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Strategi Kreatif Balimiho dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif pada Era Pandemi 

Pandemi bukan lagi hal yang asing bagi masyarakat. Pandemi merupakan sebuah 

epidemi yang penyebarannya mencakup wilayah yang luas, bahkan bisa sampai ke seluruh 

dunia. Pandemi yang baru-baru ini terjadi adalah pandemi covid-19 yang sudah ditetapkan 

oleh World Health Organization (WHO) sejak 11 Maret 2020.  

Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan pandemi ini 

berdampak pula pada perekonomian dunia, karena pandemi ini, mengakibatkan pekerja harus 

kehilangan pekerjaannya karena terpaksa di PHK. Dampak lebih jauh, produksi barang 

terhambat dan ini merugikan bahkan para investor sehingga terjadilah krisis ekonomi. 

Krisis ekonomi, sebuah hal yang sangat ditakuti oleh seluruh negara di dunia, seluruh 

negara pastinya tidak ingin perekonomiannya mengalami penurunan, sehingga banyak pihak 

yang dirugikan. Untuk itu perlu dilakukan sebuah terobosan yang kreatif, dengan berfikir 

produktif, dan inovatif. Terobosan seperti ini disebut konsep ekonomi kreatif. 

Ekonomi kreatif sendiri merupakan sebuah konsep ekonomi yang mengutamakan 

kreativitas dan SDM sebagai modal awal. Kreativitas sendiri merupakan sebuah kemampuan 

untuk membuat atau menciptakan suatu hal yang belum pernah ada. Dengan kita terus 

menciptakan hal yang baru dan bermanfaat bagi kehidupan, kita akan bisa menjaga kestabilan 

perekonomian. Salah satu contohnya adalah teknologi. 

Teknologi merupakan sebuah hal yang tidak asing lagi bagi kita, teknologi sudah 

menjadi salah satu unsur pokok dalam pembangunan, tanpa adanya teknologi mungkin 

perkembangan zaman tidak akan secepat dan secanggih sekarang.  

Pada perkembangan zaman saat ini masyarakat Indonesia sudah terbiasa membeli 

berbagai macam barang bahkan makanan secara online melalui berbagai marketplace. 

Bahkan, menurut situs Merdeka.com sepanjang semester I-2021, transaksi e-comerse 

tumbuh 63,4% menjadi Rp.186,7 triliun rupiah. Dan, Bank Indonesia (BI) memperkirakan 

hingga akhir tahun 2021 transaksi e-comerse dapat meningkat 48,4% sepanjang tahun 2021 

menjadi Rp.395 triliun rupiah. Marketplace merupakan salah satu contoh dari perkembangan 

teknologi di bidang start up. Start up sendiri merupakan sebuah penerapan inovasi teknologi 

pada usaha yang baru berjalan. Dan inovasi teknologi adalah salah satu cara membangun 

usaha ekonomi kreatif 

Salah satu pelaku ekonomi kreatif yang bergerak pada bidang kerajinan / suvenir 

misalnya Balimiho. Balimiho yang digawangi Putu Santika Bayu Permana bertempat usaha 

di Blahbatuh, Gianyar. Putu Santika Bayu Permana sudah memulai usaha bisnisnya sejak 



umur 16 tahun. Pada awalnya bisnis Balimiho dimulai dari menjual produk-produk kerajinan 

kepada pendatang saja sampai pada akhirnya pada pandemi covid-19 semua sektor pariwisata 

ditutup menyebabkan omset dari usaha ini mengalami penurunan hingga mengalami 

kebangkrutan. 

Untuk menghadapi banyaknya permasalahan ekonomi yang terjadi pada era pandemi 

saat ini salah satu caranya adalah langkah ekonomi kreatif berbasis start up. Ada beberapa 

faktor penunjang keberhasilan dalam melakukan sebuah ekonomi kreatif berbasis start up 

yang dilakukan Balimiho antara lain: 

1. Mengetahui perkembangan zaman 

Dengan kita mengetahui perkembangan zaman, pastinya kita akan mengetahui 

keadaan pasar, apa yang diperlukan pasar, apa hal-hal yang lagi trend. Dengan begitu 

kita mampu melihat celah untuk terus berinovasi. Karena perkembangan yang terjadi. 

Maka Balimiho membuat usaha suvenir 

2. Kreatif 

Seorang pelaku usaha dituntut untuk kreatif. Kreatif disini berarti mampu membuat 

sebuah hal baru, yang berbeda dan memiliki nilai plus tersendiri yang tidak terdapat 

pada produk lain, sehingga dapat lebih menarik pasar. Pada awalnya bisnis Balimiho 

dimulai dari menjual produk-produk kerajinan kepada pendatang saja sampai pada 

akhirnya pada pandemi covid-19 semua sektor pariwisata ditutup menyebabkan omset 

dari usaha ini mengalami penurunan hingga mengalami kebangkrutan. Semenjak 

mengalami kebangkrutan mulailah produk-produk kerajinan yang dijual Balimiho 

dipasarkan secara online lewat marketplace seperti shopee dan tokopedia. Dari 

semenjak menjual secara online omset Balimiho mengalami peningkatan yang 

signifikan 

3. Inovatif dan berinovasi 

Selain kreatif kita juga perlu mampu berfikir dan menciptakan hal yang berbeda, unik, 

dan menarik. Dengan dibukanya usaha suvenir ini, mampu membuka banyak sekali 

peluang kerja baru, baik bagi pengerajin, jasa pengiriman, maupun untuk reseller, 

mulai dari para pengerajin yang mendapat peluang untuk bekerja, dengan membuat 

sebuah kerajinan. Inovasi pemasaran dari cara tradisional, bergerak ke pemasaran 

secara online, melalui marketplace seperti shopee dan tokopedia. 

 

 

 



4. Berani mengabil resiko 

Setelah mampu menciptakan hal baru, dalam mewujudkan sebuah ekonomi kreatif 

berbasis start up, tentunya harus berani mengambil sebuah resiko, karena pada 

hekakatnya semua hal di dunia ini pasti mempunyai resiko untuk gagal. Jika masih 

takut menjalankan usaha, maka usaha tersebut tidak akan pernah berjalan. Berawal 

dari kebangkrutan akibat pandemi, Balimiho berani mengambil resiko dengan 

menjual produk melalui online. Dengan mempertimbangkan kemungkinan resiko 

yang terjadi. 

5. Berkepribadian yang berpikir maju 

Pribadi yang berpikir maju akan selalu bertanggung jawab terhadap apapun 

keputusannya, mempunyai pola pemikiran yang luas, mudah beradaptasi dengan 

siapapun tanpa memilih-milih orang, dan cenderung mempergunakan waktu dengan 

baik dan efisien, serta memiliki sebuah nilai tambah. Balimiho menjadi konektivitas 

antara pengerajin dengan reseller, sampai membuka peluang baru bagi jasa-jasa 

pengiriman barang, dengan penjualan ke berbagai wilayah di Indonesia seperti jawa, 

Kalimantan, Aceh, Papua,Jakarta, dan lain lain. Bahkan kini sudah mulai melakukan 

ekspor ke mancanegara seperti Malaisya, Canada, Prancis, dan USA 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, start up merupakan sebuah penerapan inovasi 

teknologi pada usaha yang baru berjalan. Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep 

ekonomi yang mengutamakan kreativitas dan SDM sebagai modal awal. Yang dapat kita 

ambil dari bacaan di atas adalah, dalam menghadapi sebuah permasalahan, kita harus jeli 

melihat peluang, berfikir produktif, kreatif, inovatif, berani mengambil resiko. Kegagalan 

bukan alasan untuk menyerah, teruslah belajar dan tingkatkan nilai tambah dalam diri. Seperti 

yang dilakukan oleh Balimiho. 
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