Bisnis Ritel sebagai Wadah Meningkatkan Perkembangan
Produk Lokal berbasis Ekonomi Kreatif di Indonesia
Seiring dengan perkembangan zaman, dinamika globalisasi telah berkontribusi secara
aktif terhadap pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan
masyarakat yang semakin meningkat. Kekuatan daya beli masyarakat akan pemenuhan
produk konsumsi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, kehadiran
berbagai sektor usaha mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya
adalah bisnis ritel. Menurut pendapat Kotler, bisnis ritel adalah semua kegiatan yang terlibat
dalam penjualan barang atau jasa secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan
pribadi dan bukan bisnis. Di Indonesia, bisnis ritel turut berkontribusi dalam peningkatan
produk domestik bruto (“PDB”) dan penyerapan tenaga kerja. Perkembangan bisnis ritel di
Indonesia sendiri mulai berkembang pada tahun 1980. Awal mula dari perkembangan
tersebut terjadi karena adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang menginginkan adanya
permintaan (demand) terhadap toko-toko di wilayah perkotaan. Berawal dari keinginan
tersebutlah, bisnis ritel mengalami perkembangan.
Tren bisnis ritel yang semakin marak berkembang ini dinilai sebagai salah satu
terobosan untuk bisnis lokal kreatif memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam pusat
perbelanjaan besar, seperti mal. Dalam bisnis ritel, penjualan dilakukan terhadap barang dari
beberapa macam brand lain baik produk lokal maupun luar negeri. Apabila meninjau
perkembangan bisnis ritel di Indonesia saat ini, terdapat berbagai gerai toko ritel yang
memperjualbelikan beberapa macam produk lokal dalam satu tempat. Salah satu contoh gerai
toko ritel tersebut adalah Happy Go Lucky. Happy Go Lucky merupakan sebuah concept
store yang berkolaborasi dengan 150 - 200 brand fashion lokal. Keberadaan toko ritel seperti
Happy Go Lucky mampu menjadi wadah bagi para desainer dan brand lokal yang baru saja
merintis usahanya untuk berkarya dan mempertahankan perekonomian usaha.

Sumber: https://twitter.com/hglhouse, https://www.neighbourlist.com
Maraknya produsen-produsen brand lokal di Indonesia menjadikan bisnis ritel
sebagai salah satu inovasi untuk menggabungkan berbagai brand lokal dalam satu atap
secara offline pada satu tempat. Di samping itu, perlu mempertimbangkan adanya persaingan
bisnis ritel dari sisi kemudahan dan hambatannya. Kemudahannya, karena dapat menarik
banyak peminat sesuai kebutuhan pembeli, harga yang terjangkau, tempat yang mudah
diakses, dan mudah dalam pemasarannya. Sedangkan, hambatan terdapat pada cara kerja
bisnis ini pelaku usaha harus memiliki tempat untuk dibuat toko dan menyewakan toko
tersebut kepada berbagai brand lokal. Biaya dalam mendapatkan suatu ‘tempat’ cukup tinggi
karena sebagian besar pelaku usaha akan mengincar tempat yang terbilang strategis berada di
kawasan urban. Namun, disisi lain karena cara kerja yang ‘terlihat’ mudah beberapa pelaku
usaha memulai bisnis ritel tanpa persiapan yang matang sehingga menimbulkan risiko yang
besar. Bisnis ritel dalam pemasarannya bukan hanya dipasarkan secara offline, melainkan
tetap membutuhkan pemasaran secara online karena pada dasarnya brand lokal meluncurkan
bisnisnya secara online melalui beberapa platform media sosial. Untuk mengatasi dan

mengendalikan hal tersebut, utamanya terkait modal maka saat ini terdapat suatu cara melalui
Securities Crowdfunding (“SCF”) sebagai alternatif pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (“UMKM”).
Melihat berbagai manfaat yang didatangkan oleh bisnis ritel, maka diharapkan adanya
perkembangan bisnis ritel sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan eksistensi produk
lokal berbasis ekonomi kreatif sehingga mampu menyediakan lapangan kerja bagi
masyarakat luas. Selain daripada itu, bisnis ritel dapat menjadi sebuah wadah untuk
menyalurkan kreativitas dan karakteristiknya yang senada dengan perkembangan tren.
Kemudian, untuk para wirausaha dalam unit mikro kecil menengah yang masih
membutuhkan modal untuk ikut serta dalam iklim persaingan usaha saat ini. Dengan adanya
SCF yang dapat memfasilitasi bisnis ritel dalam bentuk modal (uang) berbasis teknologi
informasi melalui suatu platform yang dibuat oleh penerbit untuk memaksimalkan dan
memastikan bahwa adanya basic yang dimiliki oleh penerbit dalam menjalankan bisnisnya
serta tersalurkannya modal yang ditanamkan dengan tepat.
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