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New Normal = Unpredictable = Chaos = Creativity 



(Kompas, 31 Mei 2020) 

Fakta ….  



(Kompas, 7 Juni 2020) Adakah Peluang? 





LANDASAN KEBIJAKAN 
NEW NORMAL 

pencegahan 
efek domino 

pandemi 

Insting 
mendasar 
manusia 
sebagai 

makhluk 
sosial 

Protokol ketat, 
kedisiplinan, 

pemberlakuan 
hukum  

Kreativitas Tanpa Batas 



Kreativitas adalah kemampuan khusus yang 

dimiliki oleh seseorang, untuk menghasilkan ide 

atau gagasan baru dan segar, yang belum pernah 

ada sebelumnya. 
(Piliang, 2018) 



New Normal adalah peluang? 

Kreatif untuk industri? 

Penyesuaian kebijakan 
di tingkat kementerian 

Pandemi Covid-19 
muncul sebagai 
tantangan 

 

Pembata
san  

 

• Realitas hulu - 
hilir 

• ‘adaptasi’ 
independensi 
& medium 
kreasi 

Pembebasan 



beragam langkah dengan  

respon ‘heboh’ di media sosial  



Imajinasi terbatasi? 

World Travel and Tourism Council memprediksi, 100 juta pekerjaan 

hilang di sektor pariwisata dan perjalanan akibat pandemi Covid-19. 

Dari angka tersebut, hampir 75 persen ada di negara G-20, termasuk 

Indonesia. 

(Kompas.com, 12 Mei 2020 19:56 WIB) 

 

kebersihan, keselamatan, dan kesehatan 

Tiga aspek konsep Pariwisata Baru: 

dasar pariwisata  
new normal 



Tipologi Ranah 
Kreativitas… 

IMAJINASI 

Produksi 

Diseminasi 

Apresiasi 

Ekspresi 

(Piliang, 2018:87 dengan penyesuaian)  



ORIENTASI DINAMIKA 

KREATIVITAS 

Media lama Media Baru Media Sosial 



Tantangan kreativitas  

dan dorongan 

ekonomi… 



Seberapa jauh pandemi 

Covid-19 ‘memaksa’ bisnis 

dan industri kreatif bermigrasi 

ke dunia digital? 



Pertumbuhan industri e-commerce selalu positif, bahkan 

di tengah pandemi? 



#wfh yang menguntungkan? 

Digunakan dalam ‘kenaifan’ kelas daring 
dan rapat organisasi 

Akumulasi peningkatan keuntungan 
hampir mencapai 15%. 

Sumber referensi dan bacaan mengawal 
#wfh 

Perangkat utama penyedia audio visual yang 
friendly merambah ke dunia jurnalisme  



heboh media sosial & new normal 

Fenomena  Zoomers  

• Zoom fatigue (pendidikan, bisnis, dll) 

• Peningkatan di atas 300% 

Tik-tok lovers 

• Hiburan, lock down effects, dll 

• Pergeseran individual ke komunal 

Instagram mania 

• Era influencer  

• Full audio visual, elastisitas konten 



bagaimana kreativitas menyambut ceruk 
“pasar” baru tersebut melalui kanal media? 



Peran media sosial 
dalam menunjang 

ranah kreativitas  



Bagaimana media “telah” dan “akan” 
memainkan peran atas branding pariwisata? 

personality 

branding  
• eksis dulu, 

substansi nanti 

• mayoritas turis, 

bukan travellers 

conspicuous 

consumption 
• Konsumsi adalah alat 

sebagai sinyal 

keberhasilan 

• Pamer dulu, kualitas 

konten nanti saja 

• Travellers sebagai 

profesi berbayar 

 

 The source of 

message 

 The message 

 The target 

audience 

(netizen) 

Media is everything 

Narasi atas: 

 Kebersihan 

 Keselamatan 

 Kesehatan 

 



Ilustrasi Posisi Media 
dalam pariwisata 
berkelanjutan… 

• Advocacy, improving 
capability and knowledge/ 
conscience 

• Dissemination & supervision  



Beberapa fakta relasi media  
dan ekonomi kreatif 



“Media sosial adalah sarana utama (the highway) 

membentuk ekologi industri kreatif sejak proses 

ekspresi, produksi, diseminasi, dan apresiasi” 
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