
 

1 
 

PRODUKSI DAN KONSUMSI BUDAYA:  
BELAJAR DARI PASAR 

 
 

Agus S. Ekomadyo 
(Naskah untuk bagian buku “Inovasi, Budaya, dan Desain: Kontribusi Desain 

Arsitektur untuk Inovasi Budaya, sedang dalam proses penyusunan) 
 
 
Pendahuluan 
 

Dalam Cultural Studies, dikenal istilah “produksi budaya” (cultural 
production). Karena disiplin ini berangkat dari tradisi kritis, maka fenomena budaya 
pun dilihat secara kritis. Ini berbeda ketika budaya “hanya” dilihat sebagai suatu 
tradisi yang “taken for granted”, seperti dalam ungkapan “melestarikan nilai-nilai 
luhur budaya masyarakat”, yang bisa mengundang pertanyaan kritis: nilai-nilai yang 
mana, masyarakat yang mana, mengapa harus dilestarikan ketika kehidupan sendiri 
merupakan sesuatu yang fana, dan aneka pertanyaan lainnya. Dalam pandangan 
kritis Cultural Studies, budaya tidak berada dalam ruang kosong atau steril, namun 
diproduksi oleh kelompok masyarakat tertentu. Dalam produksi budaya inilah, relasi 
kuasa (power relation) menjadi penting untuk dikaji dalam fenomena budaya (Sardar 
& van Loon, 1997). 

Konsep produksi budaya juga dibahas dalam desain arsitektur, misalnya oleh 
Dovey (2010) saat membahas tentang “keterlibatan diam” (silent complicity) yang 
membahas bagaimana arsitektur diproduksi dalam sebuah arena sosial (field). Di sini, 
Dovey banyak mengadopsi konsep konstruksi sosial pada ruang (social construction 
of space) dari Bourdieu (1986), terutama untuk melihat peran desain dalam sirkulasi 
aneka modal (ekonomi, sosial, budaya, dan simbolis).Bourdieu sendiri menggunakan 
objek arsitektural, misalnya rumah Kabyle di Aljazair sebagai kasus untuk 
mengembangkan konsep tentang konstruksi sosial pada ruang (Webster,2011). Oleh 
Dovey (2010), pemikiran Bourdieu selanjutnya tentang arena modal (field of capital) 
digunakan untuk menjelaskan bahwa sebagai produsen budaya, arsitek berperan 
menaikkan modal budaya dari masyarakat yang memproduksi objek-objek 
arsitektural.Dalam bahasa yang lebih sederhana dan reduktif, hanya orang-orang 
yang mempunyai modal budaya yang memadai yang mampu mengapresiasi karya 
arsitektur dan memilih kompetensi arsitek untuk merancang suatu bangunan. 

Meskipun sirkulasi modal ekonomi, sosial, dan budaya dalam suatu arena 
sosial bisa tumpang tindih (overlap) satu sama lain, namun ada pola-pola yang bisa 
dikenali. Misalnya, secara umum, lebih mudah mentransformasikan modal ekonomi 
ke dalam modal budaya: artinya dengan kekuatan ekonomi seseorang bisa 
menambahkan pengetahuan dan manners tertentu. Sebagai contoh, seorang 
pengusaha yang membeli lukisan dari seniman bereputasi, yang menunjukkan 
kapasitas pengusaha dalam mengapresiasi dan mengetahui nilai dari suatu karya 
seni, dan ini memperkuat status sosial dia sebagai orang yang terpandang. Namun 
sebaliknya, meski lebih sulit, modal budaya bisa juga ditransformasikan ke dalam 
modal ekonomi.Ini terjadi pada ekonomi kreatif atau ekonomi inovasi atau di mana 
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nilai ekonomi suatu produk atau jasa diciptakan lewat gagasan atau pengetahuan 
tertentu yang menghasilkan kebaruan. Riset Ekomadyo (2019) tentang komunias 
peracik kopi manual (Manual Brew Community) di Bandung, yang mengembangkan 
bisnis café dan kopi berangkat dari kecintaan terhadap kopi (sebagai modal budaya), 
kemudian lewat aneka event berbasis komunitas produk kopi specialties yang 
diproduksi mulai dikenal konsumen, pasar menjadi stabil, dan beberapa pegiat 
komunitas itu bisa membangun café yang mampu menghasilkan profit secara 
signifikan. Atau riset tentang Kota Terakota di Jatiwangi (Ekomadyo, dkk., 2022), di 
mana ketika industri genteng tanah liat mengalami kemunduran signifikan lalu 
muncul gerakan untuk mendorong diversifikasi produk tanah liat melalui kegiatan 
seni dan budaya, namun kegiatan ini masih dirasakan oleh pengusaha genteng 
sebagai promosi dan ajang untuk mempererat relasi sosial, dan belum memberikan 
dampak signifikan secara ekonomi, sementara usaha genteng di Jatiwangi lebih 
digerakkan oleh modal ekonomi daripada modal budaya. Dari kedua temuan riset 
tersebut, memang ada pola bahwa transformasi modal budaya menjadi modal 
ekonomi bisa lewat modal sosial terlebih dahulu, misalnya untuk mengenalkan 
produk baru kepada konsumen lewat relasi-relasi sosial, hingga kemudian pasar 
menjadi stabil. 

Jika ada konsep tentang produksi budaya, berarti bisa dipelajari juga 
bagaimana budaya dikonsumsi. Memang konsep produksi lebih banyak menjadi 
perhatian dalam kajian daripada konsep konsumsi. Misalnya, Lefebvre (1974/ 1991) 
membahas banyak hal tentang produksi ruang, namun hanya sedikit dari tentang 
aspek konsumsi ruang yang ia bahas. Atau, Healey (1992) ketika mengembangkan 
model institusional untuk proses pembangunan, peran-peran dalam konsumsi (roles 
in consumption) hanya dibahas satu lapisan, sedangkan peran-peran dalam produksi 
(roles in production) diinterpretasikan dalam 4 lapisan selanjutnya: peran-peran dan 
relasi; strategi dan kepentingan; aturan, sumberdaya, dan gagasan; dan mode 
produksi, mode regulasi, dan ideologi. Sementara konsumsi lebih banyak menjadi 
perhatian dalam kajian ekonomi, karena konsumsi bisa dikuantifikasi untuk 
menunjukkan daya beli suatu masyarakat, dan ini menjadi salah satu faktor dalam 
menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi makro seperti ini, 
produk lingkungan binaan lebih dilihat sebagai satu elemen dari berbagai elemen 
untuk menghitung daya beli masyarakat. Sementara tradisi dalam lingkungan binaan, 
seperti arsitektur, karena basisnya adalah rekayasa (engineering) untuk membuat 
sesuatu, maka produk lingkungan binaan akan dilihat proses pembuatannya, dan ini 
akan unik dari satu produk dengan produk yang lain. Pendekatan sosial akan 
membantu kajian produksi lingkungan binaan, seperti model institusional oleh 
Healey (1992), untuk mengungkap bagaimana para pelaku pembangunan 
membangun relasi, strategi, dan kepentingan masing-masing, serta kekuatan apa 
saja dan relasi kekuasaan seperti apa yang mendorong terjadinya produksi 
lingkungan binaan tersebut. 

Beberapa pemikir arsitektur memang mencoba mengembangkan konsumsi, 
bukan sekadar produksi, terhadap ruang. Misalnya, Manfredini (2017) mengenalkan 
istilah “prosumption” (diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi prosumsi), 
gabungan “production/ consumption” untuk menjelaskan bagaimana saat suatu 
ruang diproduksi, saat itu juga terjadi konsumsi atas ruang tersebut. Fenomena 
prosumsi misalnya terlihat dalam produksi pada ruang-ruang pada pusat 
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perbelanjaan modern (mall), di mana budaya pascakonsumerisme menjadi dominan 
di sini. Dengan pendekatan ini, maka bisa dikaji juga bagaimana arsitektur 
dikonsumsi lewat media sosial (Manfredini & Litterick, 2015, Manfredini, dkk. 2020). 
Konsep prosumsi ini dipengaruhi oleh pemikiran rajutan (assemblage thinking) yang 
dikembangkan oleh Deleuze dan Guattari (1987) terutama konsep twofold: melihat 
realitas dari dua sisi yang berseberangan (Dovey, 2010). 

Pembahasan tentang produksi dan konsumsi akan terkait dengan 
pembahasan antara pasokan dan permintaan (supply and demand), dan tempat di 
mana terjadi pertemuan antara keduanya adalah pasar. Secara sederhana, pasar 
diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Arsitektur berperan 
dalam memberikan tanda-tanda atau tengaran agar tempat ini bisa dikenali sebagai 
fasilitas yang digunakan secara permanen (Tangires,2008). Di Indonesia, pasar, yang 
awalnya disebut pasar tradisional dan kini disebut pasar rakyat, diakui sebagai 
“rumah ekonomi dan rumah budaya” bagi bangsa Indonesia (Basri, dkk, 2012). Meski 
awalnya pasar adalah tempat (places), namun pengertian pasar kemudian 
berkembang lebih abstrak, seperti pengertian mode konsumsi, mekanisme 
pertukaran, struktur, dan sistem atau jaringan (Sabianti, 2012). 

Pemahaman tentang pasar menjadi penting dalam suatu inovasi, karena ini 
menyangkut bagaimana hasil-hasil inovasi akan diterima oleh para pengguna karena 
menjadi bagian dari kebutuhan (demand) mereka. Pasar dilihat sebagai simpul dari 
sebuah proses produksi dan konsumsi. Pasar juga menjadi penting dalam ekonomi 
inovasi, karena adanya konsep kewirausahaan sebagai kapasitas untuk membuat 
atau memperluas pasar bagi produksi gagasan, metode, dan produk yang baru 
sebagai hasil inovasi. Pendekatan pasar dalam kajian tentang inovasi budaya akan 
melihat bagaimana budaya diproduksi dan dikonsumsi oleh masyarakat. Dengan 
pendekatan ini, maka budaya diletakkan dalam kerangka pemenuhan kebutuhan 
manusia. Dengan pendekatan pasar, maka gagasan, metode, dan produk baru yang 
berbasis budaya lokal bisa diterima sebagai kebutuhan masyarakat. 
 
Memahami Pasar 
 Pasar merupakan istilah yang digunakan sehari-hari yang terkait dengan 
aktivitas jual beli. Secara fisik, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual 
dan pembeli untuk dalam kegiatan pertukaran barang dan jasa. Informasi dan 
pengetahuan juga ikut dipertukarkan di sini. Akibatnya pasar bukan sekadar menjadi 
aktivitas ekonomi semata, tetapi juga menjadi aktivitas sosial-budaya. 
 Pasar sebagai fenomena menjadi perhatian khusus dalam bidang ekonomi 
terutama sejak Adam Smith mulai memperkenalkan konsep mekanisme pasar untuk 
mencapai kesejahteraan suatu negara. Sebelumnya, sistem ekonomi yang berlaku 
berbasis pada praktik merkantilisme, di mana ada beberapa perusahaan yang diberi 
hak monopoli oleh negara dalam menjalankan usaha-usaha perdagangan yang 
strategis demi kemakmuran negara. Smith mengritik praktik ini karena bukan saja 
kemakmuran yang tak tercapai, tetapi juga terjadinya degradasi moral pada praktik 
merkantilisme ini. Smith menyarankan diberlakukannya perdagangan yang secara 
bebas dijalankan melalui mekanisme pasar, di mana akan muncul “tangan tak 
terlihat” yang mengatur suatu persaingan sehat antara pelaku usaha demi mencapai 
kemakmuran negara secara bersama-sama.  
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 Konsepsi pasar ini menjadikan ilmu ekonomi berkembang dengan melihat 
proses produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat. Awalnya, pada masa 
Yunani Kuno, istilah ekonomi, yang secara harfiah berarti pengaturan rumah tangga, 
digunakan dalam ranah tata kelola ladang: bagaimana sumber-sumber daya dikelola 
agar ladang bisa berproduksi secara efektif untuk memenuhi kebutuhan manusia 
(Heri-Priyono, 2015). Kini, istilah pasar berkembang ke arah pengertian-pengertian 
yang lebih abstrak. Konsep pasar telah mendorong ilmu ekonomi untuk melihat 
fenomena mekanisme pengaturan sumber daya untuk memenuhi dinamika 
kebutuhan manusia. 
 Pengertian pasar yang lebih abstrak ini kemudian berkembang dengan 
banyak pengertian. Kelompok pelaku usaha melihat pasar sebagai kelompok 
masyarakat tertentu yang berpotensi untuk membeli barang dan jasa yang 
disediakan (konsep pangsa pasar). Pasar juga bisa dipahami sebagai mekanisme 
pertukaran, yang melihat relasi jangka panjang dan timbal balik antara pembeli dan 
penjual atau di dalam jaringan bisnis yang melibatkan banyak perusahaan. Pasar juga 
bisa dilihat sebagai proses, yang melihat sistem insentif, informasi, dan mekanisme 
koordinasi dalam aneka kegiatan jual beli yang berlangsung. Dalam perspektif 
ekonomi institusional, pasar dipahami sebagai sistem koordinasi sosial dengan 
penyesuaian bersama antara peserta dan bukannya dengan koordinasi terpusat 
(Sabianti, 2012). 
 Perspektif ekonomi institusional melihat pasar sebagai sistem, yang ditandai 
dengan adanya aturan-aturan yang mengikat segala kegiatan pasar. Lindblom (2001) 
menyebut aturan-aturan tersebut sebagai “bones beneath flesh”, yaitu kebebasan 
(liberty), hak milik (property), pertukaran setara (quid pro quo), alat tukar/ uang, 
aktivitas jual beli, perantara (intermediaries), pengusaha (entrepreneur), dan 
kolektivitas. Kebebasan menyangkut adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terlibat 
untuk mempertukarkan barang dan jasa tanpa paksaan. Hak milik berarti adanya 
produk (barang atau jasa) yang dimiliki yang dipertukarkan. Pertukaran setara berarti 
adanya kalkulasi yang dianggap adil (fair) dari barang/ jasa yang dipertukarkan. Alat 
tukar/ uang adalah media yang disepakati bersama sebagai acuan nilai barang/ jasa 
yang dipertukarkan. Perantara berarti pelaku-pelaku (juga bisa alat/ benda) yang 
menghubungkan proses produksi dan konsumsi. Pengusaha berarti adanya pihak-
pihak yang memulai inisiasi untuk terjadinya proses jual beli. Kolektivitas berarti 
sistem pasar menyangkut kegiatan banyak pelaku yang saling terkait satu sama lain. 
 Pemahaman tentang pasar menjadi penting dalam ekonomi inovasi, 
terutama tentang keberadaan para wirausahawan. Peran wirausahawan dalam 
sistem pasar adalah menciptakan koneksi intermediasi baru dan mengorganisasi 
tenaga kerja, properti, dan modal untuk produk akhir berupa barang dan jasa 
(Lindblom, 2001). Dalam inovasi, para enterpreuner merupakan mesin bagi inovasi 
dan pertumbuhan ekonomi, karena berperan dalam mengenali temuan-temuan baru 
dan membawa para pelaku secara bersama-sama untuk produksi dan komersialisasi 
gagasan-gagasan baru (Simmie, 2005). 
 
Pendekatan Pasar untuk Inovasi Budaya 

Pendekatan pasar melihat budaya dari bagian pemenuhan kebutuhan 
manusia, sesuatu yang diproduksi juga dikonsumsi. Artinya, nilai-nilai budaya suatu 
kelompok masyarakat sesungguhnya bukan sesuatu yang taken for granted, namun 
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dikonstruksi oleh manusia untuk kebutuhan manusia itu sendiri. Perspektif inovasi 
menyediakan ruang pada penciptaan lintasan-lintasan baru dalam produksi dan 
konsumsi pasar. Dalam sistem pasar, para pencipta lintasan baru dalam produksi dan 
konsumsi inilah yang disebut para wirausahawan (entrepreneur) (Lindblom, 2001).  
Para entrepreneur ini akan melihat suatu produk budaya yang sudah ada bisa punya 
nilai lebih (added values) dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Di sini, produk 
budaya tidak sekadar dianggap sebagai warisan, yang sering menjadi beban karena 
membutuhkan biaya khusus (cost center), namun bagaimana produk tersebut bisa 
menjadi sumber untuk produksi sesuatu yang baru dalam memenuhi kebutuhan 
manusia. 

Contoh baik kewirausahaan budaya di Indonesia adalah fenomena konsumsi 
skala besar yang diikuti aneka upaya revitalisasi terhadap kain batik sebagai warisan 
dunia. Sebelumnya, batik lebih identik dengan busana tradisional, motifnya 
berdasarkan pakem, dan cenderung digunakan (berarti dikonsumsi) terbatas dalam 
acara-acara adat atau acara resmi. Karena konsumsi terbatas, maka produksinya pun 
terbatas, dan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha batik secara tradisional. 
Pengakuan batik sebagai warisan dunia kemudian mendorong konsumsi yang lebih 
besar terhadap kain ini, didorong oleh rasa kebanggaan terhadap budaya bangsa. 
Efeknya, batik tidak lagi dikenakan pada acara adat atau resmi, namun juga dalam 
keseharian, bersifat kasual, dan karena tidak terlalu resmi, maka motifnya pun bisa 
lebih kreatif. Ketika konsumsi meluas, produksi batik pun meluas, hingga ke tingkat 
lokal. Beberapa daerah yang dulu tidak punya motif batik yang khas, karena ada 
permintaan, akhirnya memunculkan kreasi batik menurut identitas daerahnya 
masing-masing.  

Konsumsi batik yang meluas ini juga berdampak pada perhatian lebih kepada 
artefak arsitektural di mana batik-batik diproduksi secara tradisional dan komunal, 
yaitu kampung-kampung batik. Karena produksi batik dilakukan dengan cara yang 
unik dan mengandung pengetahuan dan nilai-nilai tertentu, maka muncul kebutuhan 
untuk mengetahui dan mengalami suasana produksi batik. Beberapa kampung batik 
kemudian menjadi tujuan wisata, seperti kampung batik di Lasem, kampung Taman 
di Yogyakarta, kampung batik Laweyan di Surakarta, atau kampung batik Trusmi di 
Cirebon. Di Semarang, ada kawasan bernama Kampung Batik, setelah sekian tahun 
tidak ada produksi batik di situ, kini berkembang sebagai kawasan wisata dan 
memunculkan motif batik Semarang. Kampung-kampung batik yang menjadi 
destinasi wisata ini menjadi sebuah “cultural marketplace” (pasar budaya), di mana 
nilai-nilai budaya diproduksi dan dikonsumsi lewat aktivitas ekonomi (Ekomadyo, 
dkk., 2016). 

Ada aktivitas transformasi dalam proses produksi dan konsumsi budaya, dan 
desain berperan dalam transformasi tersebut. Dalam kasus batik menjadi warisan 
dunia, para desainer berperan dalam merancang bentuk-bentuk baru produk batik 
agar lebih luas dikonsumsi oleh masyarakat daripada produk-produk awal yang 
masih tradisional. Ketika kampung-kampung batik bertransformasi menjadi destinasi 
wisata, ada peran desain, baik dilakukan secara informal oleh masyarakat maupun 
secara formal lewat proyek-proyek yang melibatkan arsitek, yang berperan agar 
nilai-nilai dan pengetahuan dalam proses produksi batik bisa dikonsumsi oleh 
wisatawan. Sekali lagi, para desainer fashion (adibusana) berperan dalam 
mentransformasikan wastra (sebutan untuk kain pusaka) Nusantara, seperti aneka 
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tenun ikat atau songket (meski tidak/ belum menjadi warisan dunia karena juga 
ditemukan di tempat lain di luar Indonesia). Selain merancang adibusana berbasis 
wastra, mereka juga membina pengrajin wastra di daerah masing-masing, karena 
pengrajin itu sumber pengetahuan dan budaya untuk ditransformasikan, dan 
memberikan dampak bahwa tempat-tempat pengrajin itu juga kemudian menjadi 
destinasi wisata. Desain memang terkait erat dengan transformasi, karena orientasi 
desain adalah kecocokan (appropriateness, Cross, 1982). 

Dalam perspektif sistem pasar, desain bisa berperan dalam menciptakan 
lintasan-lintasan baru dalam produksi dan konsumsi budaya lewat aneka produk 
yang dihasilkan. Sementara itu, arsitektur berperan sebagai tempat di mana terjadi 
simpul dalam lintasan produksi dan konsumsi budaya tersebut. Seperti pasar rakyat, 
di mana menjadi rumah ekonomi dan rumah budaya, banyak tempat-tempat lain di 
mana aktivitas transaksi akan melibatkan relasi-relasi sosial di mana pengetahuan 
juga dipertukarkan, maka banyak tempat-tempat lain. Tempat seperti ini bisa 
disebut “cultural marketplace”, yang didefinisikan sebagai tempat di mana 
pengetahuan dan nilai-nilai budaya dipertukarkan lewat aktivitas ekonomi 
(Ekomadyo, dkk., 2016). Selain pasar rakyat, kampung batik yang menjadi destinasi 
wisata juga bisa menjadi contoh cultural marketplace. Di sini, konsep place perlu 
didekati dalam perspektif konstruksi sosial, yang dibahas lebih lengkap pada Bab 8 
tentang pendekatan place-making untuk inovasi budaya. 

Dari pendekatan pasar untuk inovasi budaya, dapat disimpulkan ada dua 
peran desain arsitektur, yaitu lewat pemikiran desain (design thinking) dan lewat 
penciptaan tempat (place-making). Pemikiran desain berperan dalam bagaimana 
desain berperan dalam menciptaan lintasan-lintasan baru atau aneka aktivitas 
transformasi dalam produksi dan konsumsi budaya. Sedangkan penciptaan tempat 
berperan dalam membaca atau menciptakan aneka tempat terjadinya pertukaran 
pengetahuan dan nilai-nilai masyarakat lewat aktivitas ekonomi. 
 
Jebakan Komodifikasi Budaya? 

Ketika pasar dipilih sebagai pendekatan untuk kajian dan pengembangan 
budaya, apakah tidak akan mengundang risiko terjadinya pendangkalan budaya? 
Kekhawatiran ini menjadi masuk akal, karena aktivitas utama di dalam sebuah pasar 
adalah perdagangan, maka sangat mungkin akan terjadi “perdagangan budaya” 
dalam pendekatan pasar. Dalam banyak kajian, sudah muncul banyak kritik bahwa 
terjadi komodifikasi budaya, di mana budaya sekadar menjadi komoditas yang 
diperjualbelikan semata. Lalu, di mana esensi budaya sebagai representai nilai-nilai 
luhur suatu masyarakat dalam kehidupan? 

Komodifikasi budaya memang merupakan fenomena global, terutama dipicu 
oleh berkembangnya konsumerisme termasuk oleh industri wisata. Kebutuhan 
pariwisata global meningkat didorong oleh kebutuhan manusia untuk berekslplorasi 
(sekaligus mengekesploitasi) eksotika tempat-tempat lain di luar tempat sekitarnya, 
yang semakin dimudahkan oleh keberadaan teknologi informasi dan transportasi. 
Karena dorongan konsumsi inilah, muncul fenomena bagaiman tradisi akhirnya 
dikonsumsi, dan warisan-warisan budaya dimanufaktur atau diproduksi selayaknya 
mesin dan barang komoditas (Al Sayyad, 2008). Fenomena ini dijumpai penulis ketika 
transit di beberapa kota internasional di Timur Tengah, di mana ada sebuah pasar 
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tradisional yang sengaja dibangun sebagai destinasi wisata mereka yang berbisnis, 
dan bukan digerakkan oleh ekonomi sehari-hari masyarakat kota ini.  

Di Indonesia, fenomena komodifikasi budaya juga terjadi pada industri batik. 
Konsumsi massal warisan budaya ini mendorong produksi yang bersifat massal juga, 
dan pertimbangan harga yang murah juga. Ini yang terjadi pada fenomena kain 
bermotif batik dengan harga murah yang diproduksi oleh industri-industri dari luar 
Indonesia, sementara filosofi batik ada pada pembuatannya secara manual dengan 
teknologi tradisional. Komodifikasi batik juga terjadi pada perhatian motif batik 
hanya secara visual tanpa mengaitkan nilai-nilai pada motif tersebut. Seperti pada 
motif batik Mega Mendung yang banyak ditampilkan secara vertikal karena 
pertimbangan proporsi visual, padahal menurut maknanya, motif ini harus 
ditampilkan secara horisontal karena mempunyai makna “merenung di atas awan” 
sebagai metafora seni dari tradisi tasauf yang memproduksi motif batik ini. 
Fenomena lain terjadi pada kampung-kampung batik tertentu, yang kemudian 
menjual kain-kain batik bukan produksi kampung ini, karena ada permintaan massif 
dari wisatawan (Cahyani, 2015). Bahkan ada terjadi relasi kuasa antara pedagang 
besar dan pengrajin batik, karena lahan pada area yang paling mudah dikunjungi 
wisatawan dimiliki oleh para pengusaha pemili showroom, dan ini menimbulkan 
relasi asimetris yang memarginalkan pengrajin yang memproduksi batik pada area 
yang sulit dijangkau wisatawan (Resmadi,2015). 

Komodifikasi budaya, dalam konteks Indonesia, ternyata menimbulkan 
antitesis juga: muncul gerakan untuk menelusuri dan menggali lebih dalam nilai-nilai 
dan pengetahuan khusus dalam suatu warisan budaya tertentu. Sekali lagi, batik 
menjadi contoh kasus: ketika terjadi komodifikasi yang berefek kepada 
pendangkalan budaya, muncul gerakan yang berusaha menggali budaya batik dan 
wastra lain secara lebih dalam. Beberapa pengusaha batik secara sendiri-sendiri atau 
berkelompok mencoba membuat batik dengan kedalaman makna dan keaslian 
teknologi, yang berdampak pada jenis batik yang berkualitas tinggi, dan berharga 
lebih mahal, dan ternyata ada konsumennya juga. Kesadaran akan lingkungan bumi 
juga mendorong inisiasi penggunaan teknologi batik yang lebih ramah lingkungan, 
seperti pewarna alami, media cetak dari daun-daunan, dsb. Beberapa perancang 
busana turun ke daerah-daerah, menggali nilai-nilai lokal dan membina pengrajin 
wastra setempat, untuk menjadi inspirasi bagi desain adibusana yang kontemporer, 
bahkan mendunia. 

Meski pasar merupakan aktivitas jual beli, tetap saja ada para pelaku-pelaku 
pasar, yang membuat produk-produk berkualitas dan tetap diterima oleh pasar 
berbasis pengetahuan yang dimiliki dan dikembangkan. Oleh Lindblom (2001), 
mereka disebut “market elites”, yaitu para wirausahawan (entrepreneurs) yang 
mampu membuat aneka lintasan baru antara pasokan dan permintaan, antara 
produksi dan konsumsi. Disebut “elite”, karena dalam sistem pasar, para 
entrepreneurs ini berada di depan, sebagai pelopor (pioneers), dan membuka 
peluang-peluang baru demi terbentuknya lintasan-lintasan baru antara pasokan dan 
permintaan. Sifat kepeloporan para wirausahawan ini akan terkait dengan inovasi, 
terutama suatu kebaruan (novelty) yang mampu memberikan nilai tambah bisa 
diterima oleh pasar. Dalam bahasa bisnis, kebaruan ini menjadi strategi diferensiasi, 
yang memberikan suatu keunikan pada produk atau jasa tertentu, sehingga harga 
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bisa tetap stabil dan tidak tergantung pada relasi naik turun antara pasokan dan 
permintaan. 

Dengan demikian, jawaban untuk menghindari komoditas budaya dalam 
pendekatan pasar untuk inovasi budaya ada pada konsep inovasi itu sendiri. Tiga 
kata kunci dari inovasi yaitu kebaruan (novelty), pengetahuan (knowledge), dan nilai 
tambah (added values) memberikan penegasan bahwa pengetahuan menjadi bagian 
penting dari inovasi, dan pengetahuan merupakan sumber kebudayaan masyarakat. 
Ketika harus berhadapan dengan praktik ekonomi seperti sistem pasar, pengetahuan 
tidak bisa dihilangkan, hanya ditransformasikan bentuknya saja. Maka, dalam 
perspektif inovasi budaya, muncul konsep kewirausahaan budaya 
(culturopreneurship), yaitu para elit pasar (market elites) yang mampu mencari 
peluang-peluang dan lintasan-lintasan baru dalam sistem pasar berbasis 
pengetahuan yang dimiliki dan dikembangkan. Pengetahuan ini yang menghindarkan 
upaya kewirausahaan budaya dari jebakan pendangkalan dan komodifikasi budaya. 
 
Penutup: Desain Arsitektur dan Kewirausahaan Budaya 

Pendekatan pasar untuk inovasi budaya mengarah pada konsep 
kewirausahaan budaya (culturopreneurship). Di sini, konsep modal budaya (cultural 
capital) dari Bourdieu (1986) menjadi relevan, karena bagaimana aspek-aspek dalam 
modal budaya yaitu ketrampilan (skill), pengetahuan (knowledge), tatakrama 
(manners), dan mandat (credentials) bisa disirkulasikan dan ditransformasikan 
dengan modal ekonomi (economic capital) dan modal sosial (social capital). Ada dua 
hal yang bisa dikontribusikan desain arsitektur dalam sirkulasi dan transformasi 
tersebut, yaitu konsep design thinking yang bisa berkontribusi untuk transformasi 
modal budaya menjadi modal ekonomi dan sebaliknya, dan konsep place making, 
yaitu penciptaan “cultural marketplace” di mana nilai-nilai dan pengetahuan 
(sebagai modal budaya) dipertukarkan lewat aktivitas ekonomi. 

Lebih jauh, konsep kewirausahaan budaya ini akan membuka wawasan 
tentang budaya wirausaha dan budaya inovasi. Dalam banyak kasus, aktivitas inovasi 
dan kewirausahaan ternyata mampu menciptakan budaya tertentu yang khas, dan 
banyak mempengaruhi “jalan hidup wirausaha” secara lebih luas. Beberapa 
perusahaan digital yang berpengaruh di dunia ternyata sedari awal telah serius 
membangun budaya inovasi di perusahaan tersebut. Karena relasi antara modal 
ekonomi dan modal budaya sebenarnya bersifat mutual: ketika modal budaya bisa 
ditransformasikan ke dalam modal ekonomi lewat kewirausahaan budaya, ternyata 
aneka aktivitas kewirausahaan yang konsisten pun mampu menciptakan budaya 
tersendiri 
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