 
dalam hal ini, menurut kami pemilik dan 
manajemen Ruko Non-Stop harus bertemu 
dengan RW setempat yang diketahui 
sebagai pengelola parkiran tersebut. Kese-
pakatan harus terpenuhi oleh kedua belah 
pihak dengan kewajiban 1 mobil 1 ruko 
untuk parking space. Memberikan ID Card 
khusus parkir contohnya.
Signage:

Dikarenakan sulitnya orang untuk melihat 
keberadaan Cafe Kaya Kopi dari jalan, 
maka dibutuhkan Signage yang dapat 
dilihat dari jalan raya untuk mendapatkan 
kesanada dan hidupnya Cafe.



Pengembangan Menu

Kaya Kopi menawarkan menu dengan 
harga yang cukup tinggi untuk tempat 
yang relatif kecil dan terbuka. Untuk 
perbandingan, harga yang ditawarkan oleh 
Kaya Kopi mirip dengan Old Bens, sebuah 
cafe yang menawarkan tempat nyaman 
dengan fasilitas lebih lengkap.

Dengan harga yang bersaing, tentu Kaya 
Kopi pun harus memberikan fasilitas yang 
juga bersaing. Namun, ada keterbatasan 
dari segi fasilitas yang bisa ditawarkan oleh 
Kaya Kopi. Sehingga, harus ada hal lain 
ditawarkan sebagai daya tarik untuk harga 
yang dibayar.

Salah satu solusi yang bisa dilakukan 
adalah dengan menambahkan sedikit 
cemilan, seperti donat atau yang lainnya, 
untuk setiap pembelian. Menu pelengkap 
ini tidak perlu mahal, bisa di harga yang 
sangat murah, yaitu di bawah seribu 
rupiah. Menu pelengkap ini bahkan bisa 
juga dibuat signature, sehingga tidak 
ditemukan di tempat lain. 

Meningkatkan Penjualan 
dengan Platform Online

Keterbatasan lahan parkir dan tempat yang 
mungil memang menyulitkan Kaya Kopi 
untuk bisa mendapatkan penjualan yang 
besar. Salah satu cara paling efektif agar 
bisa mendapatkan penjualan lebih dengan 
tanpa memikirkan batasan-batasan terse-
but adalah dengan mendaftar di platform 
jual beli online seperti Grabfood atau 
Gofood.

Dengan bergabung ke platform online, 
Kaya Kopi dapat menjangkau pasar yang 
lebih luas, tidak hanya terbatas pada 
karyawan ruko atau orang yang lewat saja. 
Terlebih lagi jika Kaya Kopi mau langsung 
berinvestasi untuk beriklan promosi di 
kedua platform tersebut, selain jangkauan 
pasar lebih luas, mereka pun bisa langsung 
mendapatkan hati pelanggan-pelanggan 
baru dan meningkatkan penjualan. Sekali 
lagi, tanpa harus membuat tempat atau 
parkiran yang lebih luas.
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Variasi Cara Pembayaran

Ide terakhir adalah ide pengembangan 
untuk mendatangkan re-order customer. Di 
jaman sekarang ini, pelanggan memiliki 
preferensi tersendiri dalam melakukan 
pembayaran. Jika Kaya Kopi hanya memili-
ki dua opsi pembayaran seperti sekarang, 
besar kemungkinan adanya beberapa 
pelanggan yang mengalami kesulitan 
dalam pembayaran. Pengalaman tidak 
mengenakkan seperti itu bisa jadi menye-
babkan pelanggan tidak mau kembali ke 
tempat yang sama, sehingga variasi cara 
pembayaran yang lebih banyak perlu untuk 
disediakan.

Kesimpulan

Dengan memanfaatkan teknik etnografi 
kita dapat memahami kebutuhan dari suatu 
kelompok masyarakat atau bisnis UMKM di 
sekitar kita. Kebutuhan yang ditemukan 
pun bukanlah kebutuhan yang diucapkan 
oleh objek observasi, tetapi juga dari 
segala aspek yang meliputi perilaku dan 
kebiasaan sekelompok masyarakat yang 
berada disekitar bisnis UMKM tersebut. 
Dari hasil studi etnografi yang telah dilaku-
kan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
adanya gap yang terjadi antara tujuan yang 
ingin dicapai oleh Kaya Kopi dan kegiatan 
bisnis yang telah dilakukan. Sehingga, 
terjadinya beberapa masalah yang tidak 
dapat mereka selesaikan sendiri.

Seperti yang dikutip dari Al Quran, setiap 
masalah yang diturunkan terdapat juga 
jalan keluarnya. Maka dari itu, sebagai  

observer kami berkeyakinan akan meng-
hasilkan solusi yang tepat untuk Kaya Kopi. 
Tentunya, dengan pengamatan dan 
pertanyaan-pertanyaan deskriptif yang 
telah diberikan kepada objek observasi. 
Dibangun dengan hubungan yang baik 
antar observer dan objek observasi, meng-
hasilkan komunikasi yang positif dalam 
merangkum data dan solusi.

Inilah manfaat dari teknik etnografi yang 
digunakan untuk mengumpulkan data 
pada sebuah objek di masyarakat. Teknik 
yang sangat dalam dan berhubungan 
langsung dengan masyarakat, membuat 
prasangka-prasangka yang ada sebelumn-
ya terpatahkan. Untuk mendapatkan solusi 
jangka panjang bagi bisnis.
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Fieldwork di Daerah kampus UNPAD di 
jalan Hasanudin Bandung

Daerah jalan Hasanudin yang terletak di 
kawasan samping UNPAD adalah kawasan 
pedagang kaki lima yang berjualan 
makanan. Mereka berjualan untuk 
memenuhi kebutuhan makan para maha-
siswa yang berkuliah di UNPAD. Beberapa 
tahun yang lalu kawasan ini selalu ramai 
setiap makan siang atau jam jam makan 
lain nya, tetapi sekarang kondisi itu tidak 
dapat di temui lagi bahkan pada waktu jam 
makan siang. Fenomena itulah yang 
menjadikan kelompok kami tertarik untuk 
menganalisa hal tersebut.

Warung Timbel Hasanudin merupakan 
salah satu pedagang kaki lima  berlokasi di 
trotoar jalan Hasanudin, samping UNPAD. 
Ibu Rokayah & suami merupakan pemilik 
dari warung timbel tersebut, dan sudah 
mulai berjualan sejak tahun 2000. Bebera-
pa tahun lalu, setiap kali melewati warung 
timbel tersebut, terlihat banyak sekali 
mahasiswa UNPAD yang berdatangan ke 
warung Ibu Rokayah untuk menyantap 
makan siang, namun belakangan ini, 
warung timbel ibu Rokayah nampak sangat 
sepi, hanya terlihat ada beberapa orang 
yang datang untuk makan di warung terse-
but, bahkan tidak jarang Ibu Rokayah dan 
suami hanya terlihat duduk-duduk di 
bangku warung menunggu seorang 
pembeli. 



Pre-Fieldwork

Assumption & Hypothesis
Sebelum terjun ke lapangan, sebelum 
memulai penelitian lapangan secara 
langsung mengenai kondisi warung yang 
akan diberikan solusi dan saran rekomen-
dasi, Hipotesis atau dugaan dalam permas-
alahan ini adalah perpindahan kampus dan 
kegiatan belajar mengajar di Universitas 
Padjadjaran yang dimana konsumen terbe-
sar para pedagang kaki lima yaitu maha-
siswa S1 Universitas Padjadjaran, dan 
dalam studi kasus ini kami mengangkat 
warung timbel Hasanudin yang terletak di 
jalan hasanudin tepatnya di samping 
depan kampus unpad. Oleh karenanya, 
angka penjualan sangat banyak mendapat-
kan efek dari kebijakan tersebut.

Kami juga berasumsi, sebelum mengang-
kat permasalahan ini lebih jauh, adapun 
asumsi kami yang sesuai fakta di lapangan 
yaitu keadaan warung yang terlihat sepi 
pada saat peak-hour, saat jam makan 
siang. Mengingat warung ini buka di pagi 
hari dan tutup di sore hari sebelum petang, 
dari jam operasional itu dapat disimpulkan 
akan terjadi kunjungan pelanggan yang 
lebih besar pada siang hari daripada di 
pagi ataupun sore hari. Biasanya, pada key 
activities di warung makan yaitu transaksi 
jual beli dan makan ditempat yang dimana 
lonjakan pengunjung terjadi secara ekstrim 
saat jam makan siang. Namun, pada 
saat-saat tersebut terlihat dari luar tidak 
banyak yang membeli atau sepeda motor 
yang parkir di depan lapaknya.
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Kondisi Eksisting  di kawasan Jalan Hasanuddin

Untuk air bersih kami pun berasumsi di 
kawasan tersbut minim sumber air bersih 
dan hilangnya trotoar untuk pedestrian 
disekitaran jalan Hasanuddin,

karena saat kami melintasi jalan Hasanud-
din tidak terlihat area pedestrian yang 
seharusnya menjadi sarana milik publik.
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Field Work

Tanggal 6 November 2019, kami mengun-
jungi Warung Timbel Hasanudin, terlihat 
cukup ramai saat itu, ada sekitar 5 pembeli 
yang sedang menyantap makan siang 
disana. Ternyata hari itu sedang ada wisuda 
di UNPAD, sehingga banyak orang yang 
datang untuk mencari makan siang di 
sekitar UNPAD. Kami mengamati warung 
Ibu Rokayah tersebut, nampak sedikit 
gelap di dalam warung tersebut karena 
warung nya cukup tertutup oleh banner 
“Warung Timbel Hasanudin” yang cukup 
besar dan kurang adanya lampu peneran-
gan yang cukup di dalam warung, terlihat 
pula jajaran makanan siap goreng di 
gerobaknya, seperti ayam, ikan, tahu, 
tempe, perkedel, usus, serta sayuran.

Kami mengobrol dengan Ibu Rokayah, kata 
beliau sudah 2 tahun ini penjualan 
menurun drastis, sebelumnya Ibu Rokayah 
mampu menjual 200 potong ayam dan 300 
perkedel jagung dalam satu hari, namun 
semenjak tahun 2017, Ibu Rokayah hanya 
dapat menjual 40 potong ayam dan 50 
perkedel jagung dalam 1 hari. Bahkan 
sebelumnya, Ibu Rokayah memiliki 3 orang 
pegawai, namun dengan berkurangnya 
penjualan secara drastis, Ibu Rokayah 
terpaksa memberhentikan pegawai-pega-
wainya. Ibu Rokayah dan suami pun sudah 
mencoba untuk berjualan sampai malam 
untuk menambah pemasukan, namun 
setelah beberapa hari mencoba, ternyata 
hampir tidak ada yang membeli saat 
malam hari, meskipun saat malam teruta-
ma malam Minggu jalan Dipatiukur sangat 
ramai dengan berbagai macam penjual 
kaki lima dan jalan dan dipenuhi dengan 
orang-orang yang mencari makan malam, 
sedangkan Warung Timbel Hasanudin 
tersebut hanya berjarak 50 meter dari jalan 
Dipatiukur.

59.



Kami pun menanyakan nasib para penjual 
lain yang berjualan di Jalan Hasanudin 
kepada Ibu Rokayah, dan beliau menjawab 
bahwa nasib para penjual lainnya pun 
sama, penjualan sangat menurun drastis 
sejak tahun 2017. Bahkan salah satu 
penjual ayam goreng & sambal yang dulu 
sangat ramai dan memiliki lapak yang 
cukup luas kini sudah tutup dan sekarang 
lapaknya sering dipakai oleh para ojek 
online nongkrong menunggu pesanan. 
Ketua PKL Jalan Hasanudin pun, yang 
dulunya menjual sate ayam kini memilih 
untuk menyewakan lapaknya kepada peda-
gang lain.

Saat kami amati, memang benar para 
penjual kaki lima yang berdampingan 
dengan Ibu Rokayah terlihat sangat sepi, 
namun di seberang jalan, kami amati 
bahwa ada 1 penjual kaki lima yang sangat 
ramai dengan pengunjung, tidak hanya 
orang-orang yang ingin makan di tempat, 
tetapi banyak pula driver ojek online yang 
mengantri untuk membelikan makanan 
orang-orang yang sudah memesan 
makanan melalui aplikasi. Saat dilihat, 
warung tersebut adalah warung makan 
SPG, tak heran warung makan tersebut 
sudah memiliki nama yang cukup dikenal di 
kalangan para pecinta makanan kaki lima 
dan sudah bekerjasama dengan ojek 
online. Ibu Rokayah pun mengakui bahwa 
ayam goreng SPG tersebut cukup menarik 
perhatian orang-orang yang sedang 
mencari makan siang di sekitar jalan Hasa-
nudin.
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Post-Fieldwork

Setelah datang mengamati dan mewawan-
carai Ibu Rokayah dan suami, kami menga-
nalisis permasalahan yang terjadi pada 
Warung Timbel Hasanudin tersebut. Kemu-
ngkinan terbesar dari penurunan penjualan 
Ibu Rokayah diakibatkan oleh pindahnya 
kegiatan belajar mengajar Fakultas 
Ekonomi dan Fakultas Hukum UNPAD ke 
Jatinangor. Sebelum tahun 2017 mayoritas 
pembeli di Warung Timbel Hasanudin 
adalah mahasiswa, sekarang Ibu Rokayah 
hanya mengandalkan penjualan dari 
orang-orang yang berjalan melewati Jalan 
Hasanudin dan juga alumni UNPAD.

Selain itu, analisis kami adalah layout dan 
pencahayaan Warung Timbel Hasanudin 
yang kurang menarik dan cukup gelap. 
Banner merah yang terpasang di depan 
warung cukup besar dan menghalangi 
cahaya yang dapat masuk ke warung, 
desainnya pun kurang menarik, hanya 
memberikan info apa saja yang dijual di 
dalam warung tersebut tanpa ada hal yang 
memikat calon pembeli untuk masuk dan 
membeli nasi timbel di warung tersebut. 
Banner besar tersebut pun membuat orang 
yang melintasi jalan Hasanudin tidak dapat 
melihat apa yang ada di dalam warung, 
kecuali mereka mengintip atau masuk ke 
dalam warung, sayang sekali, padahal 
makanan yang disajikan oleh Ibu Rokayah 
cukup enak dan harganya sangat terjang-
kau, perkedel jagungnya pun enak dan 
unik, menjadi ciri khas dari Warung Timbel 
Hasanudin dan tidak bisa ditemui di 
warung timbel lainnya. Tata letak meja, 
desain gerobak dan meja penyajian pun 
menjadi salah satu concern kami, karena 
layout, gerobak, meja, bangku dan 
peralatan yang digunakan pun sangat 
seadanya, tidak memperhatikan estetika.

Kurangnya pengetahuan Ibu Rokayah dan 
suami  mengenai pemasaran pun menjadi 
salah satu kendala, Ibu rokayah dan suami 
tidak melakukan promosi apapun dan tidak  
berusaha untuk bekerja sama dengan ojek 
online untuk meninngkatkan penjualan, 
beliau hanya berharap orang datang 
dengan sendirinya.



Designing (Solution)

Solusi Mikro

Warung Timbel Hasanuddin perlu menam-
bah segmen konsumen dengan melakukan 
kerjasama dengan penyedia jasa ojek 
online untuk mengakomodir kalangan 
pekerja kantoran dan wisatawan di daerah 
Dago.
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Penambahan fungsi ruang tempat tunggu 
bagi driver ojek online dan re-layout area 
warung nasi yang sebelumnya tertutup 
menjadi lebih terbuka dan set back lokasi 
warung yang bertujuan menindahkan area 
pedestrian yang tadinya dibelakang 
warung menjadi didepan warung. Hal 
tersebut membatu untuk peningkatan 
awareness dari pengguna jalan di kawasan 
Hasanuddin terhadap warung timbel Ibu 
Rokayah.

Re-layout Ruang di Warung Timbel Hasanuddin
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Penggunaan Material yang kayu tahan air 
dengan warna cera pada roda dari warung 
timbel Hasanuddin bertujuan sebagai 
vocal point, sehingga dapat menarik 
perhatian dari calon pengunjung yang 
melewati jalan Hasanuddin.

Re-layout Ruang di Warung Timbel Hasanuddin
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Solusi Makro

Membuat kawasan terpadu wisata kuliner 
Hasanuddin pada trotoar Unpad dengan 
membuat program kerjasama antara 
Unpad dan Dinas Koperasi UMKM Kota 
Bandung sebagai bentuk pembinaan 
terhadap UMKM dalam rangka memajukan 
sektor perekonomian dengan cara penata-
an ulang tanpa harus merelokasi para 
pedagang yang ada di jalan Hasanuddin. 
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Kerjasama antara Pedagang dan Unpad 
serta Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung 
dalam bentuk revitalisasi di kawasan terpa-
du wisata kuliner di jalan Hasanuddin yang 
perlu dilakukan untuk menambah segmen 
konsumen yang tadinya hanya didominasi 
oleh mahasiswa Unpad, upaya tersebut 
dilakukan guna mengakomodir potensi 
konsumen dari kalangan pekerja kantoran 
hingga turis lokal maupun mancanegara  
yang berkunjung ke daerah Dago hingga 
jalan Hasanuddin.

Kondisi Eksisting di Warung Timbel Hasanuddin
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Penambahan sarana dan pra-sarana di 
kawasan terpadu wisata kuliner Hasanud-
din untuk mendukung kegiatan berjualan, 
salah satu sarana yang ditambahkan yaitu 
sanitasi dan pantry umum untuk mencuci 
piring dan untuk kebutuhan akan kebersi-
han bagi pengunjung yang datang.

Konsep Desain Revitalisasi di Jalan Hasanuddin & Sarana untuk 

sanitasi di Jalan Hasanuddin
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Laundry Tubagus Ismail

Zaman yang serba praktis, serba cepat, 
dan serbadigital ternyata memengaruhi 
pola konsumsi barang dan jasa masyarakat. 
Dalam hal mencuci pakaian saja, laundry 
kiloan yang berjamur menjadi solusi yang 
praktis dan cepat. Tak harus punya mesin 
cuci, tak perlu setrika, hemat listrik, dan 
layanan yang cepat membuat laundry 
kiloan menjadi pilihan yang tak bisa dielak-
kan. Apalagi digitalisasi laundry melalui 
aplikasi berbasis Android dan Iphone 
membuat semuanya kian mudah. Belum 
lagi, iming-iming ongkos jasa bisa dibayar 
setelah pihak laundry menyelesaikan 
pekerjaannya cukup menjadi daya tarik 
tersendiri bagi pelanggan, khususnya 
pelanggan tetap yang selalu repeat order.



Bayar di belakang, istilah kerennya pay 
later, menjadi pilihan utamanya bagi maha-
siswa. Bayangkan ketika akhir bulan, baju 
kotor sudah menumpuk. Tinggal “lempar” 
ke laundry, kamar kos terbebas dari baju 
kotor. Setelah tanggal gajian, baju yang 
sudah bersih dan siap pakai bisa diambil. 
Tak hanya mahasiswa, golongan pekerja 
dan ibu rumah tangga pasti melakukan hal 
yang sama. Tentu saja hal itu berlaku untuk 
baju-baju yang harus segera dipakai seper-
ti seragam sekolah, misalnya.

Salah satu laundry yang menawarkan 
pembayaran ketika mengambil baju adalah 
Laundry Klin. Meski menetapkan 
persyaratan baju harus diambil seminggu 
setelah masuk counter, tetapi peraturan 
tinggal lah peraturan, dibuat untuk dilang-
gar. Peraturan ini jarang diindahkan oleh 
pelanggan. Akibatnya, 50 persen dari 
omset Laundry Klin berupa piutang ke 
pelanggan, terutama pelanggan setia atau 
pelanggan lama. Menurut Pak Agus, pemi-
lik Laundry Klin, hal tersebut sangat 
berpengaruh terhadap revenue dan cash 
flow laundry yang berlokasi di Jalan Tuba-
gus Ismail No. 15 itu. 
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Apa yang harus Pak Agus lakukan?
 
Laundry Klin terletak tepat di daerah pusat 
kosan mahasiswa dan juga perumahan 
penduduk yang cukup padat, tak jauh 
dengan convenience store, sekolah, 
tempat makan, dan kafe. Dengan lokasi di 
pinggir jalan dan area parkir yang bisa 
menampung setidaknya tiga mobil, 
Laundry Klin menjadi pilihan tepat untuk 
mampir sebentar sambil berangkat kuliah, 
bekerja, atau mengantar anak 
sekolah.Pendek kata, lokasi Laundry Klin 
yang sangat strategis menjadi nilai plus 
tersendiri.
  
Dilihat dari lokasi yang sangat strategis itu, 
Laundry Klin berpotensi melipatgandakan 
omset, setidaknya setiap musim penghujan 
tiba. Namun, piutang yang banyak 
merupakan kendala terbesar yang dihada-
pi saat ini. Banyak baju yang sudah waktun-
ya diambil masih menumpuk rapi di count-
er. Tak hanya cashflow yang terpengaruh, 
baju-baju itu juga membutuhkan ruang 
penyimpanan yang tidak kecil. Melubernya 
area penyimpanan baju menghambat 
mobilitas pegawai dan mengganggu 
pemandangan open workshop yang ada di 
Laundry Klin.

Di Laundry Klin, pelanggan bisa melihat 
langsung bagaimana pegawai menghan-
dle baju yang mereka titipkan untuk dicuci. 
Dengan sistem open workshop ini, pelang-
gan merasa lebih yakin menyerahkan 
bajunya di tangan yang tepat. Selain itu, 
Laundry Klin juga memiliki kesempatan

 
untuk “memamerkan” peralatan laundry 
yang biasanya tidak dimiliki pelanggan 
rumah tangga, seperti pengering bertena-
ga gas dan setrika uap. Pelanggan bisa 
mengamati bagaimana baju mereka dicuci, 
dikeringkan, disetrika hingga kemudian 
dipacking dengan kemasan plastik higien-
is. Konsep open workshop ini sangat 
berpengaruh khususnya untuk pelanggan 
yang baru pertama kali datang, sehingga 
lebih percaya terhadap barang yang 
mereka titipkan di Laundry Klin.

Bila tak sempat datang langsung ke count-
er , Laundry Klin juga menawarkan jasa 
antar jemput gratis serta layanan berbasis 
online melalui aplikasi KliknKlin. Aplikasi 
KliknKlin sangat mudah digunakan (easy 
user). Setelah mengunduh aplikasi di 
KliknKlin AppStore, pelanggan tinggal 
memasukkan jumlah atau jenis cucian yang 
akan di laundry melalui aplikasi, lalu bayar 
dengan menggunakan OVO atau GoPay. 
Semua bisa dilakukan dari rumah dengan 
gadget, baju bersih akan diterima 
keesokan harinya. Dengan pelayanan 
berbasis online ini, Laundry Klin bisa meng-
cover pelanggan yang lokasinya agak jauh 
dengan counter di Jalan Tubagus dan 
tentunya lebih mudah di jangkau oleh 
customer sedang sibuk. 
Permasalahan yang sering ditemukan pada 
bisnis laundry sendiri adalah ketika kemu-
dahan yang ditawarkan kepada pelanggan 
untuk membayar jasa diakhir membuat 
tersendatnya cashflow  karena piutang 
yang besar.
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Berdasarkan gambar di atas, perlu adanya 
pemecahan masalah terhadap alur kas dan 
solusi yang tepat membuat pelanggan 
nyaman menggunakan jasa Laundry Klin. 
Maka, solusi yang dapat diterapkan oleh 
pihak Laundry Klin adalah dengan mem-
berikan sistem diskon untuk pembayaran di 
muka. Diskon antara 10-15 persen saja 
akan membuat pelanggan berpikir untuk 
melunasi langsung ketika cucian kotor 
diantar. Dengan begitu, fixed cost terma-
suk biaya material dan gaji karyawan bisa 
tercover dengan baik.  
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Adanya sistem piutang membuat biaya operasional terganggu



Selain itu, Laundry Klin bisa membuat 
paket khusus dengan harga lebih murah 
dengan syarat pembayaran dilakukan di 
awal. Dengan cashflow yang lancar 
Laundry Klin bisa memanfaatkan revenue 
untuk perbaikan counter dengan penge-
catan ulang tembok yang terkena lembab 
atau memasang exhaust fan agar udara di 
dalam laundry tidak pengap dan juga 
terkesan lembab. Hal ini akan membuat 
pelanggan lebih puas dan lebih yakin 
menggunakan jasa Laundry Klin.

Untuk customer service dan pencatatan 
orderan, Laundry Klin sudah sangat baik 
dan rapi. Ke depannya, kedua hal ini perlu 
ditingkatkan untuk mengeliminasi kemun-
gkinan cucian bisa tertukar antar pelang-
gan. Pelayanan yang ramah dari Laundry 
Klin dapat membuat customer menjadi 
loyal sehingga customer lebih memilih 
untuk balik lagi mencuci di Laundry Klin 
daripada laundry lainnya.
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Menjaga Nilai Budaya dalam Sepiring 
Nasi Padang di Simpang Tigo

Uni, biasa para pelanggan memanggilnya 
akrab, menjalani rutinitas sehari-hari 
dengan berjualan masakan padang di 
kedai miliknya “Simpang Tigo”. Terletak di 
bagian barat Jl. Gelap Nyawang Bandung, 
Uni dan Uda, sang suami, melayani pelang-
gan yang datang sejak pagi hingga malam 
menjelang, baik yang baru sekali maupun 
yang berkali-kali datang. “Lamak bana!”, 
komentar banyak pelanggannya. Kata-kata 
lamak bana dalam Bahasa Minang berarti 
enak sekali. Bukan hanya enak, harga 
makanan di sini juga relatif murah, sehing-
ga menjadi favorit mahasiswa hingga para 
pekerja di sekitarnya. Bahkan, ada yang 
sudah berlangganan selama dua puluh 
tahun.
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Ya, dua puluh tahun sudah Simpang Tigo 
berdiri, dimulai sejak Uni dan Uda meran-
tau ke Bandung. Uni dan Uda telah paham 
betul menjalani bisnis ini, mulai dari 
mendapatkan pasokan bahan baku untuk 
dimasak, hingga menjaga para pelanggan 
untuk tetap setia datang. Bahan makanan 
setengah jadi langsung disiapkan oleh 
pedagang pasar dan diantar menggunakan 
ojek online langsung ke kedai Uni.  Kemu-
dian, semua masakan dimasak langsung di 
kedai itu setiap harinya.

 

Gambar 1: Uni, dan kedai SImpang Tigo miliknya.
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Uni bercerita bahwa pada jam makan siang 
tempatnya selalu ramai. Banyak pelanggan 
yang rela mengantri lama untuk menyantap 
masakan Uni, walaupun kondisi kedai yang 
tidak dapat menampung seluruh pelang-
gan pada jam-jam sibuk, mereka rela 
menunggu. Tipe pelanggan Uni memang 
beragam, ada yang ingin mengambil 
makanannya sendiri ada juga yang hanya 
mau diambilkan oleh Uni. “Rasanya lebih 
enak kalau Uni yang meracik takaran kuah 
dan sambalnya” ucap beberapa pelang-
gan yang datang. Kondisi kedai yang 
cukup sempit dan panas setelah renovasi 
baru-baru ini, tidak membuat pelanggan 
cepat pergi berlalu setelah selesai makan. 
Saat tidak terlalu ramai, banyak pelanggan 
yang tetap tinggal setelah selesai makan 
untuk sekadar merokok atau pun berbin-
cang bersama Uni dan Uda. Pelayanan 
yang ramah, rasa yang enak, dan harga 
murah serta free refill nasi menjadi daya 
pikat tersendiri bagi para pelanggan 
Simpang Tigo. Kadang, pelanggan yang 
memesan dan berbincang dengan Uni 
menggunakan Bahasa Minang, juga 
mendapat diskon atau bonus lauk makan.

Uni dan Uda memang pribadi yang ramah, 
hangat, dan bersemangat, terlihat betul 
bahwa menjalani kehidupan di Simpang 
Tigo sehari-harinya merupakan passion 
mereka berdua. Sampai-sampai Uni 
menganggap berdagang berdua dengan 
Uda saja sudah cukup, mereka tidak perlu 
menambah pegawai lagi. Uni bertugas 
menyiapkan makanan dan menjadi kasir 
sedangkan Uda menyiapkan air minum dan 
membersihkan meja bekas makan dan 
kedai. “Ribet punya pegawai, dulu ada tapi 
dia malas” ujar Uni yang terlihat cukup 
emosional saat membicarakan hal ini.
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Gambar 2: Kegiatan sehari-hari Simpang Tigo, mulai dari 

memasak hingga melayani pelanggan.

pada jam-jam ramai, antrian di Simpang 
Tigo cukup banyak. Terlihat piring kotor 
bekas makan tertumpuk di sisi meja dan 
tidak dapat langsung segera dicuci karena 
mereka berdua sibuk melayani pelanggan 
yang terus berdatangan. “Repot cuci 
piring”, kata Uni dengan nada lelah.

Gambar 3: Berbagai objek di Simpang Tigo : Etalase, makanan, 

alat masak, alat makan & minum, bakul nasi.

Sebelum berbincang lebih dalam dengan 
Uni dan Uda, awalnya kami mengira kondisi 
kedai makan yang selalu ramai ini mem-
buat Uni dan Uda tidak menggunakan 
sistem online delivery yang bekerjasama 
dengan Gofood maupun Grabfood. 
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Sebelumnya Uni bercerita kalau dirinya 
tidak terlalu paham mengenai jasa online 
delivery ini dan mengaku gaptek, “Tapi 
nanti akan ada di Gofood dan Grabfood, 
soalnya mereka sudah hubungi Uni terus” 
begitu terakhir informasi yang kami dapat 
dari Uni. Dugaan awal kami tentang 
masalah di sini ternyata salah. Lalu, apa 
sebenarnya yang menjadi masalah di 
Simpang Tigo?

Setelah melakukan observasi lapangan 
dengan metode etnografi, kami menemu-
kan bahwa permasalahan yang cukup 
menjadi kendala dalam bisnis Uni antara 
lain adalah: (1) antrian panjang saat makan 
siang; dan (2) piring kotor yang menumpuk 
karena repotnya mencuci piring pada saat 
jam ramai.
 
Untuk masalah pertama mengenai antrian 
panjang saat makan siang, kami melihat 
bahwa hal tersebut terjadi karena layout 
kedai yang kurang efisien. Kurang lebih, 
seperti inilah layout kedai Simpang Tigo.
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Pada Gambar 4, terlihat bahwa setelah 
renovasi, layout baru malah membuat 
kapasitas kursi berkurang, namun antrian 
tetap tidak terurai. Jika seandainya layout 
kedai sedikit dimodifikasi, maka kemungk-
inan alur gerak antrian akan lebih baik.

Gambar 4: Layout kedai Simpang Tigo

80.



Gambar 5 adalah tawaran solusi layout dari 
kami untuk Simpang Tigo. Meja makan 
yang ada dibuat memiliki roda kecil sehing-
ga bisa digeser dengan mudah. Jika 
pelanggan tidak ramai, maka meja akan 
diposisikan rapat dengan dinding sehingga 
ruangan jadi lebih lega. Jika pelanggan 
ramai, kapasitas kursi bisa ditambah 
dengan mengubah posisi meja. Selain itu, 
untuk etalase makanan dapat 

Gambar 5: Soliusi layout untuk kedai Simpang Tigo

ditambahkan rel agar mudah digeser posis-
inya (seperti rel pintu garasi). Hal ini untuk 
mengantisipasi agar antrian tidak tersendat 
di pintu masuk yang sempit.

Selanjutnya adalah masalah repotnya 
mencuci piring. Kami menanyakan 
bagaimana jika piringnya diganti saja 
dengan piring anyaman lidi yang dilapisi 
kertas nasi, jadi piringnya tidak perlu dicuci 
karena memang tidak kotor. Tapi hal itu 
langsung dibantah oleh Uni, “Tak bisa, 
nikmatnya beda. Kalau makan padang tu 
harus pakai piring yang cembung. Dari 
sananya sudah begitu”. 
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Oke, ternyata ada faktor budaya dan “feel” 
yang harus dipertahankan untuk persoalan 
piring ini. Terkesan sepele, tapi ternyata 
penting bagi Uni. Lalu, bagaimana agar 
feel-nya tetap “padang banget”, tapi 
piringnya tidak perlu jadi kotor?

Solusi yang kami tawarkan terinspirasi dari 
nasi bungkus. Nasi padang ini, disajikan di 
atas piring yang sama yang biasa 
digunakan oleh Uni, namun piringnya 
dilapisi kertas nasi dan daun pisang – 
pembungkus yang sama yang digunakan 
untuk nasi bungkus. Selesai makan di kedai 
Simpang Tigo, pelanggan bisa diarahkan 
untuk membuang kertas, daun pisang dan 
sisa makanannya ke tempat sampah yang 
disediakan, sedangkan piring yang masih 
bersih diletakkan langsung di sebuah rak 
piring. Jika ada pelanggan lain lagi, tinggal 
lapisi piringnya dengan kertas dan daun 
pisang lagi, baru sajikan makanannya.

Dengan cara ini, piring tidak perlu dicuci 
(kecuali tidak sengaja jadi kotor), dan 
kenikmatan makan nasi padang Simpang 
Tigo tidak berubah. Pengalaman makan di 
tempat dan pesan makan dibungkus 
menjadi hampir sama karena penyajian 
makanannya pun hampir sama. Hal yang 
perlu diperhatikan Uni dan Uda adalah 
bagaimana mengarahkan dan membia-
sakan pelanggannya untuk membuang 
sampah dan membereskan piring sendiri.

Metode etnografi memberikan wawasan 
baru dalam menggali masalah dan meru-
muskan solusi untuk masalah tersebut. 
Terkadang, kita tidak mempertimbangkan 
aspek sosial dan budaya dalam mencetus-
kan solusi sebuah masalah, apalagi untuk 
UMKM seperti ini. Dengan mengkombi-
nasikan etnografi dengan metode lainnya, 
solusi yang ditawarkan jadi lebih dapat 
diterima oleh pihak-pihak yang terlibat.

Gambar 6: Ilustrasi nasi bungkus yang menggunakan kertas dan daun pisang
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Kharizsa Imamara

Dari Mata kuliah Art, Design, and Culture, 
subject yang paling saya sukai yaitu 
mengenai Etnografi. Subject ini menjelas-
kan jenis metode penelitian yang diterap-
kan untuk mengungkap makna sosio-kul-
tural dengan cara mempelajari keseharian 
pola hidup dan interaksi kelompok 
sosio-kultural (culture-sharing group) 
tertentu dalam ruang atau konteks yang 
spesifik. Penelitian lapangan merupakan 
ciri khas dari subject ini dengan berbagai 
macam aktivitas yang dilakukan melalui 
penelitian etnografi yang merupakan 
kegiatan untuk mendeskripsikan kebu-
dayaan. Tujuan utama dari penelitian 
etnografi yaitu memahami suatu pandan-
gan hidup dari sudut pandang penduduk 
aslinya.

Menurut saya pribadi hal yang paling saya 
sukai dari subject ini yaitu, penelitian 
lapangan dan menganalisa masalah serta 
memberikan rekomendasi yakni output 
berupa desain perbaikan maupun desain 
berwujud benda sebagai penyelesaian 
masalah yang dianggap solutif. Prosesnya 
yaitu pembagian kelompok dalam kelas 
untuk menentukan pokok permasalahan 
yang terjadi di kota Bandung, dalam hal ini 
yaitu pada usaha kecil menengah. Prosesn-
ya yaitu mengisi form untuk mencatat 
pokok permasalahan dan dibawa saat 
fieldwork lalu menuliskan dan menginter-
pretasikan dalam kata-kata singkat yang 
ditempelkan dalam post-it notes, setelahn-
ya mempresentasikan bagaimana kondisi 
objek yang diteliti melalui post-it note 
tersebut, latar belakang permasalahan, 
hipotesis, dan asumsi. Kemudian, dari 
permasalahan yang diangkat,

menyimpulkan penyebabnya lalu member-
ikan rekomendasi penyelesaian masalah 
berupa desain, barang, ataupun perbaikan 
sistem.

Disini, kelompok saya mengusung studi 
kasus di PKL sekitar unpad dan tertuju 
pada warung timbel hasanudin. Yang 
dimana mengalami masalah penurunan 
angka penjualan yang sangat drastis 
sebesar delapan puluh persen. Semenjak 
perpindahan S1 unpad hal ini yang menjadi 
masalah besar bagi pedagang di Kawasan 
jalan Hasanudin tersebut. Selain itu adalah 
pengaturan PKL yang kurang jelas untuk 
Kawasan ini. Selain itu, semenjak beberapa 
tahun lalu, muncul ayam SPG sebagai 
competitor kuat dalam usaha kuliner. 
Karena terletak pas di seberang warung 
timbel ini. Dengan branding ayam SPG 
yang sangat terkenal, maka ayam SPG jauh 
lebih laris dan ramai pengunjung daripada 
warung timbel yang tidak melakukan 
inovasi karena minimnya pengetahuan 
penjual yang sudah relatif tua. Oleh karena 
itu untuk berbagai permasalahan yang 
kami dapat data faktualnya melalui wawan-
cara dan pengamatan secara langsung 
tidak hanya sekali, kami memberikan 
rekomendasi lay-out dan setting tempat 
agar lebih visible dan pengunjung tau 
makanan apa yang dijual oleh warung 
tersebut, lalu menggunakan marketplace 
seperti gojek, grab, dll. Berikut dengan 
cara pembayarannya dapat melalui gopay 
atau ovo agar pembeli atau pelanggan 
lama fleksibel untuk memesan apabila 
tidak bisa hadir di tempat. Serta menam-
bah pilihan menu nasi timbel untuk ragam 
pilihan di aplikasi tersebut.  



Untuk mengatasi permasalahan layout dan 
setting serta menunjang suasana, kami 
tawarkan desain baru yang lebih visible 
dan terlihat serta ada unsur estetika di 
dalamnya, sehingga tempat menjadi lebih 
cozy dan memberikan suasana baru. Detail 
desain ada di portofolio tugas kelompok.

Dari perkuliahan ini, manfaat yang didapat 
banyak sekali. Salah satunya yaitu menga-
sah rasa empati namun tetap solutif. Jadi 
bisa merasakan dan mendengar permas-
alahan atau apa yang dialami orang lain 
dan tetap memberikan solusi. Serta 
mengenal lebih dalam mengenai seni dan 
kultural masyarakat di Indonesia, belajar 
mendalami desain menyampaikan ide dan 
aspirasi. Belajar namun tetap fun. Dibersa-
mai juga dengan dosen-dosen yang 
berfikir out of the box, inovatif, dan dekat 
dengan mahasiswa, dan selalu berdiskusi. 
Mata kuliah dan materi-materi yang disam-
paikan sangat menarik dan memberikan 
pengalaman yang berbeda untuk para 
mahasiswa MBA. Rekomendasi dan saran 
ke depannya untuk lebih meningkatkan 
lagi hasil yang sudah dicapai, perbanyak 
FGD dan interaksi untuk diskusi dan 
pengalaman keluar kelas yang 
menyenangkan. Terimakasih.
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Muhammad Bagus Ramadhan

My Favorite Subject of MM5020 and 
Why

Mata kuliah art, design, culture menurut 
saya adalah sebuah mata kuliah yang
mengajarkan arti sebuah seni yang menjadi 
sebuah added value dalam sebuah bisnis 
dan juga nilai sosial yang terjadi di sekitar 
kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, 
pada tanggal 23 Oktober 2019, kami 
kedatangan guest lecturer yang bernama 
Dr. Adhi Nugraha yang memberikan 
sebuah nilai penting untuk mata kuliah ini. 
Ia membuat sebuah penamaan yang 
menambahkan sebuah relevansi, yaitu Art, 
Design & Culture lalu menambahkan pada 
unsur business dan juga happiness untuk 
memberikan nilai bahwa sebuah seni 
tentunya memiliki nilai bisnis dan kebaha-
giaan untuk setiap khalayak orang-orang 
yang menikmatinya. Statement yang 
dikatakan oleh beliau sangat menggugah 
hati saya dalam ilmu desain yang saya 
ketahui. Ia memberikan kuliah yang 
menunjukkan sebuah budaya yang terdiri 
dari berbagai macam, mulai dari cultural 
activities, cultural richness, cultural identity, 
dan juga cultural policy. 

Berbagai macam budaya yang exist dalam 
kehidupan masyarakat, saya tentunya 
sangat tertarik dengan cultural identity. 
Budaya identitas tersebut menjadikan ciri 
budaya masyarakat yang ada, seperti 
budaya masyarakat Indonesia yang senang 
untuk saling tolong menolong antar 
sesama, saling menjaga satu sama lain, 
menghormati keagamaan yang ada di 
Indonesia, dsb. Selain itu, hal-hal negatif 
lainnya tidak luput dari pembahasan 

beliau, seperti budaya orang Indonesia 
yang suka membuang sampah sembaran-
gan, tidak bisa menunggu dalam antrian, 
dan juga kejujuran yang sulit untuk diping-
girkan. Maka dari itu, setiap budaya 
tentunya memiliki positif dan negatif dari 
budaya masyarakatnya itu sendiri. Oleh 
karena itu, pembelajaran dari beliau pada 
saat memberikan kuliah di kelas adalah 
sebagai generasi penerus bangsa, tentun-
ya hal-hal negatif yang ada tentunya harus 
disingkirkan jauh-jauh dari kehidupan saat 
ini dan juga tetap menjaga keutuhan dari 
budaya yang bernilai positif sebagai 
sebuah identitas bangsa.
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How MM5020 is Useful for My 
Research/Thesis/Life

Mata kuliah art, design, culture tentunya 
memberikan banyak pembelajaran untuk 
hidup saya. Salah satunya yang bisa saya 
terapkan untuk membuat sebuah peneli-
tian adalah tentang ethnography field 
noted. Materi kuliah tersebut dapat saya 
terapkan ketika saya ingin melakukan 
sebuah penelitian, yang dimana poin-poin 
pembahasannya bagaimana penelitian 
proses bisnis yang dimulai dari hulu ke hilir, 
dan bagaimana memberikan masukan 
pada akhir designing process sebagai 
suggestion untuk optimalisasi dari bisnis itu 
sendiri. Selain itu, dari materi perkuliahan 
tersebut juga dapat mempelajari dari 
sebuah proses bisnis, activities apa yang 
dapat mengefisiensikan sebuah proses 
bisnisnya itu sendiri. Sebagai penutup, 
saya ucapkan terima kasih banyak atas 
setiap ilmu yang diberikan oleh kang 
Panda, bu Tita, dan bu Dina atas ilmu 
kesenian yang menjadi sebuah identitas 
untuk sebuah bisnis dan budaya dari 
sebuah bisnis itu sendiri. Terima kasih.
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Dwi Anugrah Putra Yarman

My favourite subject of MM5020 and 
why.

Materi dalam mata kuliah Art, Design, and 
Culture yang saya senangi atau menjadi 
materi favorit saya adalah ethnography. 
Ethnography adalah ilmu yang mempela-
jari tentang perilaku manusia atau 
konsumen yang dipelajari langsung ke 
lingkungan manusia tersebut.  Dalam ilmu 
ethnograpy, kita akan melakukan penelitian 
dengan cara survey langsung ke lapangan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan 
biasanya adalah dengan wawancara dan 
melakukan pengamatan terhadap object.

Tugas ethnography yang diberikan oleh 
tim dosen mata kuliah Art, Design, and 
Culture, merupakan kesempatan untuk 
saya memperdalam hal yang berhubungan 
dengan perilaku manusia atau konsumen. 
Kesempatan ini saya manfaatkan untuk 
mempelajari suatu komunitas yang berada 
di dekat kampus MBA ITB. Komunitas yang 
saya jadikan object penelitian ini bernama 
Perpus Belakang Sekolah. Komunitas ini 
berisikan anak kuliah (sebagai alumni dan 
pendiri) dan anak SMA 1 Dago.

Beberapa materi yang diberikan oleh Pak 
Panda menjadi acuan saya dan teman 
kelompok untuk menggali semua hal 
mengenai komunitas ini. Selain itu, dengan 
adanya tugas ini, saya disadarkan kembali, 
bahwa untuk mengetahui tentang suatu 
hal, sudah sepatutnya kita harus mengeta-
hui lebih dalam mengenai hal tersebut. 
Sehingga kita memiliki sudut pandang 
baru mengenai hal tersebut.
 

How MM5020 is useful for my 
Research/Thesis/Life?

Materi yang saya terima di mata kuliah Art, 
Design, and Culture sangat bermanfaat 
untuk kehidupan  sehari-hari saya dan juga 
untuk hal lainnya. Salah satu contohnya 
adalah kita sebagai manusia harus bisa 
memahami atau mengerti apa yang orang 
lain lakukan. Setelah kita memahami alasan 
mengapa orang lain melakukan hal terse-
but, kita baru bisa menyimpulkan akan 
sesuatu. Sehingga kita terlatih untuk lebih 
peka terhadap lingkungan sekitar kita.
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Raihan Nur Fadhlillah

Subjek yang menjadi favorit saya untuk 
mata kuliah Art, Design, and Culture 
adalah Etnografi. Dalam subjek etnografi 
banyak hal yang bisa saya jadikan pembe-
lajaran baik dalam kehidupan bisnis 
maupun di kehidupan sehari-hari. 
Pada subjek ini saya melihat dan 
mengamati sebuah kegiatan bisnis. Yang 
menjadi subjek pengamatannya adalah 
Tamansari food festival. Di sana saya 
melihat ada banyak kegiatan yang terjadi, 
dimulai dari siapa saja yang terlibat, 
percakapan apa yang dibicarakan, dll.
 
Saya dan kelompok melakukan wawancara 
terhadap salah satu pedagang. Disini saya 
menemui sebuah realita yang terjadi 
dibalik relokasi jalan Dayang Sumbi yang 
dilakukan PEMKOT Bandung beberapa 
tahun silam. Relokasi ini mempunyai 
beberapa dampak bagi pedagang terse-
but. Tempat yang kotor, denah pedagang 
yang tidak beraturan, tempat mencuci 
yang tidak bersih, antrian yang menghalan-
gi tempat jualan, dll. Beberapa pedagang 
juga mengeluhkan bahwa mereka kehilan-
gan beberapa pelanggann karena ditarung 
dibelakang.

Dari mata kuliah Art, Design, and Culture 
ini banyak sekali yang bisa saya dapatkan. 
Yang pertama, kebetulan saya seorang 
yang menggeluti foto dan videografi. 
Dengan matkul ini skill saya lumayan 
terasah dan terpakai karena bisa membuat 
2 video, yang pertama ketika talkshow dan 
yang kedua tentang penelitian etnografi. 
Bagaimana sebuah seni ini mempunyai 
sudut pandang yang berarti. Selain itu juga 
matkul ini sangat terpakai dalam 

creative industry. Lalu saya bisa belajar 
tentang teamwork karena matkul ini 
banyak sekali diharuskan bekerja sama 
dengan kelompok, bagaimana kita bisa 
menyelesaikan masalah dan memberikan 
solusi yang konkrit. 
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Febri Tri Intan Azhana

Craftsmanship and Sustainable Value 
adalah salah satu materi yang sangat saya 
ingin pelajari lebih dalam lagi tidak hanya 
berhenti dikelas. Materi ini sangat bersing-
gung langsung dengan bisnis saya yang 
sangat membumikan para penenun Kain 
Tenun Ikat Dayak di Sintang Kalimantan 
Barat sebagai salah satu diferensiasi 
produk saya. Dengan visi dan tujuan jangka 
panjang kami ingin mensejahteraan para 
penenun di seluruh Indonesia dengan 
keunikan wastra Indonesia di setiap 
daerahnya.
 
Ketika diskusi kelaspun, seringkali banyak 
membahas para pengarajikan lokal. 
Pengerajin bambu pembuatan sangkar 
burung salah satunya. Saya belajar 
bagaimana para pengerajin disini dapat 
berinteraksi langsung dengan para 
pebisnis untuk meningkatkan kualitas 
produk. Setiap detail pembuatan yang 
sangat rinci dikerjakan oleh para ahli yang 
sudah lama berkimpung dalam pembuatan 
sangkat burung. Masing-masing membuat 
keahlian khusus dalam setiap detail 
pembuatan sangkar. Hal-hal demikian yang 
seringkali tidak terangkai dengan baik 
orang banyak orang, proses pembuatan 
yang detail untuk menghasilkan produk 
kualitas yang sama baiknya dengan hasil 
produk pabrik. Eksistensi para pengerajin 
lokal yang membuat kerbelangsungan 
produk menjadi lebih panjang sehingga 
dapat menghasilkan cerita dibalik produkn-
ya.

Selama mengikuti materi ini, beberapa 
pelajaran penting yang dapat saya 
aplikasikan kedalam proses bisnis saya, 

bagaimana membuat produk yang 
mengedepankan para pengerajin sehingga 
keberlangsungan jangka panjang dapat 
tercapai. Hal tersebut dalam merambah ke 
beberapa aspek lainnya sepeti lingkungan, 
dan masalah sosial yang ingin diselesaikan. 
Kedua pelajaran tersebut sangat bisa 
diaplikasikan kedalam Kreeya dalam lima 
bulan terakhir. Saya mengubah konsep 
produk Kreeya untuk dapat lebih menga-
presiasi setial detail pembuatan Kain Tenun 
dalam sebuah Brand Story. Sehingga 
pelanggan, tidak hanya sekedar membeli 
produk saja namun dapat berkontribusi 
secara khusus perjuangan setiap artisan 
penenun pedalaman Sintang Kalimantan 
Barat. Sehingga para penenun pun dapat 
terbantu secara ekonomi dan kesejeahter-
aannya. 

Di Tahun 2020, hal tersebut tidak hanya 
berhenti disitu saja, rencana saya dalam 
mengamplikasikan akan tertuang dalam 
sebuah tulisan thesis saya. Sehingga 
dampak ini, juga bisa terukur dengan jelas 
dalam aspek akademis.
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Muhammad Zain Imtiyaz

Pada kuliah MM5020 Art, Design, and 
Culture merupakan mata kuliah yang unik 
di semester ini dengan harapan akan 
mendapatkan sudut pandang mengenai 
seni, desain dan budaya saat menjalani 
bisnis. Sebelum mendapatkan mata kuliah 
ini, kami telah 3 tahun dalam menjalani 
startup di bidang edukasi teknologi yaitu 
Scola LMS (www.scola.id). 

Topik yang paling menarik merupakan 
ethnography. Sebenarnya, ethnography 
bukanlah hal yang baru dalam startup 
dikarenakan juga kami harus men-deliver 
produk sesuai dengan feedback customer 
bukan hanya inovasi dari founder saja. 
Dalam startup, customer feedback adalah 
kunci dalam development agar produk 
menciptakan loyal customer bahkan model 
bisnis baru. Tahap ini sering kali kita dengar 
dengan Problem Validation atau Product 
Market Fit. Dalam mata kuliah ini, kami 
ditantang untuk dapat melihat permasalah-
an hingga solusi dari kacamata customer, 
owner, dan lingkungan sekitar di PKL atau 
UMKM. Kami mendatangi UMKM dengan 
berbagai asumsi yang telah disepakati 
secara kelompok namun asumsi kami tidak 
serta merta diberikan kepada UMKM yang 
bersangkutan. Untuk dapat memvalidasi 
asumsi tersebut, kami harus berempati 
kepada owner UMKM untuk melihat 
permasalahan dan keinginan tentang 
usaha yang sedang dijalani. Dalam kasus 
ini, kami berbincang dengan owner dari 
Rumah Makan Padang Simpang Tigo. 
Lokasinya di seberang MBA ITB. Singkat 
cerita, kami harus dapat memberikan 
pilihan-pilihan solusi dengan catatan bisa 
mempertahankan nuansa budaya padang  
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di dalam makanan yang disajikan, tidak 
menambah beban (fikiran, finansial, dan 
effort) dari owner, dan possible dijalankan 
owner dikarenakan telah memiliki loyal 
customer. 

Dari sini, kami belajar bahwa mindset yang 
sebelumnya kami jalani di startup, ternyata 
dapat diimplementasikan di dalam bidang 
usaha lain bahkan bisa membantu khususn-
ya UMKM. Dengan menjalani metode/cara 
yang sama dan merubah/ memperluas 
objek, kami dapat memperluas manfaat 
juga. Terimakasih Pak Panda dan Bu Tita 
telah mengajarkan kami untuk dapat turun 
ke UMKM dengan metode yang 
berdampak dan dapat diterima. 
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Diana Natalia Harini

The material that I like the most about art, 
design and culture lessons is Ethnography. 
Ethnography is the description and 
interpretation of a culture or social group 
system. Researchers test the group and 
learn the patterns of behavior, habits and 
ways of life. As a process, ethnographic 
involves a fairly long observation of a 
group. 

The lesson I learned from the material is, I 
can find out conclusions from existing 
problems and find what the region needs. 
Every region has different culture and 
behaviour, so it will determine problems 
and solutions that they faced. 
Art, design and culture provide a variety of 
knowledge that can be applied in everyday 
life, which are: 

First, the lessons of art, design and culture 
teaches us that we need to think globally 
and analyze issues that occur in our 
environment and lives. Then from the issue, 
look for the core problem then find a 
solution and develop the solution. 

Second, with discussion method, make us 
to learn how to collaborate and manage 
teamwork. Personally, with this method 
make us to practice in the real business to 
be better communication and good team-
work. In addition, we are more responsive 
in seeing opportunities and problems of 
life, and with the practice of observing 
directly other businesses, we can explore 
and learn the stages and existing business 
processes, as well as how to find solutions 
to problems from the business in detail. 

Third, by making direct observations, we 
can understand the culture of the business. 
For example when we want to sell products 
and want to provide solutions to the 
Kalimantan / Papua region we need to 
observe and stay there for weeks to 
observe their daily life, what problems the 
region faces and from the geographical 
location, culture, age, what they need, 
their ability to buy products will affect the 
product / the solution that we created for 
the region. 

Fourth, the project is a talk show where 
CCE 60 MBA are given the opportunity to 
make the event and how to make an effort 
so that the talkshow can run well. Delega-
tion of the division of tasks according to 
the division trains so that we are able to 
take responsibility for the tasks given and 
especially how we can manage people who 
work with us to carry out the same vision 
and mission in achieving goals in a 
business.

 

 
 

100.



Fifth, to become an expert, it takes a long 
time to do it. From the material of 
craftmanship, what can be learned is 
consistency in doing an area of work 
needed to hone our skills. The knowledge 
that I can apply in my culinary business is, I 
need to practice my skills for making food 
and also make research in making food, 
and to become an expert need to learn 
from the first must find out suitable 
techniques. So if you already know clearly 
the purpose of the exercise during repeti-
tive and long time, it will create a sense 
inside myself so that you know the 
measurements and if you want to try a new 
recipe, it will be easier to apply it because 
there is already a feeling in cooking. 
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Nuchelly Rahmah

Favorite subject of MM5020

Subjek yang paling saya sukai adalah Craft-
manship. Kenapa? Karena menurut saya, 
dengan zaman yang modern seperti saat 
ini, tetap perlu membawa unsur budaya 
dan kearifan lokal kepada produk yang 
akan kita angkat. Inovasi modern mungkin 
sudah sangat klise, namun perpaduan 
antara modern product dan unsur 
tradisional akan memberi nilai lebih 
kepada produk tersebut. Selain itu, saya 
menyadari bahwa banyak perngrajin lokal 
yang mulai terancam keberadaannya 
karena adanya mesin dan barang impor 
yang harganya jauh dibawah. Oleh karena 
itu, dengan adanya materi ini semakin 
membuat saya semangat dalam member-
dayakan pengrajin lokal dengan memberi-
kan konsep yang baru dan dapat bersaing 
dengan produk luar maupun buatan mesin.

How MM5020 is useful for my 
research/thesis/life?

Saya merasa senang mengikuti kelas ADC 
ini, karena banyak sekali pelajaran dan 
pengalaman dari para dosen yang dapat 
saya aplikasikan pada bisnis saya. Inovasi 
produk dengan pendekatan budaya selalu 
memiliki nilai tersendiri bagi penikmatnya. 
Materi Ethnography misalnya, memberikan 
saya pengetahuan bagaimana berpikir 
secara terurut dan dapat memecahkan 
masalah dengan cara terjun langsung ke 
lapangan. Alhamdulillah, hal tersebut 
sangat relevan untuk saya aplikasikan untuk 
pemecahan masalah internal pada bisnis 
saya sendiri. Saya mulai mengurutkan dari 
mulai menganalisa hipotesa, 

menyimpulkan masalah, dan mencari solusi 
yang tepat untuk keberlangsungan bisnis 
saya yang kemarin sempat tersendat. 
Sharing session oleh para dosen juga 
sangat berguna untuk saya sebagai orang 
yang baru enam bulan memulai bisnis 
sendiri di bidang fashion. Mulai dari 
bagaimana design produk yang berbeda, 
bagaimana mengemas “cerita” yang akan 
diberikan kepada pelanggan sehingga 
memberikan value added kepada brand 
kita sendiri, serta melihat ekosistem yang 
terbentuk di sekitar kita. Saya sangat tertar-
ik pada materi yang menbahas tentang 
pemberdayaan pengrajin lokal, karena hal 
tersebut yang sedang saya hadapi ketika 
saya harus menemukan cara untuk mem-
pertahankan pengrajin lokal Cimahi agar 
produk mereka tetap dapat bertahan 
dengan bersaing dengan produk Cina 
yang harganya 400% di bawah harga pasar. 
Say ucapkan sekali lagi terima kasih pada 
seluruh dosen yang telah memberikan 
insight lebih khususnya kepada saya dan 
dapat membantu menjawab permasalahan 
yang sedang dihadapi oleh entrepreneur 
yang baru.
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Agung Ariwibowo

Dalam mata kuliah MM5020 Art, Design, 
and Culture, ada setidaknya dua materi 
yang jadi favorit saya. Pertama adalah 
tentang Craftmanship, sedangkan yang 
kedua mengenai pendekatan Ethnography 
dalam menggali masalah dan merancang 
solusinya. 

Secara pribadi, saya memang menyukai 
kegiatan crafting. Mulai dari memasak 
hingga membuat kerajinan kulit (leather 
goods), saya coba lakukan dan ada rasa 
puas dan senang dari mengerjakannya. 
Namun, kegiatan itu belum menjadi aktivi-
tas komersil, hanya sebatas hobi. Materi 
Craftmanship dalam kuliah ini memberikan 
wawasan tentang bedanya “crafting” 
dengan “producing”. Dalam crafting, 
setiap produk yang dihasilkan bersifat unik 
dan personal. Dalam prosesnya, seluruh 
kegiatan membuat produk dilakukan oleh 
satu orang yang sama. Produk pun dibuat 
sesuai kebutuhan saja. Hasilnya, satu jenis 
produk yang sama bisa memiliki variansi 
yang tinggi. Hal ini sangat berbeda dengan 
proses produksi industrial di mana 
pembuatan suatu produk dibuat seragam 
dan dibagi-bagi ke dalam langkah-langkah 
sederhana, dan kegiatannya dilakukan oleh 
banyak orang. Sehingga, variansinya relatif 
rendah. Keduanya bagus, bergantung 
pada apa yang ingin dibuat, dan pada 
siapa produk itu akan dijual.

Pertanyaannya, apakah materi ini 
berdampak pada bisnis yang saya jalank-
an? Tentu saja. Bisnis yang saya jalankan 
bergerak di bidang FnB dan jasa pelati-
han/pendidikan. Keduanya memerlukan 
craftmanship yang kuat,

terutama saat bisnis masih belum besar. 
Lebih jauh lagi, craftmanship tidak hanya 
digunakan untuk kegiatan produksi saja, 
tapi juga dalam proses acquiring skills. 
Pendekatan hands-on learning yang 
ditekankan dalam craftmanship, mungkin 
bukan metode yang tercepat untuk belajar, 
tapi merupakan metode belajar yang akan 
paling “membekas”, baik bagi murid 
maupun bagi gurunya.

Sementara itu, ethnography memberikan 
wawasan baru dalam metode menggali 
masalah dan merumuskan solusi. Saya 
sudah terbiasa menggunakan breakdown 
business process dan customer journey 
untuk menggali masalah di suatu bisnis dan 
mencetuskan solusi perbaikannya. Tapi, 
metode tersebut lebih cenderung meng-
utamakan aspek logika dalam pendekatan-
nya. Padahal, masih ada aspek sosial dan 
budaya yang juga perlu dipertimbangkan. 
Di sini, ethnography jadi saling melengkapi 
dengan metode lainnya.

Pada akhirnya, saya rasa kedua materi 
tersebut (dan juga materi lainnya pada 
MM5020) membantu saya dalam connect-
ing the dots. Pengetahuan, skills, dan 
metode yang sebelumnya saya anggap 
terpisah atau bahkan berseberangan satu 
sama lainnya, ternyata memiliki koneksi di 
titik-titik tertentu. Jika harus disampaikan 
dalam satu kalimat, kuliah ini membantu 
saya berpikir lebih holistik.
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Bunga Mentari Putridita

Art, Design and Culture – A Solution Of Life

Seni, desain dan budaya menjadi 
komponen penting dalam kehidupan 
manusia saat ini. Seni memliki arti yang 
berbeda bagi setiap individunya. Hal terse-
but didasari oleh berbagai latar belakang 
budaya maupun pengalaman masing-mas-
ing individu. Melalui seni pesan-pesan 
tersampaikan lebih bermakna. Seni sangat 
berkaitan dengan estetika tetapi hari ini 
dunia seni telah sadar bahwa seni tidak 
harus selalu indah. Seni diartikan sebagai 
segala sesuatu yang dibuat oleh manusia 
yang memiliki unsur keindahan. Seni juga 
mampu membangkitkan perasaan orang 
lain. Istilah seni berasal dari kata sani yang 
dalam bahasa Sansakerta berarti persem-
bahan, pemujaan dan pelayanan yang 
berhubungan dengan upacara keagamaan. 
Seni telah menjadi bagian dalam 
kehidupan manusia yang berkembang 
dengan budaya masyarakat.

Budaya memiliki arti sebagai cara hidup 
yang berkembang bersama pada sekelom-
pok orang dengan cara turun-temurun dari 
generasi ke generasi. Budaya ini terbentuk 
dari berbagai unsur yang sulit dengan 
meliputi berbagai aspek yang sekiranya 
dekat dengan masyarakat.

Saat ini seni menjadi hal yang erat dalam 
masyarakat misalnya saja dalam memban-
gun sebuah bisnis. Tidak hanya ilmu mana-
jemen saja yang harus dikuasai namun 
aspek design, bagaimana bisnis tersebut 
dapat dikemas dengan suatu desain yang 
menarik dan dapat menyampaikan pesan 
kepada khalayak melalui desainnya. 

Desain bukan hanya sekedar membuat 
sebuah produk atau aplikasi yang akan laku 
di pasaran, memiliki bentuk yang indah 
dan menarik, atau mudah untuk dibuat. 
Desain sekarang ini adalah mengenai, 
menciptakan sesuatu yang diinginkan dan 
dibutuhkan oleh pengguna atau 
orang-orang. Desain lahir dari penerjemah-
an kepentingan, keperluan, data maupun 
jawaban atas sebuah masalah dengan 
metode-metode yang dianggap kompre-
hensif, baik itu riset, brainstorming, 
pemikiran maupun memodifikasi desain 
yang sudah ada sebelumnya.

Seni, desain dan budaya memberikan 
pemahaman baru bahwa seni tidak hanya 
sebagai medium ekspresi perasaan yang 
dirasakan oleh seseorang, namun tanpa 
disadari segala perubahan sosial yang 
terjadi pada masyarakat sangat erat kaitan-
nya dengan perubahan desain pada 
masyarakat tersebut. Dan sebaliknya, 
perubahan desain akan berakibat pada 
berlangsungnya proses kegiatan yang ada 
di masyarakat tersebut. Perubahan sedikit 
saja pada desain dalam sebuah masyarakat 
dapat berdampak hebat pada tatanan 
sosial masyarakat itu sendiri. Misalnya 
ketika kita mulai memasuki era globalisasi, 
maka akan terbentuk sebuah gaya hidup 
baru, dan produk-produk maka dengan 
sendirinya desain yang ada pada 
masyarakat berubah dan desain baru dari 
hasil perubahan tersebut akan muncul atau 
bahkan tercipta.
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Perubahan-perubahan terjadi terkadang 
menimbulkan sebuah masalah. 
Masalah-masalah di dunia nyata sering 
tidak terstruktur dan mengembang. 
Sebuah masalah kadang memiliki lebih dari 
satu solusi. Melalui pendekatan seni dan 
desain hal ini bisa menjadi sebuah budaya 
yang memiliki nilai bagi keberlangsungan 
hidup manusia dalam menyelesaikan 
berbagai masalah kompleks yang menerpa 
dan menawarkan sebuah solusi. Desain 
pun bisa memberikan warna baru bagi 
setiap perjalanan hidup manusia serta 
dapat membantu dalam menyampaikan 
pesan agar mudah dipahami serta diterima 
oleh masyarakat. Desain bukan hanya 
mengenai karya saja, melainkan juga 
tentang dampak positif yang menyertain-
ya.

“Design creates culture. Culture shapes 
values. Values determine the future." 
-- Robert L. Peters
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Ika Agustin Salviningtyas

Etnografi adalah salah satu subject dari 
mata kuliah Art Design Culture yang saya 
sukai. Karena saya belajar bahwa dengan 
memasukan ke tiga elemen tersebut ke 
dalam sebuah bisnis adalah sebuah value 
yang tinggi. Untuk subject ini kelompok 
saya meneliti bagaimana sebuah kedai 
rumah makan Rajo Dendeng dapat 
bersaing dengan beberapa UMKM yang 
ada disekitarnya, Rajo Dendeng berasal 
dari kota Jambi, Kerinci, Sumatra. 

Kang Renald selaku pemilik dari kedai 
tersebut menjelaskan bagaimana cara 
beliau membangun dan bersaing diantara 
pedagang lain, kang Renald juga bercerita 
bahwa bumbu dari Rajo Dendeng itu 
sendiri adalah resep khas keluarga yang 
diturunkan turun temurun, beliau juga 
memasukan unsur design yang memberi-
kan atsmonfer didalam toko tersebut 
dengan memasukan warna Merah, Kuning 
dan Abu abu karena ketiga warna tersebut 
dapat menggambarkan bagaimana warna 
khas dari kota Jambi. Sedangkan unsur dari 
Culture yang di bangun sangat kental di 
kedai tersebut, terlihat bagimana cara kang 
Renald berkomunikasi dengan para 
karyawanya dan dengan beberapa pelang-
gan yang berasal dari kota yang sama, hal 
ini menambah rasa dan atsmonfer dari Rajo 
Dendeng tersebut benar benar makanan 
khas dari Kerinci, Jambi.

Disini saya belajar banyak tentang permas-
alahan UMKM dari segi 4P (Place, People, 
Price, Product) dimana pada saat saya dan 
team mengunjungi kedai tersebut ternyata 
ada beberapa permasalahan yang belum 
mendapatkan solusi dari kang Renald 

selaku pemilik kedai tersebut, maka dari itu 
kami berusaha membantu dengan bebera-
pa solusi dengan harapan bisa membantu 
kegiatan UMKM seperti Rajo Dendeng 
agar lebih berkembang.

Art Design Culture bagi saya adalah sudut 
pandang/gambaran baru tentang 
bagaimana melihat aspek bisnis dan seni 
dari sudut yang berbeda, hal ini sangat 
berpengaruh untuk kehidupan saya, 
dimana belajar bahwa ke aneka ragaman 
yang ada justru dapat membuat suatu 
karya yang sangat luar biasa. Terlihat 
bagaimana kami CCE60 membuat sebuah 
acara pada saat UTS kemarin, dimana kami 
membuat Talk Show dengan memasukan 
ide dan pendapat dari kurang lebih 30 
kepala, dengan culture yang berbeda, 
karakter yang berbeda, serta ide yang 
berbeda. Namun saya belajar banyak untuk 
bekerja sama, mencari solusi, hingga 
memecahkan masalah untuk mengambil 
banyak keputusan dengan menemukan 
jalan tengah dari beberapa kepala. Kami 
juga belajar bagaimana menjadi seseorang 
yang professional dimana kami harus tetap 
bekerja sama dengan kesibukan yang 
dimiliki masing masing kepala, disini juga 
kami belajar bagaimana kekompakan itu 
terjadi, saya merasa sangat beruntung 
banyak hal yang dapat dipelajari diluar 
kelas tentang bagaimana cara kita meng-
hargai pendapat orang lain, berkeja sama 
dengan baik, hingga acara hari H selesai 
dengan sukses. Hal ini akan saya terapkan 
dengan team di dalam bisnis saya kelak, 
karena dengan rasa kekeluargaan yang 
erat akan menghasilkan output yang 
berkualitas.
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Yadi Adhiantara Gunawan

Art, Design and Culture – Ethnography

Topik yang menurut saya menarik adalah 
mengenai Ethnography karena topik ini 
mengenai suatu studi atau riset tentang 
perilaku masyarakat atau konsumen yang 
dipelajari langsung dari habitatnya atau 
dari lingkungan aslinya. Studi Ethnography 
ini dilakukan pada kondisi yang 
sebenar-benarnya dan kita diharuskan bisa 
untuk mengamati secara teliti bagaimana 
kondisi sekitarnya. Banyak hal-hal yag 
menarik pada saat saya melakukan kegia-
tan ini seperti perilaku pedagang kaki lima 
di Gelap Nyawang yang ternyata sangat 
solid dan saling membantu bila ada salah 
satu pedagang kaki lima yang mengalami 
kesusahan sampai saling memberikan 
undangan pernikahan. Dari sisi konsumen 
juga banyak sudut pandang yang menarik 
seperti alesan para konsumen dalam mem-
buat keputusan untuk membeli suatu 
produk. Yang paling menarik adalah 
adanya struktur organisasi non formal yang 
diakui oleh semua pihak di daerah Gelap 
Nyawang. 

Dalam topik ini pun berguna untuk data 
pada bisnis saya yang bergerak di food and 
baverage. Saya sampai mengikuti pegawai 
saya sampai aktivitas ke pasar supaya 
mengetahui dan ikut merasakan atmosfir di 
pasar tempat pegawai saya belanja, 
ternyata sangat menyenangkan dan mem-
buat bahagia tersendiri. Tetapi memang 
perlu lebih didalami mengenai topik 
Etnography ini, tidak cukup hanya 1-2 kali 
pertemuan tatap muka di kelas saja.

Terima kasih kepada Ka Panda yang sudah 
mengajari ilmu Ethnography ini sehingga 
saya bisa mengetahui sudut pandang baru 
dari bisnis yang saya jalani saat ini yaitu 
Sate Kobar.
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Cahya Sukma Riyandi

Materi yang saya sangat suka dari MM5020 
adalah ketika Bu Tita menjelaskan 
bagaimana Bandung Creative City Forum 
(BCCF) telah mengubah muka Bandung. 
Beliau menjelaskan bagaimana besarnya 
efek dari masyarakat yang mengintervensi 
Kota. Pembangunan kota yang humanis 
hanya dapat dicapai ketika masyarakat 
kota itu sendiri yang melakukan aksi 
intervensi dengan kajian-kajian tentunya.

Kenapa saya suka? Karena, saya sebagai 
orang daerah, merasa memiliki harapan 
yang besar untuk mencoba hal yang dilaku-
kan Bu Tita dan kawan-kawan BCCF di 
daerah saya sendiri. Saya mendapatkan 
ilmu dan pengetahuan bagaimana 
langkah-langkah yang pas untuk memulai 
hal tersebut.
 

Pada kelas ini saya mempelajari teknik 
etnografi yang sangat bermanfaat untuk 
thesis dan bisnis saya. Saya jadi terbiasa 
melakukan pengamatan-pengamatan kecil 
yang menurut saya membuat saya dapat 
memahami masalah di sekitar saya dengan 
cara yang lebih baik. Dengan begitu saya 
dapat mengerti lebih dalam akan kebutu-
han dari suatu kelompok masyarakat. Hal 
itu pun dapat saya gunakan untuk mema-
hami masalah yang saya angkat untuk 
thesis saya, juga bagaimana saya sebagai 
enterpreneur dapat menyelesaikan 
masalah masyarakat dengan produk yang 
saya jual.
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Ichsan Mulia Permata

Mata kuliah Art, Design and Culture adalah 
bidang yang sangat baru dalam kehidupan 
saya. Sebagai anak teknik, saya baru mera-
sakan langsung bahwa dalam mempelajari 
desain, seni dan budaya ternyata memiliki 
metodologi yang sangat humanis.
 
Materi yang menarik bagi saya adalah 
etnografi. Dalam materi ini, kita melakukan 
analisis sebuah fenomena sehari-hari 
dalam perspektif desain, seni dan budaya. 
Melakukan pengamatan dan wawancara 
terhadap UMKM yang ada di sekitar, 
ternyata dalam setiap keputusan yang 
mereka ambil dari sisi menu, warna, desain 
memiliki alasan yang mendalam, dipen-
garuhi oleh latar belakang budaya dan 
sosial dari si pemilik usaha.
 
Dengan melihat bisnis proses yang lebih 
lengkap, mulai dari sejarah, hingga siapa 
pembeli dari UMKM tersebut ternyata ada 
keterkaitan budaya yang membuat usaha 
itu terus berjalan. Dengan menetahui lebih 
dalam, kita dapat melakukan inovasi yang 
baru namun tetap selaras dengan akar dari 
usaha itu sendiri.

 

Selain etnografi, kuliah umum dengan 
Bandung Design Biennale yang 
mendatangkan para pembicara kreatif 
memberikan pandangan lain bagaimana 
kreatifitas itu dibangun. Saya mendapatkan 
inspirasi bahwa kreatifitas itu akan muncul 
dengan pola pikir yang sangat berbeda 
dengan teknis. Salah satu kutipan dari Pidi 
Baiq: “Dalam dunia science, yang berbeda 
adalah salah, dalam dunia kreatifitas, yang 
sama adalah meniru”. Jelas dasar 
pemikiran yang berbeda akan memberikan 
hasil dan pola proses yang berbeda pula. 
Kuliah ini membantu saya mendapatkan 
perspektif yang berbeda daari sebelumn-
ya, dan membantu saya dalam menjalank-
an usaha untuk mendapatkan inovasi, juga 
desain yang lebih humanis, kreatif, namun 
tetap selaras dengan nilai dan visi usaha 
yang saya jalankan.
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Rizky Juniartha Suprayogi

Art, Design and Culture memberikan 
perspektif serta pendekatan yang unik 
melalui sistem perkuliahan di MBA ITB 
dengan mempelajari banyak hal seperti 
craftsmanship yang menunjukkan sisi 
artisanal production yang menggunakan 
tangan para pekerja dan dikerjakan di 
desa-desa. Terkadang, terdapat sisi historis 
dalam budaya craftsmanship seperti 
budaya menganyam kandang ayam dan 
kandang burung yang memang dilakukan 
sejak jaman nenek moyang dan aktivitas 
tersebut dilakukan bersamaan dengan 
kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut. 
Banyak hal yang saya tuai di mata kuliah ini 
dan mendapatkan banyak insight seperti 
perspektif Spedagi dan Makno yang diceri-
takan secara verbal dan visual.
 
Namun, dari berbagai aktivitas perkuliahan 
art, design and culture yang disematkan 
dari mata kuliah hingga mengadakan 
talkshow bersama Pidi Baiq, etnografi 
adalah salah satu mata kuliah yang menarik 
dan menjadi salah satu favorit saya di 
perkuliahan ini. Mengapa ? mungkin 
karena etnografi mempelajari hal tentang 
manusia dari cara mereka berperilaku, 
ber-aktivitas, interest hingga keluh kesah 
manusia dapat terlihat dari observasi 
etnografi ini. Dalam tugas ini, saya tak 
hanya mendapatkan tugas didalam kelas 
saja namun juga melakukan observasi yang 
berbeda-beda di setiap kelompoknya. 
Seperti kelompok saya yang mendapatkan 
kesempatan untuk mengamati dan 
mengobservasi Tamansari Food Festival. 
Dari situ saya dapat mempelajari banyak 
hal yang terlihat dari hal-hal tak penting 
dari tawa pengunjung, gerakan resah 

penjual, kotornya becekan lantai hingga 
penyempitan lahan parkiran semua memili-
ki arti dan berbicara dengan berbeda dari 
sudut individu yang berbeda-beda pula. 
Hal itulah yang menjadi favorit saya karena 
setiap market hingga setiap individu pasti 
memiliki treatment treatment yang berbe-
da-beda dan pasti memiliki insight yang 
berbeda pula. Dari observasi dapat diper-
tajam untuk menjadi sesi interview hingga 
menjadi perancangan ide dan rencana. 
Mata kuliah ini dapat bermanfaat di hidup 
saya yang dapat diaplikasikan ke bisnis 
untuk mempertajam sebuah campaign dan 
product collection dengan menggunakan 
etnografi. Hal tersebut dapat bermanfaat 
karena saya akan mendapatkan referensi 
dan inspirasi yang tajam dari hal-hal yang 
ingin saya kulik namun dengan pendekatan 
yang lebih mendalam sehingga saya dapat 
memperkaya ruang ide dan ruang cerita 
untuk sebuah karya produksi. Hal tersebut 
dapat dipercantik lagi dengan unsur crafts-
manship yang meningkatkan sisi value dan 
juga sustainability yang tak hanya berman-
faat untuk keramahan bumi namun juga 
dari sisi habluminannas antau antara 
sesama manusia dapat kita bantu level 
ekonomi mereka dan membuka lapangan 
pekerjaan lebih banyak lagi jika kami dapat 
celah dan kesempatan untuk mengem-
bangkan suatu karya produksi yang memili-
ki bahan yang ada di sekitar kita serta 
menarik dijadikan sebuah produk seperti 
Spedagi yang dapat menembus pasar 
Eropa dan Jepang. Akhir kata, pendekatan, 
teori hingga diskusi di kelas terasa berwar-
na di mata kuliah ini dan dapat memberi-
kan jutaan ide untuk mahasiswa yang 
tertarik dan mengikuti mata kuliah ini . 
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Asfim Tatak Wary

My favourite subject of MM5020? Why?

Mata pelajaran favorit saya adalah etnogra-
fi, karena pada etnografi ini hal yang bisa 
dipelajari yaitu keaneka ragaman dari 
manusia yang dimana diamati dari 
kebiasaan dan juga perilaku mereka sehari 
– hari. Dalam materi ini, kami kemudian 
diberi tugas mengamati objek atau tempat 
usaha atau pelaku bisnis yang ada, saya 
dan kelompok saya melakukan penelitian 
etnografi pada Sate Kobar. Dari hasil pene-
litian ini saya mencoba melihat dari beber-
apa sudut pandang baik dari sisi penjual, 
konsumen, dan pemilik. Dari ketiga objek 
penelitian tersebut  kami harap dapat 
menemukan berbagai macam masalah dan 
juga kami bisa memberikan solusi. Dari 
penjual, ada beberapa masalah yang bisa 
kita temukan, mereka mengeluhkan beber-
apa faktor, seperti lokasi penerangan di 
sekitar gelap jalan Gelap Nyawang yang 
membuat orang kurang sadar akan Sate 
Kobar, serta daya saing para PKL senior di 
sekitar (Dapur Laut, Ayam Bungsu, Bebek 
Stalon) yang telah menjadi favorit 
konsumen untuk makan. Dari sisi 
konsumen, kami juga menemukan bebera-
pa masalah, yang utama adalah pencaha-
yaan yang kotor, lembab, dan buruk. 
Konsumen merasa tidak nyaman, terutama 
saat hujan, membuat tempat itu terlihat 
sangat kotor karena ada banyak genangan 
air di sekitar tempat penjualan. 
 

 

How MM5020 is useful for my 
research/thesis/life?

Dari mata kuliah ini ada begitu banyak hal 
yang bisa saya dapatkan terutama dari 
tugas-tugas (talkshow dan riset etnografi), 
mulai dari kerja sama team, di mana kita 
dituntut untuk dapat bekerja terus menerus 
dan saling mengerti satu sama lain, dan hal 
itu juga bisa diterapkan dalam bisnis kita 
atau perusahaan kita. Sedangkan hal lain 
yang dapat dijadikan pembelajaran adalah 
bagaimana suatu penelitian harus dilihat 
dari berbagai sudut pandang sehingga kita 
dapat melihat masalah nyata yang muncul, 
apa yang menyebabkan timbulnya masalah 
dan bagaimana solusi terbaik dapat diberi-
kan untuk menyelesaikan masalah terse-
but. 
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29118424
Arini Amirah Hidayat



Arini Amirah Hidayat

Art Design and Culture (ADC) mengantar-
kan saya untuk berpikir secara holistik dan 
multiperspektif. Sekian banyak materi yang 
disampaikan dan kesukaan saya ialah 
etnografi. Salah satu faktor bertahannya 
bisnis ialah inovasi dan Inovasi erat kaitann-
ya dengan research, framework yang saya 
dapatkan di kelas mengenai etnografi 
sangat membantu untuk memetakan hal 
yang perlu di research dan diabaikan. 
Ditambah lagi ketika etnografi, kami 
diminta melakukan field work dengan 
mengamati Rajo Dendeng dan menyele-
saikan permasalahan yang dihadapi oleh 
Rajo Dendeng. Melalui field work di Rajo 
Dendeng membuat saya tersadar, dalam 
bisnis seharusnya bisa membaca keadaan 
dengan mengamati dipadukan mendengar 
dan menangkap permasalahan yang 
mungkin diungkapkan narasumber secara 
implisit. Sebelum mempelajari etnografi, 
saya berpikir bahwa riset hanya perlu 
dilakukan dengan wawancara mengisi 
kuesioner, itu sudah cukup. Pada kenyata-
annya, etnografi bisa memberi informasi 
lebih dalam, genuine dan akurat serta bisa 
menjadi cara efektif untuk menciptakan 
buyer persona karena buyer persona di 
industri 4.0 dan 5.0 lebih menekankan 
psikografi ketimbang demografi saja. 
 

 

Dampak lainnya dari menghadiri kelas Art 
Design and Culture membuka pikiran saya 
tentang metode riset memahami target 
pasar. Pergeseran cara berpikir ialah hal 
yang paling saya rasakan setelah 
mendapat materi ADC, membuat saya bisa 
melihat permasalahan dan menelisik 
hingga ke akar bukan hanya apa yang 
terlihat, melibatkan empati dalam berinter-
aksi dengan orang-orang yang terlibat 
dengan bisnis dan bagaimana cara mem-
berdayakan pengrajin lokal. Saya yang 
berencana memfokuskan karir di dunia 
marketing merasa sangat terbantu dengan 
berbagai materi yang dihadirkan di kelas. 
Proses design thinking dan penekanan 
untuk melibatkan dalam kreativitas dalam 
setiap mengembangkan bisnis secara tidak 
langsung menghadirkan keinginan untuk 
menciptakan atau memasarkan produk 
dengan cara yang unik dan memiliki nilai 
lebih dari kompetitor. Unsur budaya juga 
tidak boleh diabaikan dalam berbisnis, bisa 
menjadi nilai tambah jika produk yang 
dilepaskan ke pasar memiliki cerita dan 
unsur kebudayaan yang bisa membuat 
konsumen ikut menyelami kebudayaan 
tersebut.  Hal ini tentunya berdampak ke 
kualitas produk yang dihasilkan dari 
berbagai sisi.
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29118431
Raisa Naomi Fatima
Rachman



Raisa Naomi Fatima Rachman

Materi yang paling saya suka adalah 
Ethnography karena dari sini saya belajar 
untuk merlihat orang lain, merasakan apa 
yang mereka lakukan maupun perjuangkan 
dan melihat sudut pandang sebuah 
kehidupan bisnis dari para pelaku UMKM 
(Usaha Mikro Kecil Menengah) yang ada 
disekeliling kita. 

Dari materi ini kita dapat mengetahui apa 
masalah-masalah dan tantangan yang 
dihadapi para UMKM, dari hasil Work Field 
yang saya coba lakukan, tantangan UMKM 
tersebut adalah masalah tempat, pemasa-
ran, penjualan yaitu cara para UMKM 
menambah penjualan mereka, dan 
masalah kemasana yang sekiranya dapat 
menambah value dari UMKM tersebut. 
Dari sana, terbukalah diskusi-diskusi ringan 
yang dari hasil diskusi tersebut diharapkan 
dapat memberikan solusi yang bisa mem-
bantu para UMKM menemukan solusi dari 
tantangan maupun masalah yang dihadapi.
 
Materi Ethnography ini berpengaruh pada 
kehidupan saya, terutama harus lebih 
menghargai dan mengapresiasi 
orang-orang yang membantu keber-
langsungan bisnis kita kedepannya. Kita 
juga harus dapat mencoba menjadi seperti 
dan merasakan apa yang mereka lakukan, 
sehingga orang-orang yang membantu 
bisnis kita lebih merasa diakui.

 

Matakuliah Art, Design and Culture ini 
sangat berpengaruh pada kehidupan saya, 
terutama saat menjadi Project Manager 
untuk UTS, yaitu membuat TalkShow. Saya 
dapat belajar how to manage banyak 
orang, banyak kepala dengan latar 
belakang, umur maupun kesibukan. Tanta-
ngan yang dihadapi saat itu banyak sekali, 
terutama saat keputusan para narasumber 
baru ada H-3 sehingga para panitia ditan-
tang untuk kerja secara efektif dan efiesien 
selama 3 hari tersebut. Untungnya, para 
panitia sangat kooperatif, kompak dan 
menghasilkan acara yang sukses dan 
berjalan lancar tanpa kekurangan apapun. 
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29118439
Elmo Aryaputra



Elmo Aryaputra

Craftmanship

Topik yang menurut saya cukup menarik 
adalah topik mengenai Craftsmanship, 
atau keahlian tangan, berhubung saya 
bekerja di di bidang jasa Interior design, 
maka topik tersebut sangat cocok dengan 
saya. Disini kita belajar tidak hanya menge-
nai apa itu craftsmanship, tapi bagaiman 
kita berhubungan dengan para pelakunya, 
dan untuk saya sendiri ini menjadi semua 
masukan dan pengingat yang cukup 
bagus, karena kurangnya hubungan saya 
dengan pekerja saya yang lebih menda-
lam, kebiasaan untuk mengetahui budata 
mereka pun menjadi sebuah kesadaran 
bagi saya untuk dapat meningkatkan ikatan 
saya bersama dengan pekerja. 
Hal ini dapat juga menjadi sebuah cara 
untuk mendapat kepercayaan yang lebih 
oleh pekerja kepada saya, dimana mereka 
dapat bekerja dengan sepenuh hati 
mereka dan saya dapat mempercayakan 
mereka dengan keahlian mereka 
masing-masing. Dalam craftsmanship ini 
juga saya belajar lebih mengenai pengem-
bangkan sebuha desain, bahwa pengem-
bangan desain dari hal yang biasa-biasa 
saja, dengan pekerja yang ahli dalam 
bidang tersebut dapat menciptakan 
sebuah desain yang memiliki nilai yang 
lebih, hal ini dapat tercapai jika kita 
benar-benar memperhatikan pekerja dan 
lingkungan mereka.
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Shasha Qaushaliya



Shasha Qaushaliya

Subjek dari mata kuliah art design and 
culture yang menjadi favorit saya adalah 
etnografi. Dimana dalam subjek tersebut 
kita dapat melihat keberagaman manusia 
diamati dari perilaku dan kebiasaan yang 
mereka lakukan sehari hari. Yang kemudian 
dengan tindakan tersebut kita bisa 
mendapatkan sebuah sudut pandang 
pemikirian dan kehidupan yang baru.
 
Didalam materi ini pula kemudian kami 
diberikan tugas untuk mengamati sebuah 
object ataupun tempat bisnis. Tempat yang 
kemudian saya dan kelompok saya lakukan 
penelitian etnografi adalah tamansari food 
festival. Di tempat tersebut kemudian kami 
mencoba mengamati kegiatan dan siapa 
saja yang terlibat dalam kegiatan bisnis 
disana. Dari hasil penelitian tersebut saya 
mencoba melihat dari beberapa sudut 
pandang baik dari sisi penjual, pembeli, 
dan pemilik tenant. Diharapkan dari ketiga 
object penelitian tersebut kami dapat 
menemukan berbagai macam  masalah 
dan solusi apa yang bisa kita berikan. 

Dari sisi penjual ada beberapa problem 
yang bisa kami temukan. Mereka menge-
luhkan akibat relokasi yang dilakukan oleh 
pemerintah dari tempat awalnya di Jl. 
dayang sumbi ke Jl. tamansari ini, mem-
buat mereka kehilangan beberapa pelang-
gannya. Sehingga pendapatan mereka 
turun cukup jauh dibandingkan ketika 
mereka jualan di dayang sumbi. Selain itu 
persaingan harga diantara para pedagang 
juga menjadi masalah untuk mereka. 
Dikarenakan pada tamansari food festival 
variasi makanan yang ada sangat sedikit, 
namun jumlah pedagang yang

menjual satu jenis makanan cukup banyak. 
Sehingga harga sangat berpengaruh terha-
dap pembelian.
 
Dari sisi pembeli, variasi makanan yang 
sedikit membuat mereka terkadang bosan 
dengan jenis makanan yang ditawarkan 
disana. Selain itu tempat yang kotor, layout 
yang tidak beraturan, dan penuhnya 
tempat pada saat makan siang. Membuat 
mereka merasa tidak nyaman di tempat 
tersebut. Sehingga beberapa dari mereka 
cenderung memilih pindah ke tempat lain. 
Dari sudut pandang pemilik tenant, mereka 
tidak diuntungkan terhadap pengaturan 
layout yang ada. Karena akibat layout yang 
berantakan, berpengaruh kemudian 
kepada penjualan. Hasil dari penelitian ini 
kami dapatkan melalui proses interview 
dan pengamatan yang dilakukan langsung 
ditempat oleh kelompok kami.
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Dari mata kuliah art design and culture ini 
ada beberapa hal yang bisa saya dapatkan 
terutama dari tugas-tugas yang diberikan 
(talkshow dan penelitian etnografi). Yang 
pertama dari segi teamwork, dimana kita 
dituntut untuk bisa bekerja berkesinam-
bungan dan bertolerasi satu sama lain . 
Yang bisa kita implementasikan terhadap 
bisnis kita. Sedangkan hal lain yang bisa 
dijadikan pembelajaran adalah bagaiama-
na suatu penelitian harus dilihat dari 
banyak sudut pandang yang berbeda 
supaya kita bisa melihat masalah yang 
sebenarnya muncul, apa penyebab 
munculnya masalah tersebut dan bagaima-
na sebaiknya solusi yang bisa diberikan 
terhadap penyelesaian masalah tersebut. 
Pembelajaran ini kemudian bisa saya 
implementasikan terhadap proses thesis 
saya nantinya. Untuk tidak hanya puas 
dengan satu sumber saja tapi juga harus 
bisa melihat dari sumber dan pandangan 
yang lain untuk mendapatkan hasil dan 
solusi yang lebih akurat.
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Muhammad Khalid
Zoefri



Muhammad Khalid Zoefri

Art, Design and Cultural 

Etnografi adalah salah satu dari materi 
dalam kelas Art, Desain and Cultural yang 
menarik bagi saya. Banyak hal yang saya 
pelajari dari materi ini. Definisi etnografi 
yang saya pelajari adalah jenis metode 
penelitian yang diterapkan untuk 
mengungkap makna sosio-kultural dengan 
cara mempelajari keseharian pola hidup 
dan interaksi kelompok sosio-kultural 
tertentu dalam ruang bisnis.
 
Dalam materi ini kelas dipaparkan peneli-
tian mengenai seorang pedagang soto 
ayam yang berada di jalan gelap nyawang. 
Di awal materi diperlihatkan bagaimana 
keseharian dari pedagang soto ayam, pak 
rahmat, bagaimana dia melayani dan 
berinteraksi dengan konsumen, bagaimana 
dia berinteraksi dengan orang-orang yang 
berada di lingkungan dia bekerja. Mulai 
dari pedagang lain, satpam hingga preman 
setempat. Lalu selanjutnya kita diperlihat-
kan kegiatan sehari-hari diluar dari menjual 
soto ayam, dimulai dari pak rahmat mem-
beli bahan baku, berinteraksi dengan para 
penjual bahan baku dengan melakukan 
percakapan kecil yang dapat menguatkan 
intimasi antara pedagang soto ayam 
dengan penjual bahan baku. Selanjutnya 
pak rahmat pulang ke tempat tinggalnya 
untuk mengolah bahan yang sudah dibeli. 
Dalam proses pengolahan bahan baku, pak 
rahmat dibantu oleh masyarakat sekitar, 
mulai dari pengupasan bawang hingga 
proses masak. Ada hal yang menarik yang 
dapat terlihat, bahwa orang-orang yang 
membantu pak rahmat ada beberapa tidak 
dibayar dikarenakan mereka  

hanya mencari kegiatan dalam waktu 
kosong mereka. 
Dalam etnografi kita diajarkan untuk meng-
etahui permasalahan yang dimiliki oleh 
objek penelitian. Pada prinsipnya, studi 
dengan metode ini memanfaatkan segala 
sumber daya yang tersedia dalam rangka 
pengumpulan data. Jadi, tak hanya 
dengan wawancara mendalam saja, 
melainkan juga penelusuran apapun 
termasuk dokumen berupa, gambar, video, 
audio, buku harian, simbol-simbol, artifak, 
dan segala benda yang berkaitan dengan 
fokus penelitian. Hal ini juga dapat dilihat 
sebagai upaya peneliti untuk memahami 
kehidupan subjek penelitiannya. Pada 
praktiknya, sering kali etnografer meny-
usun diary selama riset di lapangan. Diary 
ini digunakan untuk merekam setiap aktivi-
tas subjek penelitian dalam keseharian 
yang diobservasi peneliti. Catatan detail 
yang tebal menjadi tipikal data lapangan 
yang dibuat oleh etnografer. 
Setelah melakukan observasi yang cukup 
lama, etnografer akan mengumpulkan dan 
menganalisis data yang ada untuk mene-
mukan permasalahan yang sebenarnya 
penting untuk diselesaikan. Setelah 
mengidentifikasi masalah, etnografer 
menyusun hipotesa dan membuat sebuah 
desain solusi untuk permasalahan yang 
dimilki oleh objek penelitian. Lalu desain 
yang sudah dirancang, diuji coba kepada 
objek penelitian untuk mengetahui apakah 
desain tersebut berguna dan dapat 
menyelesaikan masalah yang ada. Jika 
desain tersebut tidak terlalu berdampak 
bagus dan signifikan, maka etnografer 
harus melakukan uji coba desain yang baru 
agar menjawab masalah yang ada.
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Dalam materi ini saya belajar bahwa ketika 
kita terjun langsung ke lapangan, kita harus 
mengetahui permasalahan dari setiap 
objek penelitian bukan hanya menggu-
nakan satu atau dua teori di buku, tetapi 
juga menggunakan wawancara yang inten-
sif sehingga data yang dikumpulkan akan 
akurat. Dan juga, saya mempelajari 
bahwasanya terkadang untuk memecahkan 
suatu masalah, kita tidak harus memikirkan 
sesuatu yang rumit tetapi cukup menggu-
nakan implementasi sesuatu yang sederha-
na sehingga membantu permasalahan 
yang sedang dihadapi.  
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Restu Muhammad
Nasution



Restu Muhammad Nasution

My Favourite Subject of MM5020 and 
Why?

Selama saya mengikuti kuliah ART DESIGN 
AND CULTURE, sayang mendapatkan 
banyak masukan, perbaikan serta tambah-
an value untuk bisnis yang saya jalankan. 
Salah Satu topik yang sangat saya senangi 
adalah Ethnographic, dari topi kuliah ini 
saya mendapatkan banyak masukan untuk 
bisnis yang saya jalankan yaitu tentang 
budaya/kebiasaan di masyarakat, pemili-
han lokasi, barang yang diproduksi.

 

How MM5020 is Useful for my Research/ 
Tesis/ Life?

Topik yang ada di matakuliah ini dapat saya 
aplikasikan untuk perbaikan usaha yang 
sedang saya jalani, dan kedepannya 
perbaikan ini dapat berguna bagi thesis 
yang akan saya kerjakan.
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Muhammad Nasrullah



Muhammad Nasrullah

My Favourite Subject of MM5020 and 
Why?

Subjek dalam MM5020 Art, Design & 
Culture Dengan penelitian etnography 
langsung di lapangan merupakan subjek 
favorite saya. Peran Art, Design & Culture 
berpengaruh terhadap bisnis saya Bisnis 
saya saat ini bergerak di bidang penjualan 
produk fashion. Bisnis ini sudah saya 
dirikan selama 3 (tiga) tahun. Sepengala-
man saya, produk yang saya masukkan ke 
dalam list penjualan saya adalah 
produk-produk yang saya pikir akan laku 
berdasarkan harga, mengingat masalah 
harga di Indonesia cukup berperan 
penting. Masuknya saya di Business ITB, 
memberikan saya banyak cara pandang 
berbeda yang saya tidak pikirkan sebelum-
nya. Salah satunya pelajaran yang langsung 
membuktikan studi ke lapangan untuk 
bertemu dan berinteraksi lebih jauh 
mengenai suatu subjek atau penelitian. 
Terakhir yang paling teringat dan sangat 
saya pikirkan bahwa Art, Design and 
Culture merupakan satu kesatuan yang 
memegang pernanan penting dalam 
kehidupan sehari-hari maupun bisnis. 
Diantaranya adalah bagaimana peran Art, 
Design and Culture dalam penelitian 
etnographi saya.

Dunia pemasaran adalah kombinasi antara 
ilmu pengetahuan dan seni. Ilmu pengeta-
huan yang dimaksudkan adalah riset-riset 
kuantitatif yang berhubungan dengan 
angka, sedangkan seninya adalah etnografi 
yang berhubungan dengan kreativitas. 
Perubahan perilaku konsumen 

dan berkembangnya sebuah teknologi 
secara langsung mempengaruhi strategi 
pemasaran yang selalu berubah mengikuti-
nya. Saat ini, sepertinya penelitian konven-
sional memberikan lembaran-lembaran 
kuesioner atas sebuah produk seperti tidak 
relevan. Saat ini sepertinta yang paling 
relevan adalah adalah riset langsung 
kepada konsumer dengan berinteraksi 
lebih jauh latar belakang alasan dan lain 
lain melalui metode etnographi (consumer 
insight). Karena dengan metode ini, kita 
dapat mencari tahu secara lebih mendalam 
dan holistic tentang latar belakang 
pembuatan, pemikiran dan perilaku 
seorang konsumen yang berhubungan 
dengan produk dan komunikasi dari 
pemasaran. Teknik-teknik riset Etnography 
bisa seperti story telling, netnography, 
creative focus discussion dll. Dan selain 
bisa diterapkan untuk produsen kepada 
customer, juga bisa diterapkan untuk kebu-
tuhan Business to business (B2B). Di era 
globalisasi seperti sekarang ini, karakteris-
tik konsumen yang maunya serba cepat, 
instan, murah, ingin gonta-ganti model, 
ingin dibuatkan khusus untuknya, ingin ikut 
menentukan ini-itu, dan kalau tidak puas 
terhadap suatu produk terdengar sampai 
ke mana-mana membuat pengusaha 
seperti kami harus memutar otak untuk 
melakukan pendekatan baru terhadap 
pelanggan. Karena pada dasarnya, studi 
etnographi akan membuahkan hasil yang 
berbeda beda, bergantung dengan latar 
belakang pendidikan, lingkungan maupun 
budaya.
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Sehingga, kemudian dapat menentukan 
cara pemasaran mana yang terbaik dari 
hasil tersebut. Bahkan etnographi juga 
dapat di terapkan di dalam perusahaan 
saya, tidak saja saya mementingkan pentin-
gnya consumer insight. Dengan 
etnographi, saya dapat lebih memahami 
para karwayan dan bagaimana membuat 
mereka merasa memiliki rasa self belong-
ing yang tinggi kepada perusahaan sehing-
ga mempengaruhi kinerja mereka dan 
dapat berimbas langsung kepada berkem-
bangnya perusahaan. 
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Muhammad
Ahsanuddin Abdurrohim



Muhammad Ahsanudin Abdurrohim

Materi yang menurut saya paling saya suka 
dan bermanfaat adalah materi tentang 
Etnografi. Pada materi ini, saya banyak 
belajar tentang bagaimana merumuskan 
suatu permasalahan dengan dua sudut 
pandang, epic dan emic. Dari sana kita bisa 
lebih memahami kondisi permasalahan 
secara sistemik, bukan hanya parsial.

Materi Etnografi ini akan sangat berguna 
terutama untuk bisnis yang sedang saya 
jalankan. Bisnis saya saat ini sedang 
melakukan research untuk menentukan 
produk yang bisa kami jual (saat ini perusa-
haan kami hanya berfokus di project base 
untuk pengembangan website dan mobile 
apps). Materi ini nantinya bisa membuat 
kami menemukan akar permasalahan yang 
tepat, sehingga solusi yang kami buat 
nantinya pun akan tepat sasaran. 
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Adnan Ali Masum



Adnan Ali Masum

“A good business has to have a good 
taste”, a powerful quote Mrs. Dinna said 
earlier this semester that I could not agree 
more. The roller-coaster ride of joy learning 
Art, Design, & Culture has been impactful 
as it enlighten me insights and knowledge 
related to the subject and how those can 
be applied to the real world.

I very much enjoyed every single session, 
thanks to the lecturing team for the excite-
ment and subjects discussed. I favored 
ethnography due to the ability to identify 
and analyse unexpected issues as research-
ers observe and/or interact with the study’s 
participants in their real-life environment. I 
found that ethnographic study has positive 
impacts to the society, furthermore, it does 
not always require a long period of time. As 
a result, problems lies within the society be 
solved.

 

During the semester, I am privileged to 
conduct ethnographic research. My team 
did a study of a local business nearby. 
Ethnographic study enables us to identify 
several important aspects, such as lack of 
adequate air flow that leads to uncomfort-
able dining experience and a potential 
aspect to grow the business. Based on the 
origin of the food, as well as its customers’ 
background, take away orders are import-
ant to the business so that its must be 
improved. We proposed a business 
solution that empowers participant’s 
business to be able to respond to the 
market. Rajo Dendeng, our study’s partici-
pant is expected to bump its sales.

On October 9, our class held a talk show 
seminar on “How Creative Mind Enhances 
Your Business”. The event shapes us a 
better team work, sharpened my soft skills, 
and broaden my knowledge as we got to 
meet inspiring speakers and to collaborate. 
Art, design, & culture can be useful for my 
thesis because of the ethnographic 
approach may suit the early stage of 
research. As a person, Art, design, & 
Culture has helped me to have a deeper 
understanding of the surrounding environ-
ment. Knowledge and understanding of 
the gained will ease me to contribute to 
the society. 
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Anshar Surya Pranaka



Anshar Surya Pranaka

My Favourite Subject of MM5020 and 
Why?

Selama saya mengikuti pembelajaran Art, 
Design, and Culture yaitu mengenai Ethno-
graphic karena pembahasan ini sangat 
menarik saya untuk mengetahui sebuah 
bisnis menengah kebawah atau menengah 
keatas yang berada di dekat seputaran 
kampus MBA ITB Bandung. Saya 
mendapatkan beberapa ilmu tentang 
keterbatasan, budaya dan kebiasaan 
masyarakat di Bandung, kenapa? Karena 
saya mempelajari bahwa setiap tempat 
lokasi, daerah, budaya, dll ini memiliki 
beberapa kesamaan dan perbedaan yang 
harus diperbaiki dari segi khas budaya 
yang dibawa, kebiasaan, seni, dan 
sebagainya.hal tersebut bertujuan agar kita 
juga bisa memahami hal apa yang menjadi 
faktor berhasilnya suatu usaha/ bisnis yang 
kita lakukan. Seperti quotes yang pernah 
saya dengar “ ketika kamu memulai usaha/ 
bisnis, belajarlah dari perusahaan yang 
kecil, karena jika kamu memulai dari 
perusahaan yang besar ketika ada sebuah 
masalah yang kecil, pasti akan kamu 
sepelekan”.
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How MM5020 is Useful for my Research/ 
Tesis/ Life?

Menjadi penentu saya mengambil sebuah 
keputusan untuk melakukan perbaikan di 
usaha/ bisnis saya sendiri, karena sebuah 
bisnis membutuhkan “art” untuk meng-
hasilkan desain yang bagus dengan 
kebiasaan (culture) di suatu tempat usaha 
yang kita jalankan.

 



29118470
Muhammad Iqbal



Muhammad Iqbal

Salah satu materi dari Art, Design and 
Creative yang bener-bener menarik bagi 
saya adalah Etnografi. Etnografi pada 
dasarnya memahami cara orang-orang 
berinteraksi dan bekerjasama melalui 
fenomena di kehidupan sehari-hari. 
Pola-pola biasanya yang di amati meliputi 
pola perilaku, bahasa, bahkan nilai kultural. 
Etnografi ini tidak bisa dilakukan secara 
instan, karena menyatukan berbagai 
pola-pola itu membutuhkan proses. Yang 
paling penting bagaimana hasil penelitian 
itu berhasil immersed dengan kultur 
sehari-hari. Dengan etnografi ini kita bisa 
meneliti langsung dan mencari tahu 
langsung permasalahan yang terjadi 
dilapangan.

Materi etnografi ini nyambung dengan 
bisnis yang sedang saya jalani. Bisnis saya 
bergerak di bidang Supplier and Manufac-
ture, penerapan materi ini banyak dilaku-
kan pada tahap Research and Develop-
ment. Karena menurut saya untuk mencip-
takan sebuah produk yang berkualitas, kita 
harus mengetahui apa saja kekurangan dan 
juga kelebihan yang dimiliki oleh produk 
tersebut. Untuk mendapatkan info ada 
banyak cara yang bisa kami dilakukan. 
Mulai dengan melakukan observasi ke 
lapangan dengan memperhatikan fenome-
na-fenomena yang terjadi. Kami meneliti 
dan melihat bagaimana situasi di sekitar 
produk itu, apakah produk tersebut 
terletak di lingkungan yang panas, atau 
lembab atau bahkan kedap udara, kemudi-
an kami juga mencari tahu bagaimana 
masukan dan pendapat dari para user, 
teknisi dan pekerja di lapangan yang 
berhadapan langsung dengan

produk ini. Dan banyak lagi aspek-aspek 
lain yang saya kaji demi menciptakan 
sebuah produk yang lebih baik dari sebel-
umnya. Dari hasil dan pemikiran itu kemu-
dian kami bisa menemukan solusi untuk 
pengembangan produk supaya kualitas 
produk yang diciptakan bisa lebih optimal 
dan berkualitas. Dan kegiatan ini akan terus 
berulang kedepan nya. Oleh karena itu 
saya sangat menyenangi materi etnografi 
ini, apalagi dengan dilakukan nya studi 
kasus olah masalah yang di hadapi UMKM 
di sekitaran kampus MBA memberikan 
tambahan ilmu bisa saya terapkan lagi di 
bisnis yang saya jalani sekarang.
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29118475
Zahra Nur Azizah



Zahra Nur Azizah

Ekstraksi “craftmanship” di Industri 
Pernikahan 

Pernikahan dianggap menjadi urusan 
penting bagi hampir setiap orang di 
Indonesia. Pesta pernikahan pun menjadi 
“ajang pamer” yang terdiri dari upaca-
ra-upacara mewah mewakili pasar yang 
berkembang di Indonesia. Industri pernika-
han di Indonesia terbukti  diperkirakan 
memiliki peluang $ 40 miliar. Industri 
pernikahan di Indonesia kental dengan 
sentuhan “craftmanship” karena keane-
karagaman budaya di Indonesia itu banyak. 
Dengsn sentuhan “craftmanship” dalam 
beberapa detail pernikahan menjadi nilai 
tambah seperti apa wedding vendor dapat 
menjual “barang atau jasa” dagangannya. 
Ketika di kelas membahas mengenai 
“craftmanship”, saya sungguh sangat 
menyukai topik ini. Karena dunia yang saya 
tekuni beberapa tahun ini mengambil 
spesialisasi di wedding industry.
  
Pesta dan dianggap krusial karena tidak 
hanya membutuhkan pengantin beserta 
pakaiannya saja tapi juga para tamu untuk 
berpakaian untuk acara tersebut. Hari 
pernikahan adalah hari pengantin wanita. 
Untuk mendapatkan penampilan terbaikn-
ya, make-up artist profesional dipekerja-
kan. Obsesi untuk memiliki gaun pengantin 
yang sempurna adalah peluang bisnis 
potensial bagi desainer dan penata rias 
untuk meningkatkan perputaran modal 
mereka. 

 

Menambahkan nilai craftmanship menjadi 
penting karena hal tersebut tidak hanya 
menjadi strategi untuk meningkatkan 
penjualan. Tetapi juga untuk long term 
goals seperti menjadi sustainable wedding 
vendor dari satu waktu ke waktu yang 
lainnya. Terkadang biaya produksi 
craftmanship banyak diperhitungkan 
berdasarkan penggunaan sumber daya 
atau material seberapa mahal yang 
digunakan sehingga wedding vendor 
melupakan nilai kreativitas yang erat 
kaitannya dengan craftmanship. 

Dengan materi craftmanship di perkuliahan 
art, design and culture justru sangat mem-
bantu insight saya bahwa untuk menam-
bahkan “value added”tidak hanya melulu 
soal seberapa mahal bahan yang 
digunakan. 
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Ethnography

dalam Penyusunan Tesis Materi lain di 
perkuliaha  art, design and culture yang 
membuat saya tertarik adalah ethnogra-
phy. Karna ethnography di mata saya dapat 
membantu menyelidiki tantangan desain 
yang sangat rumit atau kritis. Peneliti yang 
baik sangat penting ketika mengamati dan 
/ atau berinteraksi dengan audiens target 
di lingkungan kehidupan nyata kita. 
Etnografi paling berguna pada tahap awal 
proyek desain yang berpusat pada peng-
guna. Ini karena etnografi berfokus pada 
pengembangan pemahaman tentang 
masalah desain. Oleh karena itu, lebih 
masuk akal untuk melakukan studi etnogra-
fi di awal proyek  pengerjaan thesis untuk 
mendukung keputusan desain di masa 
depan (yang akan terjadi kemudian dalam 
proses desain yang berpusat pada peng-
guna).

Salah satu keuntungan utama yang terkait 
dengan penelitian etnografi adalah bahwa 
etnografi dapat membantu mengidentifi-
kasi dan menganalisis masalah yang tidak 
terduga. Saat melakukan jenis studi lain, 
yang tidak didasarkan pada pengamatan 
atau interaksi in-situ, sangat mudah untuk 
melewatkan masalah yang tidak terduga. 
Ini bisa terjadi karena pertanyaan tidak 
diajukan, atau responden lalai untuk 
menyebutkan sesuatu. Ethnography 
menjadi penting dalam penyusunan tesis 
di tahap pengumpulan data bahkan hingga 
menjadi output (problem solving). 
 

 

Manfaat utama etnografi lainnya umumnya 
dianggap sebagai kemampuannya untuk 
memberikan representasi yang terperinci 
dan setia tentang perilaku dan sikap peng-
guna. Karena sifatnya yang subyektif, studi 
etnografi (dengan peneliti yang terampil) 
dapat sangat berguna dalam mengungkap 
dan menganalisis sikap dan emosi penggu-
na yang relevan.  
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29118478
Femilia Diani



Femilia Diani

Mata kuliah Art design and culture adalah 
mata kuliah yang di pelajari di SEM 2 MBA 
ITB yang mengajarkan saya tentang 
bagaimana kita mengolah menyelesaikan 
semua masalah di sekitar kita bahkan di 
dunia dengan kaca mata bisnis dengan 
pendekatan design seni dan budaya.
 
Dengan matakuliah ini mengajarkan saya 
untuk berfikir kritis tentang solusi apa yang 
cocok untuk suatu permasalahan yang ada 
terutama mengkaitan nya dengan bisnis. 
Sehingga bisnis yang di pilih bisa selaras 
dengan yang benar benar target market 
yang di maksudkan.

Proses belajar mengajar mata kuliah ini 
berjalan 2 arah, kami sering berdiskusi 
dengan para dosen dan mendapatkan 
solusi yang memang tepat sasaran dengan 
permasalahan yang kami ajukan. Dosen 
banyak memberikan pengalaman dalam 
mendesign dan memanage bisnis sehing-
ga saya juga bisa belajar bukan hanya teori 
tetapi aplikasi langsung.

Dari semua materi yang di berikan di mata 
kuliah ini ,saya menganggap “Fieldwok” 
lah yang paling saya sukai. Di dalam materi 
ini kita benar benar terjun langsung 
menganalisa suatu tempat dan mencari 
masalah yang ada serta merumuskan 
solusinya. Cara ini benar benar melatih 
saya untuk  berfikir logis dalam menghada-
pi semua masalah, hal ini sangat berguna 
untuk memilih bisnis apa yang bisa di 
terapkan atau yang paling menguntungkan 
di suatu tempat.
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Kritik dan saran. semoga kedepannya mata 
kuliah ini lebih banyak memberikan saya 
pengalaman di lapangan semakin banyak, 
jadi kita tidak perlu terlalu banyak teori 
yang bisa saya baca dan cari sendiri, tetapi 
lebih nenitik beratkan ke lapangan dan 
terjun langsung.

Terima kasih buat semua Desen mata 
kuliah Art design and Culture telah mem-
bagi ilmu dan pengalaman nya kepada 
saya. Semuanya sangat bermanfaat untuk 
kami dan bisnis saya.
  

 



29118479
Annisaa Dyah Adani



Annisa Dyah Adani

Craftsmanship and Sustainable Value is 
one of my favorite subjects during the Art, 
Design and Culture lectures. This subject is 
interesting for me because it is related to 
my own business field, which is engaged in 
handmade products named as Toko 
Lempung. Toko Lempung is basically a 
crafty store, which produces handmade 
and customized products in limited 
amount using clay as the main material.
 
As we were given a task to watch Tokyo’s 
famous “Jiro Sushi” there were two things 
could be underlined to learn how people 
can survive running craftsmanship business 
in this era, it’s all about the passion and 
hard work. Indirectly that movie built up my 
confidence to keep growing things I had 
been done for nearly these three years. 
Many people did underestimate because 
what they see is there’s no market can be 
absorbed by this kind of business, but what 
I always see is there are so many people 
who always appreciate my work and 
purchase them to take homes. This experi-
ence was perfectly portrayed by watching 
the Jiro Sushi movie. 

 

Since taking this lecture, several lessons 
have been applied to my personal activities 
such as how to make the work sustainable, 
not only for the good of the business but 
also for the environment, and how to 
design solutions to the problems from the 
social and cultural kind of groups.
 
Both of those lessons are relatedly applied 
to Toko Lempung in the last four months. 
To sustain its work, I was changing the 
concept by renewing the tagline to 
“Clayed Goods and Colorful Whatnots” 
and make Toko Lempung to produce more 
new products to everything that is still 
related to the Clay as our highlighted 
material. Toko Lempung also joined some 
creative events, which had eco concept for 
example only use reusable packaging for 
any purchase happened during the event 
to keep a sustainable atmosphere and also 
environment.
 
As I joined those events and met many 
customers directly, I tried to have a simple 
conversation or maybe quick questions 
about why they choose handmade 
products and how Toko Lempung’s 
customized products could be the solution 
to the customers’ problems as they want to 
give the products for the intimate and 
personal intention to their loved ones.
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29118483
Dwicki Octarianda
Audisi



Dwicki Octarianda Audisi

My favourite subject of MM5020? Why? 

The subject of my favorite Art, Design, and 
Culture course is ethnography. Where in 
the subject we can see human diversity 
observed from the behavior and habits that 
they do everyday, then with these actions 
we can get a new perspective of thinking 
and life. In this material, we were then 
given the task of observing an object or 
place of business. The place where my 
group and I did ethnographic research was 
Sate Kobar. At that place we then tried to 
observe the activities and anyone who was 
involved in business activities there. From 
the results of this research I tried to see 
from several points of view both from the 
side of the seller, consumer, and owner. It is 
hoped that from the three research objects 
we can find various kinds of problems and 
what solutions we can provide.
 

 

  

From the seller's side, there are some 
problems we can find. They complained of 
several factors, such as the location of 
lighting around the dark of Gelap Nyawang 
street which made people less conscious of 
Sate Kobar, as well as the competitiveness 
of the senior street vendors around (Dapur 
Laut, Ayam Bungsu, Bebek Stalon) which 
has become a favorite of consumers to eat. 
From the consumer side, we also found a 
several problems, the main thing being 
dirty, humid, and poor lighting. Consumers 
felt uncomfortable, especially when it rainy, 
making the place look very dirty because 
there was a lot of stagnant water around 
the place of selling. From the perspective 
of the owner of Sate Kobar, they are too 
focused on product re-branding. Because 
previously the Sate Kobar was named Sate 
Kompate, then they collaborated with 
Babakaran and have a plan to open 2 more 
branches in the Geger Kalong and Ciham-
pelas areas so that the sale of the Sate 
Kobar in the Gelap Nyawang branch was 
less noticed.
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How MM5020 is useful for my 
research/thesis/life?
 
From this Art, Design, and Culture course, 
there are so many things that I can get 
especially from the assignments (talk shows 
and ethnographic research). First in terms 
of teamwork, where we are required to be 
able to work continuously and tolerate 
each other, which we can implement in our 
business or our company. While other 
things that can be used as learning is how a 
study must be seen from many different 
points of view so that we can see the real 
problem that arises, what causes the 
problem to arise and how best solutions 
can be given to solving the problem. I can 
then apply this learning to my thesis 
process later. To not only be satisfied with 
one source, but also must be able to see 
from other sources and views to get more 
accurate results and solutions.
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29118489
Adrian Setyadharma



Adrian Setyadharma

Subjek yang saya sukai dalam pelajaran ini 
adalah saat sesi craftsmanship. Disana saya 
bisa mengetahui bahwa butuh waktu lama 
untuk menguasai keahlian di satu bidang 
saja. Keahlian tersebut dijelaskan dengan 
pembuat sushi di jepang, sebelum dapat 
membuat sushi, setiap orang harus 
menguasai teknik mengelap hingga berta-
hun-tahun. Mereka juga diwajibkan untuk 
menguasai teknik menggunakan pisau 
selama 10 tahun. Barulah setelah mereka 
dianggap menguasai hal tersebut oleh 
sushi master, apprentice masuk ke tahap 
selanjutnya yaitu memasak telur. Pelatihan 
memasak telur ini juga berlangsung cukup 
lama. Tujuan akhir apprentice adalah untuk 
menjadi shokunin. Shokunin adalah 
pengrajin ahli yang melakukan hal yang 
sama berulang-ulang untuk mengejar 
kesempurnaan hasil kreasinya.

 

Pengrajin-pengrajin ini juga tak hanya ada 
di Jepang. Banyak pengrajin di Indonesia 
yang mengerjakan hal yang sama seperti 
membuat sangkar burung, hampir seluruh 
hidupnya mulai dari anak-anak hingga 
menjadi kakek nenek. Pengrajin-pengrajin 
ini berada di sekitar kita setiap hari, dari 
tukang jual soto, masakan padang, 
pembuat kain, hingga pembuat sangkar 
burung. Jika ditelusuri lebih dalam lagi 
seluruh pengrajin ini melakukan hal yang 
sangat rumit dan panjang setiap harinya 
untuk membuat produk tersebut. 

Dari kelas ini saya dapat lebih menghargai 
pedagang-pedagang ini. Selain itu juga 
saya bisa mengetahui bahwa setiap proses 
bisnis memiliki kerumitannya masing-mas-
ing dan membutuhkan waktu untuk 
menguasai itu semua.
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29118492
Fuzza Duwana
Putra



Fuzza Duwana Putra

Art Design & Culture

Memberi wawasan dan pandangan buat 
saya yang sangat comprehensive. dimana 
saya lebih jauh bisa membedakan arti atau 
makna dari perbedaan Art & Design, dan 
makna Culture yang menyangkut biologis, 
seperti kebutuhan manusia untuk hidup, 
dengan sesuatu yang melalui proses 
pembelajaran.

Materi yang membuat saya jauh berfikir 
adalah materi Craftmanship, bentuk 
budaya dari pra-industri yang masih eksis 
atau dapat hadir sampai pada masa kini, 
meskipun dalam kontek yang berbeda. 
Sebagai produk budaya pra-industri, 
bidang ini diciptakan untuk keperluan 
khusus. yang dihasilkan dalam suatu proses 
kegiatan dengan atau tanpa bantuan 
mesin, bernilai estetik, keunikan, keakra-
ban, kegunaan dan dapat bukan sekedar 
hasil ketrampilan dan bakat yang dimiliki 
semata, tetapi merupakan produk yang 
sarat pengetahuan, teknologi dan seni.

Saya sangat senang dan berterimakasih 
dengan adanya tugas “Craftmanship” dan 
perusahaan yang saya review adalah 
produk Bandung yang membuat alat musik 
yaitu Genta Guitar. membuat saya lebih 
ingin mengenal secara personal dengan 
yang memiliki bakat atau keahlian Craft-
manship. 
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29118493
Mohammad Rynaldi
Faisal. A.K.



Mohammad Rynaldi Faisal. A.K.

Etnography dalam “Art, Design and 
Culture”

Etnography adalah materi yang paling 
berkesan bagi saya, materi ini membuka 
pikiran saya bahwa dunia desain itu sangat 
luas. Pada awalnya saya merasa desain 
adalah mengenai gambar dan keindahan. 
Akan tetapi, melebihi itu ternyata desain 
juga dapat digunakan untuk menyele-
saikan masalah sosial melalui efisiensi dan 
efiktifitas desain tempat, alur kerja, alur 
order dan desain-desain lainnya dalam 
kehidupan.
 
Materi yang bersinggungan langsung 
dengan bisnis saya adalah bagaimana saya 
membuat desain antrian dan order pada 
bisnis “Ngikan Yuk Buah Batu Bandung” 
agar konsumen bisa terlayani dengan 
cepat.  Belajar dari studi kasus etnogprahy 
pada antrian restoran Simpang Tigo, 
akhirnya saya memutuskan untuk membuat 
desain sebagai berikut :

- Konsumen menuliskan antrian waiting list

- Konsumen mendapatkan nomor antrian

- Kasir memanggil nomor antrian untuk 
konsumen order

- Konsumen melakukan order

- Tim dapur memproses orderan

- Order diberikan kepada konsumen

 

Dengan melakukan desain antrian seperti 
itu, bisnis saya mampu melayani hingga 
1.000+ porsi dalam satu hari kerja. Dimana 
awalnya hanya sanggup diproyeksikan 
150+ porsi. Waiting Time konsumen yang 
awalnya 3-4 jam akan diestimasikan bisa 
dipersingkat menjadi maksimal hanya 1 
jam saja. Materi-materi mengenai etnogra-
phy yang telah dilakukan oleh Pak Nanda 
juga berhasil memberikan gambaran 
bagaimana desain bisa menyelesaikan 
masalah sosial dari hal sederhana, seperrti 
produk baru dan pengrajin kandang 
burung hingga penelitian mengenai kesuk-
sesan Mang Soto Madura.
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Pada akhirnya, saya menyadari bahwa 
dalam menjalankan bisnis saya harus 
memahami lingkungan sosial dan budaya 
disekitar bisnis atau kepada seluruh funda-
mental yang bersentuhan dengan bisnis 
saya. Kendala yang telah ditemukan lalu 
bisa diselesaikan melalui desain ulang 
setelah memahami apa sebenernya inti 
dari masalah tersebut.
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29118498
David Victor



David Victor

Materi yang paling saya suka dari pembela-
jaran adalah materi Ethnography dikare-
nakan pembelajaran ini bertujuan untuk 
mengetahui sifat dasar suatu kelompok 
yang akan menentukan bagaimana 
perilaku mereka sekarang. Jika ditarik 
benang merah materi ini merupakan materi 
dasar untuk mempelajari bagaimana pasar 
bekerja. 

Impact terhadap kehidupan : Art, design, 
and culture mengajarkan keanekaragaman 
memang nyata di sekeliling kita dan hal 
yang sangat menarik dan indah serta 
keuntungan buat kita. Mensyukuri dan 
memanfaatkan keanekaragaman apapun di 
kehidupan kita lebih baik daripada memu-
suhi dan terus menentang perbedaaan. 
Impact terhadap bussiness : Kenekarag-
aman yang ada di sekitar kita bisa diman-
faatkan kedalam bisnis. Contoh saya 
bermain musik bisa memasukkan suara 
etnik kedalam musik saya. Impact terhadap 
thesis : Sebenernya saya belum tesis 
pak/bu, tetapi saya tau A, D, C, akan 
sangat membantu saya dalam tesis. Bukan 
hanya karena materi yang disampaikan 
bapak dan ibu sangat berguna secara 
langsung, tetapi membantu meningkatkan 
pola pikir. Terimakasih bapak dan ibu, love.
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29118507
Fieda Hanifa



Fieda Hanifa

Dunia bisnis semakin berkembang seiring 
dengan meningkatnya penggunaan 
internet di era digital ini. Bertambahnya 
masyarakat yang semakin melek teknologi 
juga mendukung berkembangnya dunia 
bisnis dalam lingkup nasional maupun 
internasional. Batasan jarak dan waktu pun 
kian sempit, bisnis pun semakin mudah 
untuk dikembangkan. Data berlimpah, 
market research semakin mudah, peraturan 
pun kadang belum membatasi ruang 
lingkup pebisnis karena kecepatan 
teknologi yang mendahului kecepatan 
pemerintah untuk membaca situasi. Di sisi 
lain, melihat pasar tradisional, toko-toko, 
pedagang kaki lima, industri rumahan, 
seolah tidak mendengar kemelut bisnis 
yang rumit. Selagi dagangannya habis 
terjual, keluarga bisa makan dan membeli 
bahan untuk berjualan keesokan harinya. 
Melihat kondisi yang seolah tidak saling 
terpaut antara dunia bisnis yang serba 
cepat dengan penjual tradisional yang 
sederhana, pendekatan ethnography 
dilakukan untuk menggali secara detail 
mengenai bisnis tradisional berupa penjua-
lan secara ¬offline yang masih banyak 
ditemui di Indonesia.

Ethnography adalah sebuah pendekatan 
yang dilakukan dalam lingkungan aslinya. 
Menurut Wilson (1977), pendekatan ini 
dilakukan dalam kondisi alami dan peneliti 
harus mengerti bagaimana suatu kejadian 
diterima atau dimengerti oleh orang yang 
sedang diamati. Pendekatan ini dilakukan 
untuk memahami secara alami apa yang 
terjadi di lingkungan aslinya. Tidak ada 
manipulasi yang dilakukan dalam peneli-
tian. Jika ingin melihat bagaimana seekor 

singa berburu, amati dalam hutan, bukan 
dalam kebun binatang – begitu kata 
Roberts dan Saatchi. 

Konsep ethnography ini adalah pendekat-
an dengan rinci mengenai proses yang 
dilakukan setiap objek. Contoh yang dapat 
dilakukan adalah pendekatan dengan 
seorang pedagang soto gerobak di pinggir 
jalan dengan bermacam bumbu dan 
peralatan yang digunakan. Seolah proses 
yang dilakukan sederhana dan tidak 
melibatkan kehalian tinggi. Namun, jika 
dilihat secara detail, berbagai macam 
langganan yang datang pun perlu dilayani 
khusus sesuai dengan kebiasaan dan cita 
rasa yang disukai. Contohnya kebiasaan 
duduk di ujung kanan penjual dan meminta 
tambahan bumbu tertentu dalam sotonya. 
Ia hanya perlu memesan, “kaya biasa ya 
a!”, Dengan kata sederhana, penjual dapat 
mengidentifikasi kebiasaan dan kemauan 
pelanggan dengan sigap.

Dalam dunia bisnis kedepan, akan semakin 
banyak faktor yang dapat mempercepat 
maupun memperlambat proses bisnis, 
begitu juga aka nada faktor yang mem-
perkuat dan memperlemah bisnis. Faktor 
yang terlibat pun bahkan perlu kecepatan 
dan kejelian untuk diidentifikasi. Sehingga 
sebagai pemegang peran bisnis di Indone-
sia, perlu kejelian dalam proses yang 
diterapkan dalam bisnis. Kecepatan diper-
lukan, namun pemahaman mengenai 
dalamnya kondisi yang sedang terjadi pun 
juga perlu diperhatikan. Dari pendekatan 
ethnography, dapat diterapkan dalam 
konsep bisnis yang akan memperdalam 
nilai dan proses dari bisnis itu sendiri.
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Mohammad Arif Rachman Hernomo

My Favorite Subject of MM5020 
Ethnography

Pendekatan etnografi memberikan 
perspektif yang unik namun sederhana, 
yaitu dengan mempelajari human behavior 
dalam kehidupan sehari-hari. Proses terse-
but meliputi dari cara beraktivitas, berinter-
aksi, ketertarikan dan budaya dari manusia 
yang kita observasi. Pada proses observasi 
di lapangan ada metode yang dikhususkan 
untuk memperoleh data yang valid tanpa 
harus memaksa individu yang kita kaji 
memberikan info. Fieldwork canvas 
merupakan tools yang membantu dalam 
memperoleh data. 

Dalam merumuskan desain, kita memang 
memerlukan data yang valid akan sebuah 
lingkungan hingga invididunya. Etnografi 
memberikan sudut pandang dimana kita 
harus merasakan sebagai subyek yang 
dikaji, mulai dari ikut memahami permas-
alan kehidupan sehari-hari dari orang yang 
kita kaji, interest, hingga perilaku dalam 
kehidupan sehari-hari orang tersbut. 
Sehingga kita menyadari akan kebutuhan 
yang orang tersebut inginkan dan kita juga 
dapat memberikan solusi yang tepat untuk 
orang yang kita kaji. Maka etnografi 
menurut saya sangat membantu dalam hal 
bisnis dan juga riset yang saya akan 
lakukan nantinya.
 

 

Sustainability 

Keberlanjutan yang dimaksud mulai dari 
bisnis hingga pengrajin dan juga material 
yang digunakan. Hal ini erat kaitannya 
dengan craftmanship dan business. Dalam 
kuliah Art, Design, and Culture, isu sustain-
ability dijelaskan sebagai faktor penting 
dalam proses desain, produksi hingga 
penjualan, karena sustainability mencakup 
3 hal yaitu trend-tradisi-culture yang 
masing-masing tergantung dengan 
daerahnya, sehingga mempengaruhi satu 
sama lainnya. Dengan proses transformasi 
nilai dari tradisional ke bentuk modern 
perlu tiga hal tadi untuk menjaga keberlan-
jutan budaya, sehingga budaya suatu 
dareah yang kita angkat tetap memiliki nilai 
kelokalan yang kuat namun berkembang 
terhadap trend dan waktu.
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How MM5020 is useful for my research/ 
Thesis/ Business
Improve for Business Development

Dengan bidang dan bisnis saya yaitu 
arsitektur yang sangat relate pada kuliah 
Art, Design, and Culture ini. Terutama pada 
tema kuliah ethnograpy dan sustainability. 
Ethnograpgy membantu saya dalam 
metode mengumpulkan data yang akan 
digunakan dalam menentukan customer 
needs dari customer behavior. Sehingga 
value yang saya tawarkan dapat tepat 
sasaran sesuai dengan kebutuhan dari 
target segment yang telah ditentukan. Ide 
yang muncul dalam proses desain nantinya 
juga merupakan ide yang valid dan terukur 
dengan metode ethnography, dan untuk 
menentukan value proposition yang tepat 
sasaran dapat menggunakan metode ini, 
serta menuju pasar tepat, baik dalam skala 
nasional maupun menembus pasar interna-
sional. 

 

Konsep sustainability membantu dalam 
proses desain-produksi-penjualan, yang 
terkait dengan material/bahan, craftman-
ship/pengrajin, dan kultur di suatu daerah. 
Trend-tradisi-culture merupakan aspek 
penting dalam penerapan konsep keber-
lanjutan. Hal ini adalah upaya dalam 
pelestarian suatu budaya agar dapat 
berkembang dan berlangsung seiring 
dengan perkembangan trend dan waktu. 
Penerapan konsep keberlanjutan dalam 
bidang arsitektur dapan dilakukan dengan 
menerapkan ketiga aspek trend-tradisi-cul-
ture untuk menjaga lokalitas dan cerita 
menarik yang dapat di ekspos dalam suatu 
karya yang akan saya bangun nantinya. 
Sehingga dalam penerapannya, desain 
yang akan saya ajukan memiliki unsur 
budaya, tradisi, namun tetap mengikuti 
trend yang saat ini sedang menarik dan 
bekerjasama dengan crafmanship yang 
ada untuk menjaga dan melestarikan 
budaya umumnya budaya Indonesia.
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Azkarina Firdausi Kamal

Salah satu topik yang saya sukai dari mata 
kuliah Art Design and Culture adalah topik 
yang membahas tentang craftsmanship. 
Dalam topic ini, kita bisa tahu bagaimana 
produk yang dibuat dengan tangan 
pengrajin dapat menciptaikan seni dan 
nilai tambah pada produk tersebut. Saat 
pembahasan topik tersebut, kami diberi-
kan tugas kelompok dimana kami harus 
memilih 1 brand yang membuat produknya 
dengan tangan pengrajin, dan kelompok 
kami memilih Hermes. Hermes dikenal 
sebagai brand yang menjual luxurious 
products ini berdiri sejak tahun 1837, 
produk awal yang menjadi daya tarik 
hermes adalah tas dengan bahan kulit, 
craftsmanship dan originalitas dari 
produk-produk Hermes selalu menjadi 
keutamaan dari produk Hermes. Para 
pengrajin mengerjakan setiap produk 
Hermes dengan hati, detail dan sangat rapi 
sehingga produk Hermes selalu disebut 
sebagai produk yang sangat berkualitas 
dan high-end.

 Selain topic craftmanship, topik ethnogra-
phy pun menjadi salah satu topik yang saya 
sukai. Topik ini mengajarkan kami untuk 
memperhatikan lingkungan sekitar, dari 
mulai perilaku manusia atau masyarakat 
sampai hal apa saja yang ada di dalam 
suatu lingkungan tersebut. Dalam tugas 
ethnography kelompok saya mengamati 
sebuah warung timbel di jalan Hasanudin, 
disana kami memperhtikan dan menganali-
sis apa saja yang ada di warung tersebut, 
dan mencari tahu apa yang menjadi 
masalah di lingkungan tersebut. Ternyata 
kami dapati bahwa masalah yang 
 

ada di warung timbel tersebut adalah 
menurunnya penjualan secara drastis yang
diakibatkan oleh pelanngannya yaitu 
mahasiswa-mahasiswa UNPAD yang kegia-
tan belajar mengajarnya pindah ke jatinan-
gor sehingga mengakibatkan hilangnya 
market untuk warung tersebut. Selain itu, 
kurangnya pengetahun mengenai pemasa-
ran menjadi salah satu kendala dari pemilik 
warung tersebut, serta permasalahan 
layout dan tapilan warung yang kurang 
menarik. Dengan adanya permasalahan 
tersebut, kelompok kami memberikan 
beberapa saran kepada pemilik warung, 
dari mulai saran pemasaran melalui ojek 
online, hingga perubahan desain dan 
layout warung yang dibuat lebih menarik. 
Tugas tersebut menjadi salah satu favorit 
saya karena saya mengerjakan tugas 
dengan langsung turun ke apangan, 
mengamati, dan berinterasi langsung 
dengan lorang-orang sekitar. Dari kegiatan 
ethnography tersebut, saya mempelajari 
bahwa ketika kita lebih memperhatikan 
lingkungan sekitar, dan mengamati perma-
salahan yang ada, kita akan memiliki 
peluang lebih untuk membantu menyele-
saikan suatu masalah yang ada di suatu 
lingkkungan.
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Dua topik tersebut dapat saya implemen-
tasikan ke dalam thesis saya, menginga 
topik thesis yang akan saya bahas adalah 
pemasaran, selain sistem pemasaran yang 
biasa brand saya lakukan, saya pun ingin 
tahu apakah pengaruh produk dengan 
sedikit sentuhan tangan (handmade) bisa 
memberikan nilai tambah pada suatu 
produk dan memberikan pengaruh terha-
dap pandangan customer. Selain itu, topik 
ethnography dapat membantu saya dalam 
mengobservasi perilaku para potential 
customer dalam mengambil keputusan 
pembelian produk di toko saya, dengan 
adanya ethnography pun saya menjadi 
lebih dalam saat mengamati dan menga-
nalisis suatu permasalahan di dalam suatu 
lingkungan, yang nantinya bisa saya terap-
kan dalam pengerjaan thesis saya. 
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Angga Krisna Putra

Topik kuliah yang menjadi favorit saya 
adalah etnography. Karena mata kuliah ini 
mengharuskan saya dan rekan-rekan saya 
turun ke lapangan untuk mengamati 
sebuah tempat yang menjadi objek peneli-
tian. Dengan begitu saya dapat lebih dekat 
dengan masyarakat dan berinteraksi 
mengenai permasalahan sehari-hari yang 
dialami mereka. Hal tersebut membuat 
saya mendapatkan insight bahwa ternyata 
masih banyak sekali problem di lingkungan 
masyarakat sekitar. 

Etnography ini mengajarkan saya proses 
mencari tahu secara lebih mendalam dan 
holistic, tentang pemikiran dan perilaku 
masyarakat. Hal ini tentunya dapat saya 
aplikasikan terhadap bisnis saya, yaitu 
untuk melakukan riset perilaku konsumen. 
Sebenarnya masih banyak metode-metode 
lain dalam melakukan riset perilaku 
konsumen itu sendiri, akan tetapi yang 
menjadi perbedaan metode etnography 
adalah metode ini lebih menitik beratkan 
pada pendekatan sosial budaya. Riset ini 
mengharuskan kita melakukan 
pengamatan langsung di habitat 
masyarakat, sehingga butuh waktu yang 
tentunya tidak sedikit untuk melakukan 
riset ini agar memperoleh hasil yang maksi-
mal. Setelah saya mencari tahu lebih dalam 
lagi mengenai etnography, ternyata 
metode riset ini dapat menjadi salah satu 
alat untuk marketing research. Etnography 
sendiri dalam pelaksanaan risetnya dilaku-
kan secara natural yaitu fokus kepada apa 
yang masyarakat lakukan, bukan apa yang 
masyarakat bilang. Dengan begitu 
pendekatan ini diharapkan diharapkan 
mendapatkan informasi yang 

akurat karena dilakukan berdasarkan 
observasi apa yang dilakukan oleh 
masyarakat. Dan tentunya hal yang paling 
penting dari sebuah penelitian adalah 
solusi yang kita berikan, maka dari itu 
setelah kita mengidentifikasi masalah-mas-
alah yang sudah ditemukan kita harus 
memberikan solusi yang terbaik agar 
terjadi perubahan.

Tidak hanya etnography, topik kuliah yang 
lainnya pun sangat penting bagi saya untuk 
kepedepannya. Terutama dengan segala 
hal yang berkaitan dengan art, design, and 
culture. Mata kuliah ini membuat mata saya 
lebih terbuka dengan seni. Karena seni 
adalah suatu hal yang unik, berbeda, dan 
identik dengan kreativitas. Menurut saya 
buah dari seni tidak hanya sebuah produk 
yang unik, tetapi juga sebuah pemikiran 
yang dapat membuahkan solusi bagi 
masalah yang ada. Mata kuliah ini juga 
membuat pikiran saya terbuka bahwa 
masih banyak perngrajin-pengrajin di luar 
saya yang memiliki kemampuan yang 
sangat hebat. Pengrajin-pengrajin seperti 
itu harusnya diberdayakan agar kerajinan 
yang berkaitan dengan budaya di Indone-
sia ini dapat bertahan. 
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Zul Faisal Ibrahim

Etnografi. Dengan teknik Etnografi ini 
sangat relate dengan pekerjaan yang saya 
jalani sekarang yaitu, sebagai Entrepre-
neur. Dalam teknik ini sudah jelas Goal 
yang akan kita capai, sehingga sangat bisa 
diterapkan pada bisnis baik itu yang baru 
mulai maupun yang sudah lama berjalan.
Dalam menjalankan etnografi ini juga kita 
dapat berhubungan langsung dengan 
masyarakat, orang, atau kelompok yang 
sebelumnya kita tidak pernah mengenaln-
ya. Jadi ini merupakan sebuah tantangan 
dan pengalaman yang unik dan seru bagi 
orang-orang yang selalu haus akan 
pengalaman dan pengetahuan. Selain 
tekniknya yang sangat teknis menggu-
nakan otak, kita sebagai para pencari data 
juga harus menggunakan hati dalam 
melakukan pendekatan dan komunikasi 
dengan para stakeholder.
 
Menurut saya, subject inilah yang paling 
saya sukai dan lagipula, subject inilah yang 
dilakukan langsung di lapangan bukan 
hanya sekedar materi di kelas.
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Seperti yang telah saya sebutkan diatas 
juga, bahwa salah satu subject yang saya 
sukai adalah etnografi. Dimana etnografi 
adalah sebuah strategi penelitian kualitatif 
yang melibatkan observasi dan lapangan. 
Tentu saja dengan cara tersebut akan 
berpengaruh pada cara bikin saya dalam 
mengerjakan thesis untuk memperoleh 
data. Selain teknik tersebut bermanfaat 
bagi bisnis saya dalam mencari data 
tentang pasar yang saya pilih.

Selain Etnografi, ada pembahasan yang 
cukup menarik untuk saya terapkan pada 
bisnis saya, adalah Design Product. 
Dimana pada design product ini saya 
sebagai pemilik bisnis tentunya akan 
meluncurkan sebuah produk untuk pasar 
yang telah saya pilih. Tetapi, terkadang 
mengalami kebingungan dalam product 
development, dikarenakan sulitnya menge-
tahui apa yang betul-betul dibutuhkan oleh 
konsumen kami. Dengan ada pembahasan 
tentang Design Product, maka saya 
berharap kan membantu saya dalam 
menghasilkan produk yang tepat berdasar-
kan keinginan oleh konsumen dari bisnis 
saya.

Pada awalnya kuliah Art, Design, and 
Culture ini mencoba untuk menanamkan 
pada mahasiswa untuk berpikir diluar dari 
cara lama yang seringnya mengabaikan 
beberapa faktor penting yang lain.
 

  
 



PENUTUP

Demikianlah Buku Laporan Penelitian dan Kompilasi Tugas Individu ini kami buat. Semoga 
buku ini dapat diterima dan bermanfaat bagi para pembaca, terutama masyrakat Indone-
sia.

Tidak lupa kami ucapkan syukur kepada Tuhan YME karena atas segala rahmat dan 
Hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan kegiatan perkuliahan dan segala aktifitas di 
dalamnya dengan bail. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terimakasih kepada para 
kawan-kawan kawan kelas Cultural Creative Entrepreneurship Angkatan 60 Master 
Business Administrasi Institut Teknologi Bandung yang telah membantu dalam pembuatan 
dan penyelesaian Buku Laporan Penelitian dan Kompilasi Tugas Individu ini.

Semoga Buku Laporan Penelitian dan Kompilasi Tugas Individu ini dapat di terima oleh 
semua pihak dan pembaca karena Buku Laporan Penelitian dan Kompilasi Tugas Individu 
ini merupakan tahap awal kami dalam memasuki dunia bisnis dan bermasyarakat sesung-
guhkan untuk memberikan kontribusi kepada yang bangsa. Dengan selesainya Buku Lapo-
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segala pembelajaran yang telah diberikan oleh para Dosen Pembimbing.



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Semua aset foto merupakan para penulis buku ini, yaitu 
Mahasiswa CCE60, Creative Cultural Entrepreneurship, Master 

Business Administrasi, Institut Teknologi Bandung. Foto 
diambil saat selesainya acara TalkShow yang diadakan saat 
Ujian Tengah Semester matakuliah MM5020, Art Design & 

Culture. 




