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Abstrak - Kondisi prekariat yang dialami generasi milenial di lingkungan pekerja kreatif seperti
jumlah jam kerja yang berlebih, multiple job, praktik kerja lepas, kerja paruh waktu akibat
ketidakamanan dan ketidakpuasan pekerjaan, serta kesenjangan pendapatan menyebabkan
tingginya tingkat pengangguran terbuka di kalangan usia muda dan terdidik. Padahal potensi
mereka dapat memberikan manfaat terhadap terbukanya lapangan pekerjaan dan meningkatkan
kemandirian ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran karakter generasi milenial
prekariat di lingkungan ekonomi kreatif untuk memiliki ketahanan ekonomi dan menganalisis
kemampuan sumber daya manusia kreatif sebagai modal utama keluar dari jeratan prekariat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus di RGB Creative Digital Media yang terletak di
Kota Bandung dengan analisis data observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi pustaka.
Hasil penelitian menunjukkan karakter generasi milenial prekariat di RGB Creative Digital Media
tidak sepenuhnya bersifat negatif. Hal ini ditunjukkan dari respon karyawan bahwa situasi prekariat
sebagai ancaman, tidak berpengaruh terhadap keamanan pekerjaan, serta prekariat menjadi
peluang untuk melakukan inovasi. Upaya untuk meminimalisir dampak negatif prekariat terus
diupayakan oleh karyawan di RGB Creative Digital Media dengan mencermati sumber daya dan
modal yang mereka miliki. Konsep dan nilai RGB Creative Digital Media mampu membangun
lingkungan usaha yang membuat karyawan nyaman, meningkatkan produktivitas dan kinerja yang
tinggi sehingga ketahanan ekonomi terwujud pada kemampuan memelihara stabilitas ekonomi
yang dinamis dan sehat. Maka dari itu, lingkungan kerja memainkan peran penting dalam
membentuk kepribadian dan adaptasi karakter dengan mengandalkan modal sosial berupa
keterbukaan, kemandirian, kepercayaan mampu meningkatkan sumber daya kreatif yang dapat
bertahan dalam kondisi prekariat ditinjau secara sosial dan ekonomi.
Kata kunci: kemampuan, generasi milenial, prekariat, ekonomi kreatif, ketahanan ekonomi.
Abstract - The precarious conditions experienced by millennials in the creative workers such as
overtime, multiple jobs, freelance, part-time employment due to job insecurity and job dissatisfaction,
and income disparities cause high levels of open unemployment among educated and young people.
Even though their potential can provide benefits for the opening of employment opportunities and
increasing economic independence. This study aims to analyze the character of precarious generation
of millenials in the creative economy to have economic resilience and analyze the ability of creative
human resources as the main capital out of the bondage of the precarious. This study uses a case study
approach in RGB Creative Digital Media, located in Bandung city by data analyzing with participant
observation, in-depth interviews, and literature studies. The results show the character of the
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precarious generation of millenials in RGB Creative Digital Media is not entirely negative. This is
indicated by the employee's response that the precarious situation as a threat, has no effect on job
security, and the precariat becomes an opportunity to innovate. The efforts to minimize the negative
impact of the precariat continue to be sought by employees in RGB Creative Digital Media by looking
at the resources and capital they have. The concept and value of RGB Creative Digital Media is able to
build a business environment that makes employees comfortable, increases productivity and high
performance so that economic resilience is realized through the ability to maintain dynamic and
healthy economic stability. Therefore, the work environment plays an important role in shaping
personality and character adaptation by relying on social capital in the form of openness,
independence, trusted, to increase creative resources that can survive in precarious conditions based
on social economic perspective.
Keywords: capability, millenials, precariat, creative economy, economic resilience.
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kenyataan global dan kondisi prekariat,
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bagi

ketahanan

ekonomi.
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pengetahuan dan teknologi. Bessant 27

kepuasan kerja. Para pekerja milenial

menjelaskan potret penghasilan kaum

lebih mementingkan kepuasan mereka

muda sekarang menunjukkan bahwa

daripada kontrol mereka di tempat kerja
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yang telah menekan upah untuk pekerja

milenial

dimediasi

jadwal
serupa

kerja
dibenarkan

oleh

seluruh karyawan.
Terkait
peneliti

23

24

pemanfaatan

ilmu

baru dengan alasan untuk menghormati

keamanan

menemukan

serta

penghasilan,

ada

beberapa

Guy Standing pada GCPH Seminar Series 8 di
University of Bath, Thailand, tanggal
22 November 2011.
Jenny Molkanen, “The Mushroom at the End
of the World. On the Possibility of Life in

25
26
27

Capitalist Ruins”, Suomen Antropologi, Volume
41 Issue 3, hal. 75-76.
Erin Andro, op.cit., hal. 26.
Ibid.
Judith Bessant, Rys Farthing and Rob Watts,
op.cit., hal. 18.
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pekerja lama. Standing

28

dan Foti

29

Kebangkitan kreativitas manusia

melihat fenomena ini, perbedaan upah

merupakan

dan gaji pada pekerja prekariat adalah

sedang berlangsung saat ini sebagai

alasan politis yaitu konsekuensi kebijakan

penentu kehidupan ekonomi. Kreativitas

yang telah mengurangi hak-hak pekerja,

menjadi

ketidakamanan kerja, kurangnya hak di

berevolusi

tempat kerja dan upah rendah. Kemajuan

memanfaatkannya karena semakin diakui

keterampilan dan meritokrasi

30

perubahan

dihargai

dan

untuk

besar

yang

sistem

telah

mendorong

dan

adalah

sebagai teknologi baru, industri baru,

mitos tanpa dasar dari kapitalisme,

kekayaan baru, dan semua hal ekonomi

termasuk di dalamnya yang memiliki

baik

tingkat pendidikan tinggi. Kapitalisme

kehidupan dan masyarakat kita mulai

tidak memberi penghargaan pada yang

bersama-sama bergerak dengan etos

paling cerdas. Mereka yang memiliki

kreatif. Etos diartikan sebagai semangat

koneksi, kekayaan, atau ketenaran yang

atau karakter mendasar dari suatu

mengantongi pertumbuhan pendapatan.

budaya,

Hal ini menjadi akar adanya kronisme dan

terhadap kreativitas dalam dimensi yang

nepotisme merajalela. Bukti data yang

beragam itu membentuk semangat di era

disajikan oleh World Economic Forum

ini.31

lainnya

dan

mengalir.

merupakan

Akibatnya,

komitmen

bahwa korupsi dan inefisiensi birokrasi

Anggapan generasi milenial yang

pemerintahan menjadi faktor utama yang

egois dan malas sehingga mudah terjerat

menghambat proses bisnis dan daya

pekariat dibantah oleh Bessant 32 yang

saing Indonesia.

mengatakan bahwa generasi milenial
memiliki salah satu penemuan terbesar

Kemampuan Sumber Daya Manusia

sepanjang masa yaitu internet yang

Kreatif sebagai Modal Utama dalam

memungkinkan kita untuk mengakses

Upaya Keluar dari Jeratan Prekariat.

hampir

semua

informasi

yang

kita

inginkan. Tetapi yang paling penting,
28
29

30

Judith Bessant, Rys Farthing and Rob Watts,
op.cit., hal. 65.
Alex Foti, General theory of the precariat: Great
Recession, Revolution, Reaction, (Amsterdam:
Institute of Network Cultures, 2017), hal. 55.
Meritokrasi
adalah
pemerintah
atau
pemegang kekuasaan oleh orang-orang yang

31

32

dipilih berdasarkan kemampuan mereka
biasanya yang berpendidikan atau terampil.
Richard Florida, The Rise of The Ceative Class:
Revisited, (New York: Basic Books, 2012), hal.
15.
Judith Bessant, Rys Farthing and Rob Watts,
op.cit., hal. 125.
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Internet telah menunjukkan kemampuan

berubah, pekerjaan dan kontrak, akses

menunjang pertumbuhan para pencari

untuk peralatan dan aspek praktis lain

kebenaran yang hakiki.

dari pekerjaan kreatif. Sejalan dengan

Sistem ekonomi kreatif saat ini

konsep dan nilai yang diterapkan RGB,

masih jauh dari sempurna. Ekonomi

mereka menghantarkan modal sosial

Kreatif yang muncul tidak akan secara

sebagai nilai utama dalam perkembangan

ajaib

bisnis

mengurangi

kemiskinan,

mereka.

Bourdieu,

Coleman,

menghilangkan pengangguran, menga-

Putnam menjelaskan bahwa modal sosial

tasi siklus bisnis, dan mengarah pada

sangat penting pada penciptaan modal

kebahagiaan dan harmoni yang lebih

manusia dalam mewujudkan norma-

besar bagi semua orang. Penelitian

norma dan jaringan, dan menghargai

Kong

33

menyebutkan bahwa untuk

pentingnya kerjasama yang merupakan

pengangguran,

prakondisi bagi perkembangan ekonomi.

jaringan menjadi sangat penting dalam

Modal manusia ini meliputi rasa identitas

ekonomi baru. Hubungan sosial menjadi

diri yang aman, kepercayaan diri dalam

modal sosial yang merupakan peluang

mengekspresikan pendapat seseorang,

untuk mencari pekerjaan, merekrut bakat

dan kecerdasan emosional, memung-

yang sesuai untuk proyek, dan mengikuti

kinkan

perkembangan terbaru industri. Di AS,

pembelajar yang lebih baik, sehingga bisa

pekerja media baru menilai teman,

menjadi lebih sukses di sekolah dan di

jaringan, kolega atau rekan kerja sebagai

masyarakat. Hal ini mendukung dalam

yang paling penting sumber untuk

terciptanya kelompok masyarakat yang

pekerjaan

mandiri, yang mampu

meminimalkan

risiko

lepas.

Demikian

pula

di

anak

muda

untuk

menjadi

berpartisipasi

Cornwall, Inggris, hasil survei antara

dalam mewujudkan good governance

independen

dalam

pekerja

industri

kreatif

tatanan

ketahanan

ekonomi.

mencerminkan kebulatan suara di antara

Sejalan dengan konsep yang diterapkan

responden bahwa jaringan merupakan

RGB yang membangun nilai perusahaan

sumber penting ‘modal sosial’, dalam hal

dengan “Be Kind, Openness, Trust & Can

informasi

be trusted”. Ketangguhan RGB dengan

praktis,

keterampilan,
33

pengetahuan

teknologi

yang

dan
cepat

Lily Kong, “From precarious labor to
precarious economy? Planning for precarity in

menerapkan

nilai

tersebut

terbukti

Singapore’s Creative economy” City, Culture
and Society, Volume 2, Issue 2, 2011, hal. 56.
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dengan keberlanjutan usahanya sampai

pemerintah Jepang berupa program

saat ini meskipun masih merupakan

pencarian kerja, program konseling,

perusahaan skala kecil namun berhasil

pendidikan

membangun lingkungan usaha yang

penekanan pada kelompok anak muda

membuat karyawan nyaman, hal ini

menjadi salah satu upaya keluar dari

menjadi nilai positif dalam ketahanan

jeratan prekariat. Serupa dengan Kong

ekonomi

membuka

yang memfokuskan pada ekonomi kreatif

lapangan pekerjaan, namun berhasil

mengusulkan agar pemerintah Singapura

mengembangkan sumber daya manusia

melakukan pemetaan dan pengukuran

kreatif dengan produktivitas dan kinerja

untuk mengidentifikasi pekerja lepas

yang tinggi sehingga ketahanan ekonomi

lebih akurat, pelatihan dan pendidikan

terwujud pada kemampuan memelihara

untuk mengembangkan tenaga kerja

stabilitas ekonomi yang dinamis dan

kreatif

sehat (meskipun RGB masih skala mikro)

mengembangkan lembaga mediasi untuk

dan kemampuan menciptakan keman-

mengelola dan mengatur tenaga kerja

dirian ekonomi di tengah masyarakat.

baru dengan lebih tepat. Apa yang

Berkaitan dengan ketahanan ekonomi,

diusulkan Song dan Kong, sejalan dengan

tentunya tidak terlepas dari peran

yang peneliti temukan di lokus. Disnaker

pemerintah,

kota Bandung bidang pelatihan dan

karena

selain

pemerintah

sebagai

dan

yang

pelatihan,

lebih

dengan

efektif,

dan

ikut

produktivitas kerja sudah mempunyai dua

terlibat aktif dalam manajemen ekonomi

program dalam pengembangan tenaga

makro, dengan tujuan menjaga inflasi

kerja

rendah, dan mengoordinasikan investasi

masyarakat dan berbasis kompetensi.

untuk mempertahankan pertumbuhan

Menurut penuturan A2 yang menangani

ekonomi

stabilitas

bidang ini, masih belum ada pengawasan

ekonomi dalam mewujudkan ketahanan

berkelanjutan mengelola dan mengatur

ekonomi. Penelitian Song dan Kong

tenaga

menunjukkan keberhasilan pemerintah

beriwirausaha karena ada ikatan lain

Jepang dan Singapura sebagai negara

dengan dinas lain. Ini kembali pada

maju yang masih menghadapi masalah

masalah

prekariat terutama di kalangan anak

lembaga-lembaga pemerintahan terkait

muda.

pengembangan sumber daya manusia,

pemasok

tunggal

untuk

Song

infrastruktur

mencapai

menuturkan

dukungan

melalui

kerja

pelatihan

baru

yang

berbasis

akan

inefisiensi birokrasi dimana
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Panjang

birokrasinya.

Misalkan

mana

pekerja

budaya

dipekerjakan,

(berdasarkan penuturan A2), program

memproduksi, menghasilkan konsepsi

pelatihan serupa tidak hanya Disnaker

kreativitas

yang

tetapi

dijelaskan

dalam

juga

ada

KUKM,

Disdagin,

berbeda.
hal

batas

Ketika
politik,

Disbudpar, dan lain-lain, sehingga peserta

kreativitas mungkin sangat terbatas;

pelatihan bisa dinaungi oleh lembaga

Namun, ketika dipahami dalam hal

berbeda dengan output yang berbeda.

strategi kewirausahaan yang ditujukan

Koordinasi dan jaringan yang terbatas

untuk menavigasi struktur pasar dan

karena

sumber

pemerintahan

daya

di

lembaga

politik, pekerja kreatif terdiri dari ruang

cenderung

belum

lingkup yang lebih luas dari sekedar

mencukupi sehingga data riil mengenai

pekerja budaya. 34

siapa yang berhasil dalam pelatihan tidak

Berdasarkan hasil penelitian seperti

terlihat. Itu pun jika peserta pelatihan

yang telah diuraikan, maka salah satu

dengan kesadaran memberikan informasi

sasaran

keberhasilannya

penting adalah menurunkan gejala sosial

kepada

lembaga-

pembangunan

yang

paling

lembaga terkait. Ini kembali pada modal

prekariat.

sosial yang diutarakan oleh Bourdieu,

berkembang pesat bila tidak disertai

Coleman, dan Putnam bahwa modal

dengan pertumbuhan lapangan kerja

sosial

akan

diperlukan

kelompok

dalam

masyarakat

terciptanya

yang

mampu

Bonus

demografi

menimbulkan

Pengangguran

dapat

yang

penggangguran.
menimbulkan

berpartisipasi dalam mewujudkan tata

dampak sosial ekonomi dan pertahanan

kelola pemerintahan yang baik. Apa yang

dan keamanan. Pertumbuhan penduduk

diutarakan A1, sepertinya menjadi tidak

yang tidak disertai kualitas sumber daya

bias ketika sebagian besar karyawan RGB

manusia

menganggap peran pemerintah belum

ketimpangan sosial ekonomi, akhirnya

berdampak

akan melemahkan ketahanan nasional.

secara

langsung

pada

pengembangan skill mereka.
Dengan kata lain, dalam konteks
sosial-politik di mana industri kreatif

mengakibatkan

Oleh karena itu, sumber daya manusia
harus digarap secara serius agar memiliki
kemandirian dan daya saing.

dikembangkan dan dipertahankan, dan di
34

akan

Michael Curtin and Kevin Sanso, op.cit., hal.
202.
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Sebagaimana penuturan Standing,

kekeluargaan, semangat baru dalam

prekariat merupakan suatu kelas baru

memberantas prekariat khusunya di

yang berbahaya karena rasa tidak aman

bidang

ketika pekerjaan mereka di masa depan

kembali

tidak dapat diprediksi dan tidak pasti.

membangunan jaingan yang kuat antar

Untuk keluar dari jeratan prekariat,

warga

pengembangan sumber daya manusia

tentang kasus Polandia memperlihatkan

merupakan salah satu kunci ketahanan

bahwa modal sosial berupa kepercayaan

ekonomi. Peningkatan kualitas sumber

dan

daya manusia mampu menangkal jeratan

pemerintah

prekariat ketika rasa aman tercapai oleh

masyarakat merupakan salah satu kunci

individu. Hubungan manusia dengan rasa

utama

aman disebut pertahanan keamanan.

pembangunan

Pada hakikatnya, hubungan manusia

Polandia berhasil menunjukkan kemauan

dengan lingkungannya (hubungan sosial)

politik

dimaksudkan

memenuhi

pertentangan ideologi masa lampau.

kebutuhan hidupnya yaitu kesejahteraan

Seluruh lapisan masyarakat yang memiliki

dan keamanan.

material dan kemampuan pemikiran dan

untuk

ekonomi
ntuk

harus

maju

negara.

bersama

Penelitian

jaringan

dan

Sztompka

hubungan

antara

seluruh

lapisan

dan

bagi

digelorakan

kelancaran

pelaksanaan

ekonomi.

Pemerintah

yang

baik

dan

melupakan

Konsep yang ditawarkan dalam

tanpa memandang perbedaan ideologi,

upaya keluar dari jeratan prekariat ini bisa

diajak dan diberi kepercayaan (trust)

ditinjau

untuk bersama-sama membangun negara

melalui

konsep

ekonomi

pertahanan. Sebuah konsep pengaturan

sehingga

dan

untuk berkonsentrasi dalam membangun

penyelenggaraan

kesejahteraan

Polandia

lebih

berpeluang

menjamin

ekonomi. Hal ini sejalan dengan konsep

kelangsungan hidup suatu bangsa dari

pertahanan semesta dimana melibatkan

berbagai ancaman, baik ancaman militer

seluruh warga negara sesuai peran dan

atau non militer, dari internal maupun

fungsinya

eksternal.

Generasi

bisa

nasional. Dalam penelitian ini, tentunya

berpotensi

menjadi

dalam

upaya untuk keluar jeratan prekariat

serta

keamanan

untuk

prekariat
ancaman

dalam

pertahanan negara.
Mengacu pada pasal 33 UUD 1945
yang

mengutamakan

asas

ekonomi

adalah

untuk

konsep

mencapai

ekonomi

menggeser

kelas

tujuan

pertahanan
prekariat

menjadi kelas kreatif melalui kesadaran
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bela negara. Peningkatan kesadaran bela

kemandirian,

negara dilakukan melalui peningkatan

mampu meningkatkan sumber

sumber daya manusia kreatif dengan

daya

mengandalkan

bertahan

modal

sosial

berupa

kepercayaan

kreatif

yang

dapat

dalam

kondisi

keterbukaan, kemandirian, kepercayaan

prekariat ditinjau secara sosial

dalam mengatasi masalah sosial dan

dan ekonomi.

ekonomi untuk meningkatkan kapasitas
dan

sinergisme

kekuatan

dalam

Rekomendasi
Berdasarkan

menghadapi ancaman guna mendukung
maka

pertahanan negara.

kesimpulan

rekomendasi

diatas,

yang

dapat

disampaikan adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah

Kesimpulan
1. Kondisi pekerja prekariat dapat

melakukan

seharusnya
pemetaan

diminimalisir dengan konsep

pengukuran

dan

mengidentifikasi

nilai

perusahaan

seta

dan
untuk
pekerja

jaringan sosial generasi milenial

prekariat lebih akurat, pelatihan

yang cenderung terbuka dengan

dan

perubahan mampu membangun

mengembangkan tenaga kerja

lingkungan

kreatif yang lebih efektif, dan

usaha

yang

pendidikan

untuk

membuat karyawan nyaman,

mengembangkan

meningkatkan produktivitas dan

mediasi untuk mengelola dan

kinerja yang tinggi sehingga

mengatur tenaga kerja baru

ketahanan ekonomi terwujud

dengan lebih tepat.

pada kemampuan memelihara

2. Sinergitas

stabilitas ekonomi yang dinamis

(akademisi,

dan sehat.

komunitas,

2. Lingkungan kerja memainkan

lembaga

pentahelix
pelaku

bisnis,

pemerintah,

dan

media) melalui aksi bela negara.

dalam

Perwujudan aksi bela negara

membentuk kepribadian dan

yang berbasis kreativitas dan

adaptasi

gotong royong untuk mencapai

peran

penting
karakter

mengandalkan
berupa

modal

dengan
sosial

keterbukaan,

ketahanan

ekonomi

guna

mendukung pertahanan negara.
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3. Penelitian
diharapkan

berikutnya
bisa

menambah

cakupan objek yang lebih luas
untuk

menyelesaikan

kasus

generasi

milenial

prekariat

sehingga

dapat

memiliki

ketahanan

ekonomi

yang

berkelanjutan dan kontribusi
pada ketahanan nasional.
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