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Ringkasan dalam Bahasa Indonesia
Industri Kreatif dan Pengembangan Ekonomi Wilayah di Indonesia
Makna, Pola dan Dampak

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana gagasan mendorong 
industri kreatif dapat digunakan sebagai instrumen pengembangan ekonomi 
wilayah di negara-negara berkembang pada umumnya, dan Indonesia pada 
khususnya. Secara sederhana, ekonomi kreatif  dapat didefinisikan sebagai 
“bagaimana orang menghasilkan uang dengan ide”, mencakup produksi barang-
barang kreatif (atau industri kreatif) dan juga kegiatan transaksi terkait dan 
pendukung lainnya (Howkins, 2001). Istilah industri kreatif dapat diasosiasikan 
dengan kegiatan ekonomi yang menggunakan kreativitas individu, keterampilan dan 
bakat, dan yang aspek utamanya mencakup hak kekayaan intelektual, orisinalitas, 
hak cipta dan teknologi baru (misalnya, Banks & O’Connor, 2009; Flew, 2013; 
Flew & Cunningham, 2010; Garnham, 2005; O’Connor, 2012). Ekonomi kreatif 
pada dasarnya dibangun atas konteks dan fenomena spesifik yang ditemukan di 
negara-negara maju, yang menggunakan ekonomi kreatif sebagai strategi untuk 
menghadapi restrukturisasi ekonomi dan juga untuk mendorong inovasi dan 
pertumbuhan (Gibson dan Homan, 2004; Hall, 2000; Pratt, 2008). Pada saat ini, 
negara-negara berkembang mulai mengadopsi gagasan pengembangan industri 
kreatif sebagai alat pembangunan nasional dan daerah. Akan tetapi, posisi industri 
kreatif dalam pembangunan sosial-ekonomi pada konteks negara berkembang 
masih belum teridentifikasi secara jelas. Situasi sosial, ekonomi dan kelembagaan 
pada negara berkembang jelas berbeda dengan negara maju. Selain itu, kegiatan 
ekonomi berbasis kreativitas budaya sudah ditemukan sejak lama, tetapi kegiatan 
ini pada umumnya identik dengan kerajinan tangan (UNESCO dan UNDP, 2013). 
Barang-barang hasil kegiatan ekonomi ini juga cenderung tidak berubah dari waktu 
ke waktu karena nilai-nilai warisan leluhur dilindungi dan ditonjolkan sebagai nilai 
jual (Kong et al., 2006). Terlepas dari karakteristik tersebut, yang juga cenderung 
berlainan dengan hakikat ekonomi kreatif  dan industri kreatif, pemerintah di 
berbagai negara berupaya untuk mempromosikan usaha tradisional ini sebagai 
industri kreatif.

Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah: Sejauh mana konteks sosial-ekonomi 
dan kelembagaan di suatu negara berkembang mempengaruhi kemungkinan 
diaplikasikannya industri kreatif sebagai instrumen pengembangan wilayah? 
Indonesia dipilih sebagai basis dalam studi kasus karena negara ini merupakan 
contoh yang baik dan khas di mana ekonomi kreatif diadopsi dan diaplikasikan 
di luar konteks negara-negara maju. Pemerintah di Indonesia bermaksud untuk 
mempromosikan industri kreatif dengan harapan industri ini dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi wilayah, selain mempertimbangkan potensi budaya 
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yang besar dan tersebar di daerah-daerah. Namun demikian, kerajinan tangan 
tradisional, termasuk batik, dikategorikan sebagai industri kreatif, walaupun usaha 
ini lebih mementingkan nilai-nilai tradisi dan cenderung kurang memperhatikan 
penciptaan nilai-nilai baru. Hal ini jelas berlainan dengan hakikat ekonomi kreatif 
itu sendiri.

Tiga pendekatan dan unit analisis digunakan dalam penelitian ini. Sebagai 
permulaan, analisis dilakukan untuk mengelaborasi proses adopsi gagasan 
ekonomi kreatif pada kebijakan pengembangan daerah (Bab 2). Kedua, analisis 
empiris dilakukan pada tingkat daerah untuk mengidentifikasi pola perkembangan 
dan dampak ekonomi kreatif (Bab 3 dan 4). Ketiga, analisis dilakukan pada tingkat 
perusahaan untuk mengamati mekanisme bagaimana industri kreatif berperan 
terhadap perekonomian wilayah (Bab 5).

Analisis diskursus menunjukkan bahwa gagasan ekonomi kreatif diinterpretasikan 
dan diimplementasikan secara berbeda mengikuti konteks daerahnya (Bab 2). 
Bandung, salah satu kota pertama yang mengimplementasikan kebijakan ekonomi 
kreatif di Indonesia, ialah satu-satunya daerah yang interpretasinya paling dekat 
dengan konsep “asli” ekonomi kreatif. Sementara itu, kota-kota lain, yaitu Surakarta 
dan Yogyakarta, merujuk kerajinan tangan tradisional sebagai industri kreatif. 
Ekonomi kreatif di kedua kota ini tampak sebagai pencitraan kembali (rebranding) 
strategi kebijakan yang sebenarnya sudah ada, seperti pemberian subsidi untuk 
paguyuban pengrajin. Pada prinsipnya, perbedaan interpretasi ini disebabkan oleh 
(a) aktor yang berperan dalam mentransfer dan memperkenalkan ide ekonomi 
kreatif, (b) metode strukturisasi wacana (dari atas ke bawah atau dari bawah ke 
atas), (c) otonomi pemerintah daerah dalam menentukan interpretasi mereka, 
dan (d) konteks spesifik daerah. Pada kasus Bandung, ekonomi kreatif tidak 
hanya digunakan dalam pembangunan wacana, tetapi juga dioperasionalisasikan 
melalui tindakan. Eksperimentasi ini ‘berhasil’ di antaranya dibantu oleh gerakan 
akar rumput yang memperkenalkan ide ekonomi kreatif dan membantu pihak 
pemerintah daerah dalam mengadopsi interpretasi mereka mengenai ekonomi 
kreatif. Sementara itu, tidak ada aktor perantara yang membantu adopsi ekonomi 
kreatif di Surakarta dan Yogyakarta. Kedua kota ini juga memiliki keterikatan yang 
kuat terhadap budaya tradisional, dan karena hal ini, pemerintah daerah di kedua 
kota tersebut berkeberatan jika harus mempromosikan budaya "kontemporer" 
yang mungkin akan menggugurkan nilai luhur tradisi. Dengan otonomi yang 
dimilikinya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mempromosikan 
kerajinan tangan tradisional yang telah lama ada, mempertimbangkan nilai warisan 
budaya terkandung yang harus dilindungi.

Diintegrasikannya kerajinan tangan, atau "industri budaya tradisional", dalam 
klasifikasi industri kreatif sebenarnya tidak tepat. Industri budaya tradisional jelas 
berbeda dengan konsep industri kreatif. Industri kreatif menekankan beberapa 
aspek, di antara inovasi, hak cipta dan teknologi. Sementara itu, industri budaya 
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tradisional mungkin menggunakan teknologi baru yang mendukung proses 
produksinya, tetapi metode atau kebiasaan tertentu sangat mungkin dipertahankan. 
Selain itu, industri budaya tradisional melihat tradisi sebagai sumber utama ide 
dalam pengembangan produknya. Meskipun ide dan desain baru diaplikasikan, 
industri budaya tradisional cenderung mengutamakan preservasi nilai dan 
warisan budaya daerah yang memberikan nilai jual yang unik (Kong dkk., 2006; 
O’Connor & Xin, 2006). Hal ini tidak berarti kerajinan tangan tidak kreatif, atau 
kurang inovatif dibandingkan industri kreatif. Namun demikian, industri budaya 
tradisional menggunakan jenis kreativitas yang berbeda, yakni kreativitas bersama 
(komunal), di mana tindakan kreativitas individu sulit dipisahkan dari nilai-nilai 
dan pengetahuan kolektif, utamanya dalam bentuk tradisi. Hal ini berimplikasi 
terhadap sifat produknya, yakni menjadi lebih sulit untuk menilai orisinalitas 
dan kekayaan intelektualnya. Karena tradisi adalah barang kolektif, cenderung 
sulit untuk mengaplikasikan mekanisme hak cipta yang biasanya diterapkan pada 
produk berbasis pengetahuan – rezim hak cipta “Barat” – pada industri budaya 
tradisional (lihat Boateng, 2011). Dengan demikian, untuk konteks Indonesia dan 
negara-negara berkembang lainnya, sebaiknya industri kreatif dan industri budaya 
tradisional dipisahkan terutama ketika menyusun pengembangan kebijakan 
terkait, sedemikian rupa sehingga strategi dapat dirancang sesuai dengan kondisi 
dan potensi daerah.

Hasil analisis kewilayahan menunjukkan bahwa industri kreatif yang "sesungguhnya" 
ditemukan, namun terbatas, di Indonesia. Konsentrasi industri kreatif ditemukan 
utamanya di wilayah-wilayah yang cukup maju, seperti Jawa dan Bali (Bab 3 dan 
4). Ini tidak berbeda dengan situasi di negara-negara maju di mana industri kreatif 
berkumpul di kawasan metropolitan di mana mereka mendapatkan keuntungan 
dari berkumpulnya modal manusia dan keberagaman aktivitas ekonomi. Ekonomi 
perkotaan menyediakan kesempatan kepada industri kreatif untuk terlibat dalam 
transaksi ekonomi dan juga untuk berinteraksi dengan aktor-aktor ekonomi, 
termasuk pertukaran dan kombinasi gagasan dan pengetahuan (Lazzeretti dkk., 
2013; Potts, 2007; Pratt, 2008). Walaupun kota-kota “pasca-industrialis” belum ada 
pada konteks negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, beberapa wilayah, 
terutama kota-kota besar, nyatanya jauh lebih “maju” dibandingkan wilayah 
lainnya dan dengan demikian berpotensi menyediakan kondisi yang lebih baik 
untuk perkembangan industri kreatif. Hanya saja, industri kreatif belum menjadi 
sektor yang besar di Indonesia. Industri kreatif lebih berpotensi menjadi indikator, 
daripada menjadi pendorong, pengembangan ekonomi wilayah (Bab 4). Industri 
kreatif memang memiliki hubungan positif dengan sektor tersier, yang merupakan 
mitra dalam transaksi bisnis atau hal lainnya. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa 
industri kreatif berada di garda terdepan dalam menciptakan dan menyebarkan 
nilai-nilai baru kepada sektor-sektor lainnya (Bab 4). Dengan kata lain, industri 
kreatif mungkin juga diuntungkan dengan gagasan dan nilai-nilai yang sudah 
tersirkulasi di wilayah tersebut (Bab 5). Penting juga untuk ditekankan bahwa 
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dampak ekonomi industri kreatif, seperti disebutkan sebelumnya, sangat mungkin 
untuk berubah pada masa yang akan datang. Mengingat pertumbuhannya yang 
relatif cepat, industri kreatif tampak sebagai ‘sektor dalam masa pertumbuhan’ 
yang akan memberikan kontribusi meningkat dari waktu ke waktu terhadap 
perekonomian wilayah.

Sementara itu, hasil analisis pada tingkat mikro menunjukkan bahwa industri 
kreatif, walaupun proporsinya relatif kecil, berpotensi untuk berkontribusi terhadap 
produktivitas wilayah (Bab 5). Industri kreatif mengambil keuntungan dari berbagai 
sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitarnya, termasuk kesempatan untuk 
membangun jejaring bisnis dan sosial. Selain diuntungkan dengan kondisi ini, 
industri kreatif juga berpotensi untuk meningkatkan produktivitas wilayah. Dengan 
berinteraksi dengan berbagai perusahaan, bersaing atau mungkin juga bertukar 
dan menggabungkan ide-ide baru dengan mereka, industri kreatif berpotensi 
untuk mendapatkan ide dan perspektif baru dalam meningkatkan produktivitas 
bisnisnya (Bab 5). Terkait hal ini, budaya, nilai dan konteks sosial mempengaruhi 
secara kuat proses tersebut. Lingkungan memberikan suatu “gaung” (buzz) dan 
kesempatan untuk mengumpulkan gagasan dan membangun jejaring. Aspek-
aspek modal sosial, seperti budaya pertemanan, juga berpengaruh terhadap 
proses ini baik secara positif maupun negatif. Sebagai ilustrasi, pertemanan dapat 
membantu pemilik perusahaan untuk menemukan penyedia bahan baku dan 
pelanggan, tetapi jika hubungan pertemanan ini terlalu kuat sangat mungkin hal 
ini malah melunturkan semangat kompetitif yang penting untuk menghasilkan 
inovasi. Perekonomian wilayah memang menyediakan  pelbagai kesempatan untuk 
terlibat dalam hubungan penjual-pembeli dan kemitraan lainnya. Akan tetapi, 
seperti yang dibahas dalam literatur, industri kreatif perlu memiliki kemampuan 
untuk bersosialisasi dan menanam investasi dalam membangun hubungan dengan 
pihak lain. Perusahaan juga harus mampu untuk menginternalisasi eksternalitas 
dan pengetahuan yang tersedia di sekitarnya, sehingga hal ini dapat bermanfaat 
dalam pengembangan bisnisnya (Qian & Acs, 2013; Smit dkk., 2015; Westlund, 
2006). Berdasarkan kesimpulan ini, intervensi kebijakan yang dimaksudkan untuk 
mendorong industri kreatif dapat dirancang baik pada tingkat perusahaan maupun 
wilayah. Pada taraf perusahaan, industri kreatif harus didorong untuk membangun 
kemampuan berjejaring dan juga untuk mengelola keberlanjutan usahanya. Pada 
tingkat wilayah, skema kebijakan dapat dirancang untuk memelihara lingkungan 
yang kondusif untuk pengembangan usaha dan juga menstimulasi interaksi 
spontan dan kolaborasi antarperusahaan tanpa harus mengikis persaingan di 
antara mereka. Strategi yang sesuai untuk mendukung industri budaya tradisional 
akan berbeda dengan hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Strategi pengembangan 
untuk industri budaya tradisional lebih merupakan pertanyaan terkait apakah 
perlu industri ini diubah menjadi industri kreatif “yang lebih inovatif ”, atau 
haruskah mereka berlanjut dengan upayanya untuk menekankan warisan budaya 
sebagai nilai jual. Sebenarnya industri budaya tradisional memiliki potensi untuk 
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mengaplikasikan nilai-nilai baru dalam produknya tanpa harus menafikan nilai 
‘luhur’ budaya (Bab 5). Dalam hal ini, industri budaya tradisional dapat didorong 
untuk meningkatkan kapasitas dan daya saingnya dengan memperkenalkan ide-
ide baru dan teknologi, mendorong kemitraan dan juga membuka pasar baru yang 
menstimulasi penciptaan produk yang inovatif. 

Sebagai kesimpulan, disertasi ini menunjukkan bahwa perkembangan industri 
kreatif di negara berkembang seperti Indonesia memiliki makna, pola dan dampak 
yang berbeda dibandingkan negara-negara maju. Mengingat pertumbuhan yang 
cepat, baik pada industri kreatif maupun industri budaya tradisional, kita harus 
memperhatikan perkembangan dan kontribusi ekonominya yang berpotensi 
meningkat pada masa yang akan datang. Namun demikian, karena sektor-sektor 
lain juga memberikan kontribusi yang penting terhadap perekonomian wilayah, 
sama pentingnya juga untuk memperhatikan potensi dan tantangan pembangunan 
wilayah secara utuh maupun gagasan dan strategi yang mungkin muncul dari 
proses pembangunan yang berlangsung dinamis.
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