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PENDAHULUAN 
 
Keunggulan komparatif dalam sumber daya alam yang 
dimiliki oleh suatu bangsa tidak akan mampu 
mendongkrak kompetensi bangsa tersebut dalam 
kancah persaingan global tanpa didukung oleh 
keunggulan modal sumber daya manusia1,2. Telah 
banyak bukti empirik yang menunjukkan bahwa bangsa 
yang unggul dalam modal manusianya adalah bangsa 
dapat berkiprah dan menguasai pengetahuan serta 
penerapannya dalam pemecahan masalah yang 
dihadapi dalam kehidupan nyata3. Konsep ekonomi 
yang didasarkan pada kemampuan dan keterampilan 
manusia inilah yang menjadi dasar munculnya konsep 
ekonomi kreatif4,5. Perkembangan sektor ekonomi 
kreatif suatu bangsa akan bersaing dan berdampak 
pada kehidupan sosial jika dikelola dengan baik. Hal ini 
sesuai dengan evolusi paradigma peradaban manusia 
yang terbagi menjadi tiga gelombang, yaitu: 
pergeseran paradigma pembangunan ekonomi dari 
sektor pertanian, industri, dan informasi ke sektor 
ekonomi kreatif6.  
 
Oleh karena itu, bangkitnya gelombang ekonomi baru 
menuntut inovasi dan kreativitas masyarakat, sehingga 
dibutuhkan kualitas sumber daya manusia sebagai 
pelaku ekonomi kreatif. Kondisi ini harus dikaitkan 
dengan kemampuan dalam mengelola potensi. Oleh 
karena itu, konsep ekonomi kreatif harus sesuai 
dengan kemampuan inovasi dan kreativitas dalam 
mengelola potensi lokal yang ada7. 
 
Istilah kreatif industri pertama kali muncul dalam 
laporan berjudul Creative Nation8 yang diterbitkan oleh 
pemerintah Australia. Lebih jauh dijelaskan bahwa 
ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi dalam 

 

Sebagai negara yang sangat kaya akan sumber 
daya alam, Indonesia seharusnya mampu 
memenuhi seluruh kebutuhan untuk 
masyarakatnya. Namun, pada kenyataannya 
masih banyak masyarakat Indonesia yang 
berada di garis kemiskinan. Bahkan, banyak 
produk luar negeri yang beredar luas di negara 
kita. Oleh karena itu, Indonesia perlu 
mengembangkan perekonomian, terutama di 
bidang kreatif dengan menghasilkan produk-
produk sendiri.  

Ekonomi kreatif terbukti memberikan sejumlah 
dampak positif, seperti: 
• Membuka lapangan pekerjaan baru bagi 

masyarakat Indonesia 
• Mengurangi pertumbuhan angka 

pengangguran 
• Menciptakan masyarakat Indonesia yang 

kreatif dan inovatif 
• Kompetisi aktivitas dunia bisnis yang lebih 

sehat 
• Meningkatkan inovasi pelaku ekonomi 

kreatif di berbagai sektor 

Policy brief ini dibuat dengan harapan dapat 
memberikan kontribusi berupa rekomendasi 
untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi 
kreatif di Indonesia. 

Silakan kutip karya ini sebagai: 
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Proses Akselerasi Ekonomi Kreatif Di Indonesia. No. 6. 2022. 
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masyarakat yang menghabiskan sebagian besar 
waktunya untuk menghasilkan ide, tidak hanya 
melakukan hal-hal yang rutin dan berulang, sebab bagi 
masyarakat ini, menghasilkan ide merupakan hal yang 
harus dilakukan untuk kemajuan9. 
 
Tidak dapat dipungkiri, digitalisasi telah memberikan 
dampak signifikan terhadap industri kreatif di 
dunia10,11. Efek tersebut bisa bersifat positif, sekaligus 
negatif, tergantung pada kesiapan masing-masing 
pihak yang bersentuhan dengan perkembangan 
teknologi tersebut.  
 
Dalam policy brief singkat ini, kami akan menyajikan 
dua rekomendasi utama untuk strategi pengembangan 
ekonomi kreatif di Indonesia. Dua rekomendasi 
tersebut tentunya didahului oleh landasan pemikiran 
dan kajian yang akan kami detailkan dalam empat 
bagian: (1) identifikasi kondisi terkini dari kreatif 
ekonomi Indonesia, (2) analisis terhadap keutuhan nilai 
ekonomi kreatif yang selama ini terabaikan, (3) diskusi 
tentang posisi strategis ekonomi kreatif terhadap 
industri-industri lainnya, dan (4) prospek dan arah 
pengembangan ekonomi kreatif Indonesia. 

 
 
KONDISI TERKINI EKONOMI KREATIF 
INDONESIA 
 
Ekonomi kreatif di Indonesia dimulai pada masa 
pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY) yang ditandai dengan terbitnya Instruksi Presiden 
No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi 
Kreatif disusul oleh Peraturan Presiden No. 92 tahun 
2011 yang lalu menjadi dasar hukum terbentuknya 
kementerian baru yang diberi nama Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan menteri 
pertamanya Mari Elka Pangestu. Kebijakan terkait 
ekonomi kreatif ini dilanjutkan pada masa Presiden 
Joko Widodo dengan menerbitkan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 tentang Badan 
Ekonomi Kreatif (BEK). BEK merupakan lembaga non 
kementerian yang bertanggung jawab terhadap 
perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dan 
bertugas untuk membantu presiden dalam 
merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan 
sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Dalam 
skala global, Indonesia merupakan tuan rumah World 
Conference on Creative Economy (WCCE) atau 
Konferensi Global tentang Ekonomi Kreatif di Bali pada 
6-8 November 2018, disusul kemudian dengan 
mendukung Uni Emirat Arab menjadi tuan rumah di 
tahun 2021, dan di tahun 2022 ini, Indonesia kembali 
menjadi tuan rumah WCCE di Bali tanggal 5-7 Oktober 
2022.  

 
Data menunjukkan bahwa industri kreatif 
berkontribusi penting bagi PDB Indonesia. 
Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan 
Kreatif Ekonomi (Parekraf) bahwa ada tiga sub-sektor 
industri kreatif penyumbang PDB terbesar, yaitu 
kuliner 41%, fesyen 17%, dan kriya 14,9%. Sementara, 
dari industri pariwisata, pada tahun 2019 (sebelum 
pandemi) terdapat sekitar 16 juta turis yang 
berkunjung ke Indonesia. Angka tersebut sayangnya 
menurun selama pandemi, di mana pada tahun 2020 
hanya ada sekitar 4 juta turis yang masuk ke Indonesia. 
Artinya, terjadi penurunan sebesar 74,84% 
dibandingkan tahun sebelumnya. Pandemi juga 
berdampak pada serapan tenaga kerja, tahun 2019 
kreatif industri mampu menyerap sebanyak 19 juta 
orang dan total nilai ekspor 21,5 miliar dolar12. 
 
Sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah 
untuk mendukung tumbuh kembang ekonomi kreatif. 
Misalnya, Kemenparekraf telah mengadakan hibah 
desain, pelatihan pengemasan produk, hibah kuliner, 
dan program pemasaran. Salah satu contoh program 
pemasaran yang masif adalah kampenye “Bangga 
Buatan Indonesia” yang mendorong masyarakat untuk 
bangga menggunakan dan memakai produk Indonesia 
 
Salah satu karakteristik unik yang dimiliki oleh industri 
kreatif di tanah air adalah cakupannya yang sangat 
luas, mulai dari arsitektur, desain interior, musik, 
permainan, seni rupa, desain produk, fesyen, kuliner, 
film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi 
visual, televisi dan radio, kriya, periklanan, seni 
pertunjukkan, penerbitan, dan bahkan aplikasi9,13. Hal 
ini menjadikan domain ekonomi kreatif Indonesia lebih 
besar dibandingkan dengan industri kreatif di beberapa 
negara lain, seperti Australia dan Inggris, yang hanya 
mengacu pada sub-domain seni dan budaya9. 
Keberagaman sub-sektor ekonomi kreatif di Indonesia 
inilah yang memberikan ruang luas bagi pelaku 
ekonomi untuk berkreasi. Namun, dari sudut lainnya, 
tingginya heterogenitas industri kreatif tersebut 
memberikan tantangan bagi penerapan langkah-
langkah pengembangannya, di mana mengharuskan 
pemerintah untuk menyusun kebijakan secara spesifik. 
Selain itu, sifat negatif para pelaku ekonomi kreatif 
tradisional yang cenderung takut menghadapi 
perubahan teknologi juga harus menjadi perhatian 
khusus tersendiri. Para pelaku ekonomi kreatif harus 
menyadari bahwa perubahan merupakan satu elemen 
dalam kreatifitas9. Transisi industri kreatif 4.0 
merupakan salah satu perubahan yang tidak bisa 
dihindari4,14 dan transisi ini akan menghadapi kendala 
jika ada hambatan yang besar dari pelaku bisnis kreatif 
untuk mengadopsi teknologi. 
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COVID-19 memang membawa krisis, namun dari sudut 
pandang yang lain, justru menjadi momentum 
percepatan adopsi industri kreatif 4.0 di mana pelaku 
bisnis ‘dipaksa’ beralih ke metode non-tradisional, 
serta mengoptimalkan e-commerce, website, dan 
media sosial dalam proses bisnisnya15,16. 

 
 
ANALISIS TERHADAP KEUTUHAN NILAI 
EKONOMI KREATIF YANG SELAMA INI 
TERABAIKAN 
 
Nilai Komersial dan Sosial 
 
Analisis terhadap 47 publikasi yang berbeda 
mengungkapkan bahwa ekonomi kreatif dapat 
berkontribusi pada pembangunan nasional melalui 
beberapa cara17:  
a) menurunkan tingkat pengangguran, khususnya di 

kaum milenial;  
b) berkontribusi terhadap PDB sesuai transaksi pasar;  
c) mendorong nilai ekspor; 
d) memperluas inklusi sosial;  
e) mendorong pengembangan sosial dan budaya, dan  
f) meningkatkan kualitas hidup.   
 
Poin a), b), dan c) sering kali dijadikan acuan utama 
dalam mengukur nilai dari ekonomi kreatif, sedangkan 
poin d), e), dan f) yang nilai kontribusinya berdampak 
pada aspek sosial banyak dianggap aspek marjinal. 
Padahal, pembangunan terhadap aspek sosial mungkin 
saja bersifat lebih substansial ketimbang nilai komersial 
dari ekonomi kreatif tersebut18,19. Contoh singkatnya, 
bagaimana industri film memberikan dampak besar 
bagi penguatan identitas bangsa seperti film G30S/PKI 
yang menyegarkan kembali ingatan masyarakat 
Indonesia. Contoh lainnya, bagaimana ekonomi kreatif 
Raosan di Magelang menguatkan ikatan sosial 
masyarakat lokal.  
 
Nilai Pasar dan Nilai Non-Pasar 
 
Selain nilai komersial dan sosial dari ekonomi kreatif, 
kita juga dapat melihat dari sudut pandang nilai pasar 
dan nilai non-pasar. Nilai non-pasar sejatinya 
memperlihatkan nilai simbolis dan komersial dari 
barang dan jasa budaya. Contohnya museum, film, 
destinasi edukasi, barang publik lainnya20. Nilai-nilai 
simbolis dan komersial tersebut dapat dipecah lagi 
menjadi: 
a) nilai keberadaan (orang memperoleh manfaat dari 

mengetahui keberadaannya);  
b) nilai opsi (orang menilai kemungkinan menikmati 

seni suatu saat di masa depan);  
c) nilai warisan (orang memperoleh kepuasan karena 

mengetahui bahwa keturunan mereka akan dapat 
menikmati barang dan jasa budaya);  

d) nilai prestise (orang memperoleh kepuasan karena 
mengetahui bahwa pasokan budaya di kota atau 
wilayah mereka sangat dihargai oleh orang-orang 
yang tinggal di luarnya); dan  

e) nilai pendidikan (masyarakat sadar bahwa suplai 
budaya mereka berkontribusi pada rasa budaya 
mereka dan/sesama warganya) 
 

Aspek non-pasar dari industri kreatif seperti ini sering 
kali terabaikan, padahal aspek non pasar ini memiliki 
peran penting dalam pembangunan. Nilai dari produk 
budaya, sejarah, atau sosial tidak cukup hanya 
menilainya dari transaksi pasar yang terjadi21. Semisal, 
seberapa tiket yang terjual dan seberapa besar 
pemasukan finansial dari jualan produk/jasanya. Nilai 
manfaat-manfaat lainnya berupa investasi masa depan 
yang nantinya dinikmati oleh anak-cucu dan generasi 
selanjutnya harus dijadikan pertimbangan dalam 
penilaian ekonomi secara keseluruhan.  
 
Terlebih lagi dalam riset-riset terbaru memperlihatkan 
bahwa ekonomi kreatif tumbuh karena kontribusi 
“modal tidak berwujud”, seperti kekayaan intelektual 
berupa paten atau hak cipta22,23. Dengan demikian, 
pertimbangan terhadap nilai-nilai lain yang dibawa 
oleh ekonomi kreatif bagi kehidupan sosial, budaya, 
dan non-pasar juga harus disertakan bersama dengan 
optimalisasi nilai-nilai ekonomi dari produk/jasa kreatif 
tersebut. 
 
 

POSISI STRATEGIS EKONOMI KREATIF 
TERHADAP INDUSTRI-INDUSTRI LAINNYA  
 
Industri kreatif bukanlah entitas independen yang 
menciptakan dan mengambil manfaat untuk sektor ini 
sendiri. Sebaliknya, posisi ekonomi kreatif juga 
memiliki koneksi positif dengan industri lainnya24. 
Sejumlah dampak yang dihasilkan dari terciptanya 
ekonomi kreatif bisa dipaparkan sebagai berikut: 

• dampak kreativitas, pengetahuan, dan artistik yang 
dirasakan oleh perusahaan, sehingga mereka 
mendapatkan manfaat dari ide-ide baru, inovasi 
produk, dan proses pengembangan yang dilakukan 
industri kreatif; 

• dampak produk berupa meningkatnya permintaan 
untuk suatu perusahaan akibat dari pengembangan 
industri kreatif (misalnya permintaan hardware 
yang meningkat seiring dengan meningkatnya 
produk video game 3D); 

• dampak jaringan yang biasa dikenal dengan 
aglomerasi ekonomi yang erat kaitannya dengan 
“Creative City” di mana perusahaan memperoleh 
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manfaat dengan kedekatan mereka dengan 
kelompok besar industri kreatif; 

• dampak dari jaringan yang terbentuk, sekaligus 
manfaat dari mobilisasi pekerja kreatif yang terlatih 
disatu tempat / perusahaan pindah ke tempat / 
perusahaan lainnya.  

 
Dinamika kreativitas dalam satu industri dapat pula 
mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan 
industri lainnya25. Sederhananya, industri hilir yang 
menjual end-product membutuhkan creative input dari 
pemasok hulu. Hubungan tersebut bersifat dua arah, di 
mana pemasok hulu yang inovatif dan kreatif 
memberikan kesempatan lebih besar bagi industri hilir 
untuk mengeksplorasi pasar dan produk baru. 
 
Koneksi industri kreatif dengan industri lain terlihat 
juga dalam gagasan intangible capital yang basisnya 
adalah pengetahuan26,27. Suatu inovasi merupakan 
suatu bentuk dari intensifitas pengetahuan yang secara 
kreatif terjadi dalam riset dan pengembangan, desain, 
branding, dan marketing. Proses ini menunjukkan 
bagaimana rantai bisnis mulai dari pra-produksi (R&D 
dan desain produk), produksi, hingga pasca-produksi 
(distribusi dan ritel) bersifat saling terhubung dengan 
industri lainnya. 
  
Dengan semakin terbukanya peluang pasar, akibat dari 
kemajuan teknologi, maka pelaku kreatif di berbagai 
negara berkembang, termasuk Indonesia, memiliki 
peluang yang sama untuk menciptakan saluran 
pemasaran baru, mendistribusikan produk, dan 
meningkatkan produktivitas dan volume penjualan, 
sehingga pada akhirnya mendatangkan pendapatan 
yang lebih tinggi bagi pelaku industri kreatif lokal. 
 
 

LINIERITAS EKONOMI KREATIF TERHADAP 
MISI SDGS 
 
Sebagaimana poin diskusi sebelumnya perihal 
kontribusi industri kreatif pada pembangunan nasional 
dengan penurunan angka pengangguran, pada saat 
yang sama hal ini secara langsung berkontribusi pada 
pencapaian dua misi utama SDGs: no poverty dan zero 
hunger. 
 
Karena menurut Fosu (2010) income rumah tangga 
akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan28. 
Semakin baik income, semakin turun tingkat 
kemiskinan dan tingkat kelaparan. Demikian pula studi 
yang dilakukan oleh Puteh et.al (2018) yang 
mengembangkan model creative economy untuk 
pengentasan kemiskinan29. 
 

Karena scope industri kreatif di Indonesia cukup luas, 
maka kontribusi industri ini secara tidak langsung juga 
menyasar beberapa SDGs lainnya semisal Goal 9 
Industry, Innovation, and Infrastructure. Geliat industri 
kreatif di bidang digital, video game dan film 
menstimulasi kreatifitas dan inovasi di bidang software 
dan pemangunan infrastruktur digital.  
 
Contoh lainnya pada sektor pariwisata. Pariwisata yang 
mayoritas beroperasi atas dukungan komunitas dan 
masyarakat lokal tidak dapat dipungkiri bersentuhan 
dengan Goal 8 dan 11. Misi untuk mencapai decent 
work and economic growth diwujudkan dengan 
perbaikan ekonomi lokal melalui kunjungan 
wisatawan. Ekonomi di sekitar daerah wisata seperti 
kuliner, fashion, handcraft, dan produk lokal juga ikut 
berkembang.  
 
Terkait dengan Goal 11, pemberdayaan masyarakat 
yang dilakukan oleh pelaku ekraf menstimulasi 
terwujudnya sustainability pada komunitas dan 
masyarakat lokal. 
 
Secara komprehensif, kita dapat melihat bagaimana 
kemajuan pada industri kreatif Indonesia memberikan 
dampak pada setidaknya lima goals dari SDGs yaitu (1) 
no poverty, (2) zero hunger, (3) industry, innovation, 
and infrastructure, (4) decent work and economic 
growth, dan (5) sustainable cities and communities. 
 
 

PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN 
EKONOMI KREATIF DI INDONESIA 
 
Masa depan ekonomi kreatif Indonesia ditentukan 
sekarang dan bagaimana kita membaca peluang hari ini 
akan menentukan bagaimana tindakan kita di masa 
mendatang. Artinya, segala hal itu butuh perencanaan. 
Sebelum terjun pada perencanaan, maka kita 
membutuhkan pemahaman seberapa signifikan 
gangguan yang akan kita hadapi. 
 
Terdapat tiga disrupsi dasar yang akan dihadapi. 
Pertama, disrupsi digital yang erat kaitannya dengan 
perubahan teknologi. Kedua, disrupsi antar generasi. 
Perubahan pada aspek demografis / psikologis 
masyarakat Indonesia, di mana generasi baby-boomers 
/ gen-X ke generasi milenial berdampak pada 
perubahan tatanan nilai, perilaku, dan preferensi 
masyarakat. Terakhir, disrupsi leisure di mana terjadi 
pergeseran pola konsumsi dari konsumsi berbasis 
barang (good-based consumption) menjadi konsumsi 
berbasis pengalaman (experience-based consump-
tion)30. 
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Selain optimisme terhadap masa depan ekonomi 
kreatif, tidak dapat disangkal beberapa aspek industri 
4.0 juga mendatangkan risiko bagi sebagian segmen 
kegiatan kreatif. Sejumlah tantangan seperti kerajinan 
tangan dimungkinkan untuk diproduksi masal melalui 
inovasi teknologi yang memungkinkan sejumlah 
pekerja kehilangan pekerjaannya. Perangkat lunak 
yang semakin canggih memungkinkan dilakukannya 
permodelan dan integrasi pola tradisional ke dalam 
desain baru. Kegiatan kreatif lainnya, seperti film, 
musik, dan desain yang dapat dilakukan dengan proses 
yang lebih cepat dan hemat, yang menjadikan 
persaingan tidak hanya terjadi dalam konteks lokal, 
melainkan terjadi dalam skala global tanpa batas 
negara dan geografi. 
 
 

REKOMENDASI DAN PENUTUP 
 
Berdasarkan pemaparan singkat pada bagian 
sebelumnya, maka kami membagi rekomendasi ini ke 
dalam dua garis besar yaitu rekomendasi hulu dan 
rekomendasi hilir.  
 
Pertama, rekomendasi hulu di mana kami 
menyimpulkan bahwa untuk memajukan ekonomi 
kreatif di Indonesia secara fundamental, maka 
dibutuhkan: 
1. artikulasi sistem pendidikan dimulai dari sekolah, 

universitas, penyedia training / sertifikasi, dan 
pemasok bakat yang mampu menghubungkan 
keterampilan dengan kebutuhan industri; 

2. penyediaan insentif fiskal dan pendanaan untuk 
pembinaan Penelitian dan Pengembangan di 
industri kreatif; dan 

3. penguatan aspek-aspek filosofis ekonomi kreatif 
yang bernilai sosial, budaya, dan sejarah untuk 
melahirkan nilai manfaat selain komersial.  

 
Kedua, rekomendasi hilir yang dapat dilakukan untuk 
mempercepat dan mengoptimalkan kontribusi 
ekonomi kreatif dalam jangka waktu 3-5 tahun ke 
depan. Dalam hal ini kami merekomendasikan 
stakeholder terkait untuk fokus pada area: 
1. perlindungan yang kuat terhadap kekayaan 

intelektual, penyediaan hak cipta, dan tindakan 
cepat dalam penanganan pelanggaran; 

2. inklusivitas teknologi pembayaran dan keuangan 
sampai kepada industri mikro dan kecil; 

3. bantuan dana dan permodalan bagi pelaku industri 
yang potensial; 

4. pelatihan aspek teknologi dan pemasaran; 
5. ekosistem pendukung berupa kolaborasi antara 

pemerintah lokal, pelaku ekraf, universitas, dan 
supplier lokal; 

6. infrastruktur dasar bagi operasional industri 4.0; 

dan 
7. memperbaiki akses modal untuk peningkatan 

volume produksi. 
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