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Introduction



Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (2018)  menge-

mukakan bahwa Ekonomi Kreatif (Ekraf) adalah 

paradigma ekonomi baru yang mengandalkan ga-

gasan, ide, atau kreativititas dari Sumber Daya 

Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama 

dalam kegiatan ekonominya.

ertumbuhan industri kreatif berkembang 

sangat pesat di dunia seiring perkemban-

gan teknologi dari tahun ke tahun yang pesat 

pula. UNCTAD memaparkan bahwa nilai global 

produk dan jasa kreatif di dunia tahun 2015 men-

capai , naik drastis dibandingkan tahun 2002 

yang hanya mencapai $208 miliar.

P



Sektor industri kreatif di Indonesia 
telah menyumbang ekspor senilai USD 
19,4 miliar atau setara dengan 12,88 
persen dari total ekspor Indonesia.

Berdasarkan berbagai data yang dihimpun dari World Conference Creative Economy 2018

Sektor industri kreatif di Indonesia 
telah menyumbang produk domestik 
bruto sebesar 852 triliun Rupiah atau 

setara dengan 7,3 persen dari total PDB 
Indonesia selama 3 tahun terakhir.

Sektor industri kreatif 
menyumbang lapangan 
kerja untuk 15,9 juta orang 
atau setara dengan 13,9 
persen dari total lapangan 
kerja di Indonesia. Itu be-
rarti terdapat 14 dari 100 
orang di Indonesia yang 
bekerja pada industri kreatif.



Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 telah 
mengklasifikasikan produk ekonomi kreatif ke dalam 
16 subsektor yang kemudian dirinci ke dalam 206 
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 digit 
oleh Badan Pusat Statistik dengan rincian sebagai 
berikut :

1. Arsitektur
2. Desain Interior
3. Desain Komunikasi Visual
4. Desain Produk
5. Film, Animasi dan Video
6. Fotografi
7. Kriya
8. Kuliner

9. Musik
10. Fesyen
11. Aplikasi dan Game Developer
12. Penerbitan
13. Periklanan
14. Televisi dan Radio
15. Seni Pertunjukan 
16. Seni Rupa

Berdasarkan klasifikasi produk ekonomi kreatif 
maka Kreativv ID mempunyai topik sebagai berikut :

Kuliner & Travel Creativepreneur 
and Career

GenK LIFE
(gaya hidup)

Game dan
Teknologi

Film, Animasi,
dan Video

Fotografi Fashion Arsitektur
dan Interior

Buku Seni Rupa 
dan Desain

Musik Hobi & Kriya



Melalui platform-nya kreativv 

ID kami membuat berbagai 

konten yang tidak sekadar 

edukatif namun juga engaging 

sehingga audience terinspirasi 

untuk berbuat lebih.

Kreativv ID lebih dari pada 

sebuah media, kami menciptakan 

ekosistem kondusif bagi industri 

kreatif dengan cara membuka 

peluang audience ikut serta 

berkontribusi lewat berbagai 

platformnya.

@kreativv_id

kreativv.com

Kreativv ID

Kreativv Events

Our Platform



Secara spesifik :
Age  : 18-24
Gender : Male and Female
SES : B - C  (middle class)
Area : Jakarta, Surabaya, 
Bandung, Yogyakarta

Minat:

Online Shoppers, Entertainment Seekers, Creative 

Influencers, Traveler, Movie & Music Enthusiast, 

Design & Photography Hobbyist, Gamers, Gadget 

Geeks, Creativepreneurs

Target Audiens

I like
KREATIVV id!



Website kreativv.com dirilis sejak April 2019 dengan pertumbuhan 
organik, berisikan artikel inspiratif & edukatif yang ditujukan bagi 
peminat/pekerja di bidang kreatif.

Website kreativv ID

Total Visits:

Engagement

*based on SimilarWeb

81.32K
  117.3%

81K
Traffic website

/month



Instagram @kreativv_id

Setelah setahun berdirinya, per 1 Desember 2019, Instagram kami 
sebagai platform utama berhasil meraih engagement rate sebesar 

4,97% dengan jumlah followers 155K+ secara organik.

Ini merupakan angka engagement yang tinggi. Anda dapat melihat 
tabel perbandingan rata-rata engagement rate secara global sebagai 

berikut:



Minat:

Online Shoppers, Entertainment Seekers, Creative 

Influencers, Traveler, Movie & Music Enthusiast, 

Design & Photography Hobbyist, Gamers, Gadget 

Geeks, Creativepreneurs

Instagram @kreativv_id

Average Engagement Rate on Instagram
Number of followers Average ER

>1M 1.97%

100K - 1M 2.05%

20K - 100K 2.15%

5K - 20K 2.43%

1K - 5K 5.60%

0 1 2 3 4 5

Engagement rate menunjukkan seberapa 
terlibat audiens dengan platform yang 
dimiliki. Diukur dari jumlah interaksi baik likes, 
comment, share, dsb. Ini juga berarti:

Audiens kami memberikan respon positif, 

menyukai konten kami, dan berpeluang 

besar untuk menyebarkan lebih luas 

manfaat yang didapatkan.

Konten otentik, konsisten, dan relevan 

dengan orang banyak.

Audiens sudah menjadi bagian dari 

komunitas yang mau diajak berpartisipasi 

dalam rangkaian kegiatan lain.



Example of
Content



Website Articles



Website Articles



Website Articles



Instagram Feed Carousel
Sponsored Content 



Sponsored Content

Instagram Feed Carousel



Instagram Content

Likes = 31K
Impression = 783K
Audience Generated Content:
  Comment = 215 
  Save = 29K

Engagement



Instagram Content

Engagement
Likes = 29K
Impression = 1 MIO
Audience Generated Content:
    Comment = 474
    Save = 13K



Instagram Content

Engagement
Likes = 27K
Impression = 1 MIO
Audience Generated Content:
    Comment = 177
    Save = 25K



Sesuai visi & misi kreativv ID yang ingin menginspirasi dan mendorong anak muda 

kreatif di Indonesia untuk berkarya, kami secara rutin mengadakan engagement event 

dengan topik menarik, sesuai kebutuhan pasar dan up to date yang didukung oleh 

berbagai brand ternama dan dipublikasikan juga oleh berbagai media ternama. 

Events

Content
Creation 

and 
Marketing

Millennials 
Workspace

Mobile
Photography

Kelas Kreativv
vol.1

GenKumpul
vol.1

SesiKreativv
vol.1

Kuliner
Kreativv

4.0

SesiKreativv
vol.2



GenKumpul vol. 1 adalah acara kumpul 
komunitas kreativv ID yang membahas 
tentang strategi pembuatan konten 
untuk media digital melalui studi kasus 
kreativv ID. Kegiatan ini mendorong ak
tivitas saling berbagi ilmu/pengalaman 
antar anggota komunitas kami.

GenKumpul

Events



Events

SesiKreativv #1

Acara ini didukung oleh Astana Furniture, Printerqoe Astra Graphia, QSpace Design Firm dan bertem-
. Diliput juga oleh berbagai media, salah satunya oleh CASA Indonesia.pat di Kolega Coworking Space

#SesiKreativv vol. 1 merupa-
kan acara sharing session 
mengenai tren ruang kerja 
milenial/ Penggunaan ruang 
kerja di masa kini men-
dorong para interior design-
er perlu mengasah kemam-
puannya menciptakan sua-
sana yang kondusif dari segi 
penataan ruang kerja.



#KelasKreativv vol.1 adalah acara workshop 
yang diadakan sejalan dengan tren mobile 
photography. Termasuk di dalam kampa-
nyenya, aktivitas kompetisi di IG yang menca -
pai 1000+ partisipan. Acara ini didukung oleh 
rentetan  brand ternama seperti Wong Coco, 
ROLi Telkomsel dan ID Photobook. Diliput 
juga oleh berbagai media, salah satunya oleh 
Kontan.

KelasKreativv #1

Events



Events

SesiKreativv #2
Melalui Sesikreativv Vol.2 kali ini, kreativv ID ingin  menyediakan wadah 

belajar bagi generasi muda tentang cara membangun dan mengem-

bangkan bisnis kuliner di era digital dengan mengundang pembicara 

yang berasal dari praktisi terkait.  Turut terlibat dalam acara ini juga 

yaitu para sponsor dari brand terkemuka, seperti ROLi, Wong Coco, 

dan dukungan dari Zomato Gold Indonesia, Sour Sally Indonesia, serta 

majoo Indonesia. Kegiatan ini mendapat peliputan dari berbagai 

media, salah satunya Media Indonesia.



Salah satu contoh campaign dengan hashtag #cekrekreativv untuk kelaskreativv 
mobile photography yang merupakan konten di  instagram feed sebelum event 

utama berlangsung. Tujuannya yaitu untuk menarik audience awareness.

Mobile Photo Competition #cekreativv di instagram feed

Campaign



Events
Salah satu contoh campaign dengan hashtag #cekrekreativv untuk KelasKreativv 
mobile photography yang merupakan konten di  instagram feed sebelum event 

utama berlangsung. Tujuannya juga untuk menarik audience awareness.

Mobile Photo Competition #cekreativv di instagram story



Our Services

Sponsored/Collaboration Content
Instagram Feed dan Story

Paid Web Banner Ads
at Homepage

Creative Content Making
untuk Kebutuhan Anda (by request)

Social Media Maintenance
di Platform Anda (by request)

Your
App

Sponsored/Online Activities
(Kompetisi, Kuis, Challenge)

Sponsored Offline Event
(Banner, Adlips, 

Interactive Session, Speaker)

Sponsored/Collaboration Content
Artikel Website



Kami telah berkolaborasi dan berbisnis dengan startup, perusahaan swasta 
hingga lembaga pemerintahan. Kolaborasi dan bisnis yang dilakukan dapat 

menjadi kegiatan pemasaran efektif yang bisa meningkatkan brand 
awareness & engagement Anda.

Kami menyediakan brand campaign yang menyeluruh dan tepat sasaran 
bagi Anda yang ingin menjangkau pasar anak muda (18-24, 25-34 tahun).



Partner & Klien



Publikasi Media



Kolaborasi & Bisnis:
info@kreativv.com

Jl. Cempaka Putih Tengah I no 5G-5H, 
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510

Telp: 02142877840Thank You


