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BAB VI 

PENUTUP 

 

VI.1 KESIMPULAN 

 

 Seiring berjalan waktu semua yang ada didunia mengalami berbagai macam 

perubahan dan hadir berbagai macam inovatif. Tak jarang hal tersebut dilihat 

sebagai sebuah alat untuk mencapai sebuah kepentingan dan power dari Negara. 

Dalam pandangan neo-liberalisme, aktor negara maupun non-negara merupakan 

pemain yang berkaitan, hanya ketika membicarakan ekonomi politik internasional, 

neo-liberalis berharap peran pemerintah direduksi semaksimal mungkin. Kerjasama 

antara Ismaya Live melalui Djakarta Warehouse Project dengan Elrow merupakan 

suatu kesuksesan yang kita lihat menggunakan pandangan neo-liberalisme. 

Kerjasama ini telah dijamin oleh regulasi yang dibuat negara dan hasil dari 

kerjasama ini pun berkontribusi kembali untuk negara. Ini adalah tentang positive 

sum gain, semua aktor yang terlibat di dalam kerjasama akan menemukan 

keuntungannya. Neo-liberalisme percaya bahwa keadaan ini akan berujung pada 

kesejahteraan sosial yang dapat kita katakan sebagai tujuan dari pembangunan. 

Ketika keuntungan sudah terjadi dalam perpektif neo-liberalis, apa yang disebut 

oleh Robert Cox tentang femine relief tidak lagi diperlukan. Asisten keuangan 

seperti IMF, WTO dan World Bank adalah penjamin ketika sistem neo-liberalisme 

ini diterapkan justru mengalami kegagalan, sehingga membutuhkan asisten dalam 

penerapannya. 

Industri Kreatif yang lahir di-era globalisasi menjadi sebuah konsep yang 

diadaptasi oleh berbagai macam Negara didunia, tanpa terkecuali Indonesia. 

Industri Kreatif merupakan sebuah industri yang bergerak dengan mengutamakan 

berbagai macam ide, kreativitas dan pengetahuan dari manusia dan diolah agar 

dapat menghasilkan sebuah pengembangan serta pertumbuhan ekonomi terhadap 
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suatu Negara. Indonesia sendiri merupakan sebuah Negara yang memiliki berbagai 

macam keberagaman dan kekayaan intelektual didalamnya. Melihat potensi yang 

ada pada Negara yang berada dijalur khatulistiwa ini membuat industri kreatif 

pantas untuk mendapatkan prioritas dalam menjadi salah satu pilihan strategi untuk 

memenangkan pasar dunia internasional.  Indonesia sendiri menjadikan industri 

kreatif ini menjadi sebuah kekuatan baru dalam ekonomi agar dapat bersaing secara 

regional ataupun global. 

 Pergerakan industri kreatif di Indonesia sendiri terlihat cukup berkembang 

secara pesat, selain itu pemerintah Indonesia juga ingin menjadikan sebuah 

pergerakan ekonomi kreatif atau industri kreatif menjadi sebuah kekuatan baru dari 

Negara dalam bidang ekonomi. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya sebuah 

peningkatan yang cukup signifikan terhadap PDB dari Industri Kreatif Indonesia. 

Selama kurung waktu dari 2002-2006 nilai PDB industri kreatif Indonesia rata-rata 

mencapai Rp. 79.079 miliar atau sebesar 4,75% dari total PDB Negara yang 

mendapat julukan jamrud khatulistiwa. Dalam pengelolaan industri kreatif di 

Indonesia terdapat berbagai macam aktor yang memiliki peran dan pengaruhnya 

terhadap pergerakan industri kreatif. Aktor-aktor tersebut antara lain adalah 

pemerintah, orang kreatif, ilmuwan, komunitas. Aktor-aktor non-state memiliki 

perannya yang cukup penting dalam kegiatan industri kreatif.  

Salah satu aktor Non-State yang bergerak dalam bidang industri kreatif 

adalah Ismaya Group. Ismaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang hospitality dan terkenal sebagai perusahaan yang menghadirkan berbagai 

macam event musik atau industri kreatif yang sangat handal dan sudah bergerak 

cukup lama. Ismaya lahir ditahun 2003. Perusahaan ini terkenal dengan 

memberikan sebuah Experience yang menjadi sesuatu hal yang utama bagi para 

konsumenya. Salah satu produk Ismaya yang sudah cukup terkenal di dunia 

internasional adalah Djakarta Warehouse Project (DWP). DWP sendiri merupakan 

sebuah perhelatan musik yang menghadirkan berbagai macam genre musik 

Electronic Dance Musik (EDM). Perhelatan musik DWP sendiri sudah mulai 
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bergerak di Indonesia sejak tahun 2008. Menjadi sebuah kebanggaan dan bukti kalo 

Indonesia siap bersaing dipasar Asia melalui perhelatan musik tersebut yaitu ketika 

ditahun 2016. Pada tahun tersebut perhelatan musik tersebut menjadi festival Dance 

Music  terbesar di Asia Tenggara.  

Ditahun 2017, Ismaya menjadi sebuah tahun kolaborasi dengan Elrow. 

Elrow sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang festival musik 

yang juga merupakan aktor non-state dari spanyol. Kerjasama ini juga menjadi 

sebuah bukti dari event yang dibuat yang berasal dari Indonesia bukanlah suatu hal 

yang kecil, hal tersebut dikarenakannya keberhasilan Ismaya untuk membawa 

Elrow pertama kali ke Asia. Tahun 2017 menjadi sebuah tahun pertama Elrow 

melebarkan sayapnya di Asia dan berkerjasama dengan Ismaya. Elrow sendiri 

memiliki pasarnya sendiri dan fansnya yang tersebar diberbagai belahan dunia, hal 

ini menjadi sebuah daya tarik sendiri disaat dua perusahaan besar yang bergerak 

dibidang industri kreatif berkerjasama. Melihat adanya peluang yang lahir tersebut 

pemerintah tetap ingin menyelipkan berbagai macam kepentinganya kedalam 

perhelatan musik tersebut. Pemerintah juga memiliki peran yang cukup penting 

dalam pemberian regulasi, tanpa adanya hal tersebut perhealtan musik tersebut 

tidak dapat dilaksanakan. Pemerintah menaruh beberapa kepentingannya dalam 

perhelatan musik tersebut antara lain adanya keinginan pemerintah yang 

menginginkan budaya lokal dimasukan kedalam perhelatan musik tersebut dan 

harapan terhadap pergerakan ekonomi wilayah sekitar perhelatan musik tersebut 

diselenggarakan. Selain itu dengan adanya semangat membangun industri lokal 

serta umkm yang mandiri membuat hal tersebut menjadi sebuah tugas yang harus 

dilaksanakan oleh kedu aktor tersebut.  

Pada tahun 2016 DWP sendiri belum terlalu banyak berkolaborasi dengan 

berbagai macam industri lokal yang ada di Indonesia, namun berbagai macam 

identitas seperti garuda land telah ada ditahun tersebut. Pergerakan besar dari 

adanya kolaborasi dengan berbagai macam industri lokal dimulai dari tahun 2017 

yaitu ketika Ismaya dan Elrow berkerjasama dalam perhelatan musik DWP. 
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Berbagai upayapun mulai dilakukan oleh kedua pihak tersebut dalam membantu 

mewujudkan keinginan serta menumbuhkembangkan industri lokal. Hal tersebut 

terlihat dari adanya perubahan beberapa partner industri lokal yang berkerjasama 

kedalam acara musik EDM. Upaya yang dilakukan adalah dengan menggantikan 

partner dibidang jasa yaitu Grab dengan industri lokal Go-Jek. Tidak hanya itu, 

mereka juga berkerjasama dengan industri lokal dibidang kulineer khusunya 

minuman beer yaitu Bali Hai ataupun Prost Beer. Dalam meningkatkan serta 

memperkenalkan berbagai macam industri lokal tersebut, mereka memberikan 

tempat special kepada setiap industri lokal yang mereka kerjasama. Hal tersebut 

sangat menguntungkan para industri lokal agar produk mereka dapat terkenal dan 

terkesan special. 

Ditahun mulainya kerjasama tersebut, perhelatan musik tersebut menarik 

salah satu pelaku industri lokal dibidang jasa transportasi karya anak bangsa yaitu 

Go-Jek. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2016, pihak Ismaya berkerjasama 

dengan Grab yang merupakan pesaing dibidang jasa trasnportasi yang berasal dari 

Malaysia. Kerjasama yang dibentuk antara Go-Jek dengan penyelenggara event 

musik tersebut sangat memberikan dampak terhadap para mitra Go-Jek. Pendapatan 

mereka meningkat disaat adanya kolaborasi antar Go-Jek dengan Festival Musik 

DWP.  

Berbagai penggiat industri lokal lainnya juga merasakan dampak dari 

adanya perhelatan musik baik dari yang berkerjasama ataupun tidak berkerjasama. 

Hal tersebut yaitu seperti Hotel Collection O yang merasakan jasa penginapan yang 

mereka tawarkan selalu Full Booked disaat adanya perhelatan musik Djakarta 

Warehouse Project. Para pedagang UMKM yang berada disekitar wilayah tersebut 

seperti pedagang kerak telor juga merasakan adanya peningkatan pendapatan yang 

signifikan disaat adanya perhelatan musik tersebut. Pihak penyelenggara tidak 

melarang mereka untuk berdagang diluar seputar acara tersebut diselenggarakan. 

Hal tersebut menjadi suatu upaya yang sangat membahagiakan bagi para pedagan 

kecil. Selain itu, perusahan besar yang berkerjasama secara resmi mendapatkan 
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peningkatan pendapat dikarenakan adanya perbedaan harga jual disaat adanya 

perhelatan dan tidak adanya perhelatan musik.  

Hal tersebut membuktikan bahwa adanya perhelatan musik tersebut 

memiliki dampak dalam menumbuhkembangkan berbagai macam industri lokal 

yang berada disekitar wilayah tersebut diselenggarakan. Tidak hanya itu, perhelatan 

musik tersebut juga memperkenalkan berbagai macam budaya lokal yang ada di 

Indonesia, seperti Elrow yang menggunakan ikon budaya Betawi yaitu Ondel-

Ondel kedalam panggung mereka serta Ismaya yang berkerjasama dengan CIOFF 

dalam menampilkan tarian daerah dari Indonesia. Perhelatan musik ini juga berhasil 

menyumbang pendapatan devisa yang cukup besar kepada Negara dan pajak daerah 

yang sangat menguntungkan pemerintah daerah. 

Namun, ditahun 2018 para penggiat industri lokal di Jakarta merasakan 

dampak yang berbeda yaitu mereka mendapatkan penurunan pendapatan dikarena 

perhelatan musik tersebut pindah ke Bali. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga 

merasakan dampak yang sama yaitu pemerintah kehilangan potensi pajak sebesar 

Rp. 6 Miliar akibat adanya perpindahan perhelatan musik karya Ismaya. Para 

penggiat industri lokalpun juga merasakan kehilangan potensi pendapatan yang 

seharusnya dapat mereka raih ditahun tersebut. Jika kita lihat lebih dalam 

perhelatan musik ini juga memberikan berbagai efek kedalam ekonomi yaitu seperti 

adanya peningkatan pendapatan devisa serta penerimaan pajak daerah dari Ismaya 

ke pemerintah, dalam segi budaya sendiri perhelatan ini juga membantu 

memperkenalkan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia seperti adanya 

pertunjukan daerah didalamnya serta menjadikan burung garuda menjadi ikon 

utama dalam perhelatan musik EDM dari Ismaya. Namun ada efek yang tak kalah 

penting yaitu dari segi politik yang menunjukan kesiapan dan kekuatan negara 

Indonesia dalam bersaing diindustri kreatif Indonesia didunia internasional 

terutama dalam sektor regional, Industri kreatif sendiri telah dipilih pemerintah 

untuk dapat menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru. 
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Jika kita lihat lebih dalam semua keinginan pemerintah secara tidak 

langsung sudah terwujudkan dan terwadahi dari adanya kerjasama antar kedua 

aktor tersebut yaitu Ismaya dan Elrow. Mulai dari adanya harapan terhadap acara 

ini sebagai penggerak ekonomi, dan sudah direalisasikan secara baik dengan adanya 

kerjasama dengan go-jek dan dampaknya juga dirasakan oleh para penggiat 

UMKM kecil atau perusahaan yang tidak berkerjasama juga merasakan dampak 

positifnya. Selain itu, pemilihan industri kreatif menjadi sebuah kekuatan ekonomi 

baru, sudah juga diwujudkan dan bahkan Indonesia memiliki powernya tersendiri 

di Asia dengan adanya perhelatan musik ini. Hal tersebut dikarenakan acara ini 

menjadi sebuah perhelatan musik EDM terbesar di Asia. 

VI.2 SARAN 

 

 Melihat berbagai macam potensi yang ada dalam perhelatan musik Djakarta 

Warehouse Project terhadap pemerintah daerah serta kebudayaan ataupun industri 

lokal yang berada disekitar wilayah diselenggarakan perhelatan musik EDM. Akan 

lebih baik jika perhelatan musik tersebut diselenggarakan diberbagai macam daerah 

di nusantara. Hal tersebut agar dapat membangun berbagai macam industri lokal 

atau budaya yang berada diwilayah daerah yang belum terangkat agar menjadi 

dikenal didunia Internasional. Selain itu kolaborasi dengan berbagai macam 

penggiat industri lokal dan UMKM kecil semakin diperbanyak hal tesebut dapat 

sangat membantu pertumbuhan ekonomi serta membangun berbagai macam 

penggiat industri lokal. Tanpa adanya sebuah kerjasama saja sudah cukup 

menumbuhkembangkan industri lokal serta memberikan keuntungan dan akan lebih 

baik jika kerjasama tersebut diperluas oleh berbagai macam penggiat industri 

lainnya. Menjadi suatu gerakan baik bagi berbagai macam pihak penggiat industri 

lokal lainnya ketika pihak penyelenggara memberikan kesempatan serta informasi 

yang terbuka kepada para penggiat industri agar dapat ikut berpartisipasi kedalam 

event music. 
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Pemerintah juga harus mensosialisasikan secara matang tentang berfikir 

sebuah ekonomi kearah yang lebih maju terhadap berbagai macam elemen 

masyarakat yang ada di Nusantara. Hal tersebut agar tidak terciptanya kembali 

protes dari berbagai macam organisasi masyarakat atau lembaga agar dapat melihat 

dampak lebih luas dari segi ekonomi, segi budaya yang diangkat serta mengenai 

nama Indonesia dalam perhelatan musik atau bidang industri kreatif. Dukungan 

pemerintah harus diberikan secara maksimal kepada perhelatan musik seperti ini 

yang memberikan potensi yang cukup besar bagi daerah sekitar ataupun 

pemerintah. Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus membuat indicator atau 

batasan yang jelas mengenai industri kreatif secara lebih mengkerucut dan jelas 

agar suatu industri tersebut dapat dikategorikan menjadi sebuah industri kreatif.  
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