
 

 

ABSTRAK 

 

Rafia Ayu Widiyanti 1158030173 : Hubungan Interaktif Kreator Pengembang 

Industri Kreatif dengan Masyarakat (Penelitian di Bandung Creative Hub Jl. 

Laswi No. 7 Kota Bandung) 

 

 Revolusi industri 4.0 mengubah cara pandang interaksi melalui metode 

“Internet of thing”, sehingga segala sesuatunya dilakukan dengan praktis dan 

kreatif. Hal ini yang melatarbelakangi pertumbuhan industri kreatif di kalangan 

masyarakat milineal, di Indonesia sendiri kemunculannya sangat disadari dari 

berbagai kalangan pelaku industri kreatif seperti selebgram, youtuber dan 

influencer yang memanfaatkan teknologi komunikasi ini. Maka di setiap daerah 

sedang dilakukan adanya reformasi perkembangan industri kreatif salah satunya 

Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung melalui Disbudpar menyambut 

perubahan tersebut dengan menyediakan akses ekonomi kreatif, disinilah hadir 

laboratorium seni Bandung Creative Hub sebagai akses sarana pendukung 

komunikasi antara kreator dengan masyarakat. 

 Tujuan pokok dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hubungan 

interaktif (timbal balik) yang terjadi dibalik adanya Bandung Creative Hub 

sebagai akses terjadinya interaksi kreator dengan masyarakat (peserta kreatif) 

dalam mendukung pertumbuhan industri kreatif di Kota Bandung. 

 Teori yang digunakan yaitu interaksi simbolik sebagai fokus utama yang 

disoroti  sebagai bentuk dari komunikasi terkait, ini penyebab terjadinya makna 

dibalik interaksi yang berlangsung antara kedua belah pihak. Pembangunan 

hubungan ini memberikan petunjuk kepada kedua aktor untuk menciptakan 

industri kreatif mereka. Industri kreatif mencakup segala aktivitas mengemukakan 

ide dan inovasi dalam kreativitas, jenisnya dapat berupa pasar seni, perfilman, 

fotografi, fashion dan desain. 

 Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu data kualitatif dalam bentuk 

metode deskriptif. Metode deskriptif menggunakan sebuah gambaran atas 

peristiwa lapangan, melalui analisa dengan cara melakukan wawancara langsung 

dan pengamatan (observasi), serta dokumentasi melalui referensi buku-buku untuk 

mendukung hasil dari data-data subjek penelitian. 

 Hasil penelitian yang terdapat dari pengamatan dan wawancara tersebut, 

menunjukkan bahwa adanya dampak positif interaksi oleh para pelaku industri 

kreatif di Bandung Creative Hub. Adanya perubahan yang terjadi sebelum dan 

sesudah adanya Bandung Creative Hub seperti, penyampaian informasi yang lebih 

terarah sesuai target audience, sehingga menarik perhatian peserta baru dari 

kalangan masyarakat. Rasa ketertarikkan inilah proses dari segala bentuk kegiatan 

partisipasi kreator dalam hubungannya dengan peserta kreatif dan menjadi salah 

satu faktor pendukung interaksi yang timbul. 

 


