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2.1 DEFINISI EKONOMI KREATIF 

Istilah Ekonomi Kreatif pertama kali diperkenalkan oleh tokoh bernama John Howkins, 

penulis buku "Creative Economy, How People Make Money from Ideas". Menurut 

definisi Howkins, Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi dimana input dan 

outputnya adalah Gagasan. Gagasan yang dimaksud adalah gagasan yang orisinil dan 

dapat diproteksi oleh HKI. Contohnya adalah penyanyi, bintang film, pencipta lagu, atau 

periset mikro biologi yang sedang meneliti farietas unggul padi yang belum pernah 

diciptakan sebelumnya (Nenny, 2008). Dr. Richard Florida penulis buku "The Rise of 

Creative Class" dan "Cities and the Creative Class" memperkenalkan tentang ekonomi 

kreatif dan kelas kreatif di masyarakat (Creative Class). Menurut Florida "Seluruh umat 

manusia adalah kreatif, apakah ia seorang pekerja di pabrik kacamata atau seorang 

remaja digang senggol yang sedang membuat musik hip-hop. Namun perbedaanya 

adalah pada statusnya (kelasnya), karena ada individu-individu yang secara khusus 

bergelut dibidang kreatif dan mendapat faedah ekonomi secara langsung dari aktivitas 

tersebut (Nenny, 2008)  

Hal yang berbeda tentang ekonomi kreatif dikemukakan oleh Rubert Lucas. Robert 

Lucas mengatakan bahwa kekuatan yang menggerakan pertumbuhan dan 

pembangunan ekonomi kota atau daerah dapat dilihat dari tingkat produktifitas klaster 

orang orang bertalenta dan orang- orang kreatif atau manusia-manusia yang 

mengandalkan kemampuan ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya (Nenny, 2008). 

Sementara, Teori Alvin Toffler menyatakan bahwa gelombang peradaban manusia itu 

dibagi menjadi tiga gelombang. Gelombang pertama adalah abad pertanian. 

Gelombang kedua adalah abad industri dan gelombang ketiga adalah abad informasi. 

Sementara ini Toffler baru berhenti disini. Namun teori-teori terus berkembang, saat 

ini peradaban manusia dengan kompetisi yang ganas dan globalisasi, masuklah manusia 

pada era peradaban baru yaitu Gelombang ke-4. Ada yang menyebutnya sebagai 
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Knowledge-based Economy ada pula yang menyebutnya sebagai ekonomi berorientasi 

pada Kreativitas (Nenny, 2008)  

Terlepas dari beberapa definisi menurut para ahli diatas, Pemerintah Indonesia juga 

telah memiliki definisi tersendiri atas ekonomi kreatif.  Definisi ekonomi kreatif sendiri 

menurut Departemen Perdagangan pada studi pemetaan ekonomi kreatif tahun 2007 

dalam buku Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025 (2008) adalah: “Industri 

yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk 

menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan 

pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.”  

Dalam Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2009-2015, Ekonomi Kreatif 

era baru ekonomi setelah ekonomi pertanian, ekonomi industri, dan ekonomi 

informasi, yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide 

dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam 

kegiatan ekonominya. Sementara definisi ekonomi kreatif adalah industri yang berasal 

dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan 

kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya 

kreasi dan daya cipta individu tersebut. 

Keunggulan ekonomi kreatif adalah pada kekuatan sumber daya manusia berupa ide 

yang mampu memberi nilai tambah pada perekonomian Indonesia pada umumnya. 

Badan Ekonomi Kreatif menetapkan visi untuk membangun Indonesia menjadi salah 

satu kekuatan ekonomi dunia dalam ekonomi kreatif pada 2030. Misi yang ditetapkan 

adalah menyatukan seluruh aset dan potensi kreatif Indonesia untuk mencapai 

ekonomi kreatif yang mandiri. 

1. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif. 

2. Mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing 

di dunia internasional. 

3. Membuka wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap segala aspek yang 

berhubungan dengan ekonomi kreatif. 

4. Membangun kesadaran dan apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual, 

termasuk perlindungan hukum terhadap hak cipta. 

5. Merancang dan melaksanakan strategi yang spesifik untuk menempatkan 

Indonesia dalam peta ekonomi kreatif dunia. 
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Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

telah mengidentifikasi lingkup ekonomi kreatif Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 

tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Badan Ekonomi Kreatif, pemerintah menetapkan 16 sektor ekonomi kreatif meliputi 

aplikasi dan game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, 

desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, 

penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio. 

1. Periklanan 

Periklanan merupakan kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa periklanan 

(komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu), yang meliputi proses 

kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan, misalnya perencanaan 

komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye relasi 

publik, tampilan iklan di media cetak (surat kabar dan majalah), dan elektronik (televisi 

dan radio), pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, 

edaran, brosur dan reklame sejenis, distribusi dan delivery advertising materials atau 

samples, serta penyewaan kolom untuk iklan (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 

Indonesia BPS, 2005). 

2. Arsitektur 

Menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (BPS, 2005), industri arsitektur 

adalah jasa konsultasi arsitek, mencakup desain bangunan, pengawasan konstruksi, 

perencanaan kota dan sebagainya. Ekonomi kreatif yang termasuk subsektor arsitektur 

antara lain: arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya konstruksi, 

konservasi bangunan warisan, dokumentasi lelang, dll. 

3. Kerajinan 

Menurut Departemen Perdagangan (2009) sub sektor industri kriya/ kerajinan adalah 

kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang 

dibuat dan dihasilkan oleh tenaga pengrajin, berawal dari proses desain sampai dengan 

proses penyelesaian produknya, meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu 

berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, 

tembaga, perunggu, besi) kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat dan kapur. 

4. Desain Komunikasi Visual 

Desain komunikasi visual atau desain grafis adalah proses kreatif yang menggabungkan 

seni dan teknologi dalam mengkomunikasikan suatu gagasan atau ide. Desain grafis 



9 

 

harus bekerjasama dengan perangkat-perangkat komunikasi berupa gambar dan 

tipografi agar dapat menyampaikan pesan dari klien ke sasaran audiensnya. 

5. Seni Rupa 

Seni rupa adalah cabang dari seni untuk menghasilkan karya seni dengan ekspresi  dan 

kualitas yang bisa dilihat oleh indera penglihatan dan diraba oleh indera peraba. Seni 

rupa lebih menuju keindahan visual dibandingkan daripada keindahan indera yang 

lainnya. 

6. Desain Produk 

Desain produk adalah seni terapan yang mengkolaborasikan faktor estetika dan 

kegunaan dari produk yang harus dioptimalkan agar dapat diproduksi dan dijual. Desain 

produksi berperan dalam menciptakan dan menetapkan solusi desain terhadap 

permasalahan yang ada pada bagian teknik, factor penggunaan, pemasaran, 

pengembangan merek dan penjualan. 

7. Desain Interior 

Desain interior adalah segala macam aktivitas yang berkaitan dengan segala sesuatu 

yang berada didalam dimensi ruang dan dinding, jendela, pintu, dekorasi, tekstur, 

pencahayaan, perabotan dan furnitur dengan tujuan menciptakan ruangan yang 

optimal bagi penghuni bangunan yang bersangkutan. 

8. Fashion 

Subsektor fashion adalah kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, 

desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan 

aksesorisnya, konsultansi lini produk fesyen, serta distribusi produk fashion 

(Departemen Perdagangan, 2009). 

9. Video, Film dan Animasi 

Subsektor industri video, film dan Animasi  adalah kegiatan kreatif yang terkait dengan 

kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video, film. 

Termasuk didalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan 

eksibisi film (Departemen Perdagangan, 2009). 

10. Aplikasi dan Games Developer  

Departemen Perdagangan (2009) mendefinisikan subsektor Aplikasi dan Games 

Developer  sebagai kegiatan rekreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan 
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distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan dan 

edukasi. Permainan interaktif dilakukan secara interaktif melalui jaringan internet, 

sehingga dukungan ketersediaan teknologi informatikan mutlak diperlukan. 

11. Musik 

Sub-sektor musik adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi, 

pertunjukan musik, reproduksi, distribusi, dan ritel rekaman suara, hak cipta rekaman, 

promosi musik, penulis lirik, pencipta lagu atau musik, pertunjukan musik, penyanyi, 

dan komposisi musik (Departemen Perdagangan, 2009). 

12. Seni Pertunjukan 

Subsektor seni pertunjukkan adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha yang 

berkaitan dengan pengembangan konten, produksi pertunjukan, pertunjukan balet, 

tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musikteater, opera, 

termasuk tur musik etnik, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, 

dan tata pencahayaan (Departemen Perdagangan, 2009). 

13. Penerbitan dan Percetakan 

Sub-sektor penerbitan dan percetakan adalah kegiatan kreatif yang terkait dengan 

penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten 

digital serta kegiatan kantor berita (Departemen Perdagangan, 2009).  

14. Televisi dan Radio 

Subsektor televisi dan radio yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, 

produksi dan pengemasan, penyiaran, dan transmisi televisi dan radio. Televisi dan 

radio dalam hal ini adalah segenap produk kreasi bahan dan materi siaran radio dan 

televisi serta usaha penyiarannya kepada masyarakat umum, seperti penyelenggaraan 

siaran TV dan siaran radio milik pemerintah/ pemerintah daerah maupun swasta. 

15. Fotografi 

Fotografi adalah sebuah kegiatan atau proses menghasilkan suatu seni gambar/foto 

melalui media cahaya dengan alat yang disebut kamera dengan maksud dan tujuan 

tertentu. 

16. Kuliner 

Pengertian kuliner adalah hasil olahan yang berupa masakan berupa lauk-pauk, 

panganan maupun minuman. Kuliner tidak terlepas dari kegiatan masak-memasak yang 

erat kaitannya dengan konsumsi makanan sehari-hari. 
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2.2  PELUANG PERKEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI INDONESIA 

Hasil survey Ekonomi Kreatif tahun 2016, terlihat bahwa Ekonomi Kreatif mampu 

memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

Pada tahun 2015, ekonomi kreatif menyumbangkan 852 triliun rupiah terhadap PDB 

nasional (7,38%), menyerap 15,9 juta tenaga kerja (13,90%), dan nilai ekspor US$ 19,4 

miliar (12,88%). Data juga menunjukkan peningkatan kontribusi Ekonomi Kreatif yang 

signifikan terhadap perekonomian nasional dari tahun 2010-2015 yaitu sebesar 10,14% 

per tahun. Hal ini membuktikan bahwa Ekonomi Kreatif memiliki potensi untuk 

berkembang di masa mendatang. 

 

Sumber: Bekraf, 2016 

Gambar 2.1 Statistik Ekonomi Kreatif 2015 

Jika ditelusur bagaimana kontribusi ekonomi kreatif dalam PDB menurut subsektor 

ekonomi kreatif, subsektor kuliner merupakan penyumbang terbesar yaitu sebesar 

41.69%. Penyumbang terbesar kedua adalah pada subsektor fashion yaitu sebesar 

18.15% dan penyumbang terbesar ke adalah kriya/kerajinan yaitu sebesar 15.70%. 

Sementara itu subsektor desain interior, film dan desain komunikasi video merupakan 

subsektor yang memberi sumbangan paling kecil yaitu berturut sebesar 0.16%, 0.16% 

dan 0.06%. Kontribusi masing-masing subsektor ekonomi kreatif secara lengkap tersaji 

dalam gambar 2.2.  



12 

 

 
                  Sumber: Bekraf, 2016 

Gambar 2.2 Kontribusi Ekonomi Kreatif dalam PDB 

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

sektor sekunder bahkan ke sektor tersier membuka peluang bagi ekonomi kreatif yang 

termasuk dalam sektor tersier untuk berkembang. Sejumlah peluang yang dapat 

ditangkap dalam rangka mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia adalah 

1. Keunikan Bahan Alam Indonesia  

Indonesia memiliki keragaman hayati yang patut dijadikan kekuatan karena tidak 

dimiliki negara lain. Keragaman hayati ini bisa digunakan sebagai material di dalam 

membuat produk. Bila diatur dengan baik, keunikan material ini bisa turut 

mendukung pencitraan negara karena hanya dapat diperoleh dari Indonesia, 

misalnya rotan, karet, laker dan gambir.  

2. Potensi Kekayaan alam dan Budaya 

Indonesia memiliki international cultural heritage, serta kekayaan dan keindahan 

alam sebagai “bahan baku” ekonomi kreatif 

3. Rendahnya biaya investasi   

Ekonomi kreatif relatif tidak membutuhkan modal awal yang besar untuk memulai 

usaha, karena ekonomi kreatif ini sangatlah bergantung pada kreativitas individu. 

Pada proses operasionalisasi, sebagian besar pelaku ekonomi kreatif ini dapat tetap 

beroperasi walaupun tanpa adanya bantuan dari lembaga keuangan. Yang lebih 

penting bagi ekonomi kreatif ini adalah akses pasar seluas‐luasnya bagi para pelaku 

ekonomi kreatif.  

4. Jumlah Creative Worker masih rendah dibandingkan sektor lain 

Pada tahun 2030, jumlah penduduk usia produktif diperkirakan di atas 60% dan 

27% di antaranya adalah penduduk muda dengan rentang usia 16-30 tahun. 

Penduduk muda Indonesia berpotensi menjadi Creative Class. Saat ini, Jumlah 
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tenaga kerja yang terlibat dalam sektor ekonomi kreatif pada tahun 2006 

berdasarkan Studi Pemetaan Ekonomi Kreatif Departemen Perdagangan Republik 

Indonesia 2007 adalah sekitar 4,9 juta tenaga kerja. Angka tersebut menunjukkan 

tingkat partisipasi sekitar 5,14% dan menempati peringkat 6 dibandingkan dengan 

9 sektor ekonomi utama Indonesia. Oleh sebab itu masih terdapat ruang gerak bagi 

creative worker baru untuk terjun di ekonomi kreatif.   

5. Ketertarikan untuk menjadi creative talent 

Keterbukaan yang tumbuh dalam masyarakat, terutama dalam hal media, 

membawa dampak positif bagi tumbuhnya ruang untuk berekspresi dan berkreasi. 

Hal ini membuat masyarakat, terutama generasi muda, melihat profesi di bidang 

seni hiburan (seperti musik, film & video. TV dan radio) sebagai sesuatu yang 

atraktif tidak hanya secara ekonomi tetapi juga dilihat dari apresiasi masyarakat. 

Hal ini membuka peluang bagi bertumbuhnya ekonomi kreatif di Indonesia. 

6. Perkembangan gaya hidup digital 

Akses teknologi informasi dan komunikasi sudah menjangkau lebih dari 90% 

populasi Indonesia. Hal ini menjadi peluang bagi pengembangan ekonomi kreatif di 

Indonesia 

7. Mulai tumbuhnya enterpreneurship di Indonesia 

Selain tenaga kerja kreatif, peran wirausahawan juga sangat penting dalam 

tumbuhnya ekonomi kreatif. Secara perlahan, berwirausaha mulai menjadi opsi 

profesi yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Dengan meningkatnya minat 

enterpreneuship ini akan membuka peluang bagi ekonomi kreatif untuk tumbuh. 

8. Creative talent Indonesia yang berkiprah di dunia internasional 

Fakta yang terjadi adalah mulai banyaknya SDM kreatif Indonesia yang kiprahnya 

diakui di dunia internasional, baik yang berbasis di tanah air maupun yang 

berdomisili di luar negeri. Mulai dari artis musik yang albumnya digemari di negara 

tetangga, desainer fesyen yang produknya dicari oleh konsumen dari luar negeri, 

hingga peneliti muda yang menjadi profesor di universitas terkemuka di luar negeri, 

semuanya adalah bukti yang menunjukkan pengakuan terhadap kualitas creative 

talent Indonesia yang berdampak bagi perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.  
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2.3  DUKUNGAN PEMERINTAH ATAS PERKEMBANGAN EKONOMI  KREATIF 

Berbagai dukungan dalam rangka pengembangan industr kreatif telah dilakukan oleh 

pemerintah. Dukungan tersebut diantaranya adalah dukungan permodalan/ 

pembiayaan, pengembangan SDM, pemasaran, infrastruktur dan teknologi serta 

kelembagaan dan HKI. 

1. Permodalan/ Pembiayaan 

Dukungan dalam bentuk permodalan dan pembiayaan dilakukan dengan 

memfasilitasi sub sektor ekonomi kreatif melalui skema KUR, 

pendampingan/bimtek kepada bank penyalur KUR 

2. SDM 

Dukungan dalam bentuk pengembangan SDM dilakukan dengan memfasilitasi 

pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pelaku ekonomi 

kreatif produksi, manajemen, ekspor serta memfasilitasi sertifikasi pelaku 

ekonomi kreatif 

3. Pemasaran 

Dukungan dalam bentuk pengembangan pemasaran dilakukan dengan (1) 

memfasilitasi penyelenggaraan dan/atau partisipasi dalam eksebisi, 

pameran/promosi di dalam dan luar negeri, (2) memfasilitasi pengembangan 

pusat ekshibisi dan market place/market agregator, (3) memfasilitasi/bimtek 

desain produk Indikasi Geografis (HKI) dan (4) memfasilitasi roadmap 

pengembangan e-commerce 

4. Infrastruktur dan Teknologi 

Dukungan dalam bentuk infrastruktur dan teknologi dilakukan dengan (1) 

memfasilitasi pengembangan pusat kreatif termasuk sentra  ekonomi kreatif, 

pusat desain, (2) memfasilitasi pengembangan Kota Kreatif dan Jaringan Kota 

Kreatif Nasional, (3) memfasilitasi pengembangan inkubator/akselerator bisnis 

berbasis produk ekonomi kreatif, (4) memfasilitasi bantuan peralatan/mesin 

bagi pelaku ekonomi kreatif, (5) memfasilitasi pengembangan dan 

pembangunan Indonesia Creative & Design Center, (6) Memfasilitasi 

pengembangan sistem informasi ekspor produk ekonomi kreatif, (7) 

Menfasilitasi promosi ekspor produk ekonomi kreatif melalui Indonesia Trade 

Expo Center (8) Memfasilitasi pengembangan infrastruktur telekomunikasi, 

informasi, dan komunikasi (TIK) 
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5. Kelembagaan dan HKI 

Dukungan dalam bentuk pengembangan kelembagaan dan HKI  dilakukan 

dengan (1) memfasilitasi kemudahan perolehan HKI melalui sosialisasi, 

konsultasi, dan pendampingan teknis (2) memfasilitasi pembentukan satuan 

tugas penanganan pengaduan pembajakan produk ekonomi kreatif 

 

 

2.4. PERMASALAHAN EKONOMI KREATIF DI INDONESIA 

Terlepas banyaknya peluang ekonomi kreatif untuk berkembang, namun tidak sedikit 

permasalahan yang dihadapi oleh ekonomi kreatif. 

1. Kelangkaan bahan baku  

Faktor suplai sangat bepengaruh dalam kelompok ekonomi kreatif berbasis sumber 

daya alam. Bisa dilihat dari hasil pemetaan ekonomi kreatif, kelangkaan bahan baku 

dan kenaikan harga BBM membuat fluktuasi yng cukup tajam, karena kelangkaan 

bahan baku menyebabkan harga naik. Akibatnya jumlah perusahaan yang aktif dalam 

subsektor itu tidak dapat bertahan 

2. Produk ekonomi kreatif masih merupakan kebutuhan sekunder (nice to have)  

Masyarakat Indonesia belum terlalu mengapresiasi sejarah dan produk kreatif, 

melainkan masih terfokus pada fungsi produk. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat 

GDP per kapita yang masih relatif rendah, dan proporsi terbesar pendapatan lebih 

banyak digunakan untuk konsumsi kebutuhan pokok.  

3. Perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI) masih lemah  

Tumbuhnya ekonomi kreatif sangat dipengaruhi oleh iklim yang kondusif bagi 

kreativitas. Salah satu unsur utama yang dapat mempengaruhi hal ini adalah 

perlindungan terhadap HKI. Satu permasalahan yang mendasar di Indonesia adalah 

tingginya kasus pembajakan yang terjadi dan terutama sangat berpengaruh bagi 

ekonomi kreatif.  Dampak yang bisa ditimbulkan bisa sangat negatif, karena 

pembajakan ini menjadi disinsentif bagi pelaku ekonomi kreatif, karena mereka tidak 

menikmati hasil dari jerih payahnya melainkan orang lain. Hal ini dalam jangka 

panjang dapat berdampak negatif dengan hilangnya motivasi untuk menjadi 

penggiat di ekonomi kreatif.  
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4. Pencipta creative talent masih relatif sedikit dan timpang antar daerah.  

Sentralisasi pertumbuhan ekonomi mengakibatkan tumbuhnya kualitas SDM juga 

tersentralisir. Walaupun seluruh daerah Indonesia potensial dalam menghasilkan 

SDM kreatif, namun wahana bagi pengembangan SDM ini lewat pendidikan tinggi 

masih belum tersebar merata. Pulau Jawa dan Sumatra masih sangat dominan 

dalam jumlah dan kualitas perguruan tinggi, baik secara umum, di bidang seni 

maupun teknologi yang berperan penting dalam industri penelitian dan 

pengembangan.  

5. Lemahnya peran pusat desain Indonesia dalam industri  

Pusat desain merupakan suatu yang penting bagi proses pengembangan ekonomi 

kreatif nasional dan harus secara intensif menghasilkan desain yang dapat 

meningkatkan nilai tambah produk dan jasa baik ekonomi kreatif ataupun bukan di 

Indonesia. Namun demikian kondisi saat ini adalah peran dari pusat desain ini masih 

sangat rendah. 

6.Kurangnya Penguasaan teknologi oleh para pekerja kreatif Indonesia.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran teknologi sangat diperlukan dalam 

perkembangan usaha termasuk perkembangan usaha ekonomi kreatif. Namun 

demikian, realitas yang terjadi adalah para pekerja kreatif masih kesulitan untuk 

memanfaatkan teknologi.  

 
   


