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Abstract 

Ekonomi kreatif melalui pelatihan kontinum relationship dipandang sebagai solusi pemberdayaan 

masyarakat yang komprehensip guna mengatasi permasalahan daerah berikut peningkatan 

perekonomian. Pemberdayaan masyarakat mengelolah sumber daya alam tanpa harus 

mengeksploitasi berdampak pada model demonstrasi  kearifan lokal. Tujuan pelatihan kontinum 

relationship yaitu membawa keberlanjutan usaha yang mempersatukan konsep pelatihan, 

perberdayaan dan pendampingan. sehingga tahapan dalam pelatihan kontinum relationship adalah 

(1) Sosialisasi masyarakat sasaran (2) Pendampingan masyarakat sasaran (3) Implementasi dan 

Evaluasi. Landschabe kooperatif yang dibangun pada teknik pelatihan kontinum relationship 

bermuara pada pemberdayaan konsentrasi usaha berkualitas ditengah daya saing dan pasar global. 

Daya tarik dari proses pendampingan kontinum relationship adalah kesan masyarakat sasaran 

dengan fasilitator yang mendalam, sehingga keberlanjutan program dilakukan dengan hati yang pada 

akhirnya timbul kepuasan sistem pembelajaran. 
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PENDAHULUAN  

Masyarakat ekonomi kreatif merupakan pola pengembangan kewirausahaan yang menopang 

kegiatan usaha dengan pemanfaatan potensi alam, Lim H (2008). Pelaku dalam ekonomi kreatif dapat 

dikategorikan usahawan lokal yang memiliki ketrampilan, kemampuan saling bertukar informasi dan 

menguatkan diri saat mengembangkan usaha. Ekonomi kreatif menitik beratkan pada upaya 

optimalisasi kreativitas berbasis sumberdaya manusia dengan menghindari eksploitasi sumber daya 

alam sehingga terwujud kegunaan yang  berkesinambungan. 

Kontinum relationship perwujudan hubungan berkelanjutan yang memasukkan dimensi bisnis 

secara utuh dari hulu sampai ke hilir. Dengan teknik pembinaan kontinum yang berkelanjutan sampai 

hasil bisnis yang memiliki jaringan kontemporer bagi penguatan perekonomian. Kontinum 

relationship diawali dengan program penyadaran masyarakat         (Public awareness) tentang 

ekonomi yang dihadapi masyarakat pada umumnya,  diantaranya: pertama, keuangan keluarga, kedua. 

Pekerjaan sebagai sumber penghasilan, ketiga,  jaringan sosial sebagai transfer sosial baik kritis dan 

krisis Helen, et.al (2015).  

Hambatan struktural yang sering jadi tujuan kurang berhasil, program pemberdayaan adalah 

kesadaran masyarakat untuk berubah dan mandiri. Sebagian besar masyarakat untuk lebih memilih 

sebagai pekerja (buruh) dibanding mengelolah usaha sendiri. Kesadaran individu dibutuhkan guna 
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memperjuangkan tersalurnya kepentingan melalui mekanisme baik dari diskriminasi, eksploitasi atau 

marginalisasi dengan kesadaran penguatan individu terbentuk diri seseorang yang memiliki 

kompetensi terhadap dirinya, Cornelia, (2009).  

Kontinum relationship realisasi pemberdayaan program ekonomi yang diharapkan 

meningkatkan Sumber Daya Manusia. Pemanfaatan lingkungan dan sosial serta terbentuk 

intelektualnya di masyarakat. Masyarakat ekonomi kreatif pertama kali dikenalkan John Howkins 

tahun 2001 menyadarkan sebuah perubahan ekonomi dari industri ke kreatifitas masyarakat. Ekonomi 

kreatif sebagai ide baru dari sistem yang menggali potensi kreatifitas manusia sebagai faktor produksi 

dan menciptakan sistem informasi, tercipta ide – ide kreatif yang terdorong dari inovasi. Sehingga 

muncul produk baru, serta solusi baru memberi jawaban pertanyaan kualitas produk yang dibutuhkan 

pasar dan sesuai selera konsumen. Fenomena geografis alam Indonesia menawarkan sumber kekayaan 

berlimpah pemasok energi dan bahan baku berpeluang sukses mengembangkan  masyarakat ekonomi 

kreatif kepada pasar dunia.  Tulisan ini memberikan wacana bagi kita untuk memberikan pemikiran 

dasar tentang konsep pemberdayaan yang baik dan mengenai sasaran program. 

 

Ekonomi Kreatif Bagi Masyarakat.  

Ekonomi kreatif sebagai solusi pemenuhan kebutuhan dan kepuasan konsumen sebagaimana 

manfaat yang ditimbulkan atas perubahan ekonomi kreatif adalah : (1) Kontribusi bisnis strat-up. 

Kemajuan teknologi tidak dapat dihindari sebagai mekanisme perubahan produk dan memberikan 

kemudahan akses memperoleh informasi. Aktualisasi perubahan tersebut melahirkan manusia yang 

lebih berpengetahuan, sehingga pemilihan lebih kreatif tercipta guna sebuah solusi. Strat –up bisnis 

lahir akibat pemikiran, keahlian dan kreatifitas dari manusia yang berpengetahuan. Munculnya start – 

up bisnis memberikan perubahan baru dalam menawarkan produk dan ditemukan perkembangan 

ekonomi kreatif  yang  sebelumnya tidak ada. (2) Adanya Inovasi. Akulturasi budaya globalisasi dan 

gaya hidup membandingkan perkembangan industri bisnis saat ini dengan tahun sebelumnya. Mulai 

dari penerapan teknologi secara sederhana. Masyarakat yang terlibat dalam ekonomi kreatif dapat 

menggunakan aplikasi tertentu untuk dapat menggunakannya dalam   menawarkan barang. Selebihnya 

juga bisa melihat identifikasi lain yang bisa dimodifikasi dan tumbuh kreatifitas ulang. (3). Kreatifitas 

Bisnis Kompetitif. Munculnya produk baru 26.000 dalam satu bulan diera globalisasi yang ditawarkan 

pada masyarakat membuat masyarakat makin cerdas dalam memilih produk.  

Kompetitif bisnis menuntut kreatifitas untuk melahirkan bisnis berbeda dan menjadi magnet 

konsumen untuk memiliki. Kompetitif bisnis mendominasi  pelaku bisnis menjadi market leader 

dengan mengkombinasi kelebihan masing – masing produk dan mengetahui kebutuhan masyarakat. 

(4) Kreatifitas manusia Tercipta. Masyarakat ekonomi kreatif adalah karya hasil dari manusia yang 

kreatif, sajian produk yang menarik tentunya mendapatkan apresiasi tinggi diera globalisasi mengingat 
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konsumen semakin cerdas terhadap sajian produk masa kini. (5). Perhatian Terhadap Kualitas Produk. 

Daya saing produk pada pasar kompetitif memaksa pelaku bisnis memperhatikan inovasi produk yang 

berkarakter dan tidak ada dipasaran. Manfaat menjaga kualitas menjadi obyek untuk layak 

diperhatikan guna keuntungan pada level persaingan mengingat konsumen lebih selektif ketika 

dihadapkan banyaknya opsi memilih produk. (6). Tercipta Peluang Kerja. Tumbuh kembang Ekonomi 

kreatif secara langsung dapat membuka banyak pasar baru, sehingga kebutuhan tenaga kerja dari 

masyarakat yang mau berkreasi. Kenyataanya tidak dapat dihilangkan bahwa industri kreatif ikut 

terlibat timbulnya hasil karya yang berkualitas dan memperluas pasar. Dampak lapangan kerja yang 

meningkat adalah kehidupan sejahterah dan peningkatan pendapatan. (7). Ekonomi Bertumbuh. 

Kontribusi ekonomi kreatif adanya akses peberdayaan dan pendidikan sebagai upaya peningkatan 

sumber daya manusia memberikan aliran positif pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, gerakan 

potensi sektor industri kreatif mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat. 

 

Kontinum Relationship Dan Masyarakat Ekonomi Kreatif 

Pelatihan kontinum relationship sebagaimana pendapat Aronson et al 2014, menggambarkan 

kondisi pemberdayaan  masyarakat secara komprehensip  mulai dari proses produksi pemanfaatan  

bahan baku lokal sampai mengakomodir strategi marketing yaitu  bekerjasama dengan  usaha yang 

maju  serta memberikan jalan untuk dibina oleh dinas industri dan perdagangan setempat.  Dalam 

pelatihan kontinum relationship ada tiga komponen yang harus dilalui. Ketiga komponen itu adalah 

masukan (input), proses dan keluaran ( Output) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alur proses pelatihan kontinum relationship 

               Sumber Aronson, 2014  

Ekspetasi dari program pendampingan kontinum relationship adalah efek kejelian  masyarakat 

setempat dalam mengadopsi pengetahuan,  keahlian,  metode dan kelihaian  mengolah sumber daya 

alam  secara terpadu, sehigga lahir produk baru sesuai kearifan lokal.  

Pola pendampingan yang tersistem dimaksudkan memperoleh hasil adaptasi yang memuaskan 

dan berkelanjutan. Tahapan pola pendampingan kontinum relationship dapat dilihat pada gambar 2 

berikut ini :  
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Gambar 2. Kontinum Relationship: Tahap pemberdayaan pelatihan 

 

METODE PELAKSANAAN KONTINUM RELATIOSHIP  

Masukan (Input) 

Masukan adalah proses perkenalan atau identifikasi dan sosialisasi program yang akan dilaksanakan 

pada obyek pendampingan  

a. Sosialisasi Program 

Tahap Orientasi 

Tahap 1 
Sosialisasi 

masyarakat sasaran 

 Pengenalan diri masyarakat usaha  

 Usaha dapat diadaptasi dengan sumber daya 

lokal 

 Hak & kewajiban mayarakat sasaran dalam 

mengelolah alam tanpa eksploitasi  

Kontinum relationsip 

Tahap 2 

Pendampingan 

Masyarakat sasaran 

 Adanya interaksi antar masyarakat sasaran 
 Sinergifitas masyarakat sasaran dengan 

program 
 Tercipta perubahan civil society pada aktivitas 

pogram   
 Kemampuan program beradaptasi dengan 

karakteristik budaya dan demografi 
 

Tahap 3 

Implementasi dan 

Evaluasi 

 

 Pelaksanaan program terpadu dari masyarakat 
sasaran, pemerintah dan mitra pendamping  

 Terbentuk kelompok kerja yang terintegrasi 
dengan sosial ekonomi 

 Evaluasi program secara berkala dengan net 
work meeting  

 

Tercapai Tujuan Program pemberdayaan 
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Kontinum relationship digunakan untuk mengidentifikasi kategori pelatihan secara khusus dan 

relevan dengan kebutuhan peserta pelatihan , diperlukan tinjauan media dan teknologi yang 

tepat untuk membina peserta pelatihan secara komprehensif dari hilir hingga ke hulu dengan 

prespektif yang tepat.  

 Spesifikasi pendampingan pelatihan kontinum relationship. 

1) Konten, memiliki metode pelatihan sesuai dengan karakteristik dan keadaan peserta 

2) Konteks, menggunakan kombinasi pelatihan, pendampingan dan pemberdayaan, 

sehingga menghasilkan nilai yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat 

setempat. 

 

Metode Pelatihan 

1. Tukar pendapat yaitu proses kreatifitas untuk menghasilkan ide yang berkaitan dengan 

pengalaman, hal ini dimungkinkan sasaran sudah ada yang berpengalaman terhadap program 

yang akan dilakukan.  

2. Sumbang saran proses berbagi pengalaman dengan peserta sebagai sumber belajar dengan 

tujuan outcome lebih kreasi dan inovasi yang layak dikanca persaingan dunia usaha. 

3. Ceramah, sumber inspirasi dan wawasan dalam bekreasi memanfaatkan kearifan local. 

4. Menciptakan pengusaha yang memiliki kompetensi, kemampuan produksi dan menarik daya 

saing konsumen. 

 

Proses 

       Pendampingan kontinum relationship dengan tahapan: 

1. Pengolahan bahan baku, mulai dari pemilihan  bahan sampai klasterisasi bahan yang layak. 

2. Pembuatan produk sesuai keinginan dan kebutuhan  usaha 

3. Teknik penguasaan arahan biaya dan pendampingan marketing. 

 

 

 

Keluaran (Output) 

Keluaran adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi. Dalam proses produksi 

pelatihan kontinum relationship menghasilkan produk yang siap di pasarkan secara globalisasi dan 

berdaya saing 

 

Diskripsi Kegiatan 

Kegiatan ini melalui 3 (tiga) tahapan yang merupakan satu kesatuan rangkaian kegiatan yaitu: 
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a. Relationship I : Introduction 

Mencakup penjelasan konsep dasar untuk membuat produk 

Relationship 2: Perencanaan 

Penilaian aspek potensi yang dikembangkan dan kemampuan sasaran pelatihan dengan prinsip 

non cost dan low cost, kegiatan ini meliputi: 

 Penyusunan alat kegiatan sampai menghasilkan Produk 

 Menghitung biaya produksi kerajinan berdasar biaya keseluruhan. 

 Penyusunan alternatif pemecahan biaya produksi dalam gambar alternative 

 Penyusunan rencana aksi atas keputusan sasaran pelatihan  

 Menumbuhkan komitmen sasaran pelatihan yang didampingi untuk explorasi masyarakat 

ekonomi kreatif. 

b. Relationship 3: Implementasi 

Proses akhir penambangan dengan meningkatkan kinerja usaha dan produksi yang dapat 

mendatangkan keuntungan baik secara ekonomi dan lingkungan. 

 

Tahapan kegiatan kontinum relationship 

Relationship yang akan dilaksanakan meliputi 3 kegiatan utama yakni (1) Sosialisasi (2). Kontinum 

relationship (3) Tehnical meeting. 

a) Sosialisasi dilakukan dua kali dengan materi, 1). Peilatihan konsep pembuatan produk; 2). 

Pemanfaatan bahan baku dengan konsep masyarakat ekonomi kreatif serta memecahkan 

persoalan secara tuntas (Action learning set). 

b) Kontinum relationship berbentuk pendampingan komprehensif ( technical assistance), dilakukan 

untuk membantu  sasaran pelatihan sehingga mereka mampu mengidentifikasi proses produksi, 

melakukan perhitungan biaya dan menyusun alternative perbaikan dan memutuskan rencana aksi 

untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

c) Tehnical meeting dilakukan 2 kali dengan maksud informasi dengan evaluasi kemajuan kegiatan 

tim pelaksana sehingga menerima penyempurnaan keberhasilan kegiatan dimasing – masing 

kelompok sasaran. Kegiatan net work meeting dilakukan dua kali dimaksudkan untuk informasi 

dan mensinergikan kegiatan dengan para steakholder . 

 

KESIMPULAN 

Kontinum Relationship dan pemberdayaan masyarakat ekonomi kreatif berdampingan, 

beriringan tercapai kesepahaman konsep pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Dominasi 

perpaduan pelatihan diantara kedua mitra yaitu  masyarakat sasaran dan usaha kreatif yang humble 
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bentuk ekspetasi kontinum relationship diterima. Kinerja kontinum relationship terbentuk lebih 

komprehensif menghantarkan pola pendampingan sampai pada arah tujuan yaitu kesuksean usaha 

ekonomi kreatif.  
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