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1.1 LATAR BELAKANG 

“Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, 
keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya 
cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan 
masyarakat (Inpres No. 6 Tahun 2009).” 

Berawal dari gebrakan di Inggris, industri atau ekonomi kreatif kini banyak diadopsi 

negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Inggris, yang merupakan pelopor 

pengembangan ekonomi kreatif, memperlihatkan perkembangan ekonomi kreatif yang 

signifikan dimana tumbuh rata rata 9% per tahun. Angka tersebut jauh di atas rata-rata 

pertumbuhan ekonomi di Inggris yang hanya 2%-3% pertahun. Sumbangan ekonomi 

kreatif terhadap pendapatan nasional mencapai 8,2% atau US$ 12,6 miliar dan 

merupakan sumber kedua terbesar setelah sektor finansial.  

Di Korea Selatan, ekonomi kreatif sejak 2005 menyumbang lebih besar daripada 

manufaktur. Sedangkan di Singapura ekonomi kreatif menyumbang 5% terhadap PDB 

atau US$ 5,2 miliar. Ekonomi kreatif global diperkirakan tumbuh 5% per tahun, dan 

diperkirakan akan terus berkembang menjadi US$ 6,1 triliun pada tahun 2020.  

Keberadaan ekonomi kreatif di Indonesia juga mulai diperhitungkan. Pada tahun 2013 

pertumbuhan ekonomi kreatif berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 

mencapai 5.76% (RAJM Ekonomi Kreatif, 2016) dan kontribusinya terhadap PDB 

mencapai 7% pada tahun 2013 dan secara statistik hal tersebut semakin meningkat dari 

tahun ke tahun (Pangestu, 2014) yang pada tahun 2015 menjadi 7.38%. Selain itu, 

ekonomi kreatif ini mampu menyerap 10.7% tenaga kerja. Dalam hal jumlah usaha, 

selama tahun 2002- 2012 rata-rata sekitar 2,9 juta perusahaan bergerak di sektor 

ekonomi kreatif. Jumlah ini menempatkan ekonomi kreatif pada peringkat keempat 

diantara sepuluh sektor perekonomian seperti pertanian, perdagangan dan lain-lain 

dari sisi jumlah usaha. 

Ekonomi kreatif dalam struktur perekonomian merupakan sektor tersier. Sektor primer 

terdiri dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, dan ESDM. Sedangkan, 
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sektor sekunder adalah industri manufakturing. Dalam sebuah struktur ekonomi, 

sektor primer merupakan penggerak utama perekonomian yang ditunjukkan dari 

kontribusinya yang signifikan dalam PDB maupun dalam penyerapan tenaga kerja. 

Namun demikian, realitas data tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dimana masih 

mengandalkan sektor primer dan sekunder dari tahun ketahun mengalami penurunan. 

Data yang ditunjukkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik 

Indonesia (2016) tentang pertumbuhan ekonomi tahun 2011-2015 tersaji dalam 

gambar 1.1. 

 
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2016 

Gambar 1.1. Pertumbuhan Perekonomian Indonesia (Quartile) 
 
 

Penurunan perekonomian Indonesia yang digambarkan diatas merupakan salah satu 

indikator bahwa dependensi perekonomian nasional kepada sektor primer  yaitu 

pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, dan ESDM kurang dapat  dapat 

diandalkan. Oleh sebab itu diperlukan transformasi struktur ekonomi yang lebih 

mengandalkan sektor sekunder dan tersier, terlebih saat ini telah terjadi pergeseran 

baik dalam hal kontribusi dalam PDB maupun penyerapan tenaga kerja  ke sektor 

sekunder dan sektor tersier.   Fenomena ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif yang 

merupakan sektor tersier berpotensi menjadi industri yang menopang perekonomian 

nasional. 

Dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif ini, pemerintah melalui Perpres No 2 

Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 dalam salah satu butirnya mengungkapkan 

bahwa kebijakan umum pembangunan nasional adalah meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, antara lain melalui pengembangan ekonomi 

kreatif. Upaya pengembangan ekonomi kreatif ini direalisasikan dengan memberikan 

pelatihan, pendampingan dan penyediaan tenaga ahli bagi tumbuhnya ekonomi kreatif 

di Indonesia (Departemen Perdagangan, 2009).  
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Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia tentu saja tidak terlepas dari berbagai 

macam tantangan, secara umum antara lain: kesiapan SDM kreatif Indonesia, adanya 

lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan insan kreatif Indonesia, kurangnya 

dukungan pembiayaan, masalah pembajakan kekayaan intelektual. Selain itu, masalah 

infrastruktur seperti akses internet yang kurang merata bisa menjadi hambatan untuk 

mengembangkan ekonomi kreatif, terutama industri konten-konten digital yang 

membutuhkan akses internet dan kurangnya dukungan teknologi modern. Untuk 

meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi, perlu 

untuk dilakukan studi pemetaan mengenai ekonomi kreatif yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi jenis ekonomi kreatif yang berpotensi untuk dikembangkan dan 

permasalahan spesifik yang dihadapinya. Pemetaan ekonomi kreatif bukan hanya 

diperlukan pada level nasional tetapi di level daerah termasuk Kota Salatiga. 

Berdasarkan hasil pemetaan ekonomi kreatif dapat dirumuskan strategi 

pengembanganya. 

 

1.2 MAKSUD PENELITIAN 

Penyusunan Profil Ekonomi Kreatif Kota Salatiga dimaksudkan sebagai salah satu 

referensi/ acuan dalam pengambilan kebijakan daerah terutama kebijakan yang 

signifikan bagi pertumbuhan ekonomi kreatif. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Penyusunan Profil Ekonomi Kreatif Kota Salatiga ini diarahkan untuk mencapai tujuan 

berikut ini: 

1. Mengidentifikasi jenis ekonomi kreatif dan karakteristik ekonomi kreatif di 

Kota Salatiga 

2. Memetakan ekonomi kreatif di Kota Salatiga. Pemetaan dilakukan dengan 

mengklasifikasikan ekonomi kreatif ini kedalam empat kuadran yaitu unggulan, 

potensial pasar, potensial sumber dan tertinggal 

3. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif 

dalam perkembangan usaha  

4. Merumuskan usulan strategi pengembangan ekonomi kreatif di Kota Salatiga 
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1.4. LINGKUP PENELITIAN 

Lingkup pekerjaan Penyusunan Profil Ekonomi Kreatif Kota Salatiga meliputi :  

1. Lingkup Wilayah: Penyusunan Profil Ekonomi Kreatif Kota Salatiga mencakup 

wilayah di Kota Salatiga  

2. Lingkup Sektor: Penyusunan Pemetaan Ekonomi Kreatif Kota Salatiga  terdiri 

dari 16 subsektor yang terdapat dalam Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 

tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Badan Ekonomi Kreatif meliputi: 1) aplikasi dan game developer, 2) 

arsitektur, 3) desain interior, 4) desain komunikasi visual, 5) desain produk, 6) 

fashion, 7) film animasi, dan video, 8) fotografi, 9) kriya, 10) kuliner, 11) musik, 

12) penerbitan, 13) periklanan, 14) seni pertunjukan, 15) seni rupa, dan 16) 

televisi dan radio. 

 

1.5 SISTEMATIKA PELAPORAN  

Secara garis besar pokok penyajian laporan Penyusunan Profil Ekonomi Kreatif Kota 

Salatiga mengikuti sistematika sebagai berikut; 

Bab I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, 

maksud dan tujuan penelitian, lingkup penelitian dan sistematika 

laporan 

Bab II EKONOMI KREATIF DI INDONESIA, bagian ini berisi tentang berbagai 

definisi dari ekonomi kreatif, peluang serta permasalahan dalam 

perkembangan ekonomi kreatif 

Bab III METODA PENELITIAN, bagian ini dikemukakan secara garis besar 

mengenai jenis penelitian, tahapan penelitian, penyusunan 

instrumen, pengumpulan data dan analisis data 

Bab IV PROFIL EKONOMI KREATIF KOTA SALATIGA, bagian ini berisikan 

profil dari ekonomi kreatif beserta dengan permasalahan yang 

dihadapi ekonomi kreatif. 

Bab V PEMETAAN EKONOMI KREATIF KOTA SALATIGA,   bagian ini berisi 

potensi sumber daya dan potensi pasar ekonomi kreatif serta 

pemetaan ekonomi kreatif dalam empat kuadran yaitu unggulan, 

potensial pasar, potensial sumber dan tertinggal 
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Bab VI STRATEGI PENGEMBANGAN,  bagian ini memaparkan identifikasi 

permasalahan ekonomi kreatif dan strategi pengembangan dari 

ekonomi kreatif 

Bab VII PENUTUP, bagian  ini berisi simpulan dan rekomendasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


